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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  -  ШКОЛСКА 2016/2017 ГОДИНА 

 

ЗАНИМАЊЕ VII/2 VII VI V IV пк УКУПНО 

директор  1     1 

помоћник директора  0,17     0,17 

педагог  1     1 

психолог  1     1 

координатор 1      1 

библиотекар  1,04     1,04 

настава: 

-доктори 

-магистри 

-специјалисти 
-факултет 

-виша 

-специјализација 
-средња-помоћ. наст. 
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8,80 

 

 

 

 
35,55 

 

 

 

 
 

14,60 

 

 

 

 
 

 

5,40 
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75,35 

амбуланта        

секретар  1     1 

шеф рачуноводства     1  1 

благајник     1  1 

референт за адм.посл.      0,58  0,58 

Домар     2  2 

Спремачице      13 13 

Ложачи       0 

УКУПНО РАДНИКА 12,80 40,76 14,60 5,40 12,58 13 99,14 

 

 

Просечан радни стаж радника школе износи 13,93 година. 

У настави је 77 наставника и 8 помоћних наставника.   

Укупно запослено 99,14 извршилаца. 

У школи раде 104 радника. 

Непотпун фонд часова има 15 наставника. 

Преко норме часова  имају 2 наставника.  
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КАДРОВСКЕ  ИЗМЕНЕ - ШКОЛСКА 2016/2017. ГОДИНА 

 

 

 

Запослени на 

неодређено време 

- Горица Станојевић, наставник рачунарства и информатике (преузета); 

- Наташа Алимпијевић, наставник енглеског језика(преузета); 

- Маја Костић, административни радник (преузета); 

- Маја Врачар, педагог (окончан конкурс); 

 

 

 

 

 

 

Запослени на 

одређено време (по 

било ком основу) 

 

- Синиша Хорват, вероучитељ; 

- Александар Лукић, вероучитељ; 

- Марко Гојнић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Ива Пилиповић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Драгана Ражнатовић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Милена Симић, наставник историје; 

- Мира Ковачевић, наставник математике; 

- Софија Говедарица, помоћни наставник; 

- Драгана Веселиновић, наставник социологије и устава и права грађана; 

- Ивана Антонић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Зорана Никодијевић, наставник физике; 

- Радица Дожић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Владимир Радуловић, наставник енглеског језика; 

- Лука Ђурђевац, наставник филозофије, 

- Ивана Ралевић, секретар; 

- Слађана Жујевић, благајник; 

- Слободанка Стевовић, административни радник; 

- Валентина Пењин, спремачица; 

- Јадранка Нанић, спремачица; 

- Невенка Кузманов, спремачица; 

- Даница Батковић, спремачица; 

- Живана Митровић, спремачица; 
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Раскинут радни 

однос 

- Јелена Илић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Мира Ковачевић, наставник математике; 

- Драгана Веселиновић, наставник социологије и устава и права грађана; 

- Ивана Антонић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Зорана Никодијевић, наставник физике; 

- Радица Дожић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Владимир Радуловић, наставник енглеског језика; 

- Лука Ђурђевац, наставник филозофије; 

- Мирјана Миличић, административни радник; 

- Маја Костић, административни радник; 

- Ивана Ралевић, секретар; 

- Милорад Ашкрабић, домар; 

- Валентина Пењин, спремачица; 

- Јадранка Нанић, спремачица; 

- Невенка Кузманов, спремачица; 

- Даница Батковић, спремачица; 

- Живана Митровић, спремачица. 

- Тања Даниловић,наставник хемије 

- Иван Унфетер,наставник вежби 

 

Неплаћено одсуство  - Коста Поповић, наставник физичког васпитања 

Породиљско 

одсуство и одсуство 

ради неге детета 

- Светлана Манасијевић Крсмановић, помоћни наставник; 

- Ваја Манојловић Стефановић, помоћни наставник. 

Боловање преко 30 

дана 

- Ваја Манојловић Стефановић, помоћни наставник. 
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ОБРАЗОВНИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  

ШКОЛСКА 2015/2016 ГОДИНА 

 

Образовни резултати ученика на крају прве и треће класификације 
 

класификација 

Број 

ученика 

Број 

позит. 

Број 

недов. 

Са 1 

нед. 

Са 2 

нед. 

Са 3 

нед 

Са 4 

нед 

Са 5 

нед 

Са 6 

нед 

Са 7 

нед 

Укупно нед оц. Неоц. 

делимично. 

неоцењени 

1. кл. 797 517 275 145 67 45 14 5 1 0 501 49 4 

3.  кл 796 577 214 111 54 21 15 6 1 2 392 14 1 

 

Образовни резултати ученика на крају првог и другог полугодишта 

 

Класификација 

Број 

ученика 

одлични В. 

добри 

добри Дов. Пози. 1 н. 2 н. 3 и 

више 

нед. 

Нед Нед. 

оц 

неоц Средња 

оцена 

1. полугодиште 795 164 397 135 4 703 43 13 24 80 155 1 3.90 

2. полугодиште 796 278 371 125 10 784 6 2 2 10 17 2 4.04 

31. август 2017. 796 278 371 133 13 795 - - 1 1 3 - 4.15 

 
Укупан број изостанака ученика током школске 2016/2017 год. 

Разред Бр. ученика оправданих неоправданих укупно просек 

Први 179 14799 375 15177 84.79 

Други 200 19577 919 20496 102.48 

Трећи 205 25935 1332 27267 133.01 

Четврти 212 32306 1590 33896 159.89 

школа 796 92617 4216 96836 121.65 

 

Владање ученика на крају школске 2016/2017 године 

Разред Бр. ученика Примерно (5) Врло добро (4) Добро (3) Довољан (2) Незадовољавајуће (1) 

Први 179 178 1 - - - - 

Други 200 186 7 6 1 - 

Трећи 205 186 8 6 4 1 
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Четврти 212 169 26 15 1 1 

школа 796 719 42 27 6 2 

 

 

                                                                                                   РАД  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Број чланова н. већа                                                                  76 и 10 помоћних наставника 

 

Број одрж. седница                                                                       13 

 

 

 

Сталне активности  

 

 

1. Анализа успеха ученика на класификационим периодима, васпитно-дисциплинске мере, изостajaње 

ученика;  

2. Реализација планираног фонда часова и задатака; 

3. Праћење реализације циљева постављених Развојним планом школе;   

4. Праћење процеса самовредновања одабраних кључнних области;  

5. Праћење, извештавање и упознавање Наставничког већа са релевантним нормативним актима; 

6. Стручно усавршавање наставника. 

 

 

1. наставничко веће 

18.10.2016. 

Усвајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда седнице. Организовање 

допунског рада и слободних активности, предлог распореда. Информација о ученицима ослобођеним 

наставе физичког васпитања. Информација о потреби установљавања индивидуалних образовних програма. 

Извештај о праћењу адаптације ученике првог разреда на захтеве средње школе. Извештај о избору 

изборних предмета у одељењима 1. Разреда. Упознавање са пресеком самовредновања рада школе за 

период 2012-2016. Упознавање са Развојним планом рада школе за 2016-2019. године и упућивање на 

усвајање органу управљања на предлог Стручног актива за развојно планирање. Представљање плана 

обиласка часова у току школске 2016/2017. године. Именовање ментора, комисије за приправнике. 

Извештај са реализованe екскурзијe 3. и 4. разреда. Активности у школи од почетка школске године. 

Усвајање анекса распореда часова за вежбе образовног профила стоматолошка сестра техничар. 

 

2. наставничко веће 

10.11.2016. 

Усвајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда седнице. База података о 

кретању ученика након завршене Зуботехничке школе. Евидентирање недовољног успеха, реализација 

планираног фонда часова на крају првог класификационог периода, васпитно-дисциплинске мере, 

изостајање ученика. Извештај о прегледу књига евиденције образовно-васпитног рада. Извештај о 

систематском прегледу ученика 1. Разреда – статус оралног здравља. Активности у школи. 

 

3. наставничко веће 

Усавајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда; Дигитално насиље – стручна 

тема, превенција и реаговање.  Упознавање са записником о редовном инспекцијском надзору у 
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29.12.2016. Зуботехничкој школи од 9.12.2016., бр. 614-1765/2016. Упознавање Наставничког већа са одлукама Савета 

родитеља, Школског одбора, Педагошког колегијума о учешћу на конкурсу за светосавску награду 2016. 

године. Припреме за матурски испит. Организовање обележавања Дана Светог Саве – задужења. 

Активности школе у периоду од претходног већа: стручно усавршавање, васпитни програм, активности 

парламента, излети, посете, такмичења- Извештај о стручном усаврашавању наставника/сарадника. 

Информације са Савета родитеља. Разно: завршетак првог полугодишта, први наставни дан у наредном 

полугодишту. 

 

4. наставничко веће 

26.1.2017.  

Усавајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда; Анализа рада у првом 

полугодишту: оствареност обавезног наставног плана и ваннаставних активности, утврђивање успеха 

ученика, изостајање ученика, похвале, васпитно-дисциплинске мере. Предлог мера за унапређење успеха. 

Извештај о самовредновању области Подршка ученицима, подручје вредновања:  Подршка учењу,  предлог 

мера.. Активности у школи од последњег већа.  

 

 

 

5. наставничко веће 

21.3.2017. 

Усавајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда. Разматрање полугодишњег 

извештаја о раду школе и извештаја о раду директора за школску 2016/2017. годину. Усвајање Анекса бр. 2 

Годишњег плана рада Зуботехничке школе за школску 2016/2017. Упознавање са стручним упутством за 

примену образовних пакета за учење о теми сексуалног насиља над децом, МПНТР, Дигитализација 

образовних установа и имплементације програма Office 365. Извештај о учешћу Зуботехничке школе на 

међународном пројекту повезивања здравствених школа коришћењем нових ИКТ Смотра дани Е-медика. 

Посета ЗТШ Швајцарској. Активности у школи од последњег већа: председници стручних већа, 

координатори Ученичког парламента. 

 

 

 

6. наставничко веће 

21.4.2017. 

Усвајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда; Анализа рада на трећем 

класификационом периоду: оствареност обавезног наставног плана и ваннаставних активности, утврђивање 

успеха ученика, изостајање ученика, похвале, васпитно-дисциплинске мере. Предлог мера за унапређење 

успеха. Извештај о самовредновању области Настава и учење, подручје вредновања:  Наставни процес  

предлог мера. Извештај о прегледу књига евиденције образовно-васпитног рада. Извештај о стручном 

усавршавању наставника. Расподела задужења за припрему монографије. Извештај о посети представника 

ЗТШ Средњој зуботехничкој школи Сарајево. Активности школе у периоду од претходног већа: стручно 

усавршавање, васпитни програм, активности парламента, излети, посете, такмичења. Разно: директор 

Школе 

 

 

7. наставничко веће 

24.5.2017. 

Усвајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда; Предлог плана активности 

поводом завршетка другог полугодишта. Извештај о активностима на професионалној орјентацији и 

предавању o условима и садржају матурског испита. Извештај о опредељивању ученика четвртог разреда за 

практични рад и изборни предмет у оквиру матурског испита. Организациони послови око спровођења 

матурског испита. Распоред полагања, именовање Комисије и комисија за делове матурског испита, 
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усвајање предлога распореда и комисија. Информација са Мајских стручних сусрета зубних техничара и 18. 

Републичког такмичења ученика завршних разреда. Извештај о посети ученика и наставника Schule 

Grentschel Lyss из Швајцарске. Активности школе у периоду од претходног већа: стручно усавршавање, 

васпитни програм, активности парламента, излети, посете, такмичења- председници стручних већа. 

Извештај са екскурзије први разред. Разно (матурско вече). 

 

 

 

8. наставничко веће 

31.05.2017. 

Усвајање записника са претходне седнице наставничког већа; предлог дневног реда седнице; Утврђивање 

успеха ученика 4. разреда на крају другог полугодишта школске 2016/2017.године, утврђивање оцена из 

владања, похвале,  награде,  изостанци, општи успех: Евидентирање ученика упућених на полагање 

разредног, поправних и матурског испита; Реализација планираног фонда часова у 4. разреду на крају 

другог полугодишта школске 2016/2017. године; Предлог и избор носиоца награде „Златно ножић“ и 

„Златна шпатула“. Евидентирање потенцијалних кандидата за носиоца дипломе „Вук Караџић“/ 

прелиминарни предлог за избор Ученика генерације; избор Спортисте генерације; Припрема наставника за 

дежурство, супервизију и прегледање комисија на завршном испиту. Активности Школе од последњег 

већа; Разно 

 

 

9. наставничко веће 

16.6.2016. 

Усвајање записника са претходне седнице наставничког већа; предлог дневног реда седнице; Извештај о 

спроведеним поправним и матурском испиту, Утврђивање успеха ученика 4. разреда на матурском испиту. 

Утврђивање носилаца дипломе „Вук Караџић“. Избор ученика генерације. Извештај о резултатима 

анкетирања обавезних изборних предмета и резултатима промоције наставних предмета у огледним 

одељењима. Извештај о обиласку наставе и инструктивно педагошком раду. Информације о Правилнику о 

календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2016/2017.годину. Извештај о 

самовредновању кључне области Етос, подручје вредновања: Углед и промоција школе, предлози мера; 

Активности Школе од последњег већа. 

 

 

 

10. наставничко веће 

26.6.2017. 

 

Усвајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда. Анализа успеха ученика на 

крају другог полугодишта шк. 2016/17.године (васпитно-дисциплинске мере, изостанци ученика, похвале, 

награде). Евидентирање ученика који су упућени на полагање разредног, поправних испита и ученика који 

се упућују на понављање разреда, именовање комисија. Реализација планираног фонда часова (утврђивање 

нереализованих часова). Организационе припреме за спровођење припремне наставе. Извештај о 

резултатима анкетирања обавезних изборних предмета. Расподела задужења за израду Извештаја о раду 

школе, Годишњег плана рада школе за 2016/17. годину. Извештај о стручном усавршавању на нивоу школе 

и постигнутим ефектима – председник Педагошког колегијума. Усвајање одлуке о избору уџбеника за 

школску 2016/2017. годину. Именовање комисије за упис ученика у први разред. Разно.  

 

11. наставничко веће 

05.07.2017. 

Усвајање записника са претходног већа; предлог и усвајање дневног реда; Резултати ученика након 

реализованих разредних испита; Извештај о спроведеном упису ученика у 1. разред за школску 

2017/2018.годину; Усвајање распореда разредних и поправних испита за августовски испитни рок;  
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              Организационе припреме за спровођење припремне наставе. Разно 

 

 

12.наставничко веће 

21.08.2017. 

 

 

Усвајање записника са претходне седнице. Усвајање дневног реда. Организациона питања у вези почетка 

школске године: бројно стање ученика, одељења и група, просторна организација рада Школе, подела 

задужења наставницима по предметима, утврђивање кадровских потреба. Предлог 40-часовне радне недеље 

наставника. Предлог и разматрање извештаја о раду школе за школску 2016/2017.годину. Предлог 

Годишњег плана рада Школе за школску 2017/2018.годину. Предлог распореда часова: теорије, вежби и 

блок наставе, Предлози стручних већа за набавку  наставних средстава и литературе. Информације о 

календару васпитно-образовног рада за школску 2017/2018.годину. Именовање одељењских старешина, 

председника стручних већа, записничара одељењских већа, именовање координатора, помоћника. Каталог 

стручног усавршавања за 2017/2018. Разно. 

 

 

13. наставничко веће 

                    30.08.2017. 

Усвајање записника са претходног већа; предлог и усвајање дневног реда; Извештај о успеху ученика након 

спроведених испита у августовском испитном року; Усвајање општег успеха ученика на нивоу школе на 

крају школске 2016/17. године; Усвајање 40-часовне радне недеље наставника; Усвајање распореда часова 

теорије, вежби, блок наставе, рада наставне базе; Разматрање и упућивање Извештаја о раду школе у 

шк.2016/17.години на усвајање органу управљања; Разматрање и упућивање Годишњег плана рада за 

школску 2017/18. годину на усвајање органу управљања; Усвајање извештаја о раду директора Школе за 

школску 2016/17. годину, Предлози стручних већа за набавку наставних средстава и литературе; Распоред 

ученика који се упућују на поновно похађање разреда и распоређују на основу молби. 

 

 

                                                                                                   РАД ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

 

 

 

 

Август, септембар 2016. 

- конституисање одељењских већа; 

- усвајање предлога програма о. већа, родитељских састанака;  

- предлог термина за „отворена врата“ одељењског старешине и предметних наставника; 

- евидентирање уџбеника, прибора и материјала за наставу; 

- разматрање предлога и евидентирање распореда писмених задатака и контролних вежби; 

- предлози и усвајање програма рада одељењске заједнице и одељењског старешине, правила 

понашања; 

- утврђивање распореда допунске наставе, секција и припрема за такмичење, евидентирање 

ученика за ове облике рада; 

- процедуре (сарадња са родитељима, заштита ученика  од насиља, систем подршке ученицима) и 

доследна примена Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика; 

- Упознавање ученика са системом подршке у учењу - ученички предлози за допуне. 
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Новембар 2016. 

- крај првог класификационог периода - евидентирање позитивног/недовољног успеха ученика, 

неоцењених ученика;  

- предлози већа за унапређивање успеха ученика;  

- утврђивање васпитно-дисциплинских мера; 

- евидентирање реализације наставног плана;  

- испитивање узрока  неуспеха ученика (покретање сарадње са родитељима и ученицима, 

педагогом, психологом, директором ). 

 

 

Фебруар 2017. 

- анализа општег успеха ученика на крају првог полугодишта, предлог за изрицање васпитно-

дисциплинских мера и утврђивање оцена из владања; 

-  анализа реализације планираног фонда часова обавезног образовно-васпитног рада; 

- евидентирање реализације часова других облика образовно-васпитног рада; 

- предлог мера за унапређивање успеха. 

Април 2017. - евидентирање недовољног успеха ученика на крају трећег класификационог периода;  

- предлог мера за унапређивање успеха. 

 

 

Јуни 2017. 

- утврђивање општег успеха ученика на крају другог полугодишта; 

- предлог васпитно-дисциплинских мера, утврђивање оцена из владања, похвала, награда;  

- реализација планираног фонда часова;  

- предлог Годишњег плана и програма рада одељењског већа за школску 2017/2018. годину;  

- израда распореда и реализација припремне наставе; 

- резултати са испита након јунског испитног рока. 

 

Август 2017. 
- евидентирање успеха ученика у августовском испитном року;  

- успех ученика на крају школске 2016/2017. године. 

 

 

 

 

Одељењска већа прве године 

- анализа структуре генерације уписане у први разред - успех, социјално-економски статус 

родитеља, образовни статус, породични услови, пребивалиште, избор обавезног изборног 

предмета  и сл. (педагог, психолог); 

- информисање о начину конституисања колектива првог разреда, карактеристике, структура 

одељења (педагог, психолог); 

- предлог активности за родитељске састанке и одељењске заједнице; (педагог,  психолог) 

- изабрани изборни предмети – грађанско васпитање и верска настава;   

- праћење адаптације ученика првог разреда на услове средње школе – новембар 2016.      

(о.старешине, предметни наставници, педагог, психолог) 

- извештај о спроведеној екскурзији – мај 2017. 



 13 

- Појачан рад одељењског већа првог 1,3,5.   

 

Одељењска већа друге године  
- резултати опредељења ученика за грађанско васпитање и верску наставу, јуни 2017, ОС; 

- појачан рад одељењског већа другог 2, 3 одељења 

 

Одељењска већа треће године 

 

- резултати избора изборног предмета (јун 2017 -ОС); 

- организационе припреме за спровођење екскурзије (септембар, октобар); 

- извештај о спроведеној екскурзији (октобар). 

- Појачан рад одељењских већа трећег 1, 2 одељења 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењска већа четврте године  

- учешће у припремама за спровођење матурског испита (мај, јун 2017); 

- Услови, садржај и начин спровођења матурског испита (март 2017. - педагог); 

- Изјашњавање ученика о избору предмета за израду практичног рада и изборног предмета- 

анкетирање (април 2017, педагог); 

- извештај о опредељењу ученика четвртог разреда за избор области практичног рада и изборног 

предмета у оквиру матурског испита (мај 2017. - психолог); 

- сарадња на пословима професионалне орјентације, каријерно вођење (март-јун 2017., психолог, 

педагог); 

- организациони послови око избора места за прославу Матурске вечери (мај 2017, одељењске 

старешине); 

- организациони послови око припреме и реализације прославе последњег наставног дана (јун 

2017. одељењске старешине, предметни наставници); 

- успех ученика на матурском испиту (јун 2017. одељењске старешине); 

- евидентирање ученика упућених на полагање матурског или дела матурског испита у 

августовском испитном року (јун 2017 – одељењски старешина 4/6 одељења); 

- учешће у реализацији Матурске вечери (јун 2017); 

- извештај о резултатима матурских испита у августовском испитном року (август 2017, одељењске 

старешине); 

- евидентирање ученика код којих је дошло до промене статуса (август 2017. одељењске 

старешине); 

- статус ученика, који су завршили школу - база података о кретању, анализа, извештај на 

наставничком већу (септембар, октобар 2016 – одељењске старешине, психолог). 
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                         ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуиране 

активности 

 

 

 

 

- анализа успеха ученика на нивоу школе на класификационим периодима; праћење реализације планираног  

наставног фонда за све облике непосредног рада са ученицима, изостајања ученика (11, 1, 4, 6, 8); 

- инструктивно-педагошки рад са наставницима, саветодавни рад са родитељима, ученицима, групама ученика; 

- рад на примени Правилника о оцењивању у средњим школама који је ступио на снагу 6.10.2015. 

- обилазак часова – редовне, додатне и допунске наставе и ваннаставних активности; 

- анализе истраживања, преглед педагошке документације, сачињавање извештаја; 

- професионално саветовање ученика 4. разреда и родитеља кроз родитељске састанке; 

- сарадња са  просветном инспекцијом, просветним саветницима; 

- сарадња са МПН-ом, Школском управом, Педагошким друштвом Србије, невладиним организацијама, 

центрима за социјални рад;  

- рад на пословима Стручног актива за развојно планирање, руководилац; 

- рад у педагошком колегијуму, тиму за самовредновање, тиму за превенцију насиља, тиму за каријерно вођење;  

- припрема седница Наставничког већа, обрада предвиђених тачака, вођење записника;  

- рад у Савету родитеља и Школском одбору; 

- рад у стручним и одељењским већима;  

- рад на припремању кандидата за полагање стручног испита;  

- праћење измена и нових правилника и саветодавни рад са наставницима поводом измена  нормативних аката  

- припрема задатака и израда предлога Развојног плана за период 2016-2019; припрема задатака из Акционог 

развојног плана за школску 2016/2017.године: увођење нових и комбинација наставних метода и облика, 

припремне активности за часове који се односе на коришћење различитих извора за потребе домаћег и 

наставног рада, истраживачки рад ученика- обрада изабраних настваних јединица 

- припрема и реализација задатака из Акционог развојног плана за школску 2016/2017. године редовно 

информисање о активностима везаним за унапређење квалитета наставе 

- У оквиру Развојног циља Акционог развојног плана за школску 2016/2017. године који се односи на 

побољшање квалитета наставе кроз унапређивање наставе за ученике са сметњама у развоју и рад са 

талентованим ученицима континуирани рад на пружању помоћи тимовима за индивидуализовани образовни 

програм у изради програма за сваког ученика и  

- континуирани рад са талентованим и надареним ученицима кроз спровођење диференциране и 

индивидуализоване наставе за надарене ученике (кроз додатни рад, семинарске радове, додатну литературу, 

обогаћивање програмских садржаја, рад у секцијама и др.) кроз рад секције зуботехничког стручног већа. 
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Активности реализоване у школској 2015/2016. години  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Август, 

септембар 2016 

 

- сачињавање извештаја о раду за Извештај о раду школе за 2016/2017. 

- израда Годишњег плана рада школе за 2017/18. 

- израда појединачних годишњих програма стручних органа, као и кориговање и усклађивање годишњих програма 

стручних већа 

- предлог избора акредитованих семинара за наставнике за текућу годину, израда плана стручног усавршавања за ниво 

школе  

- Израда новог Развојног плана, плана рада тимова и васпитног програма школе 

- Структурирање одељења, распоред новодошлих ученика и поноваца у одељења 

- Израда извештаја Комисије о савладаности програма за приправнике  

- Израда орјентационог плана рада седница одељењских и Наставничког већа поводом класификационих периода; 

- Предлог обједињене набавке наставних средстава и литературе за шк.2017/18.год., на основу предлога већа 

- Сачињавање дневног реда родитељских састанака 1. разреда; припрема и реализација тачака дневног реда у 6 

одељења 1. разреда 

- Упознавање са нормативним актом- новоуспостављени правилници 

- Израда извештаја о запажањима након посећених часова - Школској управи Министарства просвете РС 

- Израда плана посете часовима редовне наставе према предлогу стручног већа друштвених наука 

- Сарадња са Педагошким друштвом Србије у оквиру редакције Педагошких новина 

- Упознавање председника стручних већа и тимова са усвојеним плановима и програмима рада; родитељских 

састанака, одељењских већа и одељењских старешина; 

- Статус изборних предмета- веронаука, грађанско васпитање- у првом разреду и трећем разреду образовног профила 

стоматолошка сестра-техничар и четвртом разреду стоматолошка сестра техничар-оглед на нивоу школе; 

- Рад у седницама Школског одбора и Савета родитеља  

- Припреме за најављени преглед припремљености школе за почетак школске године 

- Упознавање са новом документацијом која прати пријаве, реализацију, евалуацију и извештавање одобрених 

семинара 

- Упознавање са напредовањем развојних активности на унапређивање наставе и учења   

- Увођење ИКТ-а у наставу уз помоћ „паметне-интерактивне табле у настави“ 

 

 

Октобар 2016 

 

 

- Праћење иницијалног тестирања и израда извештаја о спроведеном тестирању 

- Припрема округлог стола „Достигнућа из квалитета наставе, уцења и васпитног рада“ - размена образовно-научног 

рада наставникаса панел дискусијом 28. октобра. Повод је био пројекат међународне сарадње са Средњом 

Зуботехничком школом у Сарајеву. 

- Модерирање округлим столом и сумирање закључка; професори и директори  две школе су били изузетно 

мотивисани за иновације у раду, мултикултуралну сарадњу и промовисање примера добре праксе. Панел дискусија је 
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покренула нове идеје и изазвала велики ентузијазам како код професора, тако и код ученика. 

- Припрема за одељењска већа и припрема електронског начина вођења евиденције  

- Прикупљање података о статусу стручног усавршавања појединачних наставника на нивоу школе 

- Израда статуса личног стручног усавршавања за претходни период 

- Договор о реализацији тема за васпитни програм на часовима одељењске заједнице 

- Праћење и израда извештаја о адаптацији ученика првог разреда на услове рада у средњој школи 

- Припремање и реализација састанака медијаторске секције 

 

 

 

Новембар 2016 

-    Састанак са председницима стручног већа и рад у Педагошком колегијуму 

-    Састанак са записничарима одељењског већа за школску 2016/2017.годину 

-    Припреме, упознавање са условима рада и приоритетима из Годишњег плана рада 

-    Припрема обуке за приправнике за полагање испита за лиценцу, обавештавање и припрема дидактичког материјала 

-    Анализа блок наставе у сарадњи са координатором практичне наставе 

-    Рад на активностима планинарске секције, подршка руководиоцу и члановима 

-    Припремање и реализација састанка медијаторске секције 

-    Припрема стручне теме на Савету родитеља 

 

Децембар 2016 

Јануар 2017 

-    Рад на припреми активности Тима за каријерно вођење и саветовање 

-    Израда извештаја о прегледу књига евиденције образовно-васпитног рада 

-    Рад са приправницима Јеленом Бојиновић 

-    Припрема документације за конкурс за Светосавску награду 2016. 

 

 

 

 

Фебруар 2017 

- Припрема за предавања матурантима и распоред предавања у договору са одељењским старешинама 4.разреда     

- Рад на Плану за унапређивање квалитета рада школе у областима дефинисаним стандардима квалитета рада установе  

- У сарадњи са психологом и припрема ванредних родитељских састанака за матуранте и подсетник за предлоге мера 

и предстојеће активности матураната. 

- Припрема задатка из Акционог развојног плана за школску 2016/2017.године: увођење нових и комбинација 

наставних метода и облика, припремне активности за часове који се односе на коришћење различитих извора за 

потребе домаћег и наставног рада, истраживачки рад ученика- обрада изабраних настваних јединица 

- Редовно информисање о активностима везаним за унапређење квалитета наставе са посебним освртом на угледне и 

огледне часове 

 

 

 

 

 

 

- Израда плана обиласка наставе за друго полугодиште - директор, психолог 

- Предавање за ученике 4. разреда на информисању о условима, садржају, начину и роковима спровођења матурског 

испита; услови и могућности за даље формално школовање, сарадња са наставницима вежби (Домокош, Милановић) 

- Припрема састанака чланова Стручног већа за школско развојно планирање 

- Припрема и реализација састанка медијаторске секције 

- Појачан рад у Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 
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Март 2017 

- Припрема учешћа Зуботехничке школе на 10. Данима Е-медике од 16-19.марта, циљ пројекта је био стварање 

виртуалне заједнице медицинских школа кроз нове дидактичке приступе поучавању и учењу у школама путем 

Интернета. Дани Е-медика су одржани су у Термама Тухељ у Хрватској од 16-19.марта. На Смотри „Дани Медике 

2017.„ троје ученика Зуботехничке школе Катарина Чутрурило 4/3, Доротеј Димитријевски 4/5 и Катарина 

Стефановић 4/6 је имало прилику да представе Зуботехничку школе кроз образовне профиле и активности које се 

одвијају у школи  

- Координисање и пријава на следеће пројекте у 2018.години Стероиди, спорт, здравље у сарадњи са Медицинском 

школом Врапче из Загреба, затим на пројеке Ургентна контрацепција  у сарадњи са Фармацеутско-

физиотерапеутска школа из Београда, Медицинском школоm А.Кузманић Задар, Медицинска школа Дубровник и 

Медицинска школа Шибеник), Утицај енергетских напитака на здравље (Медицинска школа Македонија, 

Медицинска школа Језеро Сарајево, Фармацеутско-физиотерапеутска школа). 

- Анализа угледних часова и припрема извештаја за Наставничко веће; 

- Припрема материјала и избор ученика представника за семинар из «Вршњачке медијације» и сарадња са 

одељењским старешинама 1. и 2.разреда; 

- Припрема за посету вршњачком тиму ОШ „Десанка Максимовић“, тешкоће у примени медијације, како превазићи 

тешкоће у примени медијације и шта можемо да урадимо.  

     

 

 

 

 

 

Април 2017 

- У сарадњи са психологом припрема ванредних родитељских састанака за матуранте 

- Анкетирање матураната поводом избора предмета у оквиру матурског испита 

- Појачан рад у Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

- Припрема за час одељењске заједнице  у 3/3  одељењу  

- Дана 25.4. ученици ОШ „Десанка Максимовић“ посетили су медијаторску секцију Зуботехничке школе. Припрема 

заједничке радионице. Медијатори су са координаторима Славицом Ђукић из ОШ „Десанка Максимовић“ и 

педагогом Мајом Врачар разменили идеје за заједничку кампању за медијацију Зуботехничке школе и ОШ на 

општини Звездара у наредној школској години. Неке од идеја за заједничку кампању су организација спортских и 

музичких догађаја, креирање драмских представа, ликовни и литерални конкурси на тему ненасилног решавања 

конфликата. На крају су се сложили да то буде драмска представа састављена од чланова медијаторске секције обе 

школе. Циљ представе би био ширење свести о ненасилном решавању конфликата и промоција мира. Такође, 

ученици су се договорили да заједно направе химну медијације. Размена између  две школе је била изузетно успешна 

и постоји обострана заинтересованост за промоцију и примену медијацију међу децом и младима. 

          

 

Мај 2017 

- Међународна сарадња Швајцарске и српске школе, Schule Grentschel Lyss и Зуботехничке школе у Београду, 11. маја   

- у Зуботехничкој школи кроз  презентацију програма међународне сарадње са школом из Швајцарске 

- Рад са менторима и приправницима 

-  Израда предлог плана активности 

- Учешће у раду Савета родитеља, Школског одбора 
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- Припрема састанака чланова Стручног већа за школско развојно планирање 

- Анализа огледних часова и припрема презентације  

 

 

Јун, јул, август 

2017 

 

 

- Припрема за састанак Актива за школско развојно планирање 

- Припрема материјала за упис ученика у први разред 

- Промоције резултата рада и подела сертификата, књига за вршњачке медијаторе који су прошли обуку 

«Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију» 

- Израда извештаја о раду педагога, медијаторске секције, тимова 

- Рад у Уписној комисији 

- Рад на формирању одељења 

- Резултати изјашњавања ученика од 1-3 разреда о избору изборног предмета- веронаука, грађанско, изборни  

предмети предвиђени планом огледа 

- Израда Годишњег програма рада за 2017/18. годину 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Примена тестова знања у основној и средњој школи», 25. и 26.2. у трајању од 16 сати. Организатор Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања.  

- Учешће и модерирање на научном скупу на националном нивоу који је одржан у оквиру Сусрета педагога, а чија је 

тема “Вредновање у васпитно-образовном процесу”. Скуп су организовали Одељење за педагогију и андрагогију 

Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошко друштво Србије. Скуп је одржан 25. и 26. септембра 

2016. године на Филозофском факултету у Београду. 

- Модерирање  обуке за стандарде у средњим школама на форуму, праћење,подстицање и укључивање учесника у 

дискусије, преглед задатака учесника и давање повратне информације учесницима о задацима, прикупљање примера 

добрих решења за завршни задатак и достављање Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

- Водитељ семинара «Вршњачка медијација» за ученике  март 2017.године  

- Рад на СОС телефону за пријаву насиља у образовно-васпитним установама - Група за заштиту од насиља и 

дискриминације; примена у раду СОС телефона Министарства просвете, науке и технолошког развоја; процедуре 

поступања у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања 

- Реализација акредитованог програма „Оцењивање ученика у основној и средњој школи“, бр.466 

- Реализација акредитованих програма Педагошког друштва Србије „Подршка подстицању читања“, 

«Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима», «Како унапредити просес самоевалуације 

у настави»  

- Реализација акредитованих програма Географског факултета Универзитета у Београду „Интегрисана 

амбијентална настава“. 

- 24.8.2017. Школско законодавство–основа развоја образовања и васпитања, Тема 1: Органи школе у служби 

остваривања принципа и циљева образовања и васпитања и тема 3. Право свих на образовање,  К-1, П-4, 8 сати 
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СТРУЧНИ САРАДНИК ПСИХОЛОГ  

 

 

 

 

 

 

Континуиране активности  

током целе године 

 

 

 

 

- Спровођење индивидуално психолошког рада са ученицима који постижу лош успех у настави, имају 

потешкоће у емоционалном развоју и сазревању, са ученицима који имају теже породичне проблеме, као 

и са ученицима који су направили повреду радних дужности у школи.  

- Обављање индивидуалног саветодавног рада са родитељима који су потражили стручну помоћ у 

превазилажењу тешкоћа са децом.  

- Сарадња са одељенским старешинама и предметним наставницима у циљу постизања што бољег успеха 

ученика, као и отклањања потешкоћа у раду ученика.  

- Анализа успеха ученика на нивоу школе на класификационим периодима; праћење реализације 

планираног  наставног фонда за све облике непосредног рада са ученицима, изостајања ученика 

(новембар, јануар, април, јун, август). 

- Учешће у раду Наставничког већа, одељењских већа, Стручног већа друштвених наука, Савета родитеља 

и Педагошког колегијума. Присуство и учешће у раду на седницама Школског одбора.   

- Обилазак часова редовне, додатне и допунске наставе и ваннаставних активности 

- Сарадња са релевантним друштвеним институцијама (МУП-ом, ДЗ, Регионалним центром за таленте, 

 

 

 

Стручни радови 

- Рад на тему «Интеркултурална перспектива школа у Србији» , Часопис Теме за друштвену праксу и теорију. 

- Семинар ,,Конференција Модерно образовање“ ,организатор LINK group је одржана у суботу, 3. јуна, у 

амфитеатру Института за модерно образовање, у улици Цара Душана 34, Земун у организацији LINK group. Циљ ове 

конференције је да окупи запослене у образовним установама и представи им примену модерне технологије као 

решење које ће унапредити сарадњу између школа, породица и ученика. Представљен је стручни рад: Педагошке 

компетенције ученика и међупредметни приступ у настави. 

- Рад на истраживању теме дуалног образовања у средњем образовању. 

- Све теме обрађене на седницама Наставничког већа, Савету родитеља 

 

Евалауција рада 

стручног 

сарадника и 

израда плана за 

наредну годину 

 

- У критичком осврту на рад педагога у протеклој години издваја се континуирана подршка у раду за примену 

стандарда за општеобразовне предмете, а међупредметних комптенција за стручне предмете (одговоран однос према 

здрављу...) и спровођење иницијалног тестирања на почетку школске године. 

- Упознавање и подсећање чланова стручних већа на део развојних активности које се односе на унапређивање наставе 

и учења.    

- Недовољна примена на активностима увођења ИКТ-а у настави уз помоћ „паметне-интерактивне табле у настави“ 

која ће бити интензиван део активности плана педагога и развојних активности, плана унапређења рада школе за 

наредну годину. 
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Министарством просвете, Друштвом психолога Србије и Секцијом психолога медицинских школа).  

- Спровођење активности у оквиру рада Тима за развојно планирање, Тима за самовредновање и 

вредновање рада школе (руководилац), Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања (руководилац) и Тима за инклузивно образовање (руководилац).   

- Уредно вођење дневника рада и евиденција свих активности које су спроведене кроз потребну 

документацију.  

- Евидентирање уредности писања глобалних и оперативних планова предметних наставника за школску 

2016/2017.  

- Учешће у комисијaма приликом полагања испита кандидата за стицање лиценце за наставнике и 

кандидата који полажу испите преквалификације.  

Активности реализоване у школској 2016/2017. години  

 

 

 

 

 

 

 

 

Август,  

Септембар 2016. 

 

 

- Анализа структуре популације ученика првог разреда. 

- Рад на коначним верзијама Извештаја о раду школе за 2015/2016, Годишњег плана рада ЗТШ за шк. 

2016/2017 год, Извештаја о самовредновању за 2015/2016  и  Плана за самовредновање за 2016/2017 год, 

Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Тима за инклузивно образовање.  

- Израда пресека самовредновања за период 2012-2016; за Школски развојни план 2016-2019 

- Учешће у раду Актива за развојно планирање, израда новог школског развојног плана за период 2016-

2019., план активности за наредну школску годину; 

- Учешће у раду Школског одбора - Представљање годишњег извештаја, плана самовредновања рада ЗТШ 

и рада Тима за инклузивно образовање на седницама Школског одбора и Савета родитеља.    

- Запажања са часова посећених у 2015/2016 години (школска управа, МП) 

- Учешће у реализацији састанка одељењског већа 1. разреда – структура одељења, припреме о. старешина 

- Анализа реализације Плана уписа ученика у први разред, стручни тим за ИО, август 2016; 

- Учешће на родитељским састанцима првог разреда; 

- Праћење адаптације ученика првог разреда, са посебним освртом на ученике који су смештени у ђачким 

домовима, као и ученике са посебним потребама.  

- Упознавање са ученицима који су дошли по упуту МП и родитељима ученика упућених на упис од 

стране Републичке здравствене комисије Министарства просвете и науке РС (школска управа града 

Београда). Индивидуални рад са родитељима и ученицима који исказују потребе за неким од видова 

инклузивног рада, прикупљање података, документације. На одељенским већима предметним 

наставницима стручни сарадници су детаљно образложили систем рада са ученицима, као и препоруке 

метода и техника које одговарају конкретним ученицима и њиховим специфичностима. 

- Састанак са одељењским већима четвртог разреда, предметним наставницима – анализа, праћење и 

вредновање израђених ИОПа.  
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- Информација о инклузивном образовању – родитељски састанци свих одељења првог разреда, 

Наставничко веће, одељењска већа, Савет родитеља, Ученички парламент; 

- Рад у већу друштвених наука. 

- Праћење ученика који су били на саветодавном раду школске 2015/2016. године (због недовољног 

успеха, личних или породичних проблема, васпитно дисциплинских мера). 

- Састанак Тима за инклузивно образовање, сарадња са одељењским старешинама првог разреда, 

упознавање са ученицима који су дошли по упуту и родитељима ученика упућених на упис од стране 

лекарске комисије РС.  

- Консулатативно-саветодавни рад са ученицима поновцима и они који су прешли из других школа. 

- Прикупљање података значајних за упознавање и праћење развоја ученика. 

- Припреме за најављени преглед припремљености школе за почетак школске године 

 

 

 

               

 

 

 

Октобар 2016. 

 

 

 

 
 

- Праћење адаптације ученика првог разреда, са посебним освртом на ученике који су смештени у ђачким 

домовима, као и ученике са посебним потребама. 

- Праћење успеха ученика на првом класификационом периоду – учешће у раду седница одељењских већа,  

раду Наставничког већа.  

- Рад у Педагошком колегијуму; 

- Реализација планираних активности већа друштвених наука;  

- Сарадња са наставницима у вези са ученицима који постижу лош успех из појединих предмета и 

ученицима талентима; 

- Сарадња са одељењским старешинама на реализацији садржаја васпитног програма (помоћ у решавању 

интерперсоналних, социјалних и других проблема у одељењу, припреми и организацији родитељских 

састанака); 

- Рад са ученицима који су смештени у домовима (Евидентирање ученика, праћење, сарадња са 

одељењским старешинама и васпитачима); 

- Методе и технике успешног учења – часови са ученицима првог разреда – припрема презентације и 

пратећих штампаних материјала, организација одржавања часова у оквиру часа одељењске заједнице, у 

договору са одељењским старешинама, реализација часа у мултимедијалној учионици.   

- Анализа успеха ученика, изостајање ученика; 

- Рад на Бази података о кретању ученика четвртих разреда шк. 2015/16год, након завршене Зуботехничке 

школе, извештавање на Наставничком већу; 

- Учешће у организацији и реализацији округлог стола „Достигнућа из квалитета наставе, учења и 

васпитног рада“ - размена образовно-научног рада наставника са панел дискусијом 28. Октобра 2016. 

Пројекат  међународне сарадње са Средњом Зуботехничком школом у Сарајеву. 

- Учешће у организацији предавања у оквиру часова грађанског васпитања „И ти си хендикепиран“. – у 
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свим одељењима, сарадња са С. Ђорђевић. 

- Анализа успеха ученика, изостајање ученика. 

- Планиране посете часовима. 

 

 

 

Новембар 2016. 

- Представљање Пресека самовредновања за период 2012/2016. Наставничком већу, Савету родитеља, 

Школском одбору 

- Усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2016/2017 годину и Плана за самовредновање за 

наредну школску годину (2017/2018) на Наставничком већу.  

- 7.-9. и 14.–16. 11. Организација серије едукативних предавања „Малолетничка деликвенција и кривична 

дела специфична за младе школског узраста“,  и „Електронско насиље“, предавачи представници 

Одељења за сузбијање малолетничке деликвенције Полицијске управе за град Београд. I и II разред. 

- Праћење адаптације ученика првог разреда 

- Планиране посете часовима 

 

 

 

Децембар 2016/ јануар 2017 

- Самовредновање школе - анализа података на основу извора доказа за оствареност – кључна област: 

Подршка ученицима, подручје вредновања: Подршка учењу, анализа добијених података, 

представљање Наставничком већу, предлози мера, представљање резултата Школском одбору и Савету 

родитеља  (психолог, педагог); 

- 20.12.2016. Састанак у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Привредне 

коморе србије на тему: Представљање поступка планирања уписа у средњу школу по дуалном моделу за 

школску 2017/2018. годину 

- Припрема за процес професионалне оријентације ученика четвртог разреда. Договор и сарадња са 

одељењским старешинама ученика четвртих разреда у вези са планом реализације програма 

професионалне оријентације; 

- 29.12. Наставничко веће, стручна тема Дигитално насиље 

- Организовање и реализовање предавања са ученицима првог разреда на тему Методе и технике учења. 

 

 

 

Фебруар 2017. 

- Успех ученика на крају другог полугодишта, анализа, предлози мера 

- Евидентирање ученика четвртих разреда којима је потребна помоћ психолога у циљу лакшег 

опредељења за избор занимања – наставак формалног образовања или запослења. Распоред тестирања. 

- Набавка тестовног материјала за професионалну оријентацију – Друштво психолога Србије 

- Задавање теста КОГ-3 и ТПО тестова ученицима четвртих разреда, обрада резултата тестова. Задавање 

теста КОГ-3 ученицима четвртих разреда, обрада резултата тестова. 

- Рад на Плану за унапређивање квалитета рада школе у областима дефинисаним стандардима квалитета 

рада установе  

- У сарадњи са педагогом припрема и реализација ванредних родитељских састанака за матуранте и 

подсетник за предлоге мера и предстојеће активности матураната. 
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Март 2017. 

- Праћење ученика који су на крају првог полугодишта имали 3 и више недовољних оцена и велики број 

изостанака, појачан васпитни рад. 

- Преглед књига стручних већа, анализа и извештај Наставничком већу, разговор са председницима 

- Професионална оријентација ученика четвртог разреда, индивидуално саветовање ученика; ученика 

укључено у индивидуални процес професионалне оријентације. 

- Присуство састанку на којем је презентован програм Office 365 у образовним установама 

- Преглед постојеће литературе психолога школе. 

- Израда плана обиласка наставе за друго полугодиште - директор, педагог 

- Појачан рад у Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 

                 

 

 

Април 2017. 

- 6.4.-8.4. Међународна сарадња, посета Средњој зуботехничкој школи из Сарајева, учешће у организацији 

и реализацији путовања наставника и ученика, припрема тема стручног усавршавања наставника. 

- Припрема извештаја на основу изјава ученика четвртог разреда о полагању матурског испита (практични 

и изборни предмет), извештај Наставничком већу.  

- 26.4. предавање и презентација пројекта «Безбедност у саобраћају», Савез параплегичара и 

квадриплегичара Србије (СПИКС), учешће у организацији, део пројекта Центра за образовне политике и 

МПНТР.  

- Учешће у раду одељенских већа поводом трећег класификационог периода; 

- Дан замене улога, учешће у реализацији 

- Учешће у раду Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора 

- Појачан рад у Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

- Детектовање ученика талената за ИОП 3, наставници стручних предмета. (Шћекић, Петковић)  

 

 

 

Мај 2017. 

- самовредновање кључна област Настава и учење, подручје вредновања Наставни процес. 

Прикупљање података, анализа и обрада резултата, извештај, представљање резултата Наставничком 

већу, предлози мера; 

- 16.-22. маја 2017. Сарадник у оквиру пројекта „Национална испитивања – вредновање исхода учења“, 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, обука, организација, спровођење тестирања у 

школи. Учешће у евалуацији спроведеног тестирања.  

- Учешће у раду Савета родитеља, Школског одбора 

- Учешће у испитима за преквалификацију.  

- Међународна сарадња Швајцарске и српске школе, Schule Grentschel Lyss и Зуботехничке школе у 

Београду, 11. маја, посета ђака и њихових наставника, учешће у планирању и реализацији посете. 

- Учешће у пројекту Национално испитивање – вредновање исхода учења, обука, организација и 

реализација пилот испитивања у Зуботехничкој школи, ЗУОВ 

- Сарадња са родитељима који потражују информације о условима рада у Зуботехничкој школи, поводом 
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специфичних потреба њихове деце – индивидуални разговори, прикупљање података, препоруке, 

контакти са основним школама. (до августа) 

- Појачан рад у Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 

 

 

 

 

 

Јун, јул, август 2017. 

 

 

 

 

 

 

- Извештај о успеху ученика  

- Учешће у раду одељењских већа, Наставничких већа. 

- Самовредновање кључна област Образовна постигнућа ученика, подручје вредновања Квалитет 

школских постигнућа, мотивисаност ученика Прикупљање података, анализа и обрада резултата, 

извештај, представљање резултата Наставничком већу, предлози мера; 

- Рад у Уписној комисији 

- Рад на формирању одељења 

- Анализа и прикупљање школске документације као извора доказа за самовредновање - педагошка 

документација, извештаји чланова Тима за самовредновање,  

- Извештај о раду психолога у школској 2016/2017  години; 

- Учешће у планирању рада стручног већа друштвених наука за 2017/2018 год.; 

- Састанак Тима за самовредновање - планирање активности за наредну школску годину – избор кључне 

области, планирање активности и носиоци активности; 

-     Тим за самовредновање и вредновање рада школе – извештај о раду школске 2016/2017 године;  

- Анализа рада Тима за инклузивно образовање, извештај за 2016/2017.,  

- Прикупљање извештаја и приређивање коначне верзије Извештаја о раду школе.  

- Учешће у изради делова Годишњег плана рада за 2017/18. годину; Израда плана за самовредновање и 

вредновање рада Зуботехничке школе Предлог и усвајање плана рада Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања и Тима за инклузивно образовање за школску 2017/2018. годину. 

 

 

Стручно усавршавање 

- 25. и 26.2.2017. Примена тестова знања у основној и средњој школи, у трајању од 16 сати. 

Организатор Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.  

- 16.-22. маја 2017. Сарадник у оквиру пројекта „Национална испитивања – вредновање исхода учења“, 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

- 24.8.2017. Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања, Тема 1: Органи школе 

у служби остваривања принципа и циљева образовања и васпитања и тема 3.  Право свих на образовање,  

К-1, П-4, 8 сати 

 

Стручне теме 

- 29.12. „Дигитално насиље“ – Предавање и презентација на Наставничком већу 

- 7.4. „Психички поремећаји код адолесцената“ – међународна сарадња, предавање припремљено и 

одржано наставницима Средње зуботехничке школе у Сарајеву. Предавање предходно одржано и 

колегама у Београду. 
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                                                                               ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ 

Школски 

библиотекар 

Ана Ристовић Чар 

Ивана Софронић 

 

Евиденција књига 

- компјутерским програмом Б++ (ефикасна евиденција издатих и пописаних књига, чланова библиотеке, аутоматско 

прављење ранг листе најчитанијих књига и чланова који највише изнајмљују књиге) 

Књижни фонд 7933 

Поклоњено књига 267 

Чланови  995 

„Најчитаоци“ Маја Лападатовић (II/6), Маја Лукач (II/6), Стевана Голубовић (2/5) 
Најчитанија књига ,,Предности једног маргиналца“ Стивен Шбоски 

 

 

 

 

 

 

Активности  

- Књиге смо током ове године набављали редовном куповином као и путем добротворне акције ,,ПОКЛОНИМО 

КЊИГУ ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ“ која је трајала током целе године и путем које је библиотека обогаћена са 267 

примерка књига углавном из области домаће и стране белетристике и уџбеника. Захваљујемо се професорима 

Светлани Ђорђевић, Милици Бошковић, Ани Ристовић, Љиљани Рвовић, Мирјани Мажибради, Софији Ераковић, 

Ивани Софронић као и бројним ученицима који су углавном поклањали књиге и који су дали добровољни прилог за 

куповину једног броја књига на Сајму књига, октобра 2016. 

- Заједно са ученицима посетили смо Сајам књига у Београду, последње недеље октобра, 2016. 

- Библиотекар и наставница српског језика и књижевности, А. Ристовић Чар, била је ментор ученице Еве Живковић (2-

5) на конкурсу Општине Звездара ,,Кључеви мог Београда” на којем је ученица освојила прво место својим радом ,,Мој 

Београд“ у категорији средњошколаца. Читање радова одржано је у библиотеци ,,Бранко Миљковић“ на Звездари.  

- Од средине новембра до краја јануара у библиотеци се вршило редовно окупљање ученика и пипремање за приредбу 

поводом Дана Светог Саве, као и за Новогодишњу приредбу. 

- Редовно се вршила евиденција набављених књига 

- У сарадњи са Већем језика, библиотекари су учествовали у припреми ученика за рецитаторско такмичење као и за 

,,Дан љубави“, избором адекватних песама као и саветима. 

- У организацији библиотеке, 29. маја 2017. у школској зборници одржано је књижевно вече, промоција романа ,,Е, мој 

Асторе“ младог писца, Милана Мажибраде, којој су присуствовали ученици другог разреда, као и неки професори. 

- Библиотека се придружила хуманитарној организацији прикупљања добротворног прилога – књига за библиотеке на 

Косову и Метохији, а у оквиру иницијативе коју су покренули ,,Млади Србије“. Прикупили смо 71 књигу.  

- Библиотекари, Ана Ристовић Чар и Ивана Софронић, савладале су обуку програма стручног усавршавања, 

,,Индивидуални и групни рад у школској библиотеци“, 20.03.2017. у трајању од 16 сати. Акредитовани семинар 

(компетенције К-3) одржан је на Филолошком факултету у Београду.  

- Ревизија планирана за ову годину одложена је због проширеног обима посла везаног за припрему текстова за 

монографију Школе. 
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ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Број чланова педагошког 

колегијума 

 

14 

Председник   Анета Миливојевић 

Број план. 

састанака 

6 Број одржаних састанака 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности педагошког     

колегијума 

 

У сарадњи са директором Педагошки колегијум се старао о осигурању квалитета и унапређивању образовно-

васпитног рада, остваривању развојног плана установе, самовредновања за школску 2016/17. и другим 

мерама за унапређивање и усавршавање наставе. У протеклој школској години Педагошки колегијум састао 

се шест пута и на својим седницама разматрао је следеће активности:  

1. Праћење реализације Плана за унапређење квалитета рада школе од фебруара 2016.  

2. Упознавање са Развојним планом рада школе за школску 2016/2019.годину и упућивање на усвајање 

на Наставничком већу и органу упрвљања на предлог Стручног актива за развојно планирање  

3. Усвајање годишњег плана рада Педагошког колегијума; 

4. Усвајање предлога за побољшање слабије оцењених места након извршене анализе у самовредновању 

школе; 

5. Усвајање предлога набавке наставних средстава и допуне уџбеника; 

6. Усвајање предлога  награђивањa запослених за школску 2016/2017. 

7. Организација педагошко-инструктивног увида у рад наставника. 

8. Информисање о реализацији усвојених наставних планова за образовни профил стоматолошка сестра 

– техничар у школској 2016/17.год. 

9. Евалуација рада стручних већа 

10. Континуирано је вршено усавршавање наставника из области самоевалуација и  

      оспособљавање ученика за процену сопственог напредовања.  

11. Сарадња и учешће у пројектима општине ГО Звездара , сарадња са стручним удружењима 

12. Упознавање са пресеком самовредновања рада школе за период школска 2012-2016.година. 

13. Учешће у процесу самовредновања рада ЗТШ, у три кључне области: подршка  ученицима,настава и 

учење и организација рада школе и руковођење 

14. Усвајање плана писмених провера  на тромсечном нивоу за школску 2016/17.годину 

15. Учешће у изради плана рада са приправницима и менторима за школсу 2016-2017.годину. 

16. Од почетка школске 2016/17.године, праћен је рад приправника Јелене Бојиновић у сарадњи са 
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ментором Светалном Ђорђевић  

17. Предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и сарадника. 

18. Учешће у разматрању Правилника о оцењивању ученика у средњој школи 

19. Учешће у припреми мишљења стручних већа за конкурисање школе за доделу Светосавске награде за 

2016.годину 

20. Учешће у Међународној сарадњи Зуботехничке школе, Београд и Средње зуботехничке, Сарајево- 

Округли сто на тему ,, Достигнућа из квалитета наставе,учења и васпитног рада “ – размена 

образовно-научног рада наставника 

21. Учешће у релизацији стручног усвршавања на тромесечном нивоу 

22. Планирање  екстерног и интерног стручног усавршавања запослених и прикупљање података о 

појединачном стручном усавршавању, анализа резултата примене стечених знања и вештина 

23. Учешће у планирању тестирања Национално испитивање-вредновање исхода ученика 

24. Праћење реализације огледних и угледних часова 

25. Праћење имплементације усвојених мера за унапређивање успеха 

26. Припрема за матурске испите 

27. Евалуација рада стручних већа 

 

 

 

Закључци одржаних састанака 

1. Усвајање годишњег плана рада Педагошког колегијума; 

2. Усвајање плана за екстерно и интерно стручно усавршавање наставника за школску 2016/2017; 

3. Усвајање плана писмених провера за свако тромесечје; 

4. Усвајање плана обиласка наставнихчасова; 

5. Усвајање Годишњег и развојног плана школе; 

6. Усвајање извештаја о стручном усвршавању на тромесечном нивоу 

7. Усвајање предлога за побољшање слабије оцењених места након извршене анализе у самовредновању 

школе; 

8. Усвајање предлога набавке наставних средстава и допуне уџбеника; 

9. Усвајање извештаја о раду стручних већа, евиденција и постигнути резултати o планираним 

активностима 

10. Усвајање плана о раду стручних већа за школску 2017-2018.годину и предлог иновација у планираним 

активностима 
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ЗУБОТЕХНИЧКО ВЕЋЕ 

 

Број чланова већа 33 

Председник већа Зорица Шћекић 

Број одржаних састанака 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручне теме 

У Тополи, у периоду 08.-11.09.2016. године, у  хотелу  Опленац,  одржан је Јесењи скуп Националне 

Асоцијације Удружења Здравствених Радника Србије. Зуботехничку школу су представљали:  Др Зоран 

Поповић и виши зубни техничари наставне базе: Томислав Алавања, предавач, Мирјана Мрдаковић,  

предавач, Зорица Шћекић – предавач, Ваја Манојловић Стефановић, предавач, Нела Ристески, демонстратор, 

Зорана Николић Марков, демонстратор са темом: „Светлоснополимеризујући акрилати у служби 

стоматологије и зубне технике".  Тема је пријављена у виду курса у трајању од 6 сати.  

У просторијама Друштва приватних зубних техничара, 01.10.2016. одржан је стручни скуп на тему 

Планирање и израда комплексних парцијалних протеза-фрезовање у стоматолошкој протетици са 

професором др Драгославом Стаменковићем као предавачем. Предавању су присуствовали Јелена 

Бојиновић,Наташа Унфетер, Маја Александрић, Нела Ристески, Лазар Миљковић, Бранка Вукосављевић. 

Предавање је акредитовано на 4 лиценцна бода. 

У Врњачкој Бањи у оквиру Петог конгреса националне асоцијације удружења здравствених радника Србије, 

08.10.2016., Мирјана Мрдаковић је одржала едукативно предавање на тему: “Уравнотежена оклузија – 

студија случаја“. 

Колега  Иван Унфетер одржао је предавање 22.11.2016. на тему ,,Савремени дентални естетски материјали-

еволуцијабезметалне керамике”.Предавању су присуствовали: Јелена Бојиновић, Александра Срећковић, 

Мирјана Мрдаковић, Марија Праштало, Зорица Шћекић, Томислав Алавања, Ана Савић, Бранка 

Вукосављевић, Светлана Петковић, Марица Владичић, Миљка Вицковић, Домокош Лидија, Нико Комленић, 

Зорана Николић-Марков, Живорад Тонић, Маја Александрић. 

16.12.2016. Зорица Шћекић је учествовала као предавач на 1. Конгресу превентивне  стоматологије у  

Београду у Сава Центру са темом: ,,Изазови у стоматолошкој пракси-потребе и подршка особама са 

сметњама у развоју“. Коаутори др Лидија Поповић из Завода за психофизичке поремећаје и говорну 

патологију др Цветко Брајовић и Маријана Пеулић психолог Зуботехничке школе. 

Осморо наставника присуствовало је од 18.-21.09.2016. курсу фирме ,,Вита“ у Немачкој. На курс по избору 

Зуботехничког стручног већа послати су: Ана Савић, Мирјана Мрдаковић, Зорица Шћекић, Маја 

Александрић, Ваја Манојловић, Небојша Зејак, Душко Стојановић и Томислав Алавања. Тема курса била је 

“Употреба различитих транслуцентних маса  у комбинацији са транспарентима и мал фарбама ради 

постизања што бољих естетских својстава веродостојнијих природном зубу." 
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Угледни/огледни часови 

16.11.2016. Угледни час ,,Загрижајни шаблони у стоматолошкој протетици“. Наставници Зорана 

Николић-Марков,Милица Трбојевић и Живорад Тонић,1 час, одељења  4/5, 4/2, 3/2 

24.1.2017.год. Угледни час из предмета морфологија, тотална протеза и физичко васпитање 

„Морфолошке карактеристике и правила постављања горњих фронталних зуба“. Час су одржале А. 

Срећковић, Т. Жутић и Л. Домокош. Часу присуствовали ученици 1-2, 1-4, 3-3. Присутне колеге: М. 

Праштало, М. Трбојевић, И. Софронић, В. Митровић, Н. Ристески, М. Врачар, З. Шћекић, Д. Стојановић, Г. 

Станојевић. 

19.03.2017.Зорица Шћекић је на Националном семинару 1 категорије-Руковођење стоматолошким 

иновацијама учествовала као предавач са темом:,,Деца са сметњама у развоју у системуздравствене 

заштите-анализа,критички оквири,предлози за побољшање“ 

27. 4. 2017. Угледни час: „Моделовање тоталне протезе“. Наставник: Нела Ристески. Гости предавачи су 

били: Милан Новаковић, ванредни професор Факултета примењених уметности и Звонко Петровић, редован 

професор Академије српске православне цркве који су говорили о повезаности струке зубног техницара са 

уметношћу.Часу присуствовали ученици 3/2.Присутне колеге:директор Биљана Благојевић Седлар,педагог 

М. Врачар и наставници М.Мрдаковић, МилицаТрбојевић, Томислав Алавања, Јелена Бојиновић, Зорана 

Николић Марков. 

28. 4. 2017. Угледни час:  „Самооцењивање у служби самопроцењивања“. Наставници: Зорица Шћекић, 

Мирјана Мрдаковић, Томислав Алавања. Присутни ученици одељења: IV/4, IV/3 и  II/1.Часу су 

присуствовали директор школе др Биљана Благојевић Седлар, педагог Маја Врачар и наставници Зорана 

Николић Марков, Милица Трбојевић, Светлана Петковић, Лазар Миљковић, Милан Михајловић, Душко 

Стојановић, Нела Ристески, Бранка Вукосављевић. 

16. 5. 2017. Угледни час: Израда керамичке круне- демонстрациони приказ дизајнирања крунице у „3 

Shape CAD – dental“ дизајнер софтверу. Наставник Иван Унфетер.Присутне колеге: Директор Биљана 

Благојевић Седлар и наставници Миљка Вицковић, Зорана Николић Марков, Јелена Бојиновић, Лазр 

Миљковић и, Светлана Ђорђевић. 

У току маја одржан је Други конгрес ученика зуботехничкешколе под називом:,,Електронски часопис у 

функцији међуученичке и међупредметне комуникације". Организатори  овог конгреса су др Асија 

Меноски, др Ениса Меноски. 

Тема  конгреса је била “Природне науке  у функцији струке”.За Конгрес  je  пријављено дванаест тема. 

Радови су представљени кроз низ (седам) огледно – угледних часова , који представљају вид интегративне и 

пројектне наставе. 

Аутори, наставници Ениса Меноски и Асија Меноски одржале су следеће угледне часове: 

1. Тимски рад –основа успеха 

2. Оклузални регистрати у фиксној и мобилној протетици и ортодонцији 
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3. Додатна и допунска настава  као интегрисана настава 

4. Rpd - english lessonУ сарадњи са наставником енглеског језика Милицом Бошковић. 

5. Биолошка својства стоматолошких материјала -У сарадњи са наставником биологије Јеленом 

Петковски. 

6. Електрохемијски процеси и струка-У сарадњи са наставником хемије Анетом Миливојевић. 

7. Природне науке у функцији струке- области физике адхезија , кохезија, трење, притисак, тежиште, 

полуга.У сарадњи са наставником физике Немањом Здравковић. 

01.06.2017. Угледни час из тоталне протезе: ,,Имедијатна протеза-сличности и разлике, предности и , 

недостаци“.Наставник: Наташа Божић,1 час, одељење III-1. 

14.06.2017. Угледни час: ,,Једноделне ливене круне-молари.систематизација градива“,одржан у 

школском дворишту. 

Наставници: Бранка Вукосвљевић и Ана Савић,1 час,одељења II-3 и  III-1. 

15.06.2017. Угледни час ,,Ергономија зуботехничке лабораторије“. 

Наставници : Ана Савић и Милица Станковић,1 час ,одељење 2/4 

16.06.2017. Угледни час из фиксне протетике,,Систематизација градива“. 

Наставник: Зорана Николић-Марков,1 час,одељење II-1. 

Угледни час:,,Карактеризација протеза“. 

Наставник Миљка Вицковић и зубни техничар Саша Булић,1 час,одељење III-3. 

19.06.2017. Огледни час : ,,Квиз знања-корелација предмета:морфологија зуба,анатомија и 

физиологија,прва помоћ,латински језик и рачунарство и информатика“. 

Наставници : Миљка Вицковић,Данка Гачић,Марија Николић,Јована Јокановић,Софија Ераковић,Ксенија 

Клисарић и Александра Гуњак,1 час,по неколико ученика првих разреда. 

05.07. 2017. Колега Иван Унфетер одржао је предавање на тему:,,CAD/CAM дентални системи-наша 

дигитална реалност" 

 

 

 

Реализоване активности 

према годишњем плану 

рада 

- Подељени су часови стручних предмета и група за вежбе 

- Извршена  организација  вежби 

- Набављен  потребан  материјал за извођење наставе 

- Сакупљене  понуде и извршен одабир за потребан материјал, апарате и  опрему 

- Организован рад у амбуланти наставне базе 

- Формиране комисије за преквалификацију 

- Оформљен је Тим за такмичење (резултат - успех наших ученика на Републичком такмичењу у 

моделовању) 

- Успостављена међународна сарања са Средњом зуботехничком школом из Сарајева са циљем да се 

повећају компетенције наставника и ученика кроз примену добре праксе у раду школа, као и достигнућа 
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из квалитета наставе, учења и васпитног рада у циљу промовисања и афирмације струке зубних 

техничара и стоматолошких сестара-техничара. Одржан је Округли сто са темом: „Достигнућа из 

квалитета наставе, учења и васпитног рада“ -размена образовно-васпитног рада наставника.У дебати су 

учествовали Ениса Меноски, Зорица Шћекић са предаваљима и Томислав Алавања и Милица Трбојевић 

- Израђени су угледни модели који по фазама обухватају већину наставних јединица из предмета 

парцијална протеза-вежбе, као и видео и ППТ материјал за део предмета који обухвата област израде 

скелетиране протезе. 

- Реализована  планирана блок настава 

- Извршена контрола поштовања правила у спровођењу наставе вежби и блок наставе 

- Организовано и реализовано школско такмичење из Фиксне протетике 

- Организовани и реализовани матурски испити распоред,састав комисија 

- Купљен материјал за испите 

- Пружање помоћи и праћење рада помоћних наставника 

- Учешће на Заједницама медицинских  школа 

- Извршена редовна контрола усклађености теоријске и наставе вежби 

- 6.-8. април 2017. Посета наставника и ученика Зуботехничке школе Београд - Средњој зуботехничкој 

школи у Сарајеву 

- Чланови стручног већа су учествовали на пуно семинара у току ове школске године као и у реализацији 

угледних,огледних часова и стручних предавања; 

- Вршена је анализа успеха ученика из стручних предмета на крају тромесечја, полугодишта и другог 

полугодишта 

- Унапређена блок настава у наставној бази (уведене додатне подстицајне мере у циљу бољег савладавања 

предвиђеног наставног садржаја коришћењем очигледних наставних средстава,одржани угледни часови 

са циљем приказа иновација из области тоталне протезе) 

- Фиксна протетика 1 - Направљени  показни модели (циљ -  лакше уочавање оклузалне површине,тренинг 

патрљци – циљ вежбање обраде патрљака, реални модели пацијената – циљ изливање и моделовање на 

реалним моделима за пацијента, израђени угледни демонстрациони модели – циљ приказ идеалних 

радних  модела,урађена ппт која прати ток реализације блок наставе)  

- Тотална протеза - урађени демонстрациони модели за све фазе припреме модела и израде загрижајних 

шаблона,од различитих материјала,урађена ппт- циљ приказ  фаза израде загрижајних шаблона-рад са 

разноврсним материјалима; 

- Ортодонтски апарати – припремљене различите индикације на реалним моделима пацијената, циљ 

увежбавање израде различитих ортодонтских апарата. Урађени демонстрациони модели са свим фазама 

израде ортодонтских апарата  
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- Унапређено праћење постигнућа ученика помоћу радне свеске у циљу усклађивања критеријума на 

редовној и блок настави. 

- Реализован пројекат под називом „Базар – пазар”. Циљ је подстицање ученика на развијање свести о 

маркетингу и економичности школовања, као и развијање међусобне сарадње на нивоу млађих и 

старијих 

 

 

 

 

 

Такмичења 

Такмичење из предмета морфологија зуба одржано  је 28.09.2016. у лабораторијама 1 и 2 од 08.00-12.00 

часова. Радни задатак је био: -Mоделовање доњег левог очњака и горњег десног првог молара. Пријављено је 

17 ученика, а такмичењу присуствовало 15 ученика. 

У складу са развојним циљем бр. 2 Унапређење компетенција наставника за развијање мотивације за 

учење код ученика у циљу  остваривања већих  постигнућа ( подобласт наставе и учења - учење учења, 

област постигнућа ученика), а у циљу идентификације ученика које карактерише интелектуална 

надареност или изражене специфичне способности у овом случају мануелне, дат је предлог на стручном 

Већу да се петоро најуспешнијих ученика укључи у додатне активности кроз учешће у раду секције у циљу 

неговања талента ученика и постизања добрих резултата у даљем школовању. 

Одржана су три школска такмичење из предмета: ,,Фиксна протетика”. 

Учешће на Републичком такмичењу на Мајским сусретима, 

 где је ученик Зуботехничке школе Савва Стојановић-ментор Миљка Вицковић, освојио прво  место. 

 

Набављена и израђена  

наставна                       

средства 

Урађени угледни модели за предмете тотална протеза, фиксна протетика 1 и ортодонтски апарати за наставне 

јединице реализоване у оквиру блок наставе. 

Урађени су угледни модели за предмет Парцијална протеза из више наставних области, као и видео 

материјал о поступку израде скелетиране протезе, израђени панои за више наставних јединица свих стручних 

предмета. 

Дониран материјал свим ученицима 4. разреда за израду металокерамичких круница -метал и  уливна маса 

Рад ментора и приправника 

у току школске године 

- 

 

 

 

 

Евалуација годишњег 

плана рада већа 

Током школске 2016-2017 године зуботехничко стручно веће је остварило све предвиђене циљеве из 

развојног плана у преиоду 2016-2019. 

Развојни циљ бр.1: 

Унапређивање и побољшање квалитета наставе ( област настава и учење) кроз корелацијске,огледне и 

угледне часове као и часове који за циљ имају оспособљавање ученика за самооцењивање,кроз 

формирање критеријума оцењивања, како за чланове комисија при оцењивању ученичких радова 

након такмичења,тако и за ученике на редовној настави; 

Развојни циљ бр 2: 

Унапређење компетенција наставника за развијање мотивације за учење код ученика у циљу  
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остваривања већих  постигнућа ( подобласт наставе и учења - учење учења, област постигнућа 

ученика) кроз прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика-током школске године у 

настави је заступљен програм ИОП 1, као и  спровођење диференциране и индивидуализоване наставе за 

надарене ученике кроз ИОП 3 програм. На овај начин остварвен је већи степен подршке ученицима који 

слабије напредују,као  и ученицима које карактерише надареност. 

Развојни циљ бр.3:  

Повећање понуде ваннаставних активности у школиради  подстицања  свестранијег развоја  личности 

ученика( област подршка ученицима ) Поред укључивања већег броја ученика  у  ваннаставне активности 

и секције школе,ученицима је одржано низ предавања која су водили искусни и успешни зубни техничари у 

организацији Миљке Вицковић. 

- Наставници су се едуковали у једној од водећих фирми у Немачкој- Вита у области фиксне протетике; 

- Наставили смо успешну међународну сарадњу са зуботехничком школом из Сарајева учешћем у 

округлом столу по доласку колега у нашу школу,као и одласком наших колега и ученика у посету 

сарајевској школи-У циљу ширења инклузивне свести,упознавања особа са инвалидитетом  и 

подстицања ученика на волонтерске активностихенди центар ,,Колосеум" се представио ученицима и 

особљу наше школе у организацији колегинице Светлане Ђорђевић 

- Можемо закључити да је протекла 2016-2017. школска година била изузетно успешна што се активности 

чланова зуботехничког већа тиче. Наставници су едукацијама на семинарима и конгресима, учешћем као 

слушаоци и као предавачи ,подизали своје компетенције, а одржавањем великог броја 

угледних,корелацијских и огледних часова, као и прилагођавањем наставе ученичким потенцијалима,  

унапредили наставни процес  и обогатили садржај часова. 

 

 

СТОМАТОЛОШКО ВЕЋЕ 

Број чланова већа 20 

Председник већа Ана Гајић 

Број одржаних састанака 10 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

22.09.2016. године у оквиру јесењег фестивала здравља, наставник Слађана Неагић присуствовала је 

акредитованим предавањима и то: ,,Важност Мg за људско здравље и како га правилно суплементирати”, 

предавач проф. Томислав Јовановић и ,,Оснаживање медицинских сестара за развијање професионалних 

компетенција стицањем нових знања и вештина“. 
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Стручне теме 

ОКТОБАР 

28.10.2016. године председник Стоматолошког стручног већа Ана Гајић одржала је предавање о начину рада 

тог већа и упознала наставнике из Средње Зуботехничке школе из Сарајева о могућностима сарадње са 

Стоматолошким факултетом, и већој мотивацији ученика приликом рада са пацијентима. 

НОВЕМБАР 

05.11.2016. године Удружење стоматолога Србије организовало је национални симпозијум ,,Стоматологија у 

пракси” . Симпозијуму су присуствовали Зоран Поповић, Војин Гојнић, Марко Гојнић, Јован Вуњак, 

Снежана Благојевић, Биљана Раковић, Ива Пилиповић, Драгана Ражнатовић, Ана Тасић и Ана Гајић. 

17.11.2016. у сарадњи са Институтом за Трансфузију крви , одржана је прва акција добровољног давања крви 

у току ове школске године. Акција је реализована у периоду од 11 – 15 часова и одазвало се 45 

потенцијалних давалаца, од којих је 39 дало крв (37 је први пут дало), а 6 лица је одбијено због здравствених 

разлога. Акција је успешно обављена, захваљујући наставници Слађани Неагић. 

25–26.11.2016. године одржан је XIII Симпозијум оралних хирурга и оралних имплантолога Србије, у Сава 

Центру. Симпозијуму присуствовали Војин Гојнић и Марко Гојнић. 

ДЕЦЕМБАР 

01.12.2016. године обележен је Светски дан борбе против ХИВ -а/АИДС-а. У оквиру  обележавања овог 

дана,организована  су предавања ученицима трећег разреда  ,а све у циљу здравствене едукације младих у 

погледу превенције обољевања од полно преносивих болести и ХИВ-а, и то захваљујући Слађани Неагић. 

03.12.2016. године Српско Лекарско Друштво, секција за стоматолошку протетику, у хотелу Crown Plaza,  

организовала је Међународни симпозијум под називом: ,,Естетика у стоматологији“. Симпозијуму 

присуствовали Зоран Поповић, Димитрија Дамјановски и Драгана Ражнатовић. 

10.12.2016. године у организације Dental expresa организован је курс, Pitts Progresive Study Group, под 

називом: ,,12 елемената који су ван контроле ортодоната и шта урадити“, протокол са пасивним 

самолигирајућим системима. Предавач је био dr Csiki Peter, а курс су похађале Биљана Раковић и Ана Гајић.  

17 – 18.12.2016. Удружење приватних доктора стоматологије Србије организовало је симпозијуме под 

називима: ,,Едукацијом до успешне стоматолошке праксе I и II“, у хотелу М. Симпозијумима присуствовали: 

Ј. Вуњак, Ива Пилиповић, Наташа Божић, Наташа Милановић, Ана Тасић, Драгана Ражнатовић и Ана Гајић.  

ФЕБРУАР 

25.02. – 16.02.2017. године одржан је семинар у Зуботехничкој школи,а који је организовао Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, под називом ,,Примена тестова знања“. Семинар похађали: 

Слађана Неагић, Нада Матовић, Биљана Раковић, Наташа Божић, Јован Вуњак, Војин Гојнић и Ана Гајић.  

МАРТ 

08.03.2017.године у Дечјем културном центру, на позив Удружења особа са инвалидитетом ,,Плава шкољка“, 

а поводом обележавања Дана жена, ученици наше школе припремили су представу ,,Маша и зубић“. 
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Представу су припремили ученици 3/5 одељења, група Ц, у оквиру вежби Превентивне стоматологије, коју 

води наставник Ана Гајић. Ученици који су учествовали  су Маша Протић, Анастасија Петровић, Марија 

Пришуњак, Мирко Поповић, Миомир Перазић, Марија Станковић, Вера Стевић, Ивана Ћорац, Анђела 

Христов и Ивана Шкорић. Захваљујем се Драгани Ражнатовић која је омогућила да се на блок настави ОКМ-

а увежба представа, Милици Трбојевић на сарадњи и Слађани Неагић, која је учествовала у реализацији 

представе и водила ученике у Дечји културни центар. 

10.03. -  11.03.2017. Biodental plus, у сарадњи са проф. Божидаром Брковићем, организовао је курс: ,,HandsOn 

kurs, Astra tech implant sistem“, под називом ,, Хируршка процедура уградње, протетска решења са освртом 

на естетику у фронталној регији“. Курс похађао Марко Гојнић. 

11.03.2017.године у Црвеном крсту Србије Слађана Неагић је присуствовала семинару за релиценцирање 

предавача – инструктора прве помоћи. На семинару су посебно истакнуте Међународне смернице за прву 

помоћ и мере оживљавања 2016, активно учење у првој помоћии оцењивање и евалуација на такмичењима 

прве помоћи. 

11.03. – 12.03.2017. године Ортодонтско удруење Србије организовало је Трећи национални конгрес са 

међународним учешћему хотелу Crown plaza. Тема конгреса је била ,,Савремени терапијски принципи у 

ортодонцији. Конгресу присуствовале Биљана Раковић и Ана Гајић. 

15.03. – 16.03.2017. године у оквиру превентивних активности, одржано је предавање о превенцији 

злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС-а), под називом ,,Мени живот значи“. Предавање је одржано за 

ученике првих разреда, и то према следећем распореду: 

 15.03. у одељењу I/4,  

 16.03. у одељењима 1/1, 1/2, 1/5, 1/6 и то у оквиру часова Грађанског васпитања и Верске наставе, те 

се тиме захваљујемо колегама Софији Ераковић и Синиши Хорвату за уступање часова. Предавања 

организовала и реализовала Слађана Неагић. 

19.03.2017. године Удружење стоматолога Србије, у хотелу Младост, организовало је национални семинар, 

под називом ,,Руковођење стоматолошким иновацијама“. Националном семинару присуствовали: А. Тасић, 

С. Говедарица, Д. Дамјановски, И. Пилиповић, С. Благојевић, Б. Раковић, Н. Божић. 

30.3.2017. године часу секције прве помоћи присуствовали су активисти Црвеног крста Звездара, који су 

ученицима приказали неколико реалистичких приказа повреда и поступак њиховог збрињавања. Циљ 

показне вежбе био је демонстрација рада чланова екипе прве помоћи на полигонима у току такмичења. Час 

организовала Слађана Неагић. 

АПРИЛ 

01.04.2017. године Удружење стоматолога Србије, у хотелу Radisson Blu Old Mill, организовало је програм 

континуиране едукације под називом ,,Дентални импланти у естетској зони – дилеме и решења“. Скупу 
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присуствовали Војин Гојнић, Јован Вуњак и Марко Гојнић. 

01.04.2017. године Удружење ендодонтиста Србије организовало је XX симпозијум из ендодонције са 

међународним учешћем ,,Ендодонција без граница“. Симпозијум је одржан у Конгресном центру ,,Сава“, а 

присуствовали су Наташа Божић, Наташа Милановић и Снежана Благојевић. 

01.04.2017. године Клиника за Дечју и превентивну стоматологију и Удружење дечјих и превентивних 

стоматолога, у Сава Центру, организовали су Пролећни симпозијум дечје стоматологије под називом 

,,Свакодневни проблеми и практична решења“.Присуствовале Љ. Вулета и И. Пилиповић. 

5.4.2017. у оквиру  обележавања Светског дана здравља,организована је акција превентивног  контролисања 

крвног притиска и нивоа гликемије.Акција је намењена запосленима у школи,а превентивне прегледе су 

радили ученици 1-6 одељења и то: Јевтић Лука, Коматина Јована, Малићевић Реља, Ристић Софија, Станков 

Јована и Црнобрња Ана. Ученици су у склопу обележавања Светског дана здравља у ходницима школе 

поставили паное са порукама о значају  очувања и унапређења здравља. За израду паноа била је задужена 

Јаковљевић Теодора. Такође, на местима дежурних ученика,постављене су корпе са воћем,како би се и на тај 

начин указало на важност правилне исхране ,уопште,а посебно у дечијем узрасту. Акцију организовала 

наставник Слађана Неагић. 

08.04.2017. године Удружење стоматолога Србије и Неодент, у сарадњи са фирмом Zhermack, у амфитеатру 

Стоматолошког факултета, Ранкеова бр.4,  организовало је семинар стоматолога под називом ,,Хигијена – 

Дезинфекција – Естетика“. Семинару присуствовали С. Говедарица, Љ. Вулета, А. Тасић и И. Пилиповић. 

 11.04.2017 године обављени су стоматолошки прегледи деце узраста од 3-5 година у приватној 

предшколској установи „Мала фабрика маште“. Стоматолошке прегледе су обавили др Марко Гојнић и др 

Наташа Милановић у сарадњи са ученицама 4/6 оделења Зуботехничке школе: Александра Веселиновић, 

Мина Вујичић и Милица Дрмоњић.  

28.04.2017. године организована је друга акција добровољног давања крви у којој су учествовали ученици 

четвртог разреда и запослени у школи. Акцији се одазвало 46 потенцијалних давалаца крви, од којих је 38 

дало крв, а 8 је одбијено из медицинских разлога. Акцију је организовала и пратила Слађана Неагић. 

МАЈ 

12.05.2017. године Икодентал је у Новом Саду организовао курс под називом Индикације за имедијатну 

имплантацију и имедијатну протетску рехабилитацију, чији су предавачи били проф. др Арсен Џолев и др 

Ратко Џолев. Курс су успешно завршили Војин Гојнић и Марко Гојнић.  

14.05.2017. године у Основној школи ,,Вељко Дугошевић“ одржано је Општинско такмичење у пружању 

прве помоћи и реалистичком приказу повреда. Ученици Милица Савић 1/6, Данијела Спасић 1/6,  Ана 

Црнобрња 1/6, Наташа Крајчиновић 2/5, Јана Недељковић 2/5 и Јована Танасковић 2/5 учествовале су као 

маркиранти повреда. Ученица Милица Савић проглашена је ѕа најбољег маркиранта и одликована је 

медаљом, док је школа добила захвалницу за учешће. Ученике организовала и водила Слађана Неагић. 
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20.05. и 21.05.2017. године у Београду, у хотелу М, удружење приватних доктора стоматологије 

организовало је симпозијум под називом ,,Едукацијом до успешне стоматолошке праксе 1 и 2“. Предавању 

су присуствовали Димитрија Дамјановски и Драгана Ражнатовић, са којима су били и ученици 3/5 одељења и 

то: Маша Протић и Мирко Поповић. 

ЈУН 

03.06.2017. године Стоматолошко факултет у Београду организовао је Симпозијум из рестауративне 

,,Изазови у савременој рестауративној стоматологији“. Програм континуиране едукације акредитован је од 

стране Здравственог савета Србије под бројем В- 981/17 – II, број бодова 5. Симпозијуму присуствовале 

Наташа Милановић и Снежана Благојевић. 

 

 

 

 

 

 

Угледни/огледни часови 

 

 

05.09.2016. године наставник Анатомије и физиологије Нада Матовић и наставник латинског језика Софија 

Ераковић одржале су угледни, интегрисани час у ½ одељењу са темом ,,Анатомска номенклатура“ . Ученици 

су радо прихватили новину и повољно се изразили о томе на евалуационим листићима које су добили на 

крају часа. 

13.10.2016. године наставник Пародонтологије и оралне медицине Јован Вуњак уз примену интерактивне 

табле одржао је угледни час под називом ,,Обољења пародонцијума“. Поред ученика 4/7 одељења, часу су 

присуствовали и директор школе Биљана Благојевић Седлар, психолог Маријана Пеулић и наставници 

Радмила Милановић, Војин Гојнић и Ана Гајић. 

02.11.2016. године наставник Слађана Неагић реализовала је угледни час здравствене неге на тему: 

,,Примена дезинфекционих средстава“ у одељењу 1/5. Часу су присуствовале: педагог Маја Врачар, 

наставници Радмила Милановић и Снежана Машић. 

01.12.2016. године наставници Оралне хирургије и Ортопедије вилица, Војин Гојнић, Ана Гајић и Биљана 

Раковић одржали су угледни час под називом ,,Импактирани очњаци“. Поред ученика 4/6 одељења, часу су 

присуствовали директор Биљана Благојевић Седлар, Јован Вуњак, Снежана Благојевић, Маја Врачар, 

Маријана Пеулић, Радмила Милановић, Наташа Петровић, Ана Савић, Слађана Неагић. 

22.02.2017. године одржан је угледни час Прве помоћи у одељењу I/2 на тему ,,Политраума и ране – 

збрињавање методама привремене хемостазе“. Час су одржале Слађана Неагић, Јована Јокановић и Марија 

Продановић. Часу је присуствовала педагог Маја Врачар. 

21.04.2017. године Димитрија Дамјановски и Драгана Ражнатовић одржали су угледни час под називом ,, 

Стерилизација у стоматолошкој пракси“. Час је осмишљен у виду тимског такмичења ученика 3/5 одељења. 

Часу су присуствовали директор Биљана Благојевић Седлар, психолог Маријана Пеулић и гости из Галенике 

др Снежана Јашић и др Гордана Вукичевић. 

01.06.2017. године у одељењу 3/5 одржан је угледни час на тему ,,Материјали за  пуњење и технике пуњења 

канала корена зуба“. Час су одржале Снежана Благојевић, Наташа Милановић и Ива Пилиповић, а 

присуствовали су директор Биљана Благојевић Седлар, Маријана Пеулић, А, Миливојевић и Д.  Ражнатовић. 
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16.06.2017. одржан је угледни час на тему ,,Антибиотици“, у корелацији два предмета, и то Фармакологије и 

Енглеског језика.Час су одржале Данка Гачић и Славица Цветковић у одељењу 2/6, а присуствовала је 

Маријана Пеулић.  

 

 

 

 

 

Реализоване активности према 

годишњем плану рада 

 

 - припрема, организација и сачињавање распореда вежби и блок наставе на клиникама Соматолошког 

факултета 

-  припрема, организација и сачињавање распореда блок наставе у наставној бази школе (стоматолошка 

амбуланта) 

- прво спровођење акције добровољног давалаштва крви 

- превентивна акција мерења виталних параметара – мерење крвног притиска и одређивање нивоа шећера у 

крви 

- посета изложби стоматолошког материјала и инструмената на београдском сајму 

- припрема материјала и презентација за предшколски узраст (посета предшколских установа) 

- предавање о значају оралне хигијене за ученике првог разреда 

- друго спровођење акције добровољног давалаштва крви 

- упознавање ученика са захтевима при извођењу професионалне праксе / оглед 

- организационе припреме за извођење дела матурског испита – распоред, комисије, термини за 4/6 

- предлог за носиоца награде ,,Златна шпатулa“ 

- резултати избора изборних предмета предвиђених Програмом огледа од 1 – 3 разреда 

 Такмичења - 

Набављена и израђена  

наставна средства                     

-израђена наставна средства у виду различитих паноа, и прављене четкице за зубе од дрвета и сунђера ради 

презентације правилне оралне хигијене за ученике првог разреда и децу предшколског узраста 

Рад ментора и приправника у 

току школске године 

Приправник Ива Пилиповић – ментор Зоран Поповић 

Приправник Марко Гојнић – ментор Наташа Божић 

Приправник Драгана Ражнатовић – ментор Војин Гојнић 

 

 

Евалуација годишњег плана 

рада већа 

 

 

 

Непланирано одржано: 08.03.2017.године у Дечјем културном центру, на позив Удружења особа са 

инвалидитетом ,,Плава шкољка“, а поводом обележавања Дана жена, ученици наше школе припремили су 

представу ,,Маша и зубић“. Представу су припремили ученици 3/5 одељења, група Ц, у оквиру вежби 

Превентивне стоматологије, коју води наставник Ана Гајић. Ученици који су учествовали  су Маша Протић, 

Анастасија Петровић, Марија Пришуњак, Мирко Поповић, Миомир Перазић, Марија Станковић, Вера 

Стевић, Ивана Ћорац, Анђела Христов и Ивана Шкорић. Захваљујем се Драгани Ражнатовић која је 

омогућила да се на блок настави ОКМ-а увежба представа, Милици Трбојевић на сарадњи и Слађани Неагић, 

која је учествовала у реализацији представе и водила ученике у Дечји културни центар. 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИКА 

 

Број чланова већа 9 

Председник већа Ераковић Софија 

Број одржаних састанака 10 

 

Стручне теме 
- Стандарди компетенција за професију наставника, наставници разматрали примену на нивоу својих 

уџбеника, српски језик и књижевност и енглески језик.За латински језик нису још направљени стандарди 

али постоје критеријуми оцењивања на нивоу стручног актива. 

 

 

 

Угледни/огледни часови 

 

 

- 5.09 2016, Анатомска номенклатура, интегрисани час латинског језика и анатомије са физиологијом 

одржан.у 1/2, наставник латинског језика Ераковић С., наставник анатомије са физиологијом Н. Матовић. 

- 24.11 2016. „Борисав Станковић, Коштана“ ликови у драми. Српски језик и књижевност одржан у 3/3, 

наставник Радмила Милановић 

- 06.04.2017. Фјодор Достојевски, Суђење Раскољникову, из романа Злочин и казна. Српски језик и 

књижевност одржан, у 4-1, наставник Весна Кнежевић Живић 

- 28.04.2017, Оскар Вајлд, Слика Доријана Греја. Енглески језик, у 2-4 , наставник Милица Бошковић 

- 27.04.2017. Савремена поезија, избор из песништва Ане Ристовић. Српски језик и књижевност, 

наставнице Ивана Софронић са Аном Ристовић, у 1-6. 

- 24.05 2017. Угледни интегрисани час, Приповетка Салашар Вељка Петровића са освртом на савремену 

породицу. Српски језик и књижевност и социологија,.наставник социологије С. Бојанић и српског језика 

Н. Петровић. 

- 12.05.2017. Огледни час, Читање поезије у Алеји великана,.наставник српског језика Ана Ристовић  и 

верске наставе Синиша Хорват у 2-5. 

- 13.06 2017. Угледни интегрисани  час, Примена енглеског језика у анатомији и физиологији, Енглески 

језик и анатомија и физиологија одржале Алимпијевић Наташа и Данка Гачић у 1/4. 

- 16.06 2017. Угледни интегрисани  час, Антибиотици, енглески језик и фармакологија,. У 2/6 одржале Д. 

Гачић и С. Цветковић 

 

 

Реализоване активности према 

годишњем плану рада 

 

- 09.09 2017, Посета Музеју Вука и Доситеја, 29 ученика 2. разреда, водила Наташа Петровић . 

- 25.-28.10 2016., Посета Сајму књига: Ана Ристовић, Ивана  Софронић, Наташа Петровић са Ераковић 

Софијом, Радмилом Милановић, Мирјаном Мажибрадом 246 ученика 1.2. и 3. разреда. 

- 27.12.2016. Новогодишња представа „Марко Краљевић пред Хашким трибуналом“, у организацији и 

режији наставнице Весне Кнежевић Живић, 18 ученика свих разреда. У оквиру Новогодишње представе 

наступ рецитаторске секције 4 ученика Спој неспојивиг, изражајно казивање новокомпонованих и 
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осталих ауторских песама. Наставник Р. Милановић. Новогодишњи филм на енглеском језику, «Тутњак»,  

сценарио и припрема С. Цветковић, снимање В. Весић, 9 ученика 3. разреда. 

- 23.01.2017. Изложба радова 2. и 4. разреда на енглеском језику у холу школе, избор радова М. Бошковић. 

- 27.01 2017. Представа поводом дана Светог Саве, у организацији Ане Ристовић, «Вулкан доброте у 

теби», 19 ученика 1. и 2. разреда. Литерарни конкурс поводом дана Светог Саве 19.01 2017, 1. место Ана 

Павловић 4-1. 

- 17.02.2017. Изложба радова ученика 1. разреда, илустрације и семинарски радови у холу школе, Грчка и 

римска митологија, у организацији Ераковић Софије. 

- 26.04.2017. Посета музеју Иве Андрића, 25 ученика 3. разреда са наставницом српског језика и 

књижевности Н. Петровић. 

- 26.04-30-04 2017. Ученици 1. разреда смер зубни техничар су. посетили школу Гренчел у Швајцарској са 

на ставницом енглеског језика Славицом Цветковић и др Зораном Поповићем  

- 29.05.2017. Књижевно вече у библиотеци ЗТШ младог писца Милана Мажибраде са романом «Е, мој 

Асторе», у организацији Ане Ристовић. Присутно 60 ученика 2. разреда. 

- Изложба паноа ученикка  2/2,на тему «Живот и дело Оскара Вајлда». 

- 12.05.2017. Посета Алеји великана на Новом гробљу,26 ученика са Аном Ристовић.  

- 26.05. 2017. Посета Конаку књегиње Љубице, 16 ученика слушало монодраму На кафи код кнегиње; 

- Хуманитарна акција библиотеке ЗТШ опремања библиотека на Косову и Метохији.Поклоњено 70 књига. 

- Посете позоришним представама 

- «Импровизуј, не оклевај» у УК Вук Караџић водила Наташа Петровић, 24 ученика 2. и 4.разреда. 

- Од А до Да» 23.02 2017. са Наташом Петровић и Радмилом Милановић и Аном  Ристовић; 

- У ЗТШ организовано гостовање глумца Ивана Јефтовића за 70 ученика ради промоције Позоришта 

лектира на сцени Божидарац, у организацији  Наташе Петровић.  

 

 

 

Такмичења 

 

- 23.01 2017. Школско такмичење рецитатора,. 6 ученика.  

- 15.03.2017. Општинско такмичење рецитатора, 3 ученика.  

- Градско такмичење  рецитатора, 2 ученика у  организацији наставника Р. Милановић. 

- Школско такмичење из енглеског језика, 29.03 2017. организација М. Бошковић, помагала у прегледању 

С. Цветковић. 

- Школско  такмичење у знању латинског језика, 27.04 2017. 12 ученика. Републичко такмичење у знању 

латинског језика, 1  ученица, наставник  С.Ераковић. 

- Такмичење у рецитовању поезије у организацији општине Врачар  13.05 2017. и 20.05 2017., 2 ученика са 

наставником Р. Милановић. 

- Литерарни конкурс општине Звездара, Кључеви мог Београда поводом Дана Београда, 1.место Ева 

Живковић 2/4, са радом Мој Београд. 
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Израђена наставна средства 

 

 

 

Ученици израдили паное: 

Из српског језика и књижевности: Подела књижевности на родове Данило Киш, Меша Селимовић, 

П.П.Његош, Иво Андрић, Душко Радовић, Бранко Ћопић. 

Из латинског језика: Латински цитати, Приказ и подела на деклинације, Грчки и римски митови 

Из енглеског језика: Аустралија, Реп музика, Ирска, Дан Заљубљених, Србија, Боб Дилан, Архитектура 

Београда, Индија, Јапан, Старе цивилизације, Лепи манири, Борбене Вештине, Делови тела, Анатомски 

називи зуба (стручни текстови) 

Рад ментора и приправника у 

току школске године 

- 

Евалуација годишњег плана 

рада већа 

 

На састанку Стручног већа језика донет је закључак да захваљујући великом броју огледних и угледних 

часова, стручном усавршавању, такмичењима и другим активностима које актив спроводи се прати    

развојни план  школе. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 

Број чланова већа                                                                                          12 

Председник већа Јелена Петковски 

Број одржаних састанака 9 

Стручне теме Резултати анкетирања ученика везаних за здраву исхрану и физичку активност 

 

 

 

 

 

Угледни/огледни часови 

 

 

 24.1.2017.Морфолошке карактеристике и правила постављања горњих фронталних зуба – Тања Жутић, 

Лидија Домокош, Александра Срећковић 

 11.5.2017. Тимски рад основа успеха Електрохемијски процеси и струка  - Е. и А. Меноски, А. 

Миливојевић 

 11.5.2017. Тимски рад основа успеха  Биокомпатибилност – биофункционалност- биодеградација, Е. и А. 

Меноски, Ј. Петковски 

 19.5. и 22.5. Утицај биолошких физичких и хемијских фактора на организме (мутагени, тератогени, 

канцерогени ефекат) Јелена Петковски, Анета Миливојевић,Александра Мијовић 

 24. 5.2017. Ефекат стаклене баште Марика Миловановић Чочовска  Јелена Петковски  

 31.5.2017. Кина – нова економска сила - Снежана Машић 

 02.06.2017. Запремина лопте - примена - Немања Здравковић, Александра Гуњак 

 16. 6.2017. Глобалне последице загађења животне средине - Мирјана Мажибрада,  Нина Василијевић 

 26.05.2017.,,Физика у функцији струке –Адхезија и кохезија“ Асија Меноски, Ениса Меноски и Немања 

Здравковић 
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 30.05.2017.,,Физика у функцији струке-трење и притисак“ и ,,Физика у функцији струке-Тежиште и 

полуга“  Асија Меноски, Ениса Меноски и Немања Здравковић 

 

 

Реализоване активности према 

годишњем плану рада 

 

 Заједничка израда иницијалног теста  предметних наставника, тестирање свих ученика и анализа 

резултата тестирања и предлог мера које ће се спровести у настави  

 Формирана еколошка секција 

 Формиране секције атлетике, кошарке, одбојке, фудбала и пливања 

 17.9.2016. Оријентационо кретање у Кошутњаку учествовало укупно 475 ученика,  задужени наставници 

Коста Поповић, Владимир Весић, Тања Жутић 

 1.12. 2016. ''Дан здраве исхране ''  задужени наставници Тања Жутић и Јелена Петковски 

 Прављење  новогодишњих  украса од различитог  материјала задужени наставници Тања Жутић и Јелена 

Петковски 

 17. 3.2017. у ректорату Универзитета у Београду обележен Унистем дам – дан матичних ћелија 

учествовоали ученици данијела Брансковић, Ана Костдиновић, Дејана суботић, Бојана Митровић, Марија 

Попадић, Витомир Ђорђевић  и Ивана Радосављевић -  задужени наставник Јелена Петковски 

 Годишњи тест из биологије за ученике другог и трећег разреда -  задужени наставник Јелена Петковски 

 30.5.2017. организована посета излжбе ''Метеори, гласници свемира'' у Природњачком музеју на 

Калемегдану изложбу постило 129 ученика другог разреда - задужени наставник Јелена Петковски 

   8. и 9. 6. 2017. у одељењима 3/1,2,3,4 одржана предавања на тему Одлагање медицинског отпада 

предавачи Милош Радановић, Бојна Митровић и Божидар Комазец ученици 3/1 - задужени наставник 

Јелена Петковски 

 15.6.2017. Ботаничку башту ''Јевремовац''  посетило  52 ученика 1/5,6 - задужени наставник Ј. Петковски 

 

 

 

 

Такмичења 

 

 6.10.2016.  у СЦ ''11.април'' – школско градско такмичење у пливању  прво место Вања Милошевић 

 2. 11. 2017. у Седмиј београдској гимназији   одржано је општинско такмичење у одбојци девојчице 

задужени наставник Тања Жутић - освојено треће место 

 16.11.2016. У СЦ ''Парк'' у Крагујевцу одржано Републичко такмичењеу пливању  Ученица вања 

Милошевић 4/5 освојила златну медаљу у дисциплини краул 100м задужени наставник Тања Жутић 

 27. 2. 2017. Школско такмичење из биологије одабир за градско такмичење, наставник Ј. Петковски 

 10.3.2017. Школско такмичење из физике за ученике другог разреда прво место  Анес Еснати 2/1, друго 

место Филип Лалић 2/1, треће место Тамара Митић и Павле Касам 2/3 задужени наставник Н. Здравковић 

 19.3.2017. Градско такмичење из биологоије у Осмој београдској гимназији учествовале Делифи Мелиса 

4/2, Емилија Милинковић 3/3, Тијана Симић 2/1 и Исидора Јовановић2/4 задужени наставници Мирјана 

Мажибрада и Јелена Петковски 

 24.3. 2017. Године одржана предавања „Сат за Планету Земљу“ у првим другим и трећим разредима – 
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предавачи Ања Дошен и Драгана Крстић 2/2, задужени наставник Јелена Петковски; 

 Општинско такмичење у атлетици прво место Ања Миљеновић 3/2, дисциплина бацање кугле задужени 

наставник В. Весић 

 8.5.2017. Градско такмичење у атлетици  четврто место Ања Миљеновић 3/2 дисциплина бацање кугле 

задужени наставник В. Весић 

 

 

 

Набављена и израђена  

наставна                       

средства 

 

 

Биологија 

Прва година панои- прокариотска ћелија, еукариотска  ћелија,  митоза, мејоза Друга  година  панои-

инсекти,  рибе, водоземци, гмизавци, птице и сисари Трећа година панои- ДНК, Пренос генетичке 

информације кроз ћелију; задужени наставник Ј. Петковски 

Физика 
панои: Систематизација физичких величина (септембар), Равномерно праволинијско кретање; Равномерно 

променљиво праволинијско кретање; слободан пад, вертикални хитац; (новембар), Услови равнотеже, 

полуга; радиоактивност, врсте распада и правила трансформација (март), Гравитационо поље (април)  

задужени наставник       A. Мијовић 

Географија 

Панои:   Европска унија, Уједињена нација, задужени наставник С. Машић  

Хемија  

прва година: Карбоксилне киселине , пано, друга година: Периодни систем панои и презентације: Прелазни 

елементи, задужени наставници, А.Миливојевић,  Н Василијевић 

Рад ментора и приправника у 

току школске године 

- 

 

 

Евалуација годишњег плана 

рада већа 

 

 

 

Оно што је похвално за ову школску годину је то да је већина наставника одржала угледне часове и то не 

један него више, углавном интегрисана настава између предмета у оквиру нашег већа и са члановима других 

већа, повезивана је и струка и наука. Огледне часове нису одржали наставници физичког васпитања К. 

Поповић и В. Весић и наставник биохемије Т. Даниловић. Неке теме огедних часова су измењене.  

Одржана су предвиђена школска такмичења из биологије и физике 

Посета Фестивалу науке није реализована 

Већина наставника стручног већа се стручно усавршавала похађајући семинаре који су нашли примену у 

наставном процесу. 

На основу активности које је  реализовало веће природни наука могу да закључим да наставници унапређују 

квалитет наставе и учења, повезују  знањa из више настaвних предмeта, подстичу ученике да сагледају  

различите димензије једног проблема, повећавају своје компетенције,  мотивишу ученике за учење што је у 

складу са развојном циљевима 1 и 2. Понуђене су и  различите  ваннаставне  активности у школи у оквиру 

секција чиме се подстиче развој личности ученика што је у складу са развојним циљем 3 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

Број чланова већа                                                                                   12 

Председник већа                                                                       Слађана Бојанић 

Број одржаних састанака                                                                                    8 

Стручне теме Психички поремећаји код адолесцената 

Дигитално насиље 

 

 

Угледни/огледни часови 

 

Интегрисани часови: «Породица некад и сад», Слађана Бојанић и Весна Петровић 

                                      «Оса симетрије», Љиљана Теодоровић и Валентина Митровић 

                                      «Салашар», Вељко Петровић – Наташа Петровић и Слађана Бојанић 

Угледни час: «Страдање Христово», Синиша Хорват                                                          

 

 

Реализоване активности према 

годишњем плану рада 

 

Највећи део активности Већа, који је планиран годишњим планом, реализован је: Иницијално тестирање 

ученика; Почетак рада шаховске секције; Методе и технике учења; Обележавање дана сећања на српске жрве 

у Другом светском рату (израда паноа у оквиру одељења); Посета музеју СПЦ; Сајам књига; Сарадња са 

Регионалним центром за таленте; Обележавање Дана примирја у Првом светском рату; Прослава Светог 

Саве (хор и ликовна изложба); Обележавање Дана сећања на жртве холокауста; Изложба радова поводом 

Дана жена; Посета Музеја историје Југославије; Гости предавачи – две теме: Српска краљевска титула 

између Византије и Рима; Проблеми и изазови омладине данас. Учешће на Републичкој смотри ликовног 

стваралаштва; Обележавање Дана победе; Ликовна изложба поводом Дана школе; Посете галеријама: 

Галерија САНУ, УЛУС, Дома војске и Историјски маскенбал. 

Такмичења 

 

На Републичкој смотри ученичког стваралаштва, ученица Мина Ђокић 2/3 освојила је треће место у рангу 

средњих стручних школа. 

Набављена и израђена  

наставна                       

средства 

Набављен је канцеларијски материјал потребан за реализовање наставе, а који је Веће потраживало. За сваки 

угледни час рађени су панои, изложбе ученичких радова. 

Рад ментора и приправника у 

току школске године 

- 

 

Евалуација годишњег плана 

рада већа 

 

Значајна активност је Историјски маскенбал у коме је учествовало око 150 ученика 2. разреда. Ученици су 

врло предано, маштовито осмислили програм и костиме, вођени искусном наставницом историје, Весном 

Петровић. Одржан је још један итегрисани час: Вељко Петровић „Салашар“, српски језик и књижевеност и 

социологија, који годишњим планом није планиран. Такође врло важна активност је и предавање: „Методе 

учења“, Маријана Пеулић, као подстицај ученицима за остваривање већих постигнућа. Ускршња 
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хуманитарна акција под вођством Софије Ераковић је такође важна за неговање емпатије код ученика. Све 

остале активности чланова Већа доприносе бољем раду самог Већа. 

Планиране активности које нису реализоване су: угледни час „Памћење“ (М. Пеулић), угледни час 

„Музикотерапија“  и „Романтизам“ (А. Пантић), угледни час: „Сличности и разлике између скептика и 

епикурејаца“ и „Трансплатација људских органа“ (Љ. Рвовић). Ови часови нису реализовани из 

организационих разлога. Такође, Квиз за средње школе – верска настава, ове године није одржан ни у једној 

школи, као ни турнир у шаху поводом Дана школе. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ 

 

Број чланова већа 4 

Председник већа Ксенија Клисарић 

Број одржаних састанака 11 

Стручне теме Нису одржане 

 

 

Угледни/огледни часови 

 

 

- Угледни час : „Осна симетрија“ корелација математика- ликовна култура у извођењу Валентине Митровић. 

Час је одржан 16.03.2017 у присуству: Љ. Теодоровић, Н.Петровић и А. Гуњак. 

- Угледни час: „Креирање фото албума“ Ксенија Клисарић одржала је 28.04. 2017. у I6 одељењу. 

Часу су присуствовали: педагог Маја Врачар, Радмила Милановић, Александра Гуњак.  

- Угледни час: „Квиз Дентодром“ корелација рачунарство и информатика, прве помоћи, морфологије зуба и 

анатомије у присуству А. Гуњак, К.Клисарић, М. Николић, Д. Гачић и директорке одржан је 19.06.2017.. 

- - Угледни час:“Запремина лопте“  А. Гуњак и Н. Здравковић одржали су 2.06.2017. у II4 одељењу. 

 

 

 

Реализоване активности према 

годишњем плану рада 

 

  Септембар 2016: 

- Израда, припрема, тестирање и анализа резултата иницијалног теста из математике и информатике  
- А. Гуњак је ажурирала податке за сајт школе (табеле допунске, додатне наставе и отворених врата,  

распоред часова)  

- Креирање презентација  и  израда постер паноа на теме по избору ученика   
Октобар 2016:  

- Почео рад допунске наставе, реализација: професори математике и рачунарства и информатике   

- Посета Сајму књига у организацији К. Клисарић  26.10.2017. 

Децембар 2016: 

- Посета Фестивалу науке у организацији К.Клисарић 16.12.2017. 

- 26.12.2016. усвојена су испитна питања за матурски испит из математике  и информатике 

- Чланови стручног већа су дали предлог за доделу Светосавске награде за 2016. 
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Јануар 2017: 

- Реализација школског квиза „Занимљива  математика“,  у организацији А. Гуњак, 24.01.2017. 

- Фебруар 2017: 

- 10.02.2017. А.Гуњак је похађала семинар Архимедесов математички практикум за наставнике 

математике, (К1-8 сати) 

- 1.02.2017.  А. Гуњак је похађала семинар „Примена тестова знања“ (К1-16 сати)   

- Март 2017: 

- Угледни час: „Осна симетрија“ корелација математика- ликовна култура у извођењу Валентине 

Митровић. Час је одржан 16.03.2017 у присуству: Љ. Теодоровић, Н.Петровић и А. Гуњак.  
- 15.03.2017. Г. Станојевић је положила стручни испит у ОШ “Јован Стерија Поповић“ 

Април 2017: 

- 28.04.2017. К. Клисарић је организовала угледни час „Креирање фото албума“ у  I6 одељењу  

- Часу су присуствовали: педагог Маја Врачар, Радмила Милановић, Александра Гуњак.  

Мај 2017: 

- 4.05.2017. психолог школе М.Пеулић посетила је час К.Клисарић у I4 –наставна јединица „Подешавање 

изгледа странице документа и штампање“  
- 19.05.2017. К.Клисарић је присуствовала огледном часу биологије , физике и хемије „Утицај биолошких, 

физичких и хемијских фактора на организме“  (организатори А.Милилвојевић, А.Мијовић, Ј. Петковска) 
- 20.05.2017. у организацији  К.Клисарић  ученици прве године посетили су Ноћ музеја.  
- 10.05.2017-31.05.2017. у организацији А. Гуњак ученици су посетили манифестацију „Мај месец 

математике“  
- А. Гуњак и В.Митровић су дале предлог задатака за школско такмичење из математике 
- А. Гуњак и В.Митровић су дале предлог полагања изборног предмета –математика, дана 13.06.2017. 
- Јун 2017:  
- 13.06.2016. наставнице математике  В.Митровић и А. Гуњак учествовале су у реализацији матурског 

испита 
- 15.06.2017.  реализовано је Школско такмичење из математике за 1. годину ( В. Митровић) 
- 15.06.2017.  реализовано је Школско такмичење из математике за 2. годину  (А. Гуњак) 
- 15.06.2017. наставница математике В.Митровић учествовала је на прегледању тестова из математике за 

упис у средњу школу у ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић“ 
- 19.06.2017. наставница математике В.Митровић учествовала је на ревизији тестова из математике за упис 

у средњу школу у ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић“ 
- 20.06.2017. Ксенија Клисарић је урадила предлог  за набавку наставних средстава.  
- Чланови актива су урадили предлог расподеле часова за следећу школску 2017./2018. Годину 
- Угледни час: „Квиз знања Дентодром“ корелација рачунарство и информатика, прве помоћи, 
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морфологије зуба и анатомије у реализацији А. Гуњак, К.Клисарић, М. Николић, Д. Гачић ,М.Вицковић, 
Ј.Јокановић уз присуство директорке и педагога М.Врачар одржан је 19.06.2017. 

- Угледни час:“Запремина лопте“  А. Гуњак и Н. Здравковић одржали су 2.06.2017. у II4 одељењу. 

   Током године: 
1. Анегдоте познатих математичара реализовала је А. Гуњак. 
2. Током целе године ученици су правили презентације у П.Поинту у складу са наставним програмом 

(сви наставници). 
3. Вицеве из математике реализовала је А. Гуњак 
4. Занимљивости из рачунарства и информатике  реализовала је К. Клисарић са ученицима у току године. 

Такмичења - 15.06.2017.  реализовано је Школско такмичење из математике за 1. годину ( В. Митровић) 
- 15.06.2017.  реализовано је Школско такмичење из математике за 2. годину  (А. Гуњак)  

ДРУГА  ГОДИНА ПРВА  ГОДИНА 

Презиме и име Пласман Презиме и име Пласман 
Петковић Павле 1.место Бабић Милица 

Младенович Ивана 

1.место 

Медаковић Бошко 2.место Милошевић Драгана 2.место 
Крстић Драгана 3.место Кућ Димитрије 3.место 

 

 

Набављена и израђена  

наставна                       

средства 

 

Рачунарство и информатика: 

- Израда П. Поинт презентација наставних јединица које се обрађују. 

Математика: 

- Израда П. Поинт презентација наставних јединица које се обрађују. 
-Набављен је 1 флеш  

Рад ментора и приправника  - 

 

Евалуација годишњег плана 

рада већа 

 

 

 

Анализом годишњег рада сагледале смо шта треба да урадимо у циљу унапређивања наставе: 

Континуирано подстицати ученике да марљиво раде, осмислити нове изазове како би били више мотивисани 

за рад, заинтересовати их да сами бирају наставну јединицу или интересантне садржаје које могу обрадити у 

пару или у групи уз помоћ наставника. Одржани угледни часови отварају нове идеје (шира примена 

наученог, укључивање и мање заинтересованих ученика, корелација више предмета на једном часу). 

Обука наставника M. Word и P.Point није одржана јер није било заинересованик колега. Претпоставка да су 

овладали основним знањем  M. Wordа и P.Pointа. 
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Руководилац Маја Врачар, педагог 

 

       

 

Чланови стручног 

актива 

1. Биљана Благојевић Седлар, директор 

2. Маријана Пеулић, психолог, руководилац Тима за самовредновање 

3. Милица Трбојевић, координатор Ученичког парламента  

4. Томислав Алавања, Зуботехничко веће 

5. Асија Меноски, Зуботехничко веће 

6. Слађана Неагић, Стоматолошко веће 

7. Данка Гачић, Стоматолошко веће 

8. Милица Бошковић, Представник органа управљања 

9. Зорица Мићић, Представник Савета родитеља  

10. Милица Стаменковић, представник Ученичког парламента 

 

Развојни план је донет за 

период 

2016-2019 

Развојни план за перид 2016-2019. донет је 25.10.2016. на седници Школског одбора као стратешки план 

развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце 

активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој 

установе. Донет је на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености квалитета рада 

установе (спољашњем вредновању). 

                                                                                                                                                       

                          СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Председник Др Асија Меноски 

 

 

 

Активности  

 

 

 Остварен je прогрaм рада Стручнoг актива за развој школског програма  школске  2016-17.  

 У току школске 2016/17. године стручни актив за развој школског програма је обављао прикупљање и обраду 

коригованих наставних планова  и програма. 

 Унети су и нови садржаји за активности везане за школску 2016-17. годину. 

 Електронска верзија Школског програма је дорађена и припремљен је материјал за ново, кориговано 

архивирање садржаја Школског програма. 

 У току школске године континуирано се прати примењивост урађених програма и евентуална потреба за 

корекцијом за наредну школску годину. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ  ПЛАНА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ  

2016/2017. годину 

Руководилац рада Стручног актива за развојно планирање       Маја Врачар, педагог 

  

Време реализације активности 

Септембар  2016. –Јуни 2017.завршне активности у складу са процесом самовредновања кључних 

области. 

Одржано је 4 састанака Стручног актива за развојно планирање. 

 

 

 

 

Развојни циљ бр. 1: 

Унапређивање и побољшање 

квалитета наставе (област 

настава и учење) 

 

 

                     

 

Кључна област: Настава и учење 

Задатак бр1. 

Подстицање наставника за планирање, реализацију и евалуацију интегрисане наставе. 

У оквиру задатка бр.1 наставници су планирали и реализовали већи број угледних и огледних  

часова уз помоћ активности које су планиране овим задатком (планирање и извођење 

међупредметно повезане тематске наставе, увођење ИКТ-а уз помоћ интерактивне табле) 

- 05.09.2016. године наставник Анатомије и физиологије Н. Матовић и наставник латинског 

језика С. Ераковић одржале су заједнички угледни, интегрисани час у 1/2 одељењу са темом 

,,Анатомска номенклатура“. 

- 13.10.2016. године наставник Пародонтологије и оралне медицине Јован Вуњак уз примену 

интерактивне табле одржао је угледни час под називом ,,Обољења пародонцијума“. 

- 02.11.2016. године наставник Слађана Неагић реализовала је угледни час здравствене неге на 

тему: ,,Примена дезинфекционих средстава“ у одељењу 1/5.  

- 01.12.2016. године наставници Оралне хирургије и Ортопедије вилица, Војин Гојнић, Ана Гајић 

и Биљана Раковић одржали су угледни час под називом ,,Импактирани очњаци“.  

- Угледни час: ,,Припрема радних модела за израду загрижајне шаблоне“ - корелација предмета 

парцијална и тотална протеза - Тонић, Трбојевић, Николић-Марков.  

- Угледни час: ,,Постава зуба са морфологијом“- Домокош, Срећковић, Жутић 

- Интегрисани час „Породица некад и сад“, Бојанић, Петровић 

- Угледни час српског језика и књижевности, „Коштана“, Радмила Милановић 

- Угледни час “Политраума и ране, збрињавање методама привремене хемостазе“, наставници 

Марија Николић, Јована Јокановић и Слађанa Неагић. 

- Угледни-инегрисани час из физике и математике: „Запремина лопте-примена“, уз примену 

интрактивне табле. Наставници Александра Гуњак и Немања Здравковић 

- Огледни час (интегрисана настава хемије,биологије и физике) : ,,Утицај биолошких, физичких и 

хемијских фактора на организме (мутагени,тератогени и канцерогени ефекат)“.  

- Наставници: Александра Мијовић, Анета Миливојевић и Јелена Петковски 
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- Угледни-интегрисани час из анатомије и физиологије и енглеског језика :,,Примена енглеског 

језика у анатомији и физиологији“. Наставници: Наташа Алимпијевић и Данка Гачић 

- Угледни-интегрисани час из хемије и биологије:,,Глобалне последице загађења животне 

средине“. Наставници : Нина Василијевић и Мирјана Мажибрада 

- Угледни час-интегрисани час из енглеског језика и фармакологије:                                   

,,Антибиотици“. Наставници: Славица Цветковић и Данка Гачић 

- Огледни час: ,,Квиз знања-корелација предмета: морфологија зуба, анатомија и физиологија, 

прва помоћ, латински језик и рачунарство и информатика“. Наставници: М. Вицковић, Д. Гачић, 

М. Николић, Ј. Јокановић, С. Ераковић, К. Клисарић и А. Гуњак. 

 Оспособљавање ученика у самооцењивању 

Редовно информисање о активностима везаним за унапређење квалитета наставе  

- На стручним већима наставници су редовно информисали чланове већа о активностима везаним 

зa унапређење наставе, а на Наставничком већу педагог школе je редовно информисao и 

презентовао о активностима везаним за унапређење квалитета наставе (анализа угледних и 

огледних часова).  

- Успостављена је међународна сарадња са Средњом зуботехничком школом из Сарајева са 

циљем да се повећају компетенције наставника и ученика кроз примену добре праксе у раду 

школа, као и достигнућа из квалитета наставе, учења и васпитног рада у циљу промовисања и 

афирмације струке зубних техничара и стоматолошких сестара-техничара. Одржан је Округли 

сто са темом: “Достигнућа из квалитета наставе, учења и васпитног рада, размена образовно-

васпитног рада наставника“. На округлом столу је представљен пример добре праксе 

Зуботехничке школе из области самооцењивања на часовима вежби наставника Зорице Шћекић. 

- Одржан је и угледни час на ову тему; ,,Самооцењивање у служби самопроцењивања“.  

Наставници: Зорица Шћекић,Томислав Алавања и Мирјана Мрдаковић.  

 

Развојни циљ бр 2: 

Унапређење компетенција 

наставника за развијање 

мотивације за учење код 

ученика у циљу  остваривања 

већих  постигнућа (подобласт 

наставе и учења - учење учења, 

област постигнућа ученика) 

- У оквиру задатака остваривање већег степена подршке ученицима који слабије напредују и 

ученицима које карактерише надареност, остварене су већина планираних активности, али је 

потребно и надаље радити на планираним активностима. 

- У оквиру активности планирање подстицајних поступака у наставном процесу за пружање 

помоћи и подршке ученицима у  развијању мотивације за учење, психолог школе је одржао 

предавања свим ученицима 1. разреда на тему Методе учења што је посебно било значајно за 

развијање мотивације за учење код ученика 1. разреда. 

- Анализа напредовања ученика који раде по ИОП-у и размена успешних стратегија, метода и 

техника рада је рађена континуирано у току године. 

- Процена надарених ученика (тестирање одговарајућим стандардизованим тестовима општих и 
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специфичних способности, тестовима стваралачких способности, тестовима личности, разговор 

са наставником, одељењским старешином и родитељима, школска такмичења и конкурси) 

- Спровођење диференциране и индивидуализоване наставе за надарене ученике (кроз додатни 

рад, семинарске радове, додатну литературу, обогаћивање програмских садржаја, рад у 

секцијама и др.) 

- Праћење инклузивне праксе у школи 

- Октобар 2016. Предавање „Упознавање ученика са проблемима особа са тешкоћама у развоју“ 

- Приказивање филма „И ти си хендикепиран“ подржала је директорка школе као и педагог и 

психолог школе. Одлучили смо да се одлично уклапа у предмет грађанске и верске наставе као 

и у  Здравствену психологију. Разбијање стереотипа, покренуте су дубоке емоције, подстакнути 

су на размишљања о односима, о томе како се укључити у друштва која се баве овим проблемом 

као и у сарадњу и рад са особама са тешкоћама у развоју. Ученици се пријављују за 

волонтирање и за рад у радионицама. Носиоц и реализатор ове идеје наставник С. Ђорђевић. 

- 30. Новембра 2016. одржано је предавање и радионица на тему ''Инклузија и бонтон у 

свакодневној комуникацији са особама са инвалидитетом''. Гости предавачи били су из 

Хенди центра Светлана и Дарко Ивић. Такође била је и радионица Симулација у колицима. 

Предавању су присуствовали директор школе др. Б. Благојевић Седлар, педагог школе М. 

Врачар, психолог М. Пеулић, наставници С. Неагић, Н. Петровић, М Чочовски Миловановић и 

Т. Алавања и 50 ученика-волонтера. Ученици су изузетно били заинтересовани за тему и 

укључивали су се у рад радионице. Директан контакт са инвалидном особом помогао им је да 

разбију баријере и предрасуде. Сви су се једногласно сложили да су овакве радионице 

неопходне. 

- У Специјалном додатку новина „Данас“ поводом Међународног дана особа са инвалидитетом  

3.децембра 2016.г. изашла је фотографија са радионице и пропратни текст. Организатор и 

координатор ученика – волонтера наставник Светлана Ђорђевић  

- У оквиру активности идентификација ученика које карактерише надареност или изражене 

специфичне способности реализоване су припреме и школска такмичења, као и анализа 

постигнућа ученика. 

- Школско такмичење рецитатора – 23.01.2017. 6 ученика. Општинско такмичење рецитатора 

15.03 2017, 3  ученика. Градско такмичење  рецитатора, 2 ученика у  организацији наставника Р. 

Милановић. 

- Школско такмичење из енглеског језика, 29.03 2017. организација Милица Бошковић, помагала 

у прегледању Славица Цветковић. 

- Школско  такмичење у знању латинског језика, 27. 04 .2017. 12 ученика.Републичко такмичење 
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у знању латинског језика, 1 ученица, наставник  С. Ераковић. 

- Такмичење у рецитовању поезије у орг. општине Врачар  13.05 2017.и 20.05 2017.- 2 ученика са 

наставником Р. Милановић. 

- Литерарни конкурс општине Звездара, Кључеви мог Београда поводом Дана Београда,1.место 

Ева Живковић 2-4,са радом –МОЈ БЕОГРАД  

- 6.10.2016.  школско градско такмичење у пливању  прво место Вања Милошевић 

- 2. 11. 2017. у Седмиј београдској гимназији одржано је општинско такмичење у одбојци 

девојчице задужени наставник Тања Жутић - освојено треће место 

- 16.11.2016. У СЦ ''Парк'' у Крагујевцу одржано Републичко такмичењеу пливању. Ученица 

Вања Милошевић 4/5 освојила златну медаљу у дисциплини краул 100м задужени наставник 

Тања Жутић 

- 27. 2.2017. Школско такмичење из биологије одабир за градско такмичење задужени наставник 

Јелена Петковски 

- Школско такмичење из физике за ученике другог разреда прво место  Анес Еснати 2/1, друго 

место Филип Лалић 2/1, треће место Тамара Митић и Павле Касам 2/3 задужени наставник 

Немања Здравковић 

- 19.3.2017. Градско такмичење из биологије у Осмој београдској гимназији, учествовале Делифи 

Мелиса 4/2, Емилија Милинковић 3/3, Тијана Симић 2/1 и Исидора Јовановић2/4 задужени 

наставници Мирјана Мажибрада и Јелена Петковски 

- 24.3.2017. Године одржана предавања „Сат за Планету Земљу“ у првим другим и трећим 

разредима – предавачи Ања Дошен и Драгана Крстић 2/2 задужени наставник Јелена Петковски 

- Општинско такмичење у атлетици прво место Ања Миљеновић 3/2 дисциплина бацање кугле 

задужени наставник Владимир Весић; 

- 8.5.2017. Градско такмичење у атлетици  четврто место Ања Миљеновић 3/2 дисциплина 

бацање кугле задужени наставник Владимир Весић; 

- 14.05.2017. године у Основној школи ,,Вељко Дугошевић“ одржано је Општинско такмичење у 

пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда. Ученици Милица Савић 1/6, Данијела 

Спасић 1/6,  Ана Црнобрња 1/6, Наташа Крајчиновић 2/5, Јана Недељковић 2/5 и Јована 

Танасковић 2/5 учествовале су као маркиранти повреда. Ученица Милица Савић проглашена је 

ѕа најбољег маркиранта и одликована је медаљом, док је школа добила захвалницу за учешће. 

Ученике организовала и водила Слађана Неагић. 

- 15.06.2017.  реализовано је Школско такмичење из математике за 1. годину ( В. Митровић) 
- 15.06.2017.  реализовано је Школско такмичење из математике за 2. годину  (А. Гуњак) 

- Такмичење из предмета морфологија зуба одржано  је 28.09.2016. у лабораторијама 1 и 2 од 
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08.00-12.00 часова. Радни задатак је био: Mоделовање доњег левог очњака и горњег десног 

првог молара. Пријављено је 17 ученика, а такмичењу присуствовало 15 ученика. 

- У складу са развојним циљем бр. 2 Унапређење компетенција наставника за развијање 

мотивације за учење код ученика у циљу  остваривања већих  постигнућа, дат је предлог на 

стручном већу да се петоро најуспешнијих ученика укључи у додатне активности кроз учешће у 

раду секције у циљу неговања талента ученика и постизања добрих резултата у даљем 

школовању. 

- Одржана су три школска такмичење из предмета: ,,Фиксна протетика”. 

- Учешће на Републичком такмичењу на Мајским сусретима, где је ученик Зуботехничке школе 

Савва Стојановић-ментор Миљка Вицковић, освојио прво  место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развојни циљ бр.3: Повећање 

понуде ваннаставних активности 

у школиради  подстицања  

свестранијег развоја  личности 

ученика (област подршка 

ученицима) 

Задатак бр.1 

- Укључивање већег броја ученика  у  ваннаставне активности и секције школе 

- Припрема за Новогодишњу приредбу на српском и енглеском језику, В. Кнежевић, С. 

Цветковић. 

- Посета Вуковом и Доситејевом музеју, наставница српског језика, Наташа Петровић., 9.9.2017. 

- Припреме за извођење школског такмичења рецитатора, носилац: Радмила Милановић 

- Приредба поводом Светог Саве, носилац: Ана Ристовић Чар 

- Новогодишња представа на српском и енглеском језику, В. Кнежевић Живић, С. Цветковић 

- Литерарни  конкурс поводом Светог Саве, носиоци: Сви наставници српског језика 

- Школско такмичење рецитатора, наставница Радмила Милановић 

- Посета Сајму књига, сви наставници српког језика, 23.10-27.10.2017. 

- Дан здраве исхране 1.12.2016. чланови еколошке секције, Јелена Петковски и Тања Жутић 

- Спровођење анкете о здравој исхрани чланови еколошке секције, Ј. Петковски и Т. Жутић 

- Украшавање еколошке јелке прављењем украса од различитог већ коришћеног материјала 

- Квиз „Занимљива математика“ за други разред – А. Гуњак 24. јануар 2017. 

- Фестивал науке – К. Клисарић 16.и 17. децембар 2016. 

- И ове школске 2016./17. Секција зубних техничара ,,Корона“ успешно наставља са радом, а 

покренута је и шаховска секција. 

- Секција прве помоћи формирана је у септембру школске 2016/2017 год. 

- У секцију су укључени ученици 1, 2 и 3 разреда оба образовна профила.Укупан број ученика 

који су у секцији је 25. На основу плана рада секције, ученици додатно стичу знања из области 

пружања прве помоћи, а све у циљу припреме за општинско такмичење у пружању прве 

помоћи. 

- Такође, пролазе и  едукацију за бројна предавања на различите теме из области здравствено-
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васпитног рада (програм превенције злоупотреба ПАС-а, предавање о борби против трговине 

људима, предавање о ХИВ инфекцији), које ће током године релизовати међу ученицима 1, 2 и3 

разреда као вршњачки едукатори.      

- 17.11.2016. у сарадњи са Институтом за Трансфузију крви, одржана је прва акција добровољног 

давања крви у току ове школске године. Акција је реализована у периоду од 11 – 15 часова и 

одазвало се 45 потенцијалних давалаца, од којих је 39 дало крв (37 је први пут дало), а 6 лица је 

одбијено због здравствених разлога. Реализатор акције је Слађани Неагић. 

- 01.12.2016. године обележен је Светски дан борбе против ХИВ -а/АИДС-а. У оквиру  

обележавања овог дана, организована су предавања ученицима трећег разреда, а све у циљу 

здравствене едукације младих у погледу превенције обољевања од полно преносивих болести и 

ХИВ-а, и то захваљујући Слађани Неагић. 

- Према Годишњем плану рада школе, а у оквиру превентивних активности одржано је предавање 

о борби против трговине људима. Предавање је реализовано међу ученицима другог разреда 

према следећем распореду: 27.2.2017 –предавање одржано у одељењу 2/6 (у оквиру часа 

Физичког васпитања), а  1.3. 2017 - предавање је реализовано у одељењима:  2/1-  у термину 

часа Хигијена са здравственим васпитањем, 2/2 –у термину часа Грађанског васпитања /Верске 

наставе, 2/3 – у термину часа Физичког васпитања, 2/4 – у термину часа Хигијене са 

здравственим васпитањем, 2/5 – у термину часа Хигијене са здравственим васпитањем. 

Реализатор је наставник Слађана Неагић. 

- Дом "Ј. Ј. Змај" посетили смо 26. децембра 2016. је организована акција "Ученици Зуботехничке 

школе - деци, ученицима дома Ј.Ј.Змај", прикупљање гардеробе, играчака, књига, школског 

прибора, слаткиша и прибора за хигијену. Учешће су узели садашњи и бивши ученици, 

наставници и остали чланови колектива. 

- 26. априла 2017. су одржана предавања и презентација теме „Безбедност у саобраћају“ у 

сарадњи са  Савезом параплегицара и квадриплегицара Србије (СПИКС). Предавање је део 

пројекта Центра за образовне политике и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

- Ученици  из одељења 3/1, 3/4, 4/3 и 4/4  су учествовали  у првој и другој фази истраживања  у 

првом полугодишту 16/17.године. Трећу фазу представља предавање Савеза параплегицара и 

квадриплегицара Србије (СПИКС) које је  одржано у два термина 26.4. у 10.15h  за ученике 3/1 

и 4/4, а у 13.15h за ученике 3/4 и 4/3. Предавања су реализовали Милан Срдић и Милица 

Кнежевић сарадници Савеза параплегицара и квадриплегицара Србије. Ученици Зуботехничке 

школе су показали висок ниво интересовања и активно учешће у излагању предавача.  

- У наредној школској години почеће са радом секција стоматолошких сестара – техничара, којом 

ће руководити наставници Д. Дамјановски и Д. Ражнатовић.  
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Евалуација годишњег плана 

рада Стручног актива за 

развојно планирање 

У оквиру развојног циља бр.1: Унапређивање и побољшање квалитета наставе (област настава и 

учење) није реализован довољан број активности који би довео до оспособљавања већег броја 

ученика у самооцењивању. Потребно је наставити са обучавањем ученика да континуирано 

вреднују свој рад, постављају циљеве  и процењују сопствени напредак. 

У оквиру развојног циља бр. 2: Унапређење компетенција наставника за развијање мотивације за 

учење код ученика у циљу  остваривања већих  постигнућа (подобласт наставе и учења - учење 

учења, област постигнућа ученика) задатак остваривање већег степена подршке ученицима који 

слабије напредују и ученицима које карактерише надареност није остварен у потпуној мери. 

Спровођење диференциране и индивидуализоване наставе за надарене ученике (кроз додатни рад, 

семинарске радове, додатну литературу, обогаћивање програмских садржаја, рад у секцијама и др.) 

потребно је наставити у току школске године 2017/2018. 

У оквиру развојног циља бр.3: Повећање понуде ваннаставних активности у школи ради  

подстицања  свестранијег развоја  личности ученика (област подршка ученицима) потребно је 

радити на понуди адекватнијих термина за реализацију ваннаставних активности како би се већи 

број ученика континуирано укључио у току школске године 2017/2018. 
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ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ОГЛЕДА 
Председник                                             Др Наташа Милановић 

 

Чланови тима 

1.Сви наставници који предају огледним одељењима 

2.Директор Зуботехничке школе- др Биљана Благојевић Седлар 

3.Педагог, психолог 

Одржано саст.                                                                 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

1. Конституисање тима за праћење огледа. Стручно веће је прихватило годишњи програм рада. 

2. Састанци тима за праћење огледа су се одвијали према плану рада тима за праћење огледа. Одржано је 5 

састанака (на крају сваког класификационог периода и по обављеном матурском  испиту). Извештаји са 

састанака тима за праћење огледа су вођени у електронској форми. 

3. Као и прошле школске године, настава првог разреда огледног одељења се обављала у кабинетима школе. 

Настава у другом, трећем и четвртом  разреду обављала се у школској амбуланти (наставној бази) и на 

клиникама Стоматолошког факултета. Вежбе у блоку, школске 2016/2017 године обављале су се на клиникама 

Стоматолошког факултета и  у школској амбуланти (наставној бази). 

4. На крају сваког класификационог периода дискутовало се о успеху ученика огледних одељења. Успех 

огледних одељења је и даље на завидном нивоу, и на полугодишту и на крају школске године. Детаљан успех 

ученикаогледних одељења се налази у записницима одељенских већа. Успех одељења 2 и 3 године је 

оријентациони. Дефинитиван успех ученика ових одељења биће сведен по обављеној летњој професионалној 

пракси. Као и сваке године и школске 2016/2017 године професионална пракса ће се обавити у амбулантама 

Домов здравља, приватним стоматолошким ординацијама, на клиникама стоматолошког факултета, као и у  

школској амбуланти (наставној бази) у трајању од 2  недеље(60 школских часова) на територији СР Србије. 

5. Формирана је комисија за преглед теста стручних теоријских знања у саставу: др Н. Милановић, др А. Гајић, 

др И. Пилиповић,  

6. По обављеној преддипломској пракси, спроведен је матурски испит огледног одељења 4/7. 

На матурском испиту школске 2016/2017 године постигнут је следећи успех: 

03.06.2017. Српски језик и књижевност: просечна оцена 4.19 

05.06.2017. Практични део матурског испита: просечна оцена 4.90 

07.06.2017. Тест стручних теоријских знања: просечна оцена 5.00 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ: 4.70 

7. Као и сваке године, после представљања предмета (предвиђених планом и програмом) ученици,анонимним 

изјашњавањем, одабирају изборне предмете.Извештаји о одабраним предметима и броју ученика који ће 

полагати поједине предмете налазе се у записницима одељенских већа. 
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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Руководилац рада Тима за заштиту од насиља        Маријана Пеулић, психолог 

 

 

 

Састав школског Tима за за заштиту од насиља 

 

 

Биљана Благојевић Седлар, директор,  

Маја Врачар, педагог,  

Данка Гачић, Нада Матовић, Слађана Неагић (стручно веће ССТ),  

Милица Трбојевић (Ученички парламент)  

Коста Поповић, Владимир Весић, Тања Жутић, Александра 

Мијовић (стручно веће природних наука),  

Ваја Манојловић Стефановић, Томислав Алавања (стр. веће ЗТ). 

Члан обезбеђења школе 

Школски полицајац Анкица Симић 

 

Садржај 

 

 

Време реализ. 

 

Носиоци посла 

 

Превентивне активности 

Израда програма заштите ученика од насиља – превентивне и интервентне активности   Јун-август 2016. Псих., педаг. 

- Списак свих чланова школског Тима за борбу против насиља, злостављања и занемаривања 

је истакнут на огласним таблама у школи и зборници, као и важни бројеви телефона - СОС 

телефон за пријаву насиља у образовно – васпитном систему 0800 200 201, 

www.kliknibezbedno.rs  превенција насиља на интернету и Национална дечја линија 

0800/123456, 0800/116 111.  

 

септембар 2016. 

 

психолог 

      Упознавање са Посебним протоколом за заштиту деце од насиља – Ученички парламент септембар 2016. Трбојевић 

- На родитељским састанцима првог разреда, одржаним у првој недељи септембра, родитељи 

ученика су обавештени о активностима Тима за борбу против насиља, злостављања и 

занемаривања. Стручни сарадници су заједно са одељењским старешинама присуствовали 

првом родитељском састанку, и представили родитељима начин сарадње са школом. 

Подстиче се узајамна двосмерна комуникација.  

 

септембар 2016. 

 

Псих., педаг 

- на основу израђених критеријума за избор ученика медијатора уз консултације са 

одељењским старешинама изабрани су ученици медијатори – чланови медијаторске секције. 

На тај начин је формирана секција од ученика 1. 2. и 3.разреда.  

септембар 2016. Врачар, одељ. 

старешине 

http://www.kliknibezbedno.rs/
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- Одржана предавања у оквиру часова грађанског васпитања „И ти си хендикепиран“. – у свим 

одељењима 

Од 12. Октобра - 

децембар 2016 

Светлана 

Ђорђевић 

- Ученичком парламенту одржано предавање „ И ти си хендикепиран“.  13.10.2016. Светлана 

Ђорђевић 

 Поводом Дана сећања на српске жртве у Другом светском рату израда паноа у оквиру 

одељења другог разреда – час историје; 

Октобар 2016. Петровић, В. 

Предавање о вршњачкој едукацији - Ученички парламент Октобар 2016. педагог 

- Серија едукативних предавања „Малолетничка деликвенција и кривична дела специфична за 

младе школског узраста“, за све ученике другог разреда, предавачи представници Одељења 

за сузбијање малолетничке деликвенције Полицијске управе за град Београд Снежана 

Сандић и Срђан Агатоновић  

 

7., 8. и 9. 11.  

2016.. 

 

Пеулић, Врачар 

- представници школе на предавању „Модели инклузије избеглица у Србији“ 10.11.2016. Трбојевић 

Обележавсње Дана примирја у Првом светском рату - израда паноа и предавање у оквиру 

одељења првог и другог разреда 

11.11.2016. Петровић, В 

Серија едукативних предавања „Електронско насиље“, за све ученике првог разреда, 

предавачи представници Одељења за сузбијање малолетничке деликвенције Полицијске 

управе за град Београд Снежана Сандић и Срђан Агатоновић 

14., 15. и 16. 11. 

2016 

 

Пеулић, Врачар 

- акција добровољног давалаштва крви, 39 ученика,  

- реализована је и хуманитарна акција прикупљања помоћи за оболелог ученика медицинске 

школе. 

 

17.11.2016 С. Неагић 

Трбојевић, 

Ученички 

парламент 

Презентација медијације ученицима на часовима одељењске заједнице у одељењима 1. и 

2.разреда поводом обележавања Међународног дана Толераницје 

Новембар 2016. Вршњачки 

медијатори, 

педагог, ос 

19. новембар – дан борбе против насиља над децом – акција вршњачки едукатори ЗТШ 19. новембар  Трбојевић 

      Инклузија и толеранција, предавање - Ученички парламент Новембар, 2016 психолог 

- Удружење деце са инвалидитетом „Плава шкољка“ угостили представнике Ученичког 

парламента и координатора Милицу Трбојевић. 

26.11.2016. Трбојевић 

- поводом Дана средњошколаца и Дана сећања на мирне протесте ђака против нацистичке 

окупације ученички парламент организовао караоке.  

 

28.11.2016. Трбојевић, 

Ученички 

парламент 
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- „Инклузија и бонтон у свакодневној комуникацији са особама са инвалидитетом“ – гости 

предавачи Светлана и Дарко Илић – хенди центар, радионица – симулација у колицима;  

- У специјалном додатку новина Данас поводом међународног дана особа са инвалидитетом 

3.12.2016., објављена је фотографија са радионице и пропратни текст.  

30.11.2016. Светлана 

Ђорђевић, 

стручни 

сарадници 

- Дан борбе против АИДСа предавања ученицима трећег разреда,;  

- ученички парламент акција дељења беџева. 

1.12.2016.  Неагић, 

Трбојевић 

- Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом. „За живот без баријера“ – 

свечаност у Сава Центру, учешће у организацији, помоћ при реализацији пружило 12 

ученика волонтера из наше школе. 

- Свечана академија удружења Плава шкољка, присуствовали ученици и координатор 

ученичког парламента. Догађај медијски пропратила Радио телевизија Србије.  

03.12.2016. Светлана 

Ђорђевић  

Милица 

Трбојевић 

- Посета Дому Ј.Јовановић Змај „Ученици Зуботехничке школе – деци, ученицима дома Ј. 

Јовановић Змај“ – програм за децу и хуманитарна помоћ, велики број наставника и ученика. 

26. 12. 2016 Светлана 

Ђорђевић  

- „Дигитално насиље“ -  предавање за наставнике, Наставничко веће 29.12.2016. Пеулић, Весић 

      Обележавање Дана сећања на жртве холокауста – изложба у холу школе, ученички радови Јан/фебруар 2017 Петровић, 

Теодоровић Љ. 

- хуманитарна активност – Удружење параплегичара преузело 7 џакова чепова за акцију Чеп 

за хендикеп. 

24.2. 2017.  Трбојевић 

- Од. обележена недеља љубави низом акција (изложбе радова ученика, вече поезије наших 

ученика, поруке љубави – ученички радови); 

6-10.3.2017. Ученички 

парламент 

- Састанак Тима и упознавање чланова Тима са Образовним пакетима и смерницама 

Министарства просвете науке и технолошког развоја Након упознавања са садржајем 

Образовних пакета, начињени су кораци које ће Зуботехничка школа предузети поводом 

Акционог плана за приомену образовних пакета. 

- Информација о пакетима детаљно прослеђена стручним већима у оквиру којих су предмети 

из Образовних пакета – стручно веће природних и друштвених наука 

- Са применом Образовних пакета се упознало Наставничко веће (21.3.2017.), Савет 

родитеља, родитељи у оквиру родитељских састанака и Ученички парламент, све интересне 

групе упознате са применом.  

- Урађен Акциони план за примену образовних пакета – анекс школском Плану рада за 

2016/2017 годину. 

- Након повлачења Образовних пакета, школа је зауставила до даљег све планиране 

активности у вези са применом Образовних пакета. 

29.3.2017 

 

 

 

Март, 

април 

2017.. 

 

 

Тим, стручни 

сарадници 
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- „Мени живот значи“ – предавање превенција злоупотребе психоактивних супстанци, 

реализатор С. Неагић; сва одељења првог разреда у оквиру часова грађанског васпитања и 

верске наставе. 

15.-28.3. 2017. Неагић, С. 

- Припрема материјала и избор ученика представника за семинар из «Вршњачке медијације» и 

сарадња са одељењским старешинама 1. и 2.разреда 

Март 2017. педагог 

одељењске с,  

- Семинар „Вршњачка медијација“, учествовало 26-оро ученика 1. и 2. разреда, будућих 

медијатора. Обука за ученике посвећена превенцији конфликата „Оснаживање младих кроз 

школску/вршњачку медијацију“ одржана је од. Циљ програма „Оснаживање младих кроз 

школску/вршњачку медијацију” је оспособљавање  адолесцената за ненасилно решавање 

сукоба. Обука се састојала од поучавања, вођења, искуственог и партиципативног учења, уз 

кориштење различитих метода (радионичарски метод рада, вежба у групама, индивидуални 

рад, метод драматизације - играње улога). После обуке млади су израђивали акциони план 

за примену вршњачке медијације у школи. март 2017. Медијаторска секција - Организовање 

трибине за ученике наше школе на тему „Насиље није наш избор“.  

 

 

7, 8, и 9. Марта 

2017. 

 

 

Педагог  

Врачар, М. 

- Обележавање Дана сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату - предавање у оквиру одељења 

22.4.2017. Петровић, В. 

- Дана ученици ОШ „Десанка Максимовић“ посетили су медијаторску секцију Зуботехничке 

школе. Припрема заједничке радионице. Медијатори су са координаторима Славицом 

Ђукић из ОШ „Десанка Максимовић“ и педагогом Мајом Врачар разменили идеје за 

заједничку кампању за медијацију Зуботехничке школе и ОШ „Десанка Максимовић“ на 

општини Звездара у наредној школској години. Неке од идеја за заједничку кампању су 

организација спортских и музичких догађаја, креирање драмских представа, ликовни и 

литерални конкурси на тему ненасилног решавања конфликата. На крају су се сложили да 

то буде драмска представа састављена од чланова медијаторске секције обе школе. Циљ 

представе би био ширење свести о ненасилном решавању конфликата и промоција мира. 

Такође, ученици су се договорили да заједно направе химну медијације. Размена између  

две школе је била изузетно успешна и постоји обострана заинтересованост за промоцију и 

примену медијацију међу децом и младима. 

 

 

25.4.2017. 

 

Врачар, М. 

Медијаторска 

секција 

- 2 предавања и презентације пројекта «Безбедност у саобраћају», Савез параплегичара и 

квадриплегичара Србије (СПИКС), део пројекта Центра за образовне политике и МПНТР. 

Изузетно посећена предавања са снажном поруком. Ученици имали прилику да пробају 

«пијане наочаре». Реализатори трибине на интерактиван начин упознали ученике са темом. 

 

26.4.2017. 

Врачар. Пеулић 

- Истраживање Однос младих према различитостима у оквиру популације, анкетирање 

ученика трећег разреда, анализа, резултати, мере 

Мај 2017 Бојанић, С веће 

друштвених 
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наука 

- Промоције резултата рада медијатора и подела сертификата, књига за вршњачке медијаторе 

који су прошли обуку «Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију» 

- Евалуација Програма прегледом документације, измене и предлози за наредну годину.  

Јун 2017 

јун/јул 2017 

педагог 

чланови Тима 

Интервентне активности 

– Примена дефинисаних правила и процедура за сумњу или идентификацију насиља; 

– Консултације о поступању у  оквиру Тима; 

– Сарадња са релевантним установама: (социјални рад, МУП, здравствене установе…) 

– Праћење и процена ефеката предузетих мера у заштити ученика на општем нивоу. 

– Појачан рад Тима за заштиту од насиља, (други ниво), ванредни састанци, Школа предузела 

све активности прописане законом о основама система образовања и васпитања и 

Протоколом поступања у установи у одговору на насиље и злостављање. Израда 

оперативног плана заштите, сарадња са родитељима, праћење ефеката предузетих мера, 

евалуација оперативног плана.  

Током  школске 

2016/2017 године 

 

Март  – јун 2017. 

 

Тим за заштиту 

од насиља, 

педагог психолог 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

Руководилац рада Тима за самовредновање        Маријана Пеулић, психолог 

 

 

Састав школског Tима за самовредновање 

 

 

Биљана Благојевић Седлар, директор 

Маја Врачар, педагог  

Љепосава Веселиновић, председник Савета родитеља,  

Мелиса Далифи, председник Ученичког парламента,  

Милица Бошковић, Снежана Машић, Наташа Мирковић, Весна Кнежевић 

Живић, Лидија Домокош, Ваја Манојловић Стефановић, наставници 

  

Време реализације самовредновања 

Септембар  2016 – почетак процеса самовредновања за школску 2015/2016 

Јун  2017– завршен процес самовредновања кључних области:  
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Кључне области самовредноване 

школске 2016./2017. године 

 

                 

 

 

                     

Кључна област                             Подручје вредновања                           Показатељи       

                                                                                    Квалитет понуђених програма   

                                                                                    за подршку ученицима у процесу учења 

Подршка ученицима               Подршка учењу             Напредовање и успех ученика                                                                                                                   

                                                                               Стручна помоћ наставницима                                

                                                                               у пружању подршке  

                                                                                           ученицима у прцесу учења 

                                                                                           Додатни стандарди квалитета за стручно  

                                                                                           образовање 

                                                                                                               Комуникација и сарадња 

Настава и учење                               Наставни процес                       Рационалност и организација 

                                                                                                               Подстицање ученика 

                                                                                                                Корелација и примена знања       

                                                                                                    

Постигнућа ученика      Квалитет школских постигнућа               Мотивисаност ученика 

                                                                                                             

2. Детаљи о предузетим активностима током самовредновања 

 

Учесници који су укључени у 

процес самовредновања 

1. Ученици 

2. Наставници и стручни сарадници 

3. Родитељи (Савет родитеља и родитељски састанци) 

4. Ваннаставно особље (директор, чланови школског одбора, административно особље) 

 

 

 

 

 

 

Фазе самовредновања, трајање, 

реализација 

 

 

 

 

 

1. Састанак тима за самовредновање и избор кључних области 

за самовредновање у Зуботехничкој школи школске 

2016/2017 године; 

2. Израда плана самовредновања кључних области: 

3. Усвајање плана самовредновања на стучним телима;       

4. Детаљна расподела задужења реализације планираних 

активности за све кључне области (руководилац тима); 

5. Пресек самовредновања за период 2012-2016. школска 

година. Овај пресек самовредновања за период 2012/2016 и 

добијени резултати служили су као полазна основа за нови 

Школски развојни план (2016-2019). 

6. Представљање Пресека самовредновања за период 

2012/2016. Наставничком већу, Савету родитеља, Школском 

Јун 2016.  

 

 

Септембар 2016 

 

 

 

Октобар 2016 

 

  

 

Октобар, новембар 2016. 
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Фазе самовредновања, трајање, 

реализација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одбору 

7. Анализа података на основу извора доказа за оствареност – 

кључна област: Подршка ученицима, подручје вредновања: 

Подршка учењу 

8. Анализа добијених података, представљање Наставничком 

већу, предлози мера. 

9. Представљање резултата  Школском одбору и Савету 

родитеља  (психолог, педагог); 

10. Припрема анкетних листова за ученике и наставнике за 

кључну област: Настава и учење, подручје вредновања 

Наставни процес. Прикупљање података, обрада, анализа 

добијених података, предлози мера;  

11. Представљање резултата  Школском одбору и Савету 

родитеља  (психолог, педагог); 

12. Кључна област Образовна постигнућа ученика, подручје 

вредновања Квалитет школских постигнућа,  

13. Прикупљање података, обрада, анализа добијених података, 

предлози мера; 

14. Извештај о резултатима самовредновања на  Наставничком 

већу, Школском одбору и Савету родитеља (психолог, 

педагог); 

15. Писање извештаја о самовредновању рада школе за школску 

2016/2017. годину (психолог, педагог); 

16. Састанак Тима за самовредновање - планирање активности 

за наредну школску годину – избор кључне области, 

планирање активности и носиоци активности; 

17. Састанак са Тимом за развојно планирање, заједничке 

активности при креирању Акционог плана Развојног плана 

за школску 2017/18 годину.  

18. Усвајање Извештаја о самовредновању за школску 

2016/2017 годину и Плана за самовредновање за наредну 

школску годину (2017/2018) на Наставничком већу.  

 

Децембар 2016. 

 

 

Јануар 2017.  

 

Март  2016. 

  

Март  2016. 

 

 

 

Април 2017. 

 

Јун 2017. 

 

 

 

Јун 2017. 

 

 

Јун 2017. 

 

 Јун 2017. 

 

 

Јун 2017. 

 

 

Август 2017. 
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3.  Самовредновање кључних области  

 

Кључна област 

Подручје вредновања 

Показатељи 

 

Опис стања                                                                      

 

Оцена нивоа 

остварености 

 

 

 

 

 

1. Подршка ученицима               

1.1. Подршка учењу 

1.1.1. Квалитет понуђених 

програма за подршку 

ученицима у процесу 

учења 

1.1.2. Напредовање и успех 

ученика  

1.1.3. Стручна помоћ 

наставницима у 

пружању подршке 

ученицима у прцесу 

учења 

1.1.4. Додатни стандарди 

квалитета за стручно 

образовање 

 

 

Средња оцена коју су дали ученици за Подршка учењу је 3.05. 

Оцене се крећу од 2.45 као најниже до 3.7 као највише оцене којом су 

ученици вредновали Подршку учењу.  

Високо су оцењене следеће тврдње: Ученицима који заостају у раду 

наставници додатно помажу у савладавању тешкоћа. Знам коме могу да се 

обратим за помоћ и подршку у процесу учења у школи. Могу да проценим 

сопствено напредовање у учењу. У школи учимо о различитим методама и 

техникама учења. 

Најниже су оцењене следеће тврдње: Школа редовно користи прилике 

за похвалу и признање позитивних поступака и успеха ученика. У школи се 

подстиче самосталност и одговорност за сопствено напредовање. Упознат/а сам 

са радом Тима за каријерно вођење и саветовање ученика наше школе. 

Кључна област Подршка ученицима, подручје вредновања Подршка 

учењу је самовредновано школске 2011/2012. Оцена коју смо тада добили је 3. 

Ученици су оценили да у највећем броју умеју да прате и процене сопствено 

напредовање и остварене резултате. Оцењено је да знају кад неки ученик наше 

школе постиже добре резултате на такмичењу или неком конкурсу. Ученици су 

препознали да наставници помажу ученицима који спорије напредују, ван 

редовне наставе (кроз допунску наставу и сл.), као и да су талентованим 

ученицима омогућени посебни облици рада ван редовне наставе (кроз секције, 

истраживачки рад, ваннаставне активности, ангажовање у Регионалном центру 

за таленте и сл.).  

Неке од предузетих мера од предходног самовредновања подручја 

вредновања Подршка учењу: Посебна пажња се усмерава на праћење 

адаптације ученика првог разреда. Они пролазе кроз обуку о методама и 

техникама успешног учења; идентификују се ученици којима је потребна 

додатна подршка, појачан је васпитни рад, организују се посете предавача 
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стручњака као и вршњачких едукатора. Наставници у оквиру рада стручних већа 

организују угледне и огледне часове како би се повећао број коришћења 

различитих наставних метода и средстава који омогућавају ефикасније технике 

учења. Ученици који имају 4 и више слабих оцена на класификационим 

периодима се упућују на пружање додатне подршке (педагог и психолог). 

Неколико ИОПа 1 су успешно спроведени и спроводе се у школи, наставници 

чланови Тима за инклузивно образовање успесно воде евиденцију о раду.  

Формиран је Тим за каријерно вођење који спроводи низ активности 

(професионалног информисања, саветовања, професионалне оријентације, као и 

промоције наше школе ѕа будуће ученике). У плану стручног усавршавања 

наставника постоје семинари који унапређују компетенције за подршку учењу.  

  

 

 

 

 

2. Настава и учење                    

2.1. Наставни процес 

2.1.1.  Комуникација и 

сарадња 

2.1.2. Рационалност и 

организација 

2.1.3. Подстицање ученика 

2.1.4. Корелација и 

примена знања 

 Предузете мере од последњег самовредновања: Наставници су 

детаљно кроз састанке стручних већа упознати са свим аспектима наставног 

процеса који се вреднују, формулар са чек листом наставног процеса је саставни 

део припрема наставника. Ученици се плански на почетку године упознају са 

могућностима и начином коришћења школске опреме, Интернета и литературе 

кроз часове одељењске заједнице и од стране предметних наставника; 

наставници се подстичу кроз стручне теме, стручна усавршавања и директне 

консултације са стручним сарадницима на одређивање задатака за рад у складу 

са могућностима ученика; стално се обавља континуирано процењивање 

рационалности и организације наставног процеса (директор, председници 

стручних већа, стручни сарадници, помоћници директора) и на основу уочених 

резултата кориговање начина рада и садржаја часа; одржано је неколико 

интерних обука и стручних тема (педагог, психолог) о комуникацији на 

часовима (на релацији наставник – ученик, ученик – ученик), вођење рачуна да 

ученици пажљиво слушају једни друге, подстицање наставника да примери који 

се дају буду занимљиви и повезани са искуством ученика. Обавеза је стручних 

већа да организују угледне часове, сваки наставник у току године има обавезу да 

реализује један угледни час. Наставници који раде у наставној бази 

зуботехничке лабораторије урадили су евалуацију рада наставне базе и система 

уравнотеженог квалитета. Зуботехничка лабораторија се може похвалити са 

изузетним резултатима уиграног тима који је услужио велики број пацијената. 

Ученици су укључени у рад наставне базе и у радове за пацијенте и на тај начин 
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се остварује повезивање наученог и практичног знања и вежбања. Комуникација 

је и овде аспект у који је потребно стално улагати и усавршавати, тражити 

најбоља могућа решења.  

Оцене се крећу од 3.29  као најниже до 4.0 као највише оцене којом су се 

наставници самовредновали. Високо су оцењене тврдње: Јасно и правилно 

изражавање на часу, проверавање да ли су ученици исправно разумели питања и 

упутства, охрабривање ученика да износе своја мишљења и запажања, 

омогућавам ученику да размисли после постављеног питања/задатка; обраћање 

свим ученицима са уважавањем.;Прецизним упутствима усмеравам рад ученика. 

мотивисање ученика похвалама, Подстичем ученике да примене научено у 

свакодневном животу.  

Најниже су оцењене следеће тврдње: Заједно са ученицима се праве програми за 

поједине ваннаставне активности на основу њихових интересовања. Упознавање 

ученика са могућностима и начином коришћења школске опреме, интернета и 

литературе кроз ваннаставне и ваншколске активности, Подстичем солидарност 

и одговорност у групном раду. Подстичем ученике да заједнички траже нова 

решења задатака. Примењујем различите облике, методе и технике рада у 

зависности од садржаја и циљева часа.  Применом разноврсних метода и облика 

рада подстичем радозналост и интересовање ученика.   

Оцене се крећу од 2.55 као најниже до 3.70 као највише оцене којом су 

ученици вредновали рад наставника.  

Високо су оцењене следеће тврдње: Наставник упознаје ученике са планом рада 

(најава обраде градива, утврђивања, контролних задатака) Примењује различите 

облике, методе и технике рада. Проверава да ли су ученици исправно разумели 

питања и упутства. Задатке за рад одређује у складу са могућностима ученика. 

Наставник се јасно и правилно изражава на часу. Подстиче солидарност и 

одговорност у групном раду. Задаци су изазовни за ученике и наставник тражи 

примену наученог. Подстиче ученике да постављају питања и дискутују. 

Подстиче ученике да примене научено у свакодневном животу. 

Најниже су оцењене следеће тврдње: Заједно са ученицима прави програме за 

поједине ваннаставне активности на основу њихових интересовања, упознаје 

ученике са могућностима и начином коришћења школске опреме, интернета и 

литературе кроз ваннаставне и ваншколске активности, Настоји да примери које 

даје буду занимљиви и повезани са искуством ученика. посвећује потребну 
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пажњу ученицима који спорије напредују, задатке за рад одређује у складу са 

могућностима ученика, води рачуна да ученици пажљиво слушају једни друге,  

охрабрује ученике да износе своја мишљења и запажања. 

 

 

 

 

 

 

3. Образовна постигнућа 

ученика 

3.1. Квалитет школских 

постигнућа 

3.1.1. Мотивисаност 

ученика 

 

Анализом упитника за ученике приликом прошлог самовредновања 

школска 2012/13. год., добили смо просечну оцену 2.7, којом су ученици 

оценили своју мотивисаност за учествовање на такмичењима, секцијама и 

додатним ваннаставним активностима. Резултати добијени у мају 2017. показују 

да је просечна оцена коју смо добили од ученика 2.93. Као добру праксу у 

школи ученици оцењују награђивање (похваљивање, признање, високе оцене) за 

уложен труд, напор и постигнут успех на такмичењу, затим помоћ коју 

наставници пружају ученицима за адекватно припремање за такмичење, 

добровољност (без притиска наставника) за одлучивање за неку секцију. 

Предузете мере од прошлог самовредновања. Кроз активности планиране 

Годишњим планом рада сваке године се укључују конкретне активности које 

доприносе повећању мотивисаности ученика за учествовање на такмичењима, 

секцијама и додатним ваннаставним активностима: побољшање механизама за 

информисаност ученика о начину, условима и организацији школских 

такмичења (огласне табле у школи, задужени предметни наставници, сајт 

школе...), редовне похвале од стране школе за постигнуте успехе у 

ваннаставним активностима (одељењска већа, наставничка већа, Савет 

родитеља, Школски одбор, Ученички парламент),  адекватне награде ученицима 

у складу са могућностима школе за уложен труд, напор и постигнут успех на 

такмичењу (признање, похвала, висока оцена...), планска помоћ наставника за 

адекватну припрему за такмичење ученика, охрабривање учешћа ученика на 

такмичењу, планирање ваннаставних активности које одговарају 

интересовањима ученика, разрађивање механизама за бољу информисаност 

ученика о ваннаставним активностима које се организују ван школе (спортска 

такмичења, културне манифестације..) итд. Анализом упитника за наставнике 

добили смо просечну оцену 3.68, (прошло самовредновање 3,51) којом су 

наставници оценили свој утицај на мотивисаност ученика за самостално 

стицање додатних знања и вештина. Позитивна пракса је давање додатних 

објашњења на захтеве ученика, употребљавање различитих метода и облика 

рада код великог броја наставника, пракса похваљивања и награђивања 

самосталног стицања додатних знања и вештина, охрабривање ученика да 
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постављају питања, континуирано пратћење и вредновање напредовања 

ученика. Предузете мере од прошлог самовредновања. На нивоу стручних 

већа улажу се стални напори како би се наставници усавршавали и подстицали 

да употребљавају различите методе и облике рада, користили у већем броју 

наставна средства, на стручним телима се наставници информишу и обучавају о 

појединим начинима побољшања мотивације ученика (подстицање ученика на 

мисаону активност, давање додатних објашњења на захтев ученика. 

охрабривање ученика да постављају питања, подстицање ученика на самостално 

стицање додатних знања и вештина, континуирано праћење и вредновање 

напредовања ученика..). Евидентиран је и посећен од стране других наставника 

велики број угледних и огледних часова, евалуираних од стране ученика као 

одлични.   

 

5. Утицај самовредновања 

 

 

 

Евалуација рада Тима за 

самовредновање у спровођењу 

самовредновања 

Добра и корисна пракса произашла из процеса самовредновања који Зуботехничка школа спроводи 

од школске 2006/2007 године до сада: 

1. Упознавање са циљевима самовредновања свих интересних група у школи (наставници, 

ученици, родитељи); 

2. Развијање методологије самовредновања, велики број инструмената за праћење, успостављање 

система извештавања о резултатима вредновања свих интересних група; 

3. Подаци и препоруке добијене процесом самовредновања кључних области представљају 

најдрагоценије продукте самовредновања и доприносе сталном улагању напора да се побољша 

образовно-васпитни процес;  

4. Придавање посебне пажње проблемима који се издвоје у процесу самовредновања као битни;  

5. Приближавање идеје тимског рада наставника, затим  наставника, родитеља и деце. 

6. Будући да су резултати спроведених анализа коришћени за идентификовање јаких и слабих 

кључних области Зуботехничке школе, у многоме доприносе планирању будућег рада школе, 

са циљем унапређења васпитно-образовног процеса. 
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 ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Руководилац Маријана Пеулић 

 

        

 

 

Чланови тима 

1.  др. Биљана Благојевић Седлар, директор 

2. Маријана Пеулић, психолог 

3. Маја Врачар, педагог 

4. Наташа Петровић, проф. српског језика 

5. Милица Бошковић, проф енглеског језика 

6. Весна Кнежевић Живић, проф. српског језика 

7. Тања Даниловић, проф хемије 

8. Слађана Неагић, дефектолог 

9. Асија Меноски, руководилац Тима за развој школског програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

1. Анализа реализације Плана уписа ученика у први разред, стручни тим за ИО, август 2016; 

2. Индивидуални рад са родитељима и ученицима који исказују потребе за неким од видова инклузивног рада, 

прикупљање података, документације. (септембар 2016, током године); 

3. Састанак стручних сарадника, педагога и психолога са одељенским старешинама првог разреда, у вези са 

ученицима код којих потенцијално постоји могућност за израду индивидуалног образовног плана (1 или 2). 

Упознавање са ученицима који су дошли по упуту МП и родитељима ученика упућених на упис од стране 

Републичке здравствене комисије Министарства просвете и науке РС (школска управа града Београда), 

септембар 2016., стручни тим за ИО. Стручни сарадници су на одељенским већима предметним наставницима 

детаљно образложили систем рада са ученицима, као и препоруке метода и техника које одговарају 

конкретним ученицима и њиховим специфичностима. 

4. Састанак са одељењским већима четвртог разреда разреда, предметним наставницима – анализа, праћење и 

вредновање израђених ИОПа. (септембар, на класификационим периодима); 

5. Информација о инклузивном образовању – родитељски састанци свих одељења првог разреда, педагог, 

психолог; 

6. Информација о инклузивном образовању школска 2016/2017 – Наставничко веће, одељењска већа, Савет 

родитеља, Ученички парламент (психолог); 

7. Детектовање ученика талената за ИОП 3, наставници стручних предмета.(Шћекић, Манојловић, Петковић) 

фебруар - јун 2017. 

8. Тестирање ученика, израда педагошког профила мај 2017. 

9. Израда ИОП 3 документа и плана активности до јуна 2016. (наставници стручних предмета, стручни 

сарадници) 
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10. Праћење реализације и евалуација ИОП 3 (стручни сарадници, наставници стручних предмета) 

11. Рад на педагошким профилима 

12. Састанци одељењских већа у одељењима у којима постоје ученици са ИОП 1 (четврти разред), евалуација 

успешности рада са ученицима, предлози за наредну школску годину. Јун 2017. 

13. Сарадња са родитељима који потражују информације о условима рада у Зуботехничкој школи, поводом 

специфичних потреба њихове деце – индивидуални разговори, прикупљање података, препоруке, контакти са 

основним школама. (мај – август 2017.) 

Анализа рада Тима за инклузивно образовање, сачињавање плана рада за школску 2017/2018., август 2017. 

 

                                                         

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

 

коориднатор Миљка Вицковић, наставник вежби 

 

       

Чланови тима 

- Зоран Поповић, координатор практичне наставе  

- Миљка Вицковић, наставник вежби 

- Ана Гајић, председник стоматолошког стручног већа 

- Наташа Милановић, наставник теорије и вежби 

- Маријана Пеулић, психолог 

- Маја Врачар, педагог 

Број одржаних 

састанака 

 

5  састанака у школској 2016/2017.години 

 

 

 

Активности током 

године 

- Изградња, неговање и учвршћивање радне климе, навика и позитивних ставова према раду, Часови 

одељенске заједнице, наставне и ваннаставне активности, индивидуални разговори / Одељењски старешина, 

предметни наставници, педагог, психолог 

- Повећање компетенција наставника за рад на подршци професионалног развоја ученика, Саветодавни рад са 

наставницима,информисање / педагог, психолог 

- Оспособљавање за израду ЦВ и активистички однос према тражењу запослења, На часовима грађанског 

васпитања и одељењске заједнице наставници грађанског васпитања, одељењске старешине. 

- Професионално информисање ученика (о чиниоцима који утичу на адекватан избор занимања, о значају 

активности ученика и самосталности у процесу одлучивања), Часови одељенске заједнице, консултације, 

радионице, сајмови праксе и образовања, презентације – ученицима завршног разреда; 

- Подизање мотивације ученика за планирање професионалног развоја и спремности за самостално 

одлучивање о даљем образовању и избору занимања - саветодавни рад, групни рад, радионице – педагог, 
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психолог 

- Рад у ученичким компанијама- додир света рада, по плану компанија, На састанцима Ученичких компанија, 

сајмови, такмичења / Томислав Алавања, Марко Гојнић, Формирање позитивних ставова према занимању 

зубни техничар и стоматолошка сестра техничар, разговори на часовима блок наставе и часовима 

одељењског старешине/одељењске старешине, наставници;  

- Оспособљавање ученика завршних разреда за планирање даљег професионалног развоја, Информисање 

ученика о могућностима настављања школовања / педагог, психолог. 

- Професионално информисање родитеља, родитељсики састанци, консултације, саветодавни рад, одељенске 

старешине, педагог, психолог. 

- Вођење документације о раду, Дневници рада, резултати тестирања, статистички подаци, записници и фото 

документација/психолог, педагог,чланови тима за каријерно вођење 

 

 

Септембар 

2016.  

- Упознавање ученика првог разреда са карактеристикама занимања за које су се определили (зубни техничар 

и стоматолошка сестра) - на часовима редовне и блок наставе и часу одељењског старешине/наставници, 

одељењске старешине; 

- Идентификација ученика првог разреда који су направили погрешан избор занимања, саветодавни разговори 

/ психолог, одељењске старешине. 

Октобар  

2016. 

- Рад на успостављеној Бази података о кретању ученика четвртих разреда, након завршене Зуботехничке 

школе, истраживање, извештавање на Наставничком већу, Савету родитеља 

 

Децембар  

2016 . 

- Договор са одељењским старешинама о распореду и реализацији плана професионалне оријентације – 

сачињавање плана; 

- Изјашњавање ученика четвртог разреда којима је потребна помоћ психолога, у виду тестирања тестом и 

индивидуалним разговорима, а у циљу лакшег опредељења за будућу школу-факултет и занимање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Задавање тестова КОГ-3 I ТПО ученицима четвртих разреда, који су се изјаснили за помоћ 

- Обрада резултата тестова КОГ-3 и ТПО  

- Појединачни саветодавни рад са ученицима који су радили тестове / психолог, одељењске старешине 

- Предавање за ученике 4. разреда на тему „Услови, садржај и начин спровођења матурског испита“,  

предавање са дискусијом путем презентације, педагог. У марту су реализовани  Реални сусрети; 

презентовaње зaнимaњa обрaзовних профилa зa  

      које се школују нaши ученици кроз оргaнизовaње трибине нa којој су гостовали сарaдници    

      школе, бивши ученици кaо успешни предстaвници зaнимaњa. Реални сусрети са светом рада  

      су  важан корак у програму каријерног вођења и саветовања.  

  Трибину Реални сусрети организовалa je Миљка Вицковић- координатор и    

      руководилац Тима за каријерно вођење и саветовање ученика. Трибина је премашила   

      очекивања организатора у ученика који су присусутвовали. 
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Фебруар, март 

2017. 

- 20.3.2017.г. у 14 часова,  као гост Зуботехничке школе, дошао је зубни техничар Дени Павловић и обратио се 

ученицима II, III и  IV разреда зуботехничког усмерења са темом „Зубни техничар“. На њему својствен 

начин им је приближио струку и дао акценат на шта морају да обрате пажњу док су у школи, без чега не би 

смело да изађу из школе а да не науче. Јавни час, организовала је Миљка Вицковић. Посећеност је била 

огромна,а заинтересованост ученика велика. Предавање је трајало 90 минута. 

- 27.3.2017.г. са почетком у 14 часова, ученицима су се обратили зубни техничари Свобода Ласло и Саша 

Булић. Тема ове трибине је била „Мој избор је зубна техника. А твој?“ Оба техничара су на шаљив, 

ученицима веома занимљив начин, објаснили да је не битно шта ће изабрати као позив којим ће се бавити, 

већ је битно да то раде са љубављу, да буду упорни,да морају  на том путу доста да читају и уче и да им неће 

бити лако али да морају да истрају у томе. Трибини су присуствовали ученици II,III  и IV разреда оба смера 

Зуботехничке школе, као и многи наставници школе,који су као и ученици били одушевљени занимљивим 

квалитетним,поучним предавањем. Трибину је организовала Миљка Вицковић-координатор Тима за 

каријерно вођење. Трибина је трајала 1,5 сат.  

- Дени Павловић, Свобода Ласло и Саша Булић су  чланови  Друштва приватних зубних техничара Србије и 

овим  гостовањима смо ојачали дугогодишњу сарадњу. 

 

Мај 2017. 

- Зуботехничка школа ове године није  учествовала на Сајму излaгaчa школских тимовa зa кaријерно 

вођење и сaветовaње, јер је сајам ове године одржан у време одељенских већа четврте године. 

 

  

 

Јун 2017. 

-  16.6.2017.г. са почетком у 14 часова у просторијама Наставне базе,у одељењу  III-3, организована је 

радионица на тему „Карактеризација протеза“ коју су водили зубни техничар Саша Булић и Миљка 

Вицковић –наставник вежби и координатор Тима за каријерно вођење.Радионица је трајала 1,5 сат и сви 

присутни ученици,као и наставници школе  били су одушевљени радионицом што потврђује сама дискусија 

како за време тако и по завршетку радионице. Још једна нова идеја за иновације у Зуботехничкој школи. 

Након предавања урађена је анкета  са циљем добијања информација везаних за радионицу и након 

прикупљених података, одлучили смо да радионицу поново организујемо у најскорије време 

због огромне заинтересованости.  
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ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

 
 

Чланови тима 
Др Биљана Благојевић Седлар, директор Школе, наставници: Коста Поповић, Владмир Весић, Томислав 

Алавања, Милица Трбојевић, Милан Михајловић, Јелена Бојиновић, Марко Гојнић, и ученици: Милана 

Милуновић одељење 3/1, Марија Миликић 3/1, Павле Петковић  2/1, Катарина Пушица, Иван Илић, Дуња 

Крстић одељења IV4, Зорана Милосављевић, Барбара Илић,  Милица Бозало одељења II4. 
 

Активности током 

године 

 Праћење културних и спортских манифестација у школи и обавештавање  (Школска слава, прослава Св. 

Саве, Дан школе, Историјски маскембал, Звездоденс...); 

 Осавремењавање маркетиншког наступа; 

 Праћење развоја и напредовања планираних активности. 
 

Септембар 2016. 
 Планирање и програмирање маркетиншких активности 

 Подела задужења за сајт школе, организацију изложби, трибина и др 

 Ажурирање сајта Школе 
 

Октобар 2016. 
 У недељу 2.10.2016. од 9 до 12 часова, одржана је манифестација"Дани здравља" у организацији ГО 

Звездара. Осим ДЗ Звездара, АТД Звездара, Медицинске и ФФШ, учешће је узела традиционално и 

Зуботехничка школа. школу су представљали наставници: Милица Трбојевић, Слађана Неагић, др Марко 

Гојнић и Томислав Алавања. Од ученика присуствовали су: Катарина Пушица, Сташа Караџић и 

Катарина Стефановић. 
 

Новембар, децембар 

2016. 

 23.12.2016. у хотелу “М”, на четвртом регионалном «Пословном изазову», Зуботехницку школу 

представљале су: Милуновић Милана, Миликић Марија, Милошевић Невена одељења 3/1 и Глоговац 

Сара, одељење 3/4. 

 Реализовано је низ активности које су за циљ имале промоцију стоматолошке поликлинике и 

Зуботехничке школе: Урађено је 200 новогодишњих честитки, и 200 позивница за св. Саву. 
 

 

 

Фебруар, март, април, 

мај 2017. 

 

 План промоције Зуботехничке школе у основним школама у граду, подела задужења, реализација; 

 25.2.2017. одржала се презентација Зуботехничке школе у ОШ Филип Кљајић Фића. Зуботехничку 

школу представљали су: Милана Милуновић одељење 3/1, Павле Петковић одељење 2/1 и наставница 

Милица Трбојевић; 

 11.3.2017. одржала се презентација Зуботехничке школе у ОШ Филип Филиповић. 

Зуботехничку школу представљале су ученице Милана Милуновић и Марија Миликић одељења 3/1 и 

наставници Милица Трбојевић и Томислав Алавања.                                                                                                         

 Тим за професионалну оријентацију ОШ Краљ Петар Први, 23.3.2017. организовао је традиционални 

Сајам образовања за ученике седмог и осмог разреда и њихове родитеље.                                                              



 74 

Зуботехничку школу представљали су: Марија Миликић,  Милана Милуновић одељења III1, и 

наставница Милица Трбојевић 

 6. априла 2017. Године. Традиционални Сајам образовања у организацији Градске општине Звездара 

одржан је у холу Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија. Зуботехничку школу 

представљали су: Катарина Пушица, Иван Илић, Дуња Крстић одељења IV4 и наставник Т. Алавања 

 Секретаријат за образовање и дечију заштиту, Привредна комора Србије и Филијала за град Београд 

Националне службе за запошљавање организoвали су дводневни Сајам средњих стручних и уметничких 

школа.  Под слоганом „По својој мери школу изабери“ ученици и њихови родитељи 11. и 12. априла 

били су у прилици да сазнају све информације о средњим стручним и уметничким школама, њиховим 

образовним профилима, наставним предметима, ваннаставним активностима, као и о могућностима за 

запошљавање у одређеном занимању. Зуботехничку школу представљали су ученици: Зорана 

Милосављевић, Барбара Илић,  Милица Бозало одељења II4, Марија Миликић , Милана Милуновић 

одељења III1, Катарина Пушица, Иван Илић, Дуња Крстић одељења IV4 и наставници Милица 

Трбојевић и Томислав Алавања  
 

Maj 2017. 
 Звездоденс 2017. У уторак, 23. 5. 2017. Са почетком у 18.30 часова, одржан је 15. музички фестивал 

Звездоденс ( 12. Школски). На такмичењу је наступило 11 извођача са 22 композиције. У ревијалном 

делу наступила је трочлана плесна група ИГИКАИ и четворочлана брејк денс група на челу са Душаном 

Савићем. Техничком подршку, расветом и овучењењем координирао је Аријан Игић. За фотографију и 

снимање фестивала, као и сваке године био је задужен професор Влада Весић. Треће Место освојио је 

Доротеј Димитријевски, друго Ивона Шибул, а прво Јелена Вујковић. 

 

 

 

 

Медији 

 Сајт школе редовно ажуриран и посећен; 

 Youtube канал Зуботехничке школе ажуриран током године, снимци са свих школских манифестација;  

 О међународној сарадњи са Средњом зуботехничком школом из Сарајева и одржаном Округлом столу са 

емом: „Достигнућа из квалитета наставе, учења и васпитног рада“ размена образовно-васпитног рада 

наставника писала је новинарка „Просветног прегледа“, објављен афирмативни текст о посети и 

Зуботехничкој школи; 

 30.11.2016. одржано је предавање и реализована радионица са темом: „Инклузија и бонтон у 

свакодневној комуникацији са особама са инвалидитетом“ уз госте предаваче из Хенди центра 

Светланом и Дарком Ивићем. О овом догађају изашао је афирмативни текст у новинама „Данас“ 

поводом Међународног дана особа са инвалидитетом; 

 08.03.2017.године у Дечјем културном центру, на позив Удружења особа са инвалидитетом ,,Плава 

шкољка“, а поводом обележавања Дана жена, ученици наше школе припремили су представу ,,Маша и 

зубић“.Афирмативан прилог о акцији на Првом програму РТСа. 
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ  

Извештај 

приредила 

председник 

Педагошког 

колегијума 

 

Анета Миливојевић 

 

 

Евиденција 

стручног 

усавршавања 

Код секретара школе, у досјеима наставника стоје Уверења о појединачном стручном усавршавању. У њима је назначен 

број сати стручног усавршавања, као и редни број семинара у Каталогу за стручно усавршавање одобреног од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Информације о броју остварених сати обавезне обуке за све 

наставнике се предају председницима стручних већа.  

Извештаје о стручном усавршавању свих наставника на тромесечном нивоу подноси председник Педагошког 

колегијума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о 

екстерном 

стручном 

усавршавању 

- ,,Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја“, организатор Природно-математички факултет - 

Департман за географију, туризам и угоститељство, Нови Сад, наставник С.Машић, 8 сати, К-1, П-3. 

- 15.Конгресстоматолога Србије,Сава Центар,наставници:М.Вицковић, С.Ђорђевић, Л.Домокош, И.Унфетер, Н. 

Унфетер, 14 бодова. 

- Jесењи скуп Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије, тема ,,Светлоснополимеризујући 

акрилати у служби стоматологије и зубне технике“, наставници Т. Алавања, М. Мрдаковић, З. Шћекић, В. 

Манојловић, као предавачи, Н.Ристески, З. Николић-Марков, као демонстратори, З. Поповић, 6 сати. 

- Курс немачке фирме ,,Витас“, тема ,,Употреба различитих транслуцентних маса у комбинацији са транспарентима и 

мал фарбама ради постизања што бољих естетских својстава веродостојних природном зубу“, наставници: А. Савић, 

М. Мрдаковић, З. Шћекић, М. Александрић, В. Манојловић, Н.Зејак, Д.Стојановић и Т. Алавања. 

- Стручни скуп на тему ,,Планирање и израда комплексних парцијалних протеза-фрезовање у стоматолошкој 

протетици“, организатор Друштво приватних зубних техничара, наставници Ј. Бојиновић, Н. Унфетер, М. 

Александрић, Н. Ристески, Л. Миљковић, Б. Вукосављевић, Н.Зејак, М. Мрдаковић, М. Вицковић, 4 бода. 

- Пети конгрес националне асоцијације удружења здраватвених радника Србије, наставник М. Мрдаковић, као 

предавач са темом ,,Уравнотежена оклузија-студија случаја“. 

- ,,Методе наставе и учење“,организатор Огледна основна школа“Владислав Рибникар“,наставник М. Чочовска,8 

сати,К-1,П-1. 

- ,,Имплементација стандарда у наставни процес“, организатор Друштво историчара Србије, Стојан Новаковић“, 

наставник В. Петровић, 8 сати, К-1, П-1.  
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- ,,Важност Мg за људско здравље и како га правилно суплементирати“, јесењи фестивал здравља, 2 бода, и 

,,Оснаживање медицинских сестара за развијање професионалних кометенција стицањем нових знања и 

вештина“,јесењи фестивал здравља, 5 бодова, наставник С. Неагић. 

- Национални симпозијум ,,Стоматологија у пракси“, организатор Удружење стоматолога Србије, наставници: З. 

Поповић, В. Гојнић, М. Гојнић, Ј. Вуњак, С. Благојевић, Б. Раковић, И. Пилиповић, Д. Ражнатовић, А. Тасић, А. Гајић 

- 1. Конгрес превентивне стоматологије у Београду, Сава Центар, наставник З. Шћекић, као предавач са темом 

,,Изазови у стоматолошкој пракси-потребе и подршка особама са сметњама у развоју“, коаутор М. Пеулић. 

- 13.Симпозијум оралних хирурга и оралних имплантолога Србије, Сава Центар, наставници В. Гојнић и М. Гојнић. 

- Међународни симпозијум ,,Естетика у стоматологији“, организатор Српско Лекарско Друштво, секција 

стоматолошку протетику, хотел Crown Plaza, наставници З. Поповић, Д. Дамјановски и Д. Ражнатовић. 

- Семинар ,,Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања“, организатор Факултет спорта и 

физичког васпитања, 20 сати, К-1, наставници В. Весић, К.Поповић, Т. Жутић. 

- 58. републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности, организатор Друштво за српски језик и 

књижевност, 24 сати, К-1, наставници А. Ристовић Чар и И. Софронић. 

- Оn lineсеминар ,,Блог,твитер и фејсбук у настави“, организатор ОКЦ Бор, 30 бодова,наставници Р. Милановић и 

А.Ристовић-Чар. 

- Семинар за библиотекаре ,,Индивидуални и групни рад у школској библиотеци“, организатор Филолошки факултет, 

16 бодова, наставници И. Софронић и А.Ристовић-Чар. 

- Семинар ,,Примена тестова знања у основној и средњој школи“, организатор Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања,16 сати, К-2, П-1.Наставници: А.Миливојевић, Н.Василијевић, А.Мијовић, А.Гуњак, 

Н.Здравковић, М.Чочовска, С.Неагић, М.Пеулић,  В.Весић, Б.Раковић, Р.Милановић, В.Кнежевић, Н.Петровић, 

И.Софронић, А.Гајић, С.Цветковић, В.Гојнић, Л.Домокош, Н.Божић, Ј .Вуњак, Н. Матовић, М.Врачар, С.Машић, 

Ј.Петковска, М.Мажибрада, С.Бојанић, Т.Алавања. 

- Курс ,,Pitts Progresive Study Group“,под називом ,,12 елемената који су ван контроле ортодоната и шта урадити“,  

протокол са пасивним самолигирајућим системима, организатор Dental expres, наставници Б.Раковић и А.Гајић. 

- Симпозијум ,,Едукацијом до успешне стоматолошке праксе I и II“, организатор Удружење приватних доктора 

стоматологије Србије“, Хотел М, наставници Ј.Вуњак, И.Пилиповић, Н.Божић, Н.Милановић, А.Тасић, Д.Ражнатовић 

и А.Гајић. 

- Стручни скуп ,,Нове технологије у образовању“, организатор British Council, 2 бода, наставници А.Миливојевић, Ј. 

Петковски, С. Машић. 

- Семинар ,,Нестандардни математички задаци“, организатор Математичко друштво ,,Архимедес“, 7 сати, К-1, 

наставник А.Гуњак. 

- Семинар за ,,Релиценцирање предавача-инструктора прве помоћи“, организатор Црвени крст Србије, наставник С. 

Неагић. 
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- Национални семинар 1. категорије ,,Руковођење стоматолошким иновацијама“, у оквиру програма континуиране 

едукације Б-964/16-II, организатор Удружење стоматолога Србије, 6 бодова, наставници: С.Говедарица, Н.Божић, 

Б.Раковић, С.Благојевић, А.Тасић, И. Пилиповић, М.Мрдаковић, З.Николић-Марков, Д.Дамјановски, С.Ђорђевић, 

М.Трбојевић, Д.Стојановић, Л.Домокош, С.Петковић и З.Шћекић као гост предавач на тему,, Деца са сметњама у 

развоју у систему стоматолошке здравствене заштите-анализа, критички оквири, предлози за побољшање“. 

- Курс ,,Hands on Kurs,Astra tech implant sistem“ под називом ,,Хируршка процедура уградње ,протетска решења  са 

освртом на естетику у фронталној регији“, организатор Biodental plus, у сарадњи са професором Б. Брковићем,  

наставник М. Гојнић. 

- Трећи национални конгрес са међународним учешћем, тема ,,Савремени терапијски принципи у ортодонцији“, 

организатор Ортодонтско удржење Србије, наставници Б.Раковић и А.Гајић. 

- Програм континуиране едукације под називом ,,Дентални импланти у естетској зони-дилеме и решења“,организатор 

Удружење стоматолога Србије, наставници В. Гојнић, М. Гојнић и Ј. Вуњак. 

- XX симпозијум из ендодонције са међународним учешћем ,,Ендодонција без граница“, организатор Удружење 

ендодонтиста Србије, наставници Н.Божић, Н.Милановић и С.Благојевић. 

- Пролећни симпозијум дечје стоматологије под називом ,,Свакодневни пероблеми и практична решења“, организатор 

клиника за Дечју и превентивну стоматологију и Удружење дечјих и превентивних стоматолога ,наставници 

Љ.Вулета и И.Пилиповић. 

- Семинар ,,Хигијена–Дезинфекција-Естетика“, организатор Удружење стоматолога Србије и Неодент, у сарадњи са 

фирмом Zhermack, наставници Љ.Вулета, И.Пилиповић, А.Тасић и С.Говедарица. 

- Програм континуиране едукације ,,Лидерство у образовању-управљање образовним институцијама“, последњи 

модул, 8 сати, наставник Т. Алавања и Б. Благојевић-Седлар. 

- Радионица,,К2 пројекти-стратешка партнерства у области стучног образовања и обука“, 8 сати, наставник Т.Алавања 

и Б. Благојевић-Седлар. 

- Програм континуиране едукације ,,Лидерство у образовању –Развој људи у организацији “, први модул ,,Регрутовање 

људи“, 8 сати, наставник Т. Алавања и Б. Благојевић-Седлар. 

- Програм континуиране едукације ,,Лидерство у образовању-Развој људи у организацији“, други модул ,,Управљање 

професионалним развојем људи“, 8 сати, наставник Т.Алавања и Б. Благојевић-Седлар. 

- Програм континуиране едукације ,,Лидерство у образовању-развој људи у организацији“, трећи модул „Управљање 

радном ефикасношћу“ , 8 сати, наставник Т.Алавања. 

- Стручни скуп ,,Априлски дани о настави хемије“, организатор Српско Хемијско друштво, наставник А.Миливојевић, 

2 бода. 

- Семинар ,,Настава у облаку“, организатор Образовно креативни центар Бор, наставници: Ј. Петковски, Н. 

Здравковић, В.Весић, Т. Жутић, М. Мрдаковић, З. Шћекић, М. Владичић, Т. Алавања, 32 бода, К-4, П-3. 

- Семинар ,,Конференција Модерно образовање“, организатор LINK group, педагог школе М.Врачар. 



 78 

- Програм за континуирану едукацију ,,Лидерство у образовању - Развој њуди у организацији“, Темпус пројекта:                                

Модул 4 - Креирање позитивне културе у образовној установи  

Модул 5 - Тимски рад у образовној установи 

Модул 6 - Управљање људима у функцији управљања променама 

Модул 7 – Образовна институција као здраво радно место, наставник Т. Алавања и Б. Благојевић-Седлар, 8 сати по 

модулу. 

- Курс „Индикације за имедијатну имплантанцију и имедијатну протетску рехабилитацију“, организатор Икодентал, 

наставници В. Гојнић и М. Гојнић. 

- Симпозијум ,,Едукацијом до успешне стоматолошке праксе 1 и 2 “, организатор Удружење приватних доктора 

стоматологије, натавници: Д. Ражнатовић и Д. Дамјановски. 

- Симпозијум ,,Изазови у савременој рестауративној стоматологији“, програм континуиране едукације,организатор 

Стоматолошки факултет у Београду, наставници: Н.Милановић и С. Благојевић, 5 бодова. 

- 8. Конгрес националне асоцијације удружења здравствених радника Србије, у оквиру кога је Миљка Вицковић у 

сарадњи са Предрагом Матићем из Друштва приватних зубних техничара Србије, приказала постер презентацију 

,,Термопрес“ протезе. Конгресу присуствовали: И. Унфетер, Н. Унфетер, З. Николић-Марков,  Н. Ристески, Б. 

Вукосавњевић, Л. Домокош, Т. Алавања, М. Мрдаковић, С. Ђорђевић, А. Савић, С. Петковић, М. Станковић, М. 

Александрић, Ј. Бојиновић, М. Михајловић и З. Поповић. 

- Семинар ,,Школско законодавсво-основа развоја образовања и васпитања“, К-1, П-4, 8 сати. Наставници: Т.Алавања, 

Н.Алимпијевић, С.Бојанић, М.Чочовска-Миловановић, Д.Дамјановски, Л.Домокош, С.Ђорђевић, И.Софронић, Д. 

Гачић, А.Гајић, А.Гуњак, В.Гојнић, В.Кнежевић-Живић, Р.Милановић, З.Николић-Марков, С.Неагић, Н.Петровић, 

А.Ристовић-Чар, М.Александрић, М.Станковић, Д.Стојановић, В.Петровић, Ж.Тонић, М.Трбојевић, М.Бошковић, 

А.Мијовић, Б.Чубрило, С.Благојевић, М.Вицковић, С.Машић, Н.Матовић, М.Мажибрада, В.Весић, А.Миливојевић, 

М.Мрдаковић, М.Пеулић, Б.Раковић, С.Хорват, Н.Здравковић, Г.Станојевић, С.Ераковић, С.Петковић, 

Љ.Теодоровић-Милинковић, Н.Василијевић, Ј.Вуњак, М.Николић, Д.Стојановић, Ј.Петковски, А.Срећковић, 

Н.Милоновић, И.Пилиповић, А.Савић, Ј.Бојиновић, Н.Божић, С.Цветковић, М.Гојнић, Н.Ристески, Н.Комленић, 

А.Лукић, В.Митровић, Б.Благојевић-Седлар, К.Поповић, З.Поповић, М.Праштало, Д.Ражнатовић, Н.Унфетер, 

М.Владичић, М.Врачар, Б.Вукосављевић, Н.Зејак, Т.Жутић. 

 

 

 

 

 

 

 

- Угледни-интегрисани час из анатомије и физиологије и латинског језика ,,Анатомска номенклатура “, наставници, 

Н.Матовић и С. Ераковић, 8 бодова. Часу присуствовали: М.Бошковић, А.Мијовић, М.Чочовска-Милановић, 

И.Софронић, 1 бод као слушаоци.  

- Угледни час из српског језика и књижевности, Борисав Станковић ,,Коштана, ликови у драми“, уз примену 

интерактивне табле, наставник Р. Милановић, 8 бодова. Часу присуствовали: М.Пеулић, А.Миливојевић, С.Неагић, 

М.Врачар, И.Софронић, Т.Жутић и Л.Домокош,1 бод као слушаоци. 

- Угледни час из пародонтологије и оралне медицине ,,Обољења пародонцијума“, уз примену интерактивне табле, 
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приказ, 

дискусија, 

анализа, 

приказ 

блога, 

ППП... 

 

 

наставник Ј.Вуњак, 8 бодова. Часу присуствовали: М.Пеулић, Б.Благојевић-Седлар, Р.Милановић, В.Гојнић, 

А.Гајић,1 бод као слушаоци. 

- Угледни час из здравствене неге ,,Примена дезинфекционих средстава“, наставник С.Неагић, 8 бодова. Часу 

присуствовали: М.Врачар, Р.Милановић и С.Машић,1 бод као слушаоци. 

- Угледни час из оралне хирургије и ортопедије вилица ,,Импактирани очњаци“, тимски рад орални хирург и ортодонт, 

наставници В.Гојнић, А.Гајић и Б.Раковић, 8 бодова. Часу присуствовали: Б.Благојевић-Седлар, М.Врачар, 

М.Пеулић, С.Благојевић, Ј.Вуњак, Р.Милановић, Н.Петровић, А.Савић,С. Неагић, 1 бод као слушаоци. 

- Угледни час ,,Загрижајни шаблони у стоматолошкој протетици“, наставници З.Николић-Марков, М.Трбојевић и 

Ж.Тонић, 8 бодова. Часу присуствовали: М.Врачар, Ј.Бојиновић, А.Срећковић, М.Мрдаковић, М.Праштало, 

З.Шћекић, Т.Алавања, А.Савић, Б.Вукосвљевић, С.Петковић,1 бод као слушаоци. 

- Угледни час морфологије зуба и физичког васпитања ,,Морфолошке карактеристике и правила постављања горњих 

фронталних зуба“, наставници А.Срећковић, Т.Жутић и Л. Домокош, 8 бодова. Часу присуствовали: М.Праштало, 

З.Шћекић, М.Трбојевић, И.Софронић, В.Митровић, Н.Ристески, М.Врачар, Д.Стојановић, Г.Станојевић, 1 бод као 

слушаоци. 

- Угледни час прве помоћи ,,Политраума и ране-збрињавање методама привремене хемостазе“, наставници С.Неагић, 

М. Продановић и Ј.Јокановић, 8 бодова. Часу присуствовала М.Врачар,1 бод као слушаоц. 

- Угледни час математике у корелацији са ликовном културом ,,Изометријске трансформације и  Осна симетрија“, 

наставници В.Митровић и Љ.Теодоровић, 8 бодова. Часу присуствовала: А.Гуњак, Н.Петровић, 1 бод као слушаоци. 

- Угледни час информатике и рачунарства ,,Креирање фото албума“, наставник К.Клисарић, 8 бодова. Часу 

присуствовали: Р.Милановић, М. Врачар, A. Гуњак, 1 бод као слушаоци. 

- Угледни час здравствене неге ,,Стоматолошка сестра-техничар као члан дијагностичко-терапеутско тима у 

ординацији“, наставник С. Неагић, 8 бодова. Часу присуствовали: М. Пеулић, Б. Благојевић-Седлар ,1 бод као 

слушаоци. 

- Угледни час српског језика и књижевности Ф.М. Достојевски ,,Злочин и казна-Суђење Родиону Романовичу 

Раскољникову“, наставник В. Кнежевић-Живић, 8 бодова. Часу присуствовали: Б. Благојевић-Седлар, М.Врачар, 

А.Ристовић-Чар, Д.Гачић, Р.Милановић, А.Лукић,1 бод као слушаоци. 

- Угледни-интегрисани час историје и социологије: ,,Традиционална и савремена српска породица“. Наставници:  С. 

Бојанић и В.Петровић, 8 бодова. Часу присуствовали:   

- Угледни час из енглеског језика: ,,Oscar Wilde-The Picture of Dorian Gray“. Наставник М.Бошковић, 8 бодова. Часу 

присуствовали: Р.Милановић, Н. Здравковић, А.Гуњак и Ј. Јокановић, 1 бод као слушаоци. 

- Угледни час из српског језика и књижевности: ,,Савремена поезија-избор из песништва Ане Ристовић“. Наставници: 

А.Ристовић и И.Софронић, 8 бодова. Часу присуствовали: М.Пеулић, С.Бојанић, Т. Жутић и С.Ераковић,1 бод као 

слушаоци. 

- Угледни час из географије: ,,Кина –Нова економска сила“. Наставник: С.Машић, 8 бодова. Часу присуствовали: 
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К.Поповић, М.Чочовска-Миловановић, М.Врачар и М.Вицковић, 1 бод као слушаоци. 

- Угледни-инегрисани час из биологије и физике: ,,Ефекат стаклене баште“. Наставници: Ј.Петковска и М.Чочовска,16 

бодова (2 часа). Часу присуствовали: С.Ераковић, А.Миливојевић, М.Пеулић, М.Врачар, М.Мажибрада, М.Праштало, 

Д. Гачић, 2 бода као слушаоци.  

- Угледни-инегрисани час из физике и математике: Запремина лопте-примена“. Наставници А.Гуњак и Н.Здравковић,8 

бодова. Часу присуствовале: А.Миливојевић и С.Машић,1 бод као слушаоци. 

- Огледни час (интегрисана настава хемије,биологије и физике): ,,Утицај биолошких, физичких и хемијских фактора на 

организме (мутагени,тератогени и канцерогени ефекат)“. Наставници: А.Мијовић, А.Миливојевић и Ј.Петковски, 64 

бодова (8 часова по 8 бодова). Часовима присуствовали: Н.Здравковић, М.Мажибрада, Т.Жутић, М.Пеулић, 4 бода, 

И.Софронић, М.Миловановић-Чочовска, М. Врачар, 2 бода, Н. Василијевић, Т.Даниловић, С.Хорват, Л.Домокош, Н. 

Божић,1 бод,као слушаоци.  

- Угледни-интегрисани час из анатомије и физиологије и енглеског језика: ,,Примена енглеског језика у анатомији и 

физиологији“. Наставници: Н.Алимпијевић и Д.Гачић, 8 бодова. Часу присуствовали: Б. Благојевић Седлар, 

М.Бошковић, М.Пеулић, И.Софронић, С.Ераковић,1 бод као слушаоци. 

- Угледни-интегрисани час из хемије и биологије: ,,Глобалне последице загађења животне средине“. Наставници 

:Н.Василијевић и М.Мажибрада,16 бодова, (2 часа). Часовима присуствовали: А.Миливојевић, 1 бод, И.Софронић, 

М.Врачар, 2 бода као слушаоци. 

- Угледни час-интегрисани час из енглеског језика и фармакологије: ,,Антибиотици“. Наставници: С. Цветковић и Д. 

Гачић, 8 бодова. Часу присуствовала:М.Пеулић, 1 бод као слушаоц.  

- Одржан је Други конгрес ученика Зуботехничке школе са темом ,,Природне науке у функцији струке“, у оквиру кога 

су одржани огледно-угледни часови: 

- Огледно-угледни час: ,,Тимски рад-основа успеха“ и ,,Оклузални и регистрати у фиксној и мобилној протетици и 

ортодонцији“. Наставници: Е.Меноски и А.Меноски, 8 бодова. Часу присуствовала М.Вицковић,1 бод као слушаоц. 

- Огледно-угледни час: „RPD – ENGLISH LESSON“. Наставници: Е.Меноски, 10 бодова, као коаутор, и А.Меноски,16 

бодова као аутор, стручни део, и М.Бошковић, енглески језик,(као аутор),16 бодова (2 часа) . 

- Часу присуствовали: Б.Благојевић-Седлар, Р.Милановић, А.Мијовић,1 бод као слушаоци. 

- Огледно-угледни час: ,,Тимски рад-основа успеха“ и ,,Електрохемијски процеси и струка“. Наставници: Е.Меноски, 8 

бодова, и А.Меноски, 5 бодова, стручни део, и А.Миливојевић, хемија, 8 бодова. Часу присуствовали: М.Пеулић, 

И.Софронић, С.Неагић, А.Мијовић,1 бод као слушаоци. 

- Огледно-угледни час: ,,Физика у функцији струке –Адхезија и кохезија“. Натавници:  А.Меноски, 8 бодова, и 

Е.Меноски, 5 бодова, стручни део, и Н.Здравковић, физика, 8 бодова. Часу присуствовала:М.Пеулић,1 бод као 

слушаоц. 

- Огледно-угледни час: „Физика у функцији струке-трење и притисак“ и „Физика у функцији струке-Тежиште и 

полуга“. Натавници: А.Меноски, 8 бодова, и Е.Меноски, 5 бодова, стручни део, и Н.Здравковић, физика, 8 бодова. 
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Часу присуствовала:М.Пеулић, 1 бод као слушаоц. 

- Огледно-угледни час: „Тимски рад-основа успеха“ и ,,Биокомпатибилност-биофунционалност –биодеградација“. 

Наставници: Е.Меноски, 8 бодова, и А.Меноски, 5 бодова, стручни део, и Ј.Петковска, биологија,8 бодова. Часу 

присуствовали: А.Миливојевић, Б.Благојевић-Седлар, М.Пеулић, М.Врачар, 1 бод као слушаоци. 

- Огледно-угледни час: ,,Додатна и допунска настава као интегрисана настава“. Наставници:А.Меноски, 16 бодова, 

каоаутор, и Е.Меноски,10 бодова, као коаутор (2 часа). Часовима присуствовали: М.Пеулић и Н.Петровић,2 бода. 

- Угледни-корелацијски час: ,,Самооцењивање у служби самопроцењивања“. Наставници: З.Шћекић, Т. Алавања и 

М.Мрдаковић, 8 бодова. Часу присуствовали: Б.Благојевић Седлар, М.Врачар, З.Николић-Марков, М.Трбојевић, 

С.Петковић, Л.Миљковић, М.Михајловић, Д. Стојановић, Н. Ристески, Б. Вукосављевић. 

- Угледни час из тоталне протезе: ,,Моделовање тоталне протезе“. Наставник: Н.Ристески, 8 бодова. Гости предавачи: 

М.Новаковић, ванредни професор Факултета примењених уметности и З.Петковић, редован професор Академије 

српске православне цркве за уметност и конзервацију. Часу присуствовали: Б. Благојевић-Седлар, М.Врачар, 

М.Мрдаковић, М.Трбојевић, Т.Алавања, Ј.Бојиновић, З.Николић Марков. 

- Угледни час: ,,Израда керамичке крунице-савремене методе“, уз демонстрацију дизајнирања крунице у 3SHAPE 

дентал-дизајнер софтверу. Наставник: И.Унфетер, 16 бодова (2 часа). Часу присуствовали: Н.Петровић, 

А.Миливојевић, М.Вицковић, Б.Благојевић Седлар, З.Николић Марков, Ј.Бојиновић, Л.Миљковић, С. Ђорђевић, 2 

бода као слушаоци. 

- Угледни час из тоталне протезе: ,,Имедијатна протеза-сличности и разлике,предности и недостаци“. Наставник: 

Н.Божић,8 бодова. Часу присуствовали: Ј.Петковски, М.Пеулић, В.Митровић, Б.Благојевић Седлар, 1 бод као 

слушаоци. 

- Угледни час: ,,Једноделне ливене круне-молари.систематизација градива“. Наставници: Б.Вукосвљевић и А.Савић, 8 

бодова. Часу присуствовали: Б. Благојевић Седлар, А.Срећковић, М.Станковић, М.Пеулић, М.Врачар, М.Трбојевић, 

М.Вицковић, М. Мрдаковић, Т.Алавања, Н.Ристески, А.Миливојевић, К.Поповић,1 бод као слушаоци. 

- Угледни час ,,Ергономија зуботехничке лабораторије“. Наставници А.Савић и М.Станковић. Часу присуствовали: 

Б.Благојевић Седлар, М.Врачар, Т.Алавања, З.Шћекић, М.Александрић, И.Унфетер, Н.Унфетер, М.Вицковић, Л. 

Миљковић, Д.Стојановић, М.Трбојевић,1 бод као слушаоци. 

- Огледни час: ,,Квиз знања-корелација предмета:морфологија зуба, анатомија и физиологија, прва помоћ, латински 

језик и рачунарство и информатика“. Наставници: М.Вицковић, Д.Гачић, М.Николић, Ј.Јокановић, С.Ераковић и А. 

Гуњак, 8 бодова. Часу присуствовали: Б.Благојевић Седлар, М.Врачар, А.Срећковић, С.Неагић, Ј.Бојиновић, А.Савић, 

Д.Стојановић, К.Клисарић, М. Станковић,1 бод као слушаоци. 

- Угледни час из фиксне протетике,,Систематизација градива“. Наставник: З.Николић-Марков, 8 бодова. Часу 

присуствовали: А.Савић, А.Срећковић, М.Трбојевић, М.Праштало, Б.Благојевић Седлар,1 бод као слушаоци.  

- Угледни час из болести зуба: ,,Материјали за пуњење и технике пуњења канала корена зуба“. Наставници: 

С.Благојевић, Н.Мирковић и И.Пилиповић, 8 бодова. Часу присуствовали: Б.Раковић, Д.Ражнатовић, М.Пеулић, 
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А.Миливојевић, Б.Благојевић Седлар, 1 бод као слушаоци. 

- Угледни час: ,,Стерилизација у стоматолошкој пракси“. Наставници: Д.Дамјановски и Д.Ражнатовић,8 бодова. Часу 

присуствовали: Б. Благојевић Седлар и М.Пеулић,1 бод, као слушаоци. 

- Угледни час из здравствене неге: ,,Излучевине-појам,врсте и карактеристике“. Наставник: С. Неагић, 8 бодова. Часу 

присуствовали: А.Миливојевић, М.Пеулић,1 бод као слушаоци. 

- Угледни час из здравствене неге: ,,Појам лека-начин чувања и требовање лекова“, (примена интерактивне табле). 

Наставник: С.Неагић, 8 бодова. Часу присуствовала:М.Пеулић, 1 бод као слушаоц. 

- Угледни час :,,Карактеризација протеза“. Наставник М.Вицковић, 8 бодова, и зубни техничар С.Булић,8 бодова. Часу 

присуствовали: Б.Благојевић Седлар, М.Врачар, М.Пеулић,  Т.Алвања, М.Мрдаковић, М.Михајловић, Л.Миљковић, 

С.Петковић и М.Станковић,1 бод као слушаоци. 

 

 

 

 

5.ниво 

интерног 

стручног 

усавршавања 

Стручна 

предавања 

 

- ,,Савремени дентални естетски материјали – еволуција безметалне керамике“, наставник И.Унфетер, као предавач 3 

бода. Предавању присуствовали: Ј.Бојиновић, А.Срећковић, М.Мрдаковић, М.Праштало, З.Шћекић, Т.Алавања,  

А.Савић, Б.Вукосављевић, С.Петковић, М.Владичић, М.Вицковић, Л.Домокош, Н.Комленић, З.Николић Марков, 

Ж.Тонић, М.Александрић,1 бод као слушаоци. 

- Стручна тема ,,Психички поремећаји код адолесцената“, психолог М. Пеулић, 10 бодова. Предавње одржано и у 

Сарајеву. Предавању присуствовали: М.Врачар, А.Миливојевић, А.Гуњак, С.Неагић, В.Весић, Т.Алавања, М. 

Вицковић, М.Трбојевић, А.Гајић,1 бод као слушаоци. 

- Стручна тема ,,Ортодонтски апарати:твин блок, апарат избора“, наставници А.Гајић, М.Вицковић,10 бодова као 

предавачи..Предавање одржано у Сарајеву. Предавању присуствовали: М.Пеулић, С.Неагић, М.Трбојевић,1 бод као 

слушаоци. 

- Стручна тема ,,Стоматолошка сестра-техничар као члан дијагностичко-терапеутског тима у ординацији“, наставник 

С.Неагић,10 бодова као предавач. Предавање одржано у Сарајеву. Предавању присуствовали: М.Пеулић, 

М.Вицковић, М.Трбојевић, А. Гајић, 1 бод као слушаоци. 

- Стручна тема ,,Светлоснополимеризујући акрилат у служби стоматологије и зубне технике“, наставници Т.Алавања, 

З.Поповић, М.Мрдаковић, З. Шћекић, З.Николић Марков и Н.Ристески, 12 бодова као предавачи и демонстратори.  

Предавању присуствовали: В.Гојнић, Б.Раковић, М.Гојнић, А.Савић, Л.Домокош, Б.Вукосављевић,  С.Петковић, 

М.Александрић, Ј. Бојиновић, 6 бодова као слушаоци. 

- Стручна тема,,Дигитално насиље“, психолог М. Пеулић, 10 бодова, и В.Весић, наставник 5 бодова као сарадник. 

Предавању присуствовали чланови наставничког већа,1 бод као слушаоци. 
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ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА 

 

Упис кандидата За школску 2016/17 

       Уписано кандидата Образовни профил зубни техничар 12 

Образовни профил стом. сестра - техничар                                           5 

Број испитних рокова  5 (утврђени законом) 
 

Матурирало 

Образовни профил зубни техничар 3 

Образ. профил стом сестра техничар 9 

 

 

 

Реализација наставе 
 

Предмет Одржано  Време реализације Наставник 

*Ортодонтски апарати (вежбе) 20 часова 12.09. - 03.10.2016.  Миљка Вицковић 

*Парцијална протеза (вежбе) 50 часова 15.09. - 17.11.2016. Лидија Домокош 

*Фиксна протетика IV (вежбе) 50 часова 16.09. - 21.11.2016.  Светлана Петковић 

Морфологија зуба (вежбе) 50 часова 19.10.- 07.12.2016. Александра Срећковић 

Фиксна протетика II разред 

(вежбе) 

55 часова 26.12. - 20.04.2017. Светлана Ђорђевић 

Тотална протеза (вежбе) 60 часова 14.03. - 06.06.2017.  Мира Петковић 

Фиксна протетика III разред 

(вежбе) 

55 часова 27.04. - 21.06.2017. Милица Станковић 

  Планирана настава из осталих предмета ће бити реализована почетком наредне школске године. 

*Настава је реализована са кандидатима уписаним школске 2015/16. 

Организатор наставе за 

преквалификацију 

Александра Мијовић 
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          СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 

Уписано кандидата 37 
Образовни профил фиксна протетика 26 

Образовни профил мобилна протетика – скелетирана 

протеза 

11 

Специјалистички испит у  

јунском испитном року 
 

Образовни профил фиксна протетика 24 

Образовни профил мобилна протетика – скелетирана 

протеза 

11 

 

 

 
 

 

Остварени прогрaм рада 

специјалистичког 

образовања 
 

 

 
 

 

 

Настава специјалистичког образовања је у школској 2016/2017. год. одржана у складу са планираним 

смерницама за ову школску годину. 

Tеоретска настава и вежбе за оба образовна профила, фиксна протетика и мобилна протетика – скелетирана 

протеза,  одвијале су се у школи, пошто је просторна и материјално-техничка опремљност школе у складу 

са прописаним захтевима који обезбеђују успешно остваривање програма специјалистичког образовања. 

Наставни потенцијал школе је такав да одговара захтевима који су прописани за овакав вид наставе. 

Предавачи су стручњаци из одговарајућих области, високе стручне спреме, специјалисти одговарајуће 

гране стоматологије. 

Настава на специјалистичком образовању је конципирана тако да обезбеди полазницима да стекну 

потребно теоретско знање и да овладају у потпуности одговарајућим техникама рада. За успешно 

остваривање ових задатака спроведен је рад у групама са одговарајућим фондом часова. 

Повремено су, у току године, рађене провере нивоа стеченог знања, у виду колоквијума, самосталних 

радова и сл., што је представљало не само добар увид у рад полазника, већ и смернице за даљи 

индивидуални рад. 

Организатор наставе 

специјалистичког обр. 

                                                                   Др Ениса Меноски 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

 

Програмом рада школе за 2016/2017., Законом о основама система образовања и васпитања, члан 62 и Развојним планом 

Зуботехничке школе дефинисани су послови и задаци директора Зуботехничке  школе. У периоду од 01.09.2016. године до 

31.08.2017. године била сам ангажована на пословима из различитих области рада: 

 Планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања свих активности Зуботехничке школе; 

 Организовала сам и учествовала у  раду Зуботехничке школе у оквиру рада: Стручних органа, Органа управљања, Савета 

родитеља, Ученичког парламента; 

 Старала сам се о осигурању квалитета, самовредновања, остваривању постигнућа и унапређења образовно – васпитног рада кроз 

рад у Тиму за самовредновање, Тиму за развојно планирање, Педагошком колегијуму и сарадњи са стручним сарадницима. Ове 

школске године урађен је пресек самовредновања за период 2012-2016 година, када су самовредноване све кључне области. На 

основу добијених резултата сачињен је нови Развојни план Зуботехничке школе за период 2016-2019 година. Тим за 

самовредновање је вредновао у току године следеће кључне области и подручја вредновања: Подршка ученицима, подручје 

вредновања: Подршка учењу, кључна област: Настава и учење, подручје вредновања: Наставни процес и Кључна област: 

Постигнућа ученика, Подручје вредновања: Квалитет школских постигнућа - мотивисаност ученика.  

 Рад на реализацији активности за школску 2016/2017 из Плана за унапређивање квалитета рада школе, начињеног након 

спољашњег вредновања школе у фебруару 2016. Када је Зуботехничка школа оцењена оценом 4.  

 Учествовала сам у остваривању планираних активности за школску 2016/2017 годину из Развојног плана установе за период 

2016-2019, водећи рачуна утврђеним приоритетима у оквиру следећих области: 

- Развојни циљ бр. 1.Утврђивање и побољшање квалитета наставе: обилазак часова, разговори и    

            мотивисање наставника, истицање примера добре праксе, награђивање на основу Правилника   

            о награђивању. 

- Развојни циљ бр. 2. Подршка, праћење и рад на унапређењу компетенција наставника за развијање мотивације за учење код 

ученика у циљу остваривања већих постигнућа ученика. Као активни члан Тима за инклузивно образовање пратила сам 

прилагођавање ученика који су дошли из другог система школовања, ученика који су понављали разред, ученика спотиста, 

као и ученика који су савладавали наставни план и програм по ИОПу 1. Упозната сам са активностима прилагођавања 

ученика који су радили по ИОП 1 и 3. Пратила сам формирање педагошке документације о напредовању и постигнућима 

ученика код наставника и одељењских старешина. Присуствовала сам и подржала предавања и активности у школи које су 

планиране и реализоване у раду Тима за инклузивно образовање, које су ове школске године биле бројне и квалитетне: 

предавање са темом „Упознавање ученика са особама са проблемима са тешкоћама у развоју“ кроз приказивање филма „И ти 

си хендикепиран“ (сви ученици 2 разреда). Одржано је предавање и радионица „Бонтон у свакодневној комуникацији са 

особама са инвалидитетом“. Подржала сам и промовисала волонтирање ученика за Дан особа са инвалидитетом. Одржано је 

и предавање Безбедност у саобраћају са Друштвом параплегичара и квадриплегичара Србије, изузетно посећено од стране 
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ученика и наставника.     

- Развојни циљ бр. 3. Подршка и подстицај повећању ванаставних активности у Зуботехничкој школи, ради подстисања 

свестранијег развоја личности ученика. Континуирано сам подржавала и учествовала у промоцији, праћењу, подстицању 

свих ваннаставних активности, укључивању и ангажовању што већег броја ученика и наставника.     

 Користила сам средства утврђена финансијским планом у складу са законом и Правилником о расподели сопственог прихода.  

 Редовно сам сарађивала са: 

- Органима јединице локалне самоуправе 

- Министарсвом просвете,науке и технолошког развоја 

- Школском управом 

- Просветном инспекцијом 

- Установама и предузећима у циљу обезбеђивања што квалитетније реализације вежби и вежби у блоку ученика школе 

- Културним установама 

- Јавним предузећима 

- Заводом за трансфузију крви 

- МУП-ом ради заштите и безбедности ученика од насиља 

- Саобраћајном полицијом ради безбедности ученика у саобраћају 

- Удружењем Медицинских школа 

- Активом директора Звездаре 

- Хуманитарним организацијама 

- Невладиним организацијама 

 Организовала сам и вршила педагошко-инструктивни увид кроз посете часовима и испитима ради увида и праћења квалитета 

образовно-васпитног рада и педагошке праксе. Заједно са стручним сарадницима школе предузимали смо мере за унапређивање 

и усавршавање рада наставника. 

 У оквиру Педагошког колегијума планирали смо и пратили стручно усавршавање 

 Није било повреда забране из чл.44. до 46 Закона о основама образовања и васпитања 

 Предузете су све мере ради извршавања налога просветних инспектора и других инспекцијских органа 

 Сви тражени подаци о установи  су благовремено и тачно унети у јединствени информациони систем и благовремено 

достављени на захтев надлежних институција 

 Редовно и благовремено се обавештавају запослени, ученици, родитељи, стручни органи и органи управљања о свим питањима 

од интереса за рад установе и других органа. Сајт школе је активан и садржи све релевантне податке о раду школе.  

 Редовно сам сазивала и руководила седницама Наставничког већа и учествовала у раду осталих органа 

 У школи су образована стручна тела и тимови  

 Редовно сам сарађивала са родитељима и ученицима 
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 Благовремено сам поднела  извештај о свом раду и раду установе који је усвојен у складу са законом 

 Донела сам акт о организацији и систематизацији послова и поднела га Монистарсву просвете, науке и технолошког развоја 

 Током године сам редовно и благовремено одлучивала о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених у складу са 

законом 

Ради лакшег праћења активности су изнете хронолошким редом: 

Време 

реализације 

 

Активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утврђивање бројног стања ученика и одељења. Школска година је започела са 789 ученика и 25 

одељења; 

 Извршен је преглед досијеа радника школе; 

 Унос података у нови информациони систем „Доситеј“; 

 Разговори са технолошким вишковима; 

 Пријем нових радника са листе технолошких вишкова; 

 Израда решења о заради за 2016/2017.; 

 Израда решења о 40.часовној радној недељиза 2016/2017; 

 Психолог школе је урадио анализу праћења адаптације ученика првих разреда на захтеве средње 

школе; 

 Психолог школе је урадио пресек самовредновања рада школе за период 2012-2016. године; 

 Рад на Развојном плану рада школе; 

 Припремљен је Годишњи извештај о раду директора школе и рада школе који су усвојени од стране 

Школског одбора у законом прописаном року и прослеђени надлежним институцијама; 

 Организација и рад у изради Годишњег плана и  програма  рада школе и Развојног плана школе 

који су усвојени од стране Школског одбора у законски предвиђеном року; 

 Организација и рад на изради упитника, статистичких извештаја и табеларних приказа о раду 

школе и припремљености рада школе за школску 2016/2017;2016/ 

 Рад у оквиру Тима за самовредновање – припрема пресека самовредновања Зуботехничке школе за 

период 2012-2016; 

 Успостављање сарадње са социјалним партнерима око наставка сарадње поводом реализације дела 

наставе вежби и блок наставе (Стоматолошки факултет, Друштво приватних зубних техничара); 

 Рад на промоцији Наставне базе; 

 Рад на организацији рада наставне базе, распореди, организација блок наставе; 
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СЕПТЕМБАР 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирање испитне комисије за преквалификацију и специјализацију; 

 Успостављена је сарадња са МУП-ом Звездара; 

 Настављена је успешна сарадња са Градским секретаријатом за образовањеи социјалну заштиту; 

 Настављена је сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Школском 

управом; 

 Припрема и рад у Савету родитеља; 

 Припрема и рад у Школском одбору; 

 Обилазак наставних база, сарадња са социјалним партнерима; 

 Организовање комисија занабавку потрошног материјала, осигурања ученика и запослених 

иобезбеђење ученика; 

 Припрема екскурзије ученика трећег разреда у Северну Грчку од 27.09.2016.-01.10.2016. која је 

реализована у складу са Законом. 

 Сарадња са ГО Звездара – безбедност ученика, планови и програми за децу и младе, рад са 

ученичким Парламентом, општински Савет родитеља - вршњачка едукација; 

 Рад на сталном побољшању услова рада школе; 

 Рад у Активу директора школа Звездаре; 

 Рад у Удружењу Медицинских школа Србије; 

 Сарадња са Школском управом; 

 Посета Музеју Вука Караџића и Доситеја Обрадовића, Н. Петровић; 

 Оријентационо кретање на Кошутњаку; 

 Учешће наставника образовног профила зубни техничар на скупу Националне асоцијације 

удружења здравствених радника Србије; 

 Одржано школско такмичење из предмета морфологија зуба; 

 Студијско путовање и радни курс осам наставника организован у седишту фирми „ВИТА“ у 

Немачкој; 

 Посета ученика изложби Ане Кумена са наставником Љ. Теодоровић 
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ОКТОБАР 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рад са стручним сарадницима и председницима стручних већа око анализе предлога стручних већа 

за набавку приручника и наставних средстава (могућности и план набавке); 

 Сарадња са Савезом здравствених радника; 

 Преглед педагошке документације (разредне и матичне књиге); 

 Рад на опремању и организацији рада наставне базе: опремање, прављење распореда ученика и 

наставника, координација рада ординације и зубне технике, организација блок наставе и дела 

наставе вежби; 

 Обилазак часова; 

 Урађен је пресек самовредновања рада школе за период 2012-2016 година, представљен 

Наставничком већу, Школском одбору, Савету родитеља, Ученичком парламенту. 

 Реализација екскурзије 4. разреда, дестинација Будимпешта-Беч од 05.10.2016.-08.10.2016. године; 

 Организациони послови око посете наставника и ученика Зуботехничке школе из Сарајева; 

 Рад и учешће у Стручном активу за развојно планирање – нови развојни план за период 2016-2019; 

 Рад и учешће у раду Педагошког колегијума на плану за стручно усавршавање и разматрање 

Развојног плана за трогодишњи период. 

 Педагог школе је конципирао Развојни план школе;ње 

 13.10.2016. одржана трибина „Безбедност деце на интернету“; 

 Ученички парламент Зуботехничке школе се учланио у Унију средњошколаца Србије; 

 Ученицима школе је у оквиру наставе грађанског васпитања,а у организацији наставника Светлане 

Ђорђевић пројектован   филм „Ти си хендикепиран“, ради бољег упознавања са проблемима особа 

са тешкоћама у развоју; 

 Зуботехничка школа традиционално узела учешће на манифестацији „Дани здравља“ у организацији 

ГО Звездара; 

 На Градском такмичењу у пливању ученица Вања Милошевић освојила је прво место и златну 

медаљу; 

 Именовање ментора приправницима; 

 Представљање плана обиласка часова; 

 Успостављена међународна сарања са Средњом зуботехничком школом из Сарајева са циљем 

да се повећају компетенције наставника и ученика кроз примену добре праксе у раду школа, 

као и достигнућа из квалитета наставе, учења и васпитног рада у циљу промовисања и 

афирмације струке зубних техничара и стоматолошких сестара-техничара. Одржан је Округли 

сто са темом: „Достигнућа из квалитета наставе, учења и васпитног рада“. размена образовно-

васпитног рада наставника. Рад је организовала и кординирала педагог школе Маја Врачар. 
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ОКТОБАР 2016. 

 

 

 

 

 Ову посету је пратио новинар „Просветног прегледа“, који је објавио афирмативни текст о посети и 

Зуботехничкој школи; 

 Урађена анализа кретања ученика након завршене Зуботехничке школе-матуранти 2015/2016. 

године; 

 Посета галерији УЛУСА, изложба скулптура Михајла Пауновића; 

 Посета изложби Војвода Петар Бојовић-медаље и обличја; 

 Изложба графика познатог аустријског уметника Карла Кораба; 

 Обилазак часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Одржана стручна већа поводом прве класификације, са анализом успеха, реализације наставе и 

изостанака ученика са предлогом мера за унапређење; 

 Урађен систематски преглед зуба свих ученика првог разреда у Наставној бази-стоматолошкој 

поликлиници Зуботехничке школе; 

 Ученици школе су са својим професорима посетили Сајам књига и наставили традиционалну акцију 

„Књига за школску библиотеку“; 

 Планинарска секција посетила Јужни и Средњи Банат: Ковачицу, Идвор, Орловат, Зрењанин и бању 

Русанду у оквиру једнодневног излета. Након излета је урађен пано са фотографијама са излета. 

 Формирање комисија за попис; 

 Рад у Савету родитеља; 

 Рад у Школском одбору; 

 Организована је традиционална акција добровољног давања крви; 

 На Републичком такмичењу у пливању ученица Зуботехничке школе Вања Милошевић је освојила 

прво место и златну медаљу; 

 Посета ученика Музеју Српске Православне Цркве; 

 Ученички парламент се прикључио хуманитарној акцији прикупљања новчаних средстава за помоћ 

ученику Медицинске школе потребних за лечење; 

 Представници Парламента посетили су удружење деце са инвалидитетом „Плава шкољка“; 

 Поводом Дана средњошколаца ученици Зуботехничке школе су организовале Караоке, и тај дан 

прославили песмом заједно са својим наставницима; 

 Посета часовима; 

 Представљање тела, изложба српских сликара, Велика галерија; 

 Изложба „Бомбардовање универзитета у Београду 1914.“ Мала галерија 

 Учешће, припрема документације и рад са просветним инспекторима у редовном инспекцијском 
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прегледу Зуботехничке школе; 

 18.11.2016. извршен је редован инспекцијски надзор над радом Зуботехничке школе при чему 

је утврђено да Школа поступа у складу са Законом, а да на основу прегледане документације и 

контролних листа је утврђено да постоји незнатан ризик у функционисању школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Психолог школе Маријана Пеулић на Наставничком већу одржаном 29.12.2016. представила 

стручну тему „Дигитално насиље“; 

 Предлог Министарству просвете, науке и технолошког развоја о броју ученика за упис у први 

разред; 

 Организација и подела задужења за прославу Школске славе Светог Саве; 

 Именовање комисија и праћење реализације пописа; 

 Рад око хуманитарне акције посвећене деци без родитељског старања: заједничка продајна  изложба, 

набавка пакетића за децу; 

 Организација обележавања Нове године у простору школе; 

 У оквиру традиционалне новогодишње приредбе одиграна је представа „Марко Краљевић пред 

хашким трибуналом“. Сценарио за представу, адаптацију телевизијске емисије и режију радила је 

професорка Весна Кнежевић Живић. 

 Професорка Радмила Милановић је организовала наступ: Спој неспојивог, изражајно казивање 

новокомпонованих песама са циљем да се направи разлика у квалитету ових песама с обзиром на то 

да млади, слушајући новокомпоновану музику, не обраћају пажњу на смисао песама, већ само на 

музику; 

 У оквиру представе приказана су и два филма: Филм „Тутњак“ на енглеском језику у организацији 

професорке Славице Цветковић, као и филм „Било некад у Зуботехничкој школи“,  аутор професор 

В. Весић; 

 Организована набавка и додела новогодишњих пакетића за децу радника, позоришна представа, 

фотографисање; 

 Организована је хуманитарна акција прикупљања одеће, обуће, средстава за хигијену, књига, 

играчака, прибора за школу и слаткиша за децу - ученике дома Ј.Ј. Змај, а све у организацији 

садашњих и бивших ученика као и наставника школе. На часовима ликовне културе израђене су 

честитке, а поклони су предати уз пригодан рецитал, песму и мађионичарске трикове наших 

ученика. 

 На предлог Друштва приватних зубних техничара Зуботехничка школа је конкурисала за 

Светосавску награду; 

 Одељење за сузбијање малолетничке деликвенције Полицијске управе за град Београд одржала је 
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низ предавања за ученике и родитеље у оквиру Савета родитеља. 

 Ученици I разреда су слушали предавање: „Електронско насиље“, а ученици II разреда: 

„Малолетничка деликвенција и клиничка дела“; 

 Колективна изложба свих аутора који су излагали у током 2016. године, посета изложби; 

 На Општинском такмичењу у одбојци за девојке – освојено 3. место; 

 30.11.2016. одржано је предавање и реализована радионица са темом: „Инклузија и бонтон у 

свакодневној комуникацији са особама са инвалидитетом“ уз госте предаваче из Хенди центра 

Светланом и Дарком Ивићем. О овом догађају изашао је афирмативни текст у новинама „Данас“ 

поводом Међународног дана особа са инвалидитетом; 

 Ученици наше школе волонтерски су узели учешће у помоћи код организације  обележавање 

Светског дана особа са иналидитетом под слоганом: „ЗА ЖИВОТ БЕЗ БАРИЈЕРЕ“; 

 Ученици Зуботехничке школе су узели учешће и на „Малом сајму волонтеризма“ у организацији ГО 

Звездара; 

 Обележен је Светски дан борбе против ХИВ-а и АИДС-а у организацији наставника школе Слађане 

Неагић; 

 Тања Жутић и Јелена Петковска, наставници школе организовале су низ активности са темом :“Дани 

здраве исхране“; 

 Ученици Зуботехничке школе су учествовали на сајму волонтера у Високој пословној школи; 

 Зуботехничка школа је узела учешће на манифестацији „Новогодишња кутија“, коју је организовала 

Банка хране. Циљ акције је био да се приреди новогодишња приредба и доделе новогодишњи 

пакетићи деци из социјално угрожених породица; 

 Посета часовима; 

 Рад у „Доситеју“ 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР 2017. 

 

 

 

 Учешће у припреми матурских питања: подела задужења, рокови; 

 Рад на формирању базе података; 

 Организационе припреме и прослава школске славе Светог Саве; 

 Поводом Савиндана спроведен је литерарни конкурс.Задужени наставник је била Весна Кнежевић 

Живић. Првонаграђени ученици су добили књиге; 

 Рад у Школском одбору; 

 Пријем нових радника, замене; 

 Светосавска академија поводом Дана Светог Саве, школске славе. Након говора свештеника, сечења 

славског колача, наступа хора, одржана је Свечана академија коју је припремила професор Ана 

Ристовић Чар. Хор припремила професор А. Пантић, а пригодну изложбу ликовних радова ученика 
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поставила професор Љ. Теодоровић; 

 Рад у стручним већима, анализа успеха на крају другог класификационог периода, предлог мера за 

унапређење успеха; 

 Самовредновање рада Зуботехничке школе, Кључна област: Подршка ученицима; подручје 

вредновања Подршка учењу.  

 Сређивање документације школе; 

 Јавне набавке-планирање,реализација; 

 Одржано школско такмичење у рецитовању; 

 Одржано прво школско такмичење из фиксне протетике; 

 Одржан квиз ученика других разреда „Занимљива математика“; 

 Рад на изради финансијског плана за 2017.; 

 Рад на извештају о попису. 

 

 

 

 

ФЕБРУАР 2017. 

 Индивидуални рад са ученицима и родитељима који су постигли незадовољавајући успех на другом 

квалификационом периоду (3 или више недовољних оцена и оценом 3 из владања или ниже) - 

појачан педагошки рад; 

 Консултације око завршног рачуна; 

 Рад у Школском одбору; 

 Рад у Савету родитеља; 

 23.2. – 75 ученика је гледало позоришну представу „Од А до Да“, у Установи културе Вук Караџић, 

наставник Наташа Петровић; 

 27.2. Одржано школско такмичење из биологије, задужени наставник Јелена Петковски 

 28.2. посета Ученичком парламенту координатора Уније средњошколаца Србије за општину 

Звездара 

 

 

 

МАРТ 2017. 

 

 

 

 

 

 

 Рад на обрасцима М-4; 

 Подношење Извештаја о раду директора Школском одбору за период 9. 2016.- 2. 2017.; 

 Рад на даљем унапређењу рада Школе и запослених; 

 Прикупљање понуда за одабир места за прославу матурске вечери. Ученички парламент је одабрао, 

а Савет родитеља дао сагласност да се Матурско вече прослави у хотелу Crowne Plaza; 

 Обилазак часова; 

 Сарадња са Ученичким парламентом; 

 Појачан рад у Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања; 

 Самовредновање кључне области Настава и учење, подручје вредновања Наставни процес; 
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 Организација за учешће Зуботехничке школе на међународном пројекту Е-медика повезивања 

здравствених (и партнерских) школа коришћењем нових ИКТ технологија, 16.-19. Марта, 

Терме Тухељ у Хрватској, педагог школе и троје ученика су представљали школу. 

 Поводом 8. марта у холу школе је постављена изложба „Српске најпознатије уметнице“, наставница 

Љиљана Теодоровић Милинковић 

 1.3. предавање о борби против трговине људима – предавања за ученике другог разреда, наставник 

Слађана Неагић; 

 6.-10.3. одржана Недеља љубави (ликовне изложбе, вече љубавне поезије наших ученика), 

организација Ученички парламент 

 10.3. одржано школско такмичење из физике, наставник Немања Здравковић;  

 11.3. посета ученика Сајму образовања, Краун Плаза; 

 13.3. гостовање глумца Ивана Јевтовића школи и дружење са ученицима, промоција Позоришта 

лектира. Организација наставница Наташа Петровић.  

 16. марта одржано је такмичење „Први глас Звездаре“, ученица Ивона Шибул је освојила прво 

место. 

 15.3. Општинско такмичење у рецитовању, ученици Зуботехничке школе су се пласирали на градско 

такмичење. Задужени наставник Радмила Милановић. 

 15. и 16.3. одржана предавања о превенцији злоупотребе психоактивних супстанци „Мени живот 

значи“ ученицима првог разреда, наставник Слађана Неагић. 

 17.3. УНИСТЕМ ДАН, манифестација посвећена промоцији истраживања матичних ћелија 

намењена средњошколцима и њиховим наставницима, ученици и наставница Јелена Петковски; 

 19.3. Учешће ученика на градском такмичењу из биологије, задужени наставник Јелена Петковски; 

 21.3. други круг такмичења из фиксне протетике; 

 22.3. ученици посетили позоришну представу „Импровизуј, не оклевај“, наставнице Н. Петровић и 

В. Кнежевић Живић.  

 24.3. Предавање „Сат спаса за планету Земљу“, вршњачка едукација, у 10 одељења одржано у 

оквиру часова биологије, наставница Јелена Петковски; 

 25.3. планинарска секција извела акцију „Поздрав пролећу“, посета Авали, наставница С. Ђорђевић.  

 27.3. Тим за каријерно вођење у сарадњи са Друштвом приватних зубних техничара организовао 

дружење бивших успешних ученика са ученицима наше школе; 

 30.3. активисти Црвеног крста Звездара присуствовали часу секције прве помоћи; 

 30.3. одржан хуманитарни турнир у одбојци 

 Школско такмичење из енглеског језика, задужени наставник Милица Бошковић 
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 Учешће у раду Одељенских већа поводом трећег класификационог периода; 

 Припрема Наставничког већа поводом трећег класификационог периода; 

 Праћење реализације Школског такмичења из области моделовања ученика завршних разреда 

образовног профила зубни техничар; 

 Рад у припреми за реализацију матурских испита; изјаве ученика о избору предмета за полагање 

матурског испита, распоред полагања.  

 Учешће око организације одласка Тимова за презентацију Зуботехничке школе на Сајмовима 

образовања у основним школама. 

 Учешће у стручним већима око презентације радова наставника на Мајским сусретима и Конгресу 

здравствених радника; 

 Рад у Савету родитеља; 

 Рад у Школском одбору; 

 Сарадња са ученичким парламентом; 

 Посета часовима; 

 Учешће Тима ЗТШ на Сајму образовања ГО Звездара; 

 2.4. Планинарска секција посетила Нови Сад и Петроварадин; 

 4.4. Ученице Ивана Перић и Ана Костандиновић 3/2 освојиле прво место у јавном говору у оквиру 

пројекта Звездаријада. 

 6.4. Рад на организацији хуманитарне продајне изложбе и набавци ускрскршњих  пакетића за децу 

без родитељског старања; 

 5.4. Обележен Светски дан здравља, акција превентивног контролисања крвног притиска и нивоа 

гликемије запосленима, реализовали ученици образовног профила стоматолошка сестра – техничар.  

 7.4. ученици првог разреда посетили Музеј историје Југославије, изложба „Југо, моја Југо – 

гастарбајтерске приче“, Кућа Цвећа, стална поставка штафета. Наставник В. Петровић.  

 6.-8. април 2017. Припрема посете наставника и ученика Зуботехничке школе Београд - 

Средњој зуботехничкој школи у Сарајеву, превоз, смештај, стручне теме.  

 26.4.Ученици посетили спомен музеј Иве Андрића, наставница Н. Петровић; 

 27.4. школско такмичење из фиксне протетике. Одабрана 4 ученика који представљају школу на 

Републичком такмичењу: Савва Стојановић, ментор Миљка Вицковић, Дуња Крстић, ментор 

Милица Станковић, Никола Станисављевић, ментор Светлана Ђорђевић и Марија Дукић, ментор 

Душко Стојановић. 

 27.4. школско такмичење у знању латинског језика.  

 26. 4. су одржана предавања и презентација теме „Безбедност у саобраћају“  у сарадњи са  Савезом 
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параплегичара и квадриплегичара Србије (СПИКС). Предавање је део пројекта Центра за образовне 

политике и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 28.4. организована акција добровољног давања крви, 38 ученика матураната и наставника је дало 

крв. Наставница С. Неагић; 

 26.-30. април 2017. – рад на припреми и организацији посете представника Зуботехничке 

школе Швајцарској, 2 наставника и 4 ученика првог разреда. 

 Расподела задужења за припрему монографије поводом 70. година од оснивања Зуботехничке 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЈ 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Припрема и реализација седница Наставничког већа 

 Организација,припрема, учешће и праћење 18. Републичког такмичења у моделовању ученика 

завршних разреда образовног профила зубни техничар Србије. 20.5.2017. Бања Ждрело 

Зуботехничка школа је домаћин такмичења под покровитељством Министарсва просвете,науке и 

технолошког развоја. Прво место на овогодишњем такмичењу освојио је  ученик наше школе Савва 

Стојановић, ментор Миљка Вицковић.  

 Формирање комисија за матурске испите; 

 Усвајање распореда матурских испита; 

 Организациони послови око припрема за матурске испите-подела задузења, набавка материјала, 

припрема модела; 

 Припрема и расподела задужења за израду Годишњег програма рада школе за школску 2017/2018. 

годину; 

 9.5.2017. ученици из Швајцарске са својим наставницима посетили су Зуботехничку школу. 

Уприличен им је свечани дочек и дружење, организовани обилазак школе, амбуланти и 

поликлинике. Ученичка размена и међународна сарадња представљају додатну оријентацију и 

ослонац у даљој афирмацији и развоју интеркултуралности и ученичких компетенција. Сарадња ће 

се наставити на обострано задовољство.  

 13.5. ученици ЗТШ учествовали у полуфиналном такмичењу  у „Краљевству поезије“,  Растко Ђурић 

се пласирао у финале. Наставник Радмила Милановић; 

 14.5. Општинско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичном приказу повреда. Савић 

Милица проглашена за најбољег маркиранта. Задужени наставник Слађана Неагић.  

 16.-18.5. екскурзија ученика првог разреда у Врњачку Бању; 

 23.5. одржан традиционални 15. Музички фестивал Звездоденс. Прво место освојила ученица Јелена 

Вујковић. 

 25.5. одржан је „Базар пазар“, размена и продаја уџбеника и материјала између ученика школе, 
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реализован у холу школе,  М. Владичић; 

 29.5. одржано је књижевно вече младог писца Милана Мажибраде. Представљен је његов роман „Е, 

мој Асторе“. Реализација А. Ристовић .  

 Обилазак часова; 

 Присуство испитима Специјалистичког образовања; 

 Праћење рада и реализације наставе и испита преквалификације; 

 Рад у Педагошком колегијуму; 

 Рад у Тиму за развојно планирање; 

 Рад у Тиму за израду школског програма; 

 Рад у Тиму за самовредновање; 

 Рад у Тиму за заштиту деце од  насиља, злостављања и занемаривања; 

 Рад у Савету родитеља; 

 Рад у Школском одбору; 

 Сарадња са Ученичким парламентом, предлози, сугестије, договори; 

 Сарадња са родитељима; 

 Сарадња са Стоматолошким факултетом, посета наставним базама; 

 Организација дежурства због прославе последњег наставног дана матураната у школском дворишту; 

 Присуство Стручним већима. 

 

 

 

 

 

 

 

ЈУН 2017. 

 Организација и реализација матурских испита; 

 Избор Ученика генерације, Спортисте генерације и носиоце награда „Златни ножић“ и „Златна 

шпатула“; 

 Рад у одељенским већима поводом четвртог класификационог периода; 

 Припрема и реализација Наставничких већа, формирање комисија за разредне и поправне испите; 

 Организација и реализација припремне наставе и разредних испита; 

 Организација и реализација припремне наставе и поправних испита; 

 Обука наставника за учешће у завршним испитима, упутства; 

 Израда решења за наставнике упућене у ОШ на полагање завршних испита; 

 Организациони послови око измена распореда часова због одсутних наставника упућених у ОШ  и 

завршне испите; 

 Рад на анализи остварености програма и задатака образовно –васпитног рада школе; 

 21.6. Прослава Матурске вечери у хотелу Краун Плаза; 

 Формирање комисије за пријем докумената ученика уписаних у први разред; припреме за рад 
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комисије; 

 Присуство матурским испитима и специјалистичким испитима; 

 Посета часовима; 

 Рад са стручним већима; 

 Резултати анкетирања обавезних изборних предмета;  

 Рад у Педагошком колегијуму; 

 Набавка књига и поклона најбољим ученицима; 

 Потписивање сведочанстава и диплома; 

 Прелиминарна задужења наставника; 

 Поднет извештај о запажањима приликом посете часовима; 

 Истакнути су часови примера добре праксе, дат предлог Наставничком већу за награђивање 

најбољих наставника; 

 Урађено самовредновање, кључна област – Постигнућа ученика; подручје вредновања: квалитет 

школских постигнућа – мотивисаност ученика.  

 

 

 

 

 

 

ЈУЛ 2017. 

 Рад у комисији за пријем докумената ученика уписаних у први разред; 

 Састанак са функционерима ГО Звездара, ОУП Звездара, Дом здравља Звездара и Службом за 

социјални рад Звездара; 

 Састанак са активом директора средњих школа Звездаре; 

 Организациони послови везани за поправке и сређивање школе; 

 Набавка административног и хигијенског материјала; 

 Решења за годишње одморе радницима школе; 

 Прелиминарна подела задужења наставницима: одељенске старешине, помоћници директора, 

председници стручних већа, записничари; 

 Прикупљање предлога стручних већа о подели часова; 

 Израда листе технолошких вишкова; 

 Припрема и реализација наставничког већа; 

 Израда решења о награђивању запослених у складу са Правилником. 

 

 

АВГУСТ 2017. 

 

 

 

 Прибављен је канцеларијски материјал, средства за хигијену, материјал за наставу, као и педагошка 

документација потребна за почетак школске године; 

 Поправљен је школски намештај; 

 Преглед рачунара и чишћење од вируса; 

 Набавка потребног материјала за наставу вежби и рад наставне базе; 
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АВГУСТ 2017. 

 Припрема и реализација седница Наставничког већа; 

 Организовање састанака Стручних већа због планирања свеобухватних активности; 

 Рад на организацији разредних и поправних испита; 

 Одређивање: одељенских старешина, председника стручних већа, именовање записничара, 

помоћника директора, шефова смена, организатора наставе преквалификације и специјалистичког 

образовања, координатора вежби; 

 Просторна организација школе; 

 Припреме, консултације и израда дела Годишњег програма рада школе и Извештаја о раду школе; 

 Израда извештаја о раду директора  школе; 

 Израда Годишњег програма рада директора; 

 Израда 40.часовне радне недеље свих наставника; 

 Узврђивање Листе технолошких вишкова и потреба; 

 Израда распореда часова вежби зубних техничра; 

 Израда распореда вежби стоматолошких сестара-техничара ; 

 Израда распореда рада Стоматолошке поликлинике; 

 Израда распореда блок наставе прве помоћи, здравствене неге и ликовне културе; 

 Израда распореда наставе физичког васпитања; 

 Рад на ЦЕНУС-у. 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Инструктивно педагошки рад свих облика образовно - васпитног рада; 

 Присуствои рад на седницама стручних органа; 

 Рад у Школском одбору и Савету родитеља; 

 Рад у тиму за Развојно планирање и тиму за Самовредновање; 

 Сарадња са представницима друштвене средине; 

 Сарадња са социјалним партнерима; 

 Сарадња са родитељима; 

 Сарадња са Удружењем медицинских школа; 

 Сарадња са Министарством просвете, Школска управа (саветници, инспектори); 

 Рад на разрешавању текућих проблема, инспекције; 

 Сарадња са ученицима-појединачно и посредством ученичког парламента; 

 Праћење ученика уписаних путем здравственог упута; 

 Сарадња са активом директора Звездара; 

 Сарадња са ГО Звездара; 
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 Сарадња са ОУП-ом Звездара; 

 Сарадња са Градским секретаријатом за образовање и социјалну заштиту; 

 Присуство угледним и огледним часовима; 

 Рад са приправницима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагошко инструктивни 

увид и праћење 

образовно-васпитног рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У школској 2016/2017.године директор Школе је редовно посећивао часове према најављеном 

распореду – укупно 26 часова. Часови су праћени у складу са Стандардима квалитета рада образовно-

васпитних установа – област 2 Настава и учење. Разлози за посету били су: редован односно планиран 

обилазак, праћење рада приправника, као и увид у рад новог члана колектива. Поред посете редовној 

настави, посећени су и часови допунске наставе, додатне и секције, директор је пратио све 

манифестације у школи. Директор је посетио 17 угледних/огледних часова,  учествовао у раду: 

Стручних већа,  Педагошком колегијуму, Тима за самовредновање, Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, Тима за инклузивно образовање, Стручног актива за развојно планирање 

и Стручног актива за развој школског програма. 

Основна сврха посета је даље унапређивање образовно–васпитног рада у школи, а часови су 

посматрани и анализирани кроз 7 стандарда Наставе и учења који су посматрани кроз посебне 

индикаторе:  

7  Стандарда: 

2.1. Наставник примењује одговарајућа  дидактичко-методичка решења на часу. 

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. 

2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.4. Ученици стичу знања на часу. 

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 

Општа запажања и препоруке са посета часовима, као и издвојени примери добре праксе изнети су на 

наставничком већу 15.6.2017., а на Педагошком колегијуму 26.6.2017. oдабрани су најбољи огледни и 

угледни часови, који су награђени. Похваљени су и награђени на предлог председника стручних већа 

наставници који су имали високо залагање и велики број реализованих активности. 

 

 

Ангажовање директора у 

области  међународне 

сарадње  

 

 Реализовано је студијско путовање и радни курс осам наставника организован у седишту фирме 

„ВИТА“ у Немачкој, фирма која је једна од најпознатијих фирми у свету  за производњу материјала 

и опреме у зубној техници. Наставници су се упознали и са колегама из Шпаније и посетили њихов 

курс из мобилне протетике на тему „Карактеризација боје акрилатних зуба у протези“; Наставници 

су обогаћени новим знањима која већ имају практичну примену.   
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 Успостављена је међународна сарања са Средњом зуботехничком школом из Сарајева са циљем 

да се повећају компетенције наставника и ученика кроз примену добре праксе у раду школа, као и 

достигнућа из квалитета наставе, учења и васпитног рада у циљу промовисања и афирмације струке 

зубних техничара и стоматолошких сестара-техничара. Наставници и ученици из Сарајева (22 

наставника и 4 ученика) посетили су нашу школу у октобру и том приликом одржан је Округли сто 

са темом: „Достигнућа из квалитета наставе, учења и васпитног рада“, размена образовно-

васпитног рада наставника. Као резултат посете, постигнут је договор о ученичкој размени и 

наставничким стручним посетама, у циљу побољшања квалитета наставе и повећања регионалне 

сарадње. Поред сарадње на нивоу струке, истакнуто је и подстицање мултикултуралности и 

неговање толеранције. Ову посету је пратио новинар „Просветног прегледа“, који је објавио 

афирмативни текст о посети и Зуботехничкој школи;  

 Зуботехничка школа узела је  учешће на међународном пројекту Е-медика - повезивања 

здравствених (и партнерских) школа коришћењем нових ИКТ технологија, у марту, Терме 

Тухељ у Хрватској. Педагог школе и троје ученика су представљали школу. Циљ пројекта је 

стварање виртуалне заједнице медицинских школа кроз нове дидактичке приступе поучавању и 

учењу у школама путем Интернета. Целокупни пројекат "Е-медика" је намењен стручном 

образовању, а темељи се на повезивању хрватских здравствених школа у виртуалне заједнице, те 

повезивању са сличним школама и институцијама у Европи и свету. Иницирање и укључивање 

Зуботехничке школе у пројекат Е-медика урадио је наставник Томислав Алавања.  

 У априлу 2017. Наставници и ученици Зуботехничке школе Београд су посетили  Средњу 

зуботехничку школу у Сарајеву. 4 наставника, психолог школе и 4 ученика су реализовали 

стручна предавања: 3 за ученике и једно предавање за наставнике. Ученици су остварили снажна 

пријатељства, а наставници су остварили одличну сарадњу, обогатили се за нова искуства и 

учврстили намеру и идеју о продубљивању сарадње кроз размену ученика и наставничке стручне 

посете, са циљем побољшања образовно-васпитног рада.  

 У априлу 2017., наставници и ученици Зуботехничке школе посетили су Грентсцхел Школу у 

месту Лис, Швајцарска. 2 наставника и 4 ученика првог разреда су размењивали искуства, знање, 

вештине и способности у решавању одређених задатака. У мају су ученици из Швајцарске са својим 

наставницима и директором школе узвратили посету нашој школи. Ученичка размена и 

међународна сарадња представљају додатну оријентацију и ослонац у даљој афирмацији и развоју 

интеркултуралности и ученичких компетенција. Сарадња ће се очекујемо, на обострано задовољство 

наставити.  
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Планирање и праћење 

стручног усавршавања 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

Избор стручних усавршавања наставника је зависио од актуелних законских регулатива, интересовања 

наставника, предлога стручних већа и Педагошког колегијума, и од постављених Развојних циљева. 

(Развојни циљ бр 1. Унапређивање и побољшање квалитета наставе, бр 2. Унапређење компетенција 

наставника за развијање мотивације за учење код ученика и бр 3. Повећање понуде ванаставних 

активностиу школи ради подстицања свестранијег развоја личности ученика). 

Специфичност потреба Зуботехничке школе је то што поред стручног усавршавања из области 

просвете, наставници стручних предмета који предају клиничке предмете имају обавезу да се 

усавршавају и из области здравства. Они поседују и лиценце за рад у здравству, како би могли да 

реализују наставу у Наставним базама Стоматолошког факултета и Наставној бази Зуботехничке школе 

која подразумева рад са или поред пацијента. Овај део усавршавања је неопходан због сталних појава 

нових материјала и техника рада. Наставник је у обавези да их прати како би образовање из области 

стручних предмета било савремено и омогуЋило да се наши ученици одмах након завршене школе 

укључе успешно у рад.  

Средства за ове видове усавршавања се обезбеђују из сопственог прихода, јер закон још увек не 

препознаје неопходност ових видова стручног усавршавања у средњим стручним школама. Добром 

сарадњом са Друштвом приватних зубних техничара, Асоцијацијом здравствених радника и 

Стоматолошким факултетима из Београда и Панчева, један број наставника може бесплатно да се 

усавршава што је значајна уштеда за школу. Подржавамо учешће наставника на Стручним скуповима и 

Конгресима који се стручним радовима усавршавају, али и на најбољи начин презентују Зуботехничку 

школу. 

 

 

 

 

Стручно усавршавање 

директора школе 

 Удружење медицинских школа Србије 23.-24. 11.2016 

 25-26.2.2017. Семинар „Примена тестова знања у основној и средњој школи“,  ЗУОВ. 16 бодова 

 6. Стручни скуп директора школа Србије, Улога директора образовно васпитних установа 23 – 25 

март 2017.  

 „Нове тенденције у управљању школом“, 8. међународни симпозијум за директоре основних и 

средњих школа 9.-12. април 2017. Теме: Новине и актуелности у примени Закона из области 

образовања и васпитања, Управљање образовним променама, Е просвета. 

 30. Мајски стручни сусрети зубних техничара 19.- 22 маја,   18. Републичко такмичење у 

моделовању ученика завршних разреда образовног профила зубни техничар Србије. 20.5.2017. Бања 

Ждрело  

 Програм континуиране едукације Лидерство у образовању ЕРАЗМУС+,  бесплатни семинар, 56 

сати стручног усавршавања  

Модул 1:  Регрутовање људи,   

Модул 2: Управљање професионалним развојем људи  



 103 

Модул 3: Управљање радном ефикасношћу 

Модул 4 - Креирање позитивне културе у образовној установи  

Модул 5 - Тимски рад у образовној установи 

Модул 6 - Управљање људима у функцији управљања променама 

Модул 7 – Образовна институција као здраво радно место, 

 24.8.2017. семинар Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања, Тема 1: 

Органи школе у служби остваривања принципа и циљева образовања и васпитања и Тема 3.  Право 

свих на образовање, 8 сати 
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ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

 „Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја“, Снежана Машић 

 „Методе наставе и учења“, Марика Чочовска 

 „Имплементација стандарда и наставни процес“, Весна Петровић 

 „Важност Мг за људско здравље и како га правилно сумплементирати“, Слађана Неагић 

 „Оснаживање медицинских сестара за развијање професионалних компетенција стицањем 

нових знања и вештина“, Слађана Неагић 

 „Стоматологија у пракси“, Зоран Поповић, Војин Гојнић, Марко Гојнић, Јован Вуњак, Снежана 

Благојевић, Биљана Раковић, Ива Пилиповић, Драгана Ражнатовић, Ана Тасић и Ана Гајић.  

 „Светлосно полимеризујући акрилати у служби стоматологије и зубне технике“, предавачи: 

Томислав Алавања, Мирјана Мрдаковић, Зорица Шћекић, Ваја Манојловић. Демонстратори: Нела 

Ристески, Зорана Николић Марков и Зоран Поповић. 

 „Употреба различитих транслуцентних маса у комбинацији са транспарентима и мал фарбама 

ради постизања што бољих естетских својстава веродостојних природном зубу“, радни курс: 

Ана Савић, Мирјана Мрдаковић, Зорица Шћекић. Маја Александрић, Ваја Манојловић, Небојша 

Зејак, Душко Стојановић и Томислав Алавања. 

 „Планирање и израда комплексних парцијалних протеза-фрезовање у стоматолошкој 

протетици“, Јелена Бојиновић, Наташа Унфетер, Маја Александрић, Нела Ристески, Лазар 

Миљковић, Бранка Вукосављевић, Небојша Зејак, Мирјана Мрдаковић и Миљка Вицковић 

 Пети конгрес националне асоцијације удружења здравствених радника Србије, 

„Уравнотежена оклузија-студија случаја“, предавач Мирјана Мрдаковић 

 Први конгрес превентивне стоматологије у Београду, „Изазови у стоматолошкој пракси-

потребе и подршка особама са сметњама у развоју“, аутори Зорица Шћекић и Маријана Пеулић 

 „Симпозијум оралних хирурга и имплантологаСрбије“, Војин Гојнић и Марко Гојнић; 

 Међународни симпозијум „Естетика у стоматологији“, Зоран Поповић, Драгана Ражнатовић и 
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Димитрија Дамјановски; 

 Курс „Pitts Progresive Study Group“, Ана Гајић и Биљана Раковић 

 Симпозијум „Едукацијом до успешне стоматолошке праксе“, Јован Вуњак, Ива Пилиповић, 

Наташа Божић, Наташа Милановић, Ана Тасић, Драгана Ражнатовић и Ана Гајић. 

 „Успешно коришћење фондова међународних донатора и јавне набавке у ЕУ-Праг процедуре“, 

Томислав Алавања 

  „Лидерство у образовању“, Еразмус плус, Томислав Алавања 

 Конгрес дечије и превентивне стоматологије, Љиљана Вулета 

 „Школски електронски часопис у служби креативности ученика“, Меноски Асија,Меноски 

Ениса 

 „Практични рад на порталу CROSO“, Биљана Чубрило 

 „Контрола потрошње јавних средстава у образовним установама“, Јелена Веиновић 

 „Актуелности у образовању“, Јелена Веиновић 

 „Вредновање у васпитно образовном процесу“, Маја Врачар 

 Семинар „Примена тестова знања у основној и средњој школи“,  

Завод за унапређење образовања и васпитања. 16 бодова, 30 полазника 

 „Индивидуални и групни рад у школској библиотеци“,  16 бодова, Ана Ристовић Чар и Ивана 

Софронић 

 58. Републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности, 24 сата, Ана 

Ристовић и Ивана Софронић 

 Зимски сусрети наставника физичког васпитања, 20 сати, Тања Жутић, Владимир Весић и Коста 

Поповић 

 Лидерство у образовању ЕРАЗМУС+, бесплатни семинар, Биљана Благојевић Седлар и Томислав 

Алавања 

 „Блог, твитер и фејсбук у настави“, 30 бодова,  Радмила Милановић и Ана Ристовић Чар 

 Архимедес „Нестандардни математички задаци“,  7 бодова, Александра Гуњак 

 Стручни скуп ,,Нове технологије у образовању“, организатор British Council, 2 бода, Анета 

Миливојевић, Јелена Петковски, Снежана Машић. 

 Семинар за ,,Релиценцирање предавача/инструктора прве помоћи“,организатор Црвени крст 

Србије, Слађана Неагић 

 „Ендодонција без граница“, Наташа Божић, Снежана Благојевић, Наташа Милановић 

 Национални семинар 1. категорије ,,Руковођење стоматолошким иновацијама“,у оквиру 

програма континуиране едукације Б-964/16-II, организатор Удружење стоматолога Србије, 6 
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бодова, наставници: Софија Говедарица, Наташа Божић, Биљана Раковић, Снежана Благојевић, Ана 

Тасић, Ива Пилиповић, Мирјана Мрдаковић, Зорана Николић-Марков, Димитрија Дамјановски, 

Светлана Ђорђевић, Милица Трбојевић, Душко Стојановић, Лидија Домокош, Светлана Петковић и 

Зорица Шћекић као гост предавач на тему,,Деца са сметњама у развоју у систему стоматолошке 

здравствене заштите-анализа,критички оквири,предлози за побољшање“. 

 Курс ,,Hands on Kurs, Astra tech implant sistem“ под називом ,,Хируршка процедура 

уградње,протетска решењаса освртом на естетику у фронталној регији“, организаторBiodental 

plus,у сарадњи са професором Божидаром Брковићем, наставник Марко Гојнић. 

 Трећи национални конгрес са међународним учешћем, тема ,,Савремени терапијски принципи 

у ортодонцији“, организатор Ортодонтско удржење Србије, наставници Биљана Раковић и Ана 

Гајић. 

 Програм континуиране едукације под називом ,,Дентални импланти у естетској зони-дилеме и 

решења“,организатор Удружење стоматолога Србије, наставници Војин Гојнић, Марко Гојнић и 

Јован Вуњак. 

 XX симпозијум из ендодонције са међународним учешћем ,,Ендодонција без 

граница“,организатор Удружење ендодонтиста Србије, наставници Наташа Божић, Наташа 

Милановић и Снежана Благојевић.  

 Пролећни симпозијум дечје стоматологије ,,Свакодневни пероблеми и практична решења“, 
наставници Љиљана Вулета и Ива Пилиповић. 

 Семинар ,,Хигијена-Дезинфекција-Естетика“, наставници Љиљана Вулета, Ива Пилиповић, Ана 

Тасић и Софија Говедарица. 

 Програм континуиране едукације ,,Лидерство у образовању-управљање образовним 

институцијама“, последњи модул,8 сати, наставник Томислав Алавања и Биљана Благојевић-

Седлар. 

 Радионица,,К2 пројекти-стратешка партнерства у области стучног образовања и обука“, 8 

сати, наставник Томислав Алавања и Биљана Благојевић-Седлар. 

 Програм континуиране едукације ,,Лидерство у образовању –Развој људи у организацији 

“,први модул ,,Регрутовање људи“, 8 сати, наставник Томислав Алавања и Биљана Благојевић-

Седлар. 

 Програм континуиране едукације ,, Лидерство у образовању-Развој људи у 

организацији“,други модул ,,Управљање професионалним развојем људи“, 8 сати, наставник 

Томислав Алавања и Биљана Благојевић-Седлар. 

 Програм континуиране едукације ,, Лидерство у образовању-развој људи у 
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организацији“,трећи модул,,Управљање радном ефикасношћу“, 8 сати, наставник Томислав 

Алавања.  

 Стручни скуп ,,Априлски дани о настави хемије“, наставник Анета Миливојевић, 2 бода. 

 Семинар ,,Настава у облаку“, организатор Образовно креативни центар Бор, наставници  Јелена 

Петковски, Немања Здравковић, Владимир Весић, Тања Жутић, Мирјана Мрдаковић,З орица 

Шћекић, Марица Владичић, Томислав Алавања, 32 бода, К-4, П-3. 

 Конференција „Модерно образовање“, организатор LINK group, педагог школе Маја Врачар. 

 Програм за континуирану едукацију ,, Лидерство у образовању - Развој њуди у организацији “, 

Темпус пројекта:                                

наставник Томислав Алавања и Биљана Благојевић-Седлар, по 8 сати по модулу. 

 Курс ,,Индикације за имедијатну имплантанцију и имедијатну протетскурехабилитацију“, 

организатор Икодентал, наставници Војин Гојнић и Марко Гојнић. 

 Симпозијум ,,Едукацијом до успешне стоматолошке праксе 1 и 2“,организатор Удружење 

приватних доктора стоматологије,натавници: Драгана Ражнатовић и Димитрија Дамјановски. 

 Симпозијум ,,Изазови у савременој рестауративној стоматологији“, програм континуиране 

едукације,организатор Стоматолошки факултет у Београду, наставници: Наташа Милановић и 

Снежана Благојевић,5 бодова. 

 8. Конгрес националне асоцијације удружења здравствених радника Србије,у оквиру кога је 

Миљка Вицковић у сарадњи са Предрагом Матићем из Друштва приватних зубних техничара 

Србије, приказала постер презентацију ,,Термопрес“ протезе. 

 22.-24.8.2017. семинар Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања, Тема 1: 

Органи школе у служби остваривања принципа и циљева образовања и васпитања и тема 3.  

Право свих на образовање, 8 сати, одржан у просторијама школе; сви наставници, стручни 

сарадници, директор и секретар школе. 

 

ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Угледни часови 

 „Политраума и ране-збрињавање методама привремене хемостазе“. Предавачи: Марија 

Николић, Јована Јокановић и Слађана Неагић 

 Интегрисани час из анатомије са физиологијом и латинскогјезика „Анатомсканоменклатура“. 

Предавачи: Нада Матовић и Софија Ераковић (8 Бодова) 

 Српски језик и књижевност,Борислав Станковић „Коштана-ликови у драми“ уз примену 

интерактивне табле. Предавач Радмила Милановић (8 бодова). 
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 Пародонтологија и орална медицина „Обољења пародонцијума“ уз примену интерактивне табле, 

Предавач Јован Вуњак (8 бодова). 

 Здравствена нега „Примена дезинфекционих средстава“, предавач Слађана Неагић (8 бодова). 

 Орална хирургија и ортопедија вилица „Импактирани очњаци-тимски рад орални хирург и 

ортодонт“, предавачи: Војин Гојнић, Биљана Раковић и Ана Гајић (8 бодова). 

 „Загрижајни шаблони у стоматолошкој протетици“-предавачи: Зорана Николић Марков, Милица 

Трбојевић и Тонић Живорад (8 бодова). 

 Морфологија зуба и физичко васпитање ,,Морфолошке карактеристике и правила 

постављања горњих фронталних зуба“, наставници Александра Срећковић, Тања Жутић и Лидија 

Домокош,8 бодова. 

 Прва помоћ ,,Политраума и ране, збрињавање методама привремене хемостазе“, наставници 

Слађана Неагић, Марија Продановић и Јована Јокановић, 8 бодова. 

 Математика у корелацији са ликовном културом ,,Изометријске трансформације и Осна 

симетрија“, наставници Валентина Митровић и Љиљана Теодоровић, 8 бодова. 

 Информатика и рачунарство ,,Креирање фото албума“, наставник Ксенија Клисарић, 8 бодова. 

 Здравствена нега ,,Стоматолошка сестра-техничар као члан дијагностичко-терапеутско тима 

у ординацији“, наставник Слађана Неагић, 8 бодова. 

 Српски језик и књижевност Ф.М. Достојевски ,,Злочин и казна- Суђење Родиону Романовичу 

Раскољникову“, наставник Весна Кнежевић-Живић, 8 бодова.  

 Интегрисани час историје и социологије: ,,Традиционална и савремена српска породица“. 

Весна Петровић и Слађана Бојанић, 

 Енглески језик: ,, Oscar Wilde-The Picture of Dorian Gray“.Милица Бошковић 

 Српски језик и књижевност: ,,Савремена поезија-избор из песништва Ане Ристовић“. 

Наставници: Ана Ристовић и Ивана Софронић 

 Географија: ,,Кина –Нова економска сила“. Снежана Машић 

 Инегрисани час из биологије и физике: ,,Ефекат стаклене баште“. 

Јелена Петковска и Мрика Чочовска 

 Инегрисани час из физике и математике: Запремина лопте-примена“,уз примену интрактивне 

табле. Наставници Александра Гуњак и Немања Здравковић, 

 Огледни час (интегрисана настава хемије,биологије и физике): ,,Утицај биолошких , физичких 

и хемијских фактора на организме (мутагени,тератогени и канцерогени ефекат)“. Наставници: 

Александра Мијовић, Анета Миливојевић и Јелена Петковски 

 Итегрисани час из анатомије и физиологије и енглеског језика: ,,Примена енглеског језика у 
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анатомији и физиологији“. Наставници: Наташа Алимпијевић и Данка Гачић, 

 Интегрисани час из хемије и биологије: ,,Глобалне последице загађења животне 

средине“.Наставници:Нина Василијевић и Мирјана Мажибрада, 

 Интегрисани час из енглеског језика и фармакологије: ,,Антибиотици“. Наставници: Славица 

Цветковић и Данка Гачић, 

 Одржан је Други конгрес ученика Зуботехничке школе са темом ,,Природне науке у функцији 

струке“, у оквиру кога су одржани огледно-угледни часови: 

 Огледно-угледни час: ,,Тимски рад-основа успеха“ и ,,Оклузални и регистрати у фиксној и 

мобилној протетици и ортодонцији“. Наставници: Ениса Меноски и Асија Меноски, 

 Огледно-угледни час:,,RPD – ENGLISH LESSON“.Наставници: Ениса Меноски, Асија Меноски и 

Милица Бошковић 

 Огледно-угледни час: ,,Тимски рад-основа успеха“ и ,,Електрохемијски процеси и струка“. 

Наставници: Ениса Меноски, Асија Меноски и Анета Миливојевић 

 Огледно-угледни час: ,,Физика у функцији струке-Адхезија и кохезија“. Натавници:  Асија 

Меноски, Ениса Меноски и Немања Здравковић,1 час,  

 Огледно-угледни час:,,Физика у функцији струке-трење и притисак“ и ,,Физика у функцији 

струке-Тежиште и полуга“.Натавници: Асија Меноски, Ениса Меноски и Немања Здравковић 

 Огледно-угледни час: ,,Тимски рад-основа успеха“ и ,,Биокомпатибилност-биофунционалност-

биодеградација“. Наставници: Ениса Меноски, Асија Меноски и Јелена Петковска 

 Огледно-угледни час: ,,Додатна и допунска настава као интегрисана настава “. Наставници: 

Асија Меноски и Ениса Меноски 

 Угледни-корелацијски час: ,,Самооцењивање у служби самопроцењивања“. Наставници: 

Зорица Шћекић, Томислав Алавања и Мирјана Мрдаковић 

 Угледни час из тоталне протезе: ,,Моделовање тоталне протезе“. 

Наставник: Нела Ристески и гости предавачи: Милан Новаковић, ванредни професор Факултета 

примењених уметности и Звонко Петковић, редовни професор Академије српске православне цркве 

за уметност и конзервацију, 1 час, одељење III-2. 

 ,,Израда керамичке крунице-савремене методе“, уз демонстрацију дизајнирања крунице у 

3SHAPE дентал - дизајнер софтверу. Наставник: Иван Унфетер 

 Тотална протеза: ,,Имедијатна протеза-сличности и разлике, предности и недостаци“. 

Наставник: Наташа Божић, 

 ,,Једноделне ливене круне-молари - систематизација градива“, одржан у школском дворишту. 

Б. Вукосвљевић и А. Савић, 
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 ,,Ергономија зуботехничке лабораторије“. Наставници: Ана Савић и Милица Станковић, 

 Огледни час: ,,Квиз знања-корелација предмета:морфологија зуба,анатомија и физиологија, 

прва помоћ, латински језик и рачунарство и информатика“.Наставници: М. Вицковић, Д. Гачић, 

М. Николић, Ј. Јокановић, С. Ераковић, К. Клисарић и А. Гуњак 

 Фиксна протетика ,,Систематизација градива“. З.  Николић-Марков 

 Болести зуба: ,,Материјали за пуњење и технике пуњења канала корена зуба“. Наставници: С. 

Благојевић, Н. Мирковић и И Пилиповић 

 ,,Стерилизација у стоматолошкој пракси“. Нставници: Димитрија Дамјановски и Драгана 

Ражнатовић 

 Здравствена нега: ,,Излучевине-појам,врсте и карактеристике“. Наставник: Слађана Неагић 

 Здравствена нега: ,,Појам лека-начин чувања и требовање лекова“, (примена интерактивне 

табле). Наставник : Слађана Неагић, 

 ,,Карактеризација протеза“. Наставник Миљка Вицковић и зубни техничар Саша Булић.  

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

 „Савремени дентални естетски материјали-еволуција безметалне керамике“, предавач Иван 

Унфетер (3 бода). Слушаоци: Јелена Бојиновић, Александра Срећковић, Мирјана Мрдаковић, 

Марија Праштало, Зорица Шћекић, Томислав Алавања,. Ана Савић, Бранка Вукосављевић, Светлана 

Петковић, Марица Владичић, Миљка Вицковић, Лидија Домокош, Нико Комленић, Зорана Николић 

Марков, Живорад Тонић, Маја Александрић (1 бод) 

 Стручне теме на округлом столу: „Достигнућа из квалитета наставе, учења и васпитног рада“, 

размена образовно-научног рада наставника: 

„Технодром-више од игре“, наставна јединица „Материјали у стоматолошкој протетици“, 

предавач Ениса Меноски-4 бода 

Пример добре праксе „Оспособљавање ученика за објективну процену својих знања и 

вештина“, предавач Зорица Шћекић (4 бода) 

„Рад стоматолошког стручног већа и образовног профила стоматолошка сестра техничар“, 

предавач Ана Гајић (4 бода) 

Слушаоци: Б. Благојевић Седлар, М. Врачар, М. Пеулић, Т. Алавања, З. Шћекић, З. Поповић, В. 

Петровић, М. Трбојевић, В. Кнежевић Живић, Анета Миливојевић, Ана Гајић, С. Цветковић (1 бод) 

 Стручна тема ,,Психички поремећаји код адолесцената“, наставник Маријана Пеулић, 10 бодова. 

Предавње одржано и у Сарајеву. 



 110 

 Стручна тема ,,Ортодонтски апарати:твин блок, апарат избора“, наставници Ана Гајић, Миљка 

Вицковић, 10 бодова као предавачи. Стручна тема ,,Стоматолошка сестра-техничар као члан 

дијагностичко-терапеутског тима у ординацији“, наставник  Слађана Неагић,10 бодова као 

предавач.  

 Стручна тема ,,Светлоснополимеризујући акрилат у служби стоматологије и зубне технике“, 

натавници Томислав Алавања, Зоран Поповић, Мирјана Мрдаковић, Зорица Шћекић, Зорана 

Николић-Марков и Нела Ристески, 12 бодова као предавачи и демонстратори.  

 Стручна тема ,,Дигитално насиље“, наставник Маријана Пеулић,10 бодова, и Владимир Весић, 5 

бодова као сарадник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награде запосленима за 

посебне резултате рада 

 

 Награде запосленима су исплаћиване током читаве године из сопственог прихода, а у складу са 

Правилником и Законом. Поред награда за посебне резултате рада исплаћивана су средства и за: 

 Организаторе преквалификације и специјализације; 

 Реализацију наставе преквалификације и специјализације; 

 Реализацију испита преквалификације и специјализације; 

 Израду распореда часова; 

 Рад са пацијентима у оквиру Наставне базе Зуботехничке школе(доктори,зубни 

техничари,стоматолошке сестре); 

 Најбољи огледни и угледни часови; 

 Ментори чији су ученици на такмичењима постигли посебне резултате; 

 Председници стручних већа,записничари и одељенске старешине; 

 Ваннаставно особље за често прековремени рад и повећан обим посла који није регулисан на други 

начин; 

 Наставници који презентују школу ван свог радног времена по различитим основама; 

 Успешна реализација огледних и угледних часова; 

 За сваку награду постоји решење са детаљним образложењем 

 

 

 

 

 

 

 Инвестиције и инвестиционо одржавање ............................. 

 Опрема....................................................................................... 

 Текуће поправке и радови....................................................... 

 Материјал за ординацију и зубну технику......................... 
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Oстало 

 

 

 Канцеларијски материјал......................................................... 

 Средства за одржавање хигијене............................................. 

 Одржавање рачунарске мреже и интернет............................. 

 Сервисирање медицинских апарата......................................... 

 Одржавање фотокопир апарата  и тонери................................. 

 Штампање и копирање................................................................ 

 Радна одећа и обућа .................................................................... 

 Плин и сервисирање.................................................................. 

 Противпожарна  и заштита на раду.......................................... 

 Стручна литература.................................................................. 

 Јавне набавке............................................................................... 

 Репрезентација ............................................................................ 

 Поклони за ученике..................................................................... 

 Поклони за запослене (деца запослених, Нова година, 8.март, 

пензионери).................................................................................. 

 Осигурање запослених................................................................  

 Одржавање дворишта.................................................................... 

 Опрема за наставу........................................................................ 

 

Мере које је директор 

предузимао (повреде 

забрана из члана 44. до 

члана 46 или ради 

извршења налога 

просветних инспектора)  

 

 

Није било повреда забране из чл.44. до 46 Закона о основама образовања и васпитања 

 

 

 

Сарадња са родитељима, 

старатељима деце и 

ученика 

 

Добра сарадња директора са представницима родитеља у Савету родитеља. Подстицање родитеља на 

сарадњу и укључивање у рад школе, (родитељи – предавачи, сарадници на часовима), укључивање у 

волонтерске и хуманитарне активности, присуствовање ваннаставним активностима школе. Директор 

подржао и промовисао Протокол о сарадњи са родитељима. Редован појачан васпитни рад са ученицима 

и сарадња са родитељима који чине дисциплинске повреде, имају велики број изостанака или 

недовољан успех, у сарадњи са одељењским старешинама и стручним сарадницима.  . 

 

 
Дисциплински поступци 

У школској 2016/2017. години директор школе је у складу са прописима одлучивао о васпитно-
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Одлуке директора о 

правима, обавезама и 

одговорностима ученика и 

запослених 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одлуке директора о 

правима, обавезама и 

одговорностима ученика и 

запослених 

дисциплинској одговорности следећих ученика: 

- Божиновић Милош, одељење III/1; 

- Војиновић Павле, одељење III/2; 

- Андреа Поповић, одељењеIII/3; 

- Милош Рашић, одељење III/4; 

- Ahmed Aghei, одељење III/4; 

- Здравко Трипковић, одељење IV/1; 

- Филип Бојковић, одељење IV/4; 

- Душан Кокир, одељење IV/5. 

Сви поступци су вођени и окончани у складу са чл. 113 – 115 Закона о основама система образовања и 

васпитања.  

Екскурзије 

У школској 2016/2017. години Зуботехничка школа је реализовала следеће екскурзије: 

- Трећи разред школске 2015/16. године – Северна Грчка, 

- Први разред школске 2016/17. године – Врњачка бања,  

- Четврти разред школске 2016/17. године – Будимпешта и Беч. 

У сарадњи са Саветом родитеља спровела је поступак избора агенције за реализацију следеће 

екскурзије: 

- Трећи разред школске 2017/18. године – Северна Грчка.  

Нови чланови колектива 

На неодређено време: 

- Горица Станојевић, наставник рачунарства и информатике (преузета); 

- Наташа Алимпијевић, наставник енглеског језика (преузета); 

- Маја Врачар, педагог (окончан конкурс); 

На одређено време: 

- Синиша Хорват, вероучитељ; 

- Александар Лукић, вероучитељ; 

- Марко Гојнић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Ива Пилиповић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Драгана Ражнатовић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Софија Говедарица, помоћни наставник; 

- Слађана Жујевић, благајник; 

- Слободанка Стевовић, административни радник; 

- Валентина Пењин, спремачица; 
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- Јадранка Нанић, спремачица. 

 

 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 
 

 

Помоћници директора  

 

Анета Миливојевић 

Радмила Милановић 

Немања Здравковић 

Коста Поповић 

 

 

 

 

Активности 

 У току ове школске године помоћници директора су све послове, планиране у годишњем плану рада 

школе, одрадили. Током августа, септембра и октобра 2016. А. Миливојевић и Р. Милановић 

утврдиле су бројно стање ученика и одељења, израдиле распоред дежурства наставника, план 

обиласка непосредног образовно-васпитног рада (од октобра до маја), истакле распоред часова 

осталих облика образовно-васпитног рада („отворена врата“, допунска и додатна настава).   

 Немања Здравковић je у августу 2016. израдиo предлог распореда часова.  

 У новембру и децембру 2016. сви помоћници директора су учествовали у формирању комисије за 

попис, а у јануару 2016. у организацији обележавања Св. Саве.  

 У јуну 2017. су праћени матурски испити (од 3.6. до 14.6), а праћена је и матурска прослава (21.6). 

Током године (9,11,3,5) А. Миливојевић и Р. Милановић израђивале су распоред Родитељских 

састанака.  

 Сви помоћници директора су током године имали добру сарадњу са МУП-ом Звездара, са Хитном 

помоћи, са Ватрогасном службом, са техничким особљем школе, са обезбеђењем школе, са 

секретаром школе, са рачуноводством школе. Сарађивали су са стручним сарадницима и 

учествовали у раду стручних органа школе. Учествовали су у организационим пословима за 

Школски одбор и Савет родитеља, као и у раду Одељењских и Наставничких већа. А. Миливојевић 

и Р. Милановић организовале су током године замену часова и пратиле реализацију наставе, 

организовале су дежурства ученика, организовале и пратиле групне посете разним културно-

уметничким манифестацијама (Сајам књига, позоришта, музеји), организовале систематске прегледе 

ученика и бринуле о школском инвентару.  

 Коста Поповић је током године био задужен и за систем-администрирање. 

 

            КООРДИНАТОР СТРУЧНЕ НАСТАВЕ 
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Координатори стручне 

наставе 

Др Зоран Поповић 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

 Прикупљање понуда на набавку неопходног потрошног материјала, неопходних апарата и одабир 

опреме; 

 Континуирана сарадња са добављачима материјала и прибора, воскаром, праћење потрошње и 

израда плана набавке потрошних материјала за демонстрације, матурске испите и вежбе 

преквалификације; 

 Прелглед лабораторија и наставних средстава пред почетак школске године и сарадња са Зорицом 

Шћекић, договор око просторне организације вежби и око расподеле стручних предмета; 

 Успостављена сарадња са наставним базама; 

 Редован обилазак вежби и блок наставе у првом полугодишту (праћење усклађености прниципа 

вођења вежби, усклађености теоријске наставе и наставе вежби); 

 Одабир индикације за моделовање фиксног протетског рада за школско такмичење са председником 

стручног већа З. Шћекић; 

 Планирање потрошње материјала за извођење вежби и прикупљање понуда за избор истог и 

неопходних инструмената; 

 Организација матурских испита и набавка неопходног материјала за извођење испита; 

 Пружање помоћи наставницима приправницима и помоћним наставницима. 

 План стручног усавршавања и континуиране едукације. 

 Организација стоматолошких прегледа и учествовање школе у превентивној едукацији  „Дани   

      здравља“ 

  Предлог учила и предлог допуне. 

 

            СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

Секретар Биљана Чубрило 

Референт за ученичка 

питања и 

административне послове 

 

Слободанка Стевовић  
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Септембар 2016. 

- израда решења о 40-часовној, статусу и заради запсолених за школску 2016/2017. годину; 

- рад на документацији поводом технолошких вишкова; 

- кадровски послови- заснивање радног односа на одређено (пријаве, одјаве); 

- рад на уносу података у нови информациони систем Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја „Доситеј“; 

- попуна ПРМ обрасца и допис Министарству просвете, науке и технолошког развоја – захтев за 

одобравање попуњавања слободних радних места; 

- припрема седница органа управљања/Школског одбора и Савета родитеља; 

- праћење реализације одлука Школског одбора; 

- рад на конституисању Савета родитеља; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- спровођење јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује; 

- израда решења ученицима других школа који су тражили пребацивање у Зуботехничку школу; 

- издавање потврда ученицима и запосленима; 

- сређивање досијеа наставника поводом стручног усавршавања;  

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- припрема документације за потребе преквалификације и специјализације; 

- текући послови: захтеви за хитне интервенције, израда различитих аката, извештаја и одговора на 

захтеве и молбе, документације за стипендије, уговори. 

 

 

 

Октобар 2016. 

- послови везани за формирање матичних књига, коричење и архивирање истих;  

- рад на нормативним актима / израда, усклађивање (по потреби) 

- по потреби уношење измена у „Доситеј“ 

- израда статистичких извештаја из делокруга рада;  

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- припрема података и информација везаних за инспекцијске прегледе Школе поводом припремљености 

за школску 2016/2017. годину; 

- припрема седница Школског одбора и Савета родитеља;    

- послови везани за ученичке стипендије и кредите; 

- израда разних уговора и осталих аката; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- покретање поступка набавке добара: опрема за видео – надзор, која се финансира из буџета Града 

Београда. 



 116 

 

 

 

Новембар 2016. 

- ажурирање документације везане за текуће  послове;  

- послови везани за инспекцијски надзор просветне инспекције;  

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- припрема документације за стипендије; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- послови везани за издавање простора у закуп. 

 

 

 

 

Децембар 2016. 

- послови везани за попис имовине на крају календарске 2016. године; 

- уношење измена у „Доситеј“ и на портал „Кросо“; 

- послови везани за седнице Школског одбора и Савета родитеља; 

- кадровски послови и различити текући послови (потврде, обрасци, разни акти); 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“) 

- послови везани за седнице Савета родитеља и Школског одбора и релизација одлука  

- статистички извештај из делокруга рада;  

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома. 

 

 

 

 

Јануар 2017. 

- сређивање документације и архивирање из претходне године; 

- сређивање архиве школе;  

- послови везани за радни однос и кадровске промене;  

- текући послови везани за почетак нове календарске године (сређивање документације);  

- кадровски послови (почетак другог полугодишта 2016/2017.године); 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- праћење реализације одлука Школског одбора; 

- сарадња са рачуноводством на изради општих аката (План јавних набавки, Финансијски план). 

 

 

 

 

- послови везани за седнице Школског одбора и праћење реализација одлука;  

- припрема документације за седницу Савета родитеља и стручна подршка одржавању исте; 

- сређивање и ажурирање кадровске евиденције и документације за раднике школе (пријаве и одјаве); 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 
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Фебруар 2017. - уношење измена у „Доситеј“ и на портал „Кросо“; 

- израда различитих аката неопходних за текуће пословање; 

- рад на документацији неопходној за издавање лиценци у здравству; 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“) 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора. 

 

 

 

Март 2017. 

- послови везани за праћење реализација одлука Школског одбора; 

- уношење података у „Доситеј“ и портал „Кросо“; 

- различити текући послови (овере, обрасци, потврде, решења, уговори); 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- рад на документацији неопходној за издавање лиценци у здравству; 

- послови везани за организацију екскурзије; 

- сарадња са синдикатима у вези бодовања запослених; 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора. 

 

 

 

 

Април 2017 

- послови везани за праћење реализација одлука Школског одбора; 

- припрема седнице Савета родитеља; 

- спроведен поступак за избор новог члана Школског одбора из реда родитеља; 

- унос података у „Доситеј“ и на портал „Кросо“; 

- послови везани за организацију екекурзија; 

- подршка у припреми дисциплинских поступака (ученици); 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- рад око избора Агенција за реализацију Матурске вечери; 

- помоћ у припреми документације за преквалификацију; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- различити текући послови (уговори, потврде, обрасци, решења). 

 

 

 

Мај 2017 

- послови везани за седнице Школског одбора и праћење реализација одлука; 

- припрема документације за седницу Савета родитеља и стручна подршка одржавању исте; 

- планирање послова из делокруга рада за наредну школску годину; 

- помоћ у припреми матурског испита; 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 
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- послови везани за јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- припрема сведочанстава и диплома; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома. 

 

 

 

 

Јун 2017. 

- израда решења за годишње одморе запослених;   

- послови везани за организовање матурског испита за четврти разред;  

- послови везани за организовање разредних и поправних испита; 

- припрема документације за вођење дисциплинских поступака против ученика; 

- припрема документације потребне за крај школске године; 

- припрема документације и техничка подршка комисији за утврђивање технолошких вишкова; 

- рад на изради годишњег програма рада секретара за 2016/2017.годину 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- припрема документације за РФЗО; 

- унос података у „Доситеј“; 

- објава коначне листе технолошких вишкова; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- послови везани за јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- нормативни послови (измена Плана ЈН); 

- послови везани за хитну интервенцију; 

- припрема докумената за разредне испите. 

 

Јул 2017. 

- послови везани за упис ученика у први разред школске 2016/2017. Године; 

- послови везани за припрему документације за поправне испите; 

- окончавање поступка набавке опреме за видео – надзор; 

- ажурирање „Доситеј“-а. 

 

 

 

Август 2017. 

- послови везани за организацију поправних и других испита; 

- текући послови за почетак нове школске године;    

- састављање листе радника за чијим радом је престала потреба и достављање Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја  

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“) 

- ажурирање „Доситеј“-а; 

- израда различитих извештаја из делокруга рада; 
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- израда дупликата јавних исправа. 

  

 

 

 

 

Током године 

 

- припрема седница Школског одбора и Савета родитеља   

- спровођење  јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује у сарадњи са агенцијом „КГБ“ 

- извештавање о обављеним инспекцијским прегледима Школе (просветна, здравствена, санитарна, 

комунална, урбанистичка, грађевинска, противпожарна...); 

- сарадња са Републичким заводом за унапређење образовања и васпитања на регулисању информација о 

испитима за стицање дозволе за рад наставника (пријаве, рокови, резултати); 

- експедиција поште; 

- издавање потврда ученицима и запосленима;   

- рад везан за осигурање ученика и запослених;  

- рад на упознавању нових законских и подзаконских решења из области образовања и здравства, као и 

других релевантних прописа; 

- усклађивање постојећих општих аката са прописима који су ступили на снагу. 

 

 РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛЕ 

Рачуновођа Јелена Веиновић 

Благајник  Миља Аничић 

 

 

 

Септембар 2016. 

- Послови везани за обнављање уговора о финасирању  

- Израда и штампа уплатница за осигурање ученика, учешћа у административно-хигијенских трошкова, 

обезбеђење школе, екскурзије. 

- Набавка мантила за запослене 

- Набавка стручне литературе за потребе запослених 

- Набавка канцеларијског и потрошног материјала 

- Набавка образаца за ученичке стипендије 

- Издавање потврда о висини зараде радницима школе по различитим основама 

- Израда Финансијског извештаја о утрошку донираних средстава родитеља за административно-техничке 

трошкове за школску 2015/2016  

- Извештај Савету родитеља о утрошку донираних новчаних средстава за административно-техничке потребе 

за школску 2015/2016.  

- Набавка и расподела материјала за практичну наставу наставницима за потребе демонстрације наставних 

јединица 

- Текући послови 

 - Припрема налога за уплату школарине за полазнике за преквалификацију и специјализацију 
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Октобар 2016. 

- Израда и предаја обрасца број 5 – Извештај о извршењу буџета за трећи квартал 

- Израда и предаја обрасца за ПДВ – квартално  

- Спровођење обрачуна и исплате зараде професора-ментора, а везано за пројекат ТАРИ 

- Израда и састављање спровођење јавних набавки за портал Јавних набавки 

- Текући послови 

Новембар 2016. - Послови везани за припрему пописа, формирање пописне комисије 

- Текући полови 

 

Децембар 2016. 

- Праћење рада и пружање помоћи у раду пописне комисије 

- Припрема за израду завршног рачуна 

- Текући послови 

 

Јануар 2017. 

- Послови везани за израду завршног рачуна  

- Израда Финансијског плана  

- Израда Плана јавних набавки 

- Извештај школском одбору о попису основних средстава 

- Пружање помоћи пописним комисијама приликом састављања извештаја о пописа 

- Израда ППП обрасца и достављање података Пореска управи 

- Израда, предавање обрасца СНС и Извештаја Министарству просвете, науке и технолошког развоја о 

неутрошеним средствима на дан 31.12. текуће године 

- Израда и предаја обрасца бр.5 – Извештај о извршењу буџета – за четврти квартал 

- Израда и предаја обрасца за ПДВ – квартално 

-  Спровођење обрачуна и исплате зараде професора-ментора, а везано за пројекат ТАРИ 

- Израда и састављање спровођење јавних набавки за портал Јавних набавки 

- Текући послови 

 

Фебруар 2017. 

- Израда завршног рачуна 

- Извештај послодавцу 

- Извештај органу управљању/школском одбору о завршном рачуну школе  

 

 

Март 2017. 

- Отварање пословних књига за 2017. Годину 

- Израда финансијског плана организације Републичког такмичења профила зубни техничар 

- Предаја пореске пријаве за аконтационо утврђивање пореза на добит правних лица за недобитне 

организације  

- Текући послови 

 

 

Април 2017 

- Израда и предаја обрасца М4 за 2016. Годину 

- Израда и предаја обрасца за ПДВ – квартално  

- Израда и предаја обрасца бр.5 – Извештај о извршењу буџета – за први квартал 
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- Спровођење обрачуна и исплате зараде професора-ментора, а везано за пројекат ТАРИ 

- Израда и састављање спровођење јавних набавки за портал Јавних набавки 

- Текући послови 

 

Мај 2017 

- Штампа уплатница за матурско вече  

- Достављање захтеваи обрачун  Граском секретаријату за јубиларне награде за текућу годину  

- Обрачун и плаћања везана за огранизацију Републичког такмичења профила зубни техничар 

- Текући послови 

 

 

Јул 2017. 

- Израда и предаја обрасца за ПДВ – квартално  

- Израда и предаја обрасца бр.5 – Извештај о извршењу буџета – за други квартал 

- Спровођење обрачуна и исплате зараде професора-ментора, а везано за пројекат ТАРИ 

- Израда и састављање спровођење јавних набавки за портал Јавних набавки 

- Израда предлога Финансијског плана за 2017. Годину и достављање надлежним огранима 

- Текући послови 

 

Август 2017. 

- Предлог и план потрошње материјала за канцеларијки, наставни, материјал за наставну базу  

- Текући послови 

  

 

 

 

 

Током године 

 

- Унос и преглед путем веб апликације новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног 

сектора и привредних субјеката  

- Поштовање рокова измирења новчаних обавеза  - пројекат РИНО 

- Текући послови везани за дневну ажурност извода Управе за јавна плаћања и благајне 

- Обрачун и исплата зарада и осталих личних примања као и пратећи послови везани за исте 

- Обрачун и исплата накнаде за боловање преко 30 дана, сарадња са Фондом за здрав.и социјално осигурање 

- Обрачун и исплата накнаде за породиљско боловање, сарадња са са Градским секретаријатом за дечију 

заштиту 

- Обрачун исплата солидарне помоћи и јубиларних награда, сарадња са Градским секретаријатом 

- Сарадња са Трезором на пословима личних примања радника, припрема података за обрачун 

- Формирање и књижење аналитике уплата ученика 

- Израда месечних извештаја Заводу за статистику  

- Издавања потврда о висини зараде радницима школе по различитим основама 

- Уплата пазара Наставне базе на рачуне школе који се воде код Управе за Трезор 

- Евиденција корисника стоматолошких корисника, реализација чекова грађана за извршене стоматолошке 

услуге и праћење уплата истих 

- Спровођење закључака Судских извршитеља ради намирења новчаног потраживања запослених  

- Послови наручивања набавке, сређивања, продаје и вођење документације о раду промет денталних 

материјала/ инструмената 
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- Месечна израда и достављање пореских пријава Пореској управи и ажурирање обавеза и потраживања 

Портал пореске управе - апликација 

- Ажурирање и достављање података  Управи за Трезор РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ 

- Формирање и ажурирање списка запослених за накнаду превоза у Градском јавном саобраћају (Бусплус - 

апликација)  

- Достављање захтева са пратећом документацијом  Министарству просвет, науке и технолошког развоја 

податке за исправку квоте приликом исплате зараде.  

- Израда и подношење захтева за рефундацију трошкова Грасдком секретаријату.  

- Сарадња са агенцијом која изводи екскурзију везана за уплате родитеља и реализацију  чекова. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

Број одржаних седница 6 редовних седница, без одлагања, уз присуство свих или већине чланова и 3 електронске седнице 

 

 

Датуми одржаних 
седница: 

 

 14.09.2016.године 

 25.10.2016.године 

 01.12.2016.године 

 24.01.2017.године 

 27.02.2017.године 

 24.05.2017.године 
 

Датуми одржаних 
електронских седница 

 22.09.2016. године 

 26.09.2016. године 

 26.06.2017. године 

Школски одбор је: 

 Усвојио дневни ред седнице, као и записник са претходно одржане седнице; 

 Констатовао да је Град Београд именовао Корићанац Александра за новог члана Школског одбора Зуботехничке школе; 

 Донео одлуку о усвајању Извештаја о успеху ученика на крају школске 2015/2016. године; 

 Донео одлуку о усвајању Извештаја о раду Зуботехничке школе за школску 2015/2016. годину; 

 Донео одлуку о усвајању Извештаја о раду директора школе за школску 2015/2016. годину; 

 Донео Годишњи план рада Зуботехничке школе за школску 2016/2017. годину; 

 Донео План стручног усавршавања за школску 2016/2017. годину; 

 Дао сагласност на Анекс број 1 Правилника о организацији рада и систематизацији послова Зуботехничке школе; 
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 Донео Правилник о репрезентацији; 

 Донео Правилник о употреби приватног аутомобила у службене сврхе; 

 Донео Правилник о употреби службених мобилних телефона; 

 Дао сагласност за издавање школског простора у закуп за школску 2016/2017. годину и за доношење одлуке о висини закупа; 

 Донео одлуку о давању у закуп школског простора – фискултурне сале; 

 Донео одлуку о упућивању директора Школе на службени пут у сврху извођења екскурзије четвртог разреда; 

 Донео одлуку о висини учешћа родитеља на принципу добровољности у административним, хигијенским и трошковима 

обезбеђења и осигурања ученика за школску 2016/2017. годину, које по ученику износи 3000,00 динара; 

 Констатовао да је информисан о следећем: 

- Висини школарине за ванредне ученике, која ће остати иста као претходне школске године; 

- Увођењу новог информационог система Министарства просвете, науке и технолошког развоја, што је изискивало велики рад 

и труд на уношењу података; 

- Верификацији II, III и IV разреда образовног профила Стоматолошка сестра – техничар; 

- Упису ученика у школској 2016/2017. Који је протекао без проблема и према очекивањима; 

- Јавним набавкама у току; 

- Измени прописа (Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе 

која обавља делатност средњег образовања и васпитања); 

- Кадровским потребама школе и дописом Министарству ПНТР – тражењем сагласности за окончање конкурса за стручног 

сарадника;  

 Дао сагласност за куповину аспиратора за хирургију за потребе Поликлинике Зуботехничке школе; 

 Констатовао да је упознат са: 

- Упућивањем осам наставника на бесплатни курс из керамике у едукациони центар у Немачкој у периоду од 18.09. до 

21.09.2016. године у сарадњи са фирмом „Вита“; 

- Учествовањем наставника на скупу Асоцијације здравствених радника у Тополи, од 08.09. до 11.09.2016. године; 

- Непостојањем умањења зарада за јули и август, што је пракса у другим установама које немају сопствене приходе; 

- Детаљним информацијама о распоређивању сопствених средстава Школе у току претходне школске године уз предлог за 

увећање запосленима који континуирано раде прековремено (референти, помоћници директора који су и шефови смена, 

стоматолошка сестра Тасић Ана и стручни сарадници). 

 На електронској седници одржаној 22.09.2016. године дневни ред је садржавао једну тачку: измену Плана јавних набавки за 

2016. годину, тако што су измењене позиције које се односе на набавку добара и додата је позиција – аспиратор за хирургију, 

Измена плана је усвојена једногласно; 

 На електронској седници одржаној дана 26.09.2016. године дневни ред је садржавао једну тачку: одговор (решење) на жалбу 

ученика Ђорђевић Николе, који је тражио пребацивање преко броја из друге школе у Зуботехничку школу. Решење је донето 
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једногласно; 

 Усвојио дневни ред за текућу седницу и записник са претходне седнице Школског одбора и са претходно одржаних 

електронских седница Школског одбора; 

 Усвојио Развојни план за период 2016 – 2019. година, на предлог стручног актива за развојно планирање; 

 Упознао се са пресеком самовредновања Зуботехничке школе за период 2012 – 2016. година; 

 Усвојио Анекс 40-часовне радне недеље, с обзиром на потребне измене ради отказа од стране запослене др стом Илић Јелене; 

 Донео измену Плана јавних набавки – додавањем нове позиције у делу који се односи на добра: опрема за видео – надзор; 

 Усвојио извештај вођа пута са екскурзија трећег и четвртог разреда (Северна Грчка и Будимпешта – Беч); 

 Дао сагласност за коришћење средстава за репрезентацију током стручног скупа – гостовања колега из Сарајева; 

 Дао сагласност за покретање поступка набавке радне обуће за запослене; 

 Констатовао да је извештен о следећем: 

- Сарадњи са немачком компанијом „Вита“ и успешном путу у на стручни скуп у Немачкој у организацији ове компаније; 

- Окончаној набавци аспиратора за хирургију; 

- Преузимању запослених са листа технолошких вишкова (административни радник, наставник рачунарства и информатике и 

наставник енглеског језика); 

- Добијеном одобрењу од Министарства ПНТР за пуне норме стручних сарадника; 

 Усвојио дневни ред и Записник са претходне седнице Школског одбора; 

 Усвојио Извештај о успеху ученика на крају првог класификационог периода за школске 2016/2017. годину; 

 Дао сагласност за следеће набавке: гарнитура за седење за потребе Стоматолошке поликлинике, нови усисивач, пригодни 

поклони за запослене за Нову годину и новогодишњи пакетићи за децу запослених млађу од 11 година; 

 Упознат са извршеним редовним инспекцијским надзором од стране Министарства ПНТР; 

 Усвојио Извештај са стручног скупа – посете Средње зуботехничке школе из Сарајева Зуботехничкој школи у Бепграду; 

 Дао сагласност за пријаву на конкурс за „Светосавску награду“; 

 Дао сагласност за спровођење пилот студије др стом Гајић Милице „Испитивање квалитета живота адолесцената у функцији 

оралног здравља“; 

 Усвојио Извештај о давању у закуп просторије за дистрибуцију пецива. 

 Усвојио дневни ред са мањим изменама и Записник са претходне седнице Школског одбора; 

 Усвојио предлог Финансијског плана Школе за 2017. годину и донео Финансијски план Школе за за 2017. годину; 

 Усвојио предлог Плана набавки за 2017. годину и донео план набавки за 2017; 

 Усвојио Извештај о попису са стањем на дан 31.12.2016. године; 

 Упознат са Записником о редовном инспекцијском прегледу над радом Зуботехничке школе бр. 614-1756/2016. oд 09.12.2016. 

године. 

 Усвојио Извештај о стручном усавршавању наставника/сарадника септембар - децембар 2016. године; 
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 Констатовао да је упознат са следећим активностима из претходног периода: 

- Успешна посета Средње зуботехничке школе из Сарајева; 

- Предавање на тему електронског насиља; 

- Успешно испраћен редован инспекцијски надзор; 

- Успешна сарадња са „Хендицентром“ и особама са инвалидитетом у едукацији младих на ту тему; 

- Сарадња са Волонтерским сервисом градске општине Звездара; 

- Обележавање Нове године; 

- Посета дому за децу без родитељског старања „Јован Јовановић Змај“; 

- Мали сајам волонтеризма; 

- Организација добровољног давања крви; 

- Обележен дан борбе против ХИВ-а; 

- Поправка крова; 

- Поднет захтев Секретаријату за образовање за видео-надзор; 

- Отказан је уговор о закупу простора за дистрибуцију пецива због неизвршавања уговором предвиђених обавеза од стране 

закупца; 

- Примљен је нови административни радник; 

- Десила се једна повреда на раду; 

- Поднет је извештај о боловањима запослених; 

- Најављена је прослава школске славе Свети Сава и 

- Најављено је надокнађивање часова изгубљених због хладноће и епидемије грипа. 

 Усвојио дневни ред са мањим изменама и допунама и Записник са претходне Девете седнице Школског одбора; 

 Усвојио Извештај о раду Зуботехничке школе за период септембар 2016 – фебруар 2017. године; 

 Усвојио Извештај о раду директора Зуботехничке школе за период септембар 2016 – фебруар 2017. године; 

 Усвојио Извештај о успеху на крају првог полугодишта школске 2016/2017. године; 

 Усвојио Извештај о финансијском пословању Зуботехничке школе у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 

 Усвојио Анекс број 2 Годишњег плана рада Зуботехничке школе за школску 2016/2017. годину; 

 Констатовао да је обавештен о поступцима јавних набавки у току: 

- Одржавање лабораторијске опреме, 

- Сервис зуботехничких апарата, 

- Одржавање медицинских апарата, 

- Хемијска средства, 

- Пропан бутан (гас), 

- Средства за хигијену, 
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- Лабораторијски материјали (више партија), 

- Канцеларијски материјали, 

- Медицински материјали (више партија), 

- Материјал за домаре, 

- Одвоз медицинског отпада, 

- Референт за безбедност и здравље на раду и 

- Сервис противпожарних апарата; 

 Дао сагласност за набавку пригодних поклона за даме за 8. март; 

 Одбио прелазак Крсмановић Страхиње, ученика другог разреда, образовни профил Стоматолошка сестра – техничар, на 

образовни профил Зубни техничар, ради завршавања започетог школовања у истом трајању.  

 Усвојио дневни ред и Записник са претходне седнице Школског одбора; 

 Упознат са Анализом рада на трећем класификационом периоду: оствареност обавезног наставног плана и ваннаставних 

активности, утврђивање успеха ученика, изостајање ученика, похвале, васпитно-дисциплинске мере, предлог мера за 

унапређење успеха; 

 Усвојио Извештај о самовредновању области Настава и учење, подручје вредновања: Наставни процес; 

 Усвојио Извештај о активностима на професионалној оријентацији; 

 Усвојио Извештај са Мајских стручних сусрета зубних техничара и Републичког такмичења ученика завршних разреда; 

 Усвојио Извештај са екскурзије ученика првог разреда у Врњачку бању; 

 Усвојио Извештај о посети представника Schule Grentschel Lyss из Швајцарске Зуботехничкој школи; 

 Упознат са ванредним инспекцијским надзором просветне инспекције (провера веродостојности јавне исправе); 

 Упознат са спроведеним поступком избора новог члана Школског одбора из реда Савета родитеља; 

 Донео решење о образовању комисије за бодовање запослених (за чијим је радом делимично или у потпуности престала 

потреба), а на писмени предлог синдиката запослених; 

 Oбавештен о окончаним поступцима јавних набавки. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА  
 

Број седница 6  редовних седница, уз једно електронско одржавање (четврта), уз присуство свих или већине чланова. 

 

Датуми 

одржаних 

седница 

 14.09.2016.године 

 01.12.2016.године 

 27.02.2017.године 

 17.03.2017.године 

 18.04.2017.године 

 24.05.2017.године 

Савет родитеља је:  

 конституисан на првој седници Савета родитеља, изабрани су председник и његов заменик;  

 усвојио дневни ред седнице; 

 усвојио записник са претходне седнице одржане 27.05.2016.године; 

 усвојио Извештај о раду Савета родитеља за школску 2014/2015. годину; 

 усвојио Извештај о успеху ученика на крају школске 2015/2016. године; 

 донео закључак да је размотрен Извештај о раду Зуботехничке школе за школске 2015/2016. годину, Годишњи план рада школе 

за школску 2016/2017. и Извештај о раду директора школе за школску 2015/2016. годину – без примедби и предлога; 

 упознат са процедурама сарадње између ученика, родитеља и наставника у Зуботехничкој школи и системом подршке 

ученицима у учењу; 

 усвојио Извештај о уплаћеним и утрошеним средствима родитеља – средствима учешћа родитеља у административним, 

хигијенским и трошковима обезбеђења и осигурања ученика за школску 2015/2016. годину; 

 донео одлуку о висини учешћа родитеља на принципу добровољности у  административним, хигијенским и трошковима 

обезбеђења и осигурања ученика за школску 2016/2017. годину што по ученику износи 3000,00 динара (словима: 

трихиљадединара); 

 информисан о изборним предметима; 

 упознат са извођењем екскурзије за 2016/2017. годину и дао сагласност на програм, цену и избор агенције за организовање и 

извођење екскурзије у Грчку за ученике трећег разреда и у Будимпешту и Беч за ученике четвртог разреда, такође је одредио 

висину надокнаде за одељенске старешине за извођење екскурзије; 

 донео одлуку о упућивању директора школе на екскурзију у Будимпешту и Беч због безбедности ученика; 

 Савету родитеља је објашњено да су страхови о немогућности ученика који се школују за образовни профил стоматолошка 

сестра-техничар да касније упишу жељени факултет неосновани, те да ће сви имати могућност да, поред стручне, полажу и 

општу матуру након које ће слободно полагати пријемни на факултетима. 

 усвојио записник са претходне прве седнице Савета родитеља; 
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 донео закључак о разматрању Извештаја о успеху ученика на крају првог класификационог периода школске 2016/2017. године; 

 донео закључак о упознавању са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени гласник 

РС“ бр. 82/15); 

 донео закључак о упознавању са базом података о даљем школовању и раду наших ученика након завршене школе; 

 донео закључак о упознавању са извршеним редовним инспекцијским надзором од стране инспектора МПНТР; 

 донео закључак о упознавању са Извештајем са стручног скупа – посете Средње зуботехничке школе из Сарајева Зуботехничкој 

школи; 

 донео закључак о разматрању Извештаја о реализацији екскурзије за ученике трећег и четвртог разреда; 

 дао сагласност за пријаву на конкурс „Светосавска награда“; 

 упознат са пилот студијом др стом Гајић Милице „Испитивање квалитета живота адолесцената у функцији оралног здравља“ у 

Зуботехничкој школи; 

 дао сагласност за учешће у пројекту „Евалуација едукативног програма о безбедности у саобраћају у Србији“ – кампања 

„Безбедност на путу“; 

 разматрао извештај о уплати ученичког динара  (учешћа родитеља на принципу добровољности у  административним, 

хигијенским и трошковима обезбеђења и осигурања ученика); 

 донео закључак да је упознат са следећим активностима школе: 

- ученица Милошевић Вања освојила златну медаљу на државном првенству у пливању; 

- обележен Дан здравља; 

- приказан филм о особама са инвалидитетом уз велико интересовање ученика; 

- похваљено је изузетно залагање наставнице Ђорђевић Светлане, како у хуманитарном раду, тако и у ораду у оквиру 

планинарске секције. 

 Усвојио дневни ред седнице; 

 Усвојио записник са претходне Друге седнице Савета родитеља Зуботехничке школе; 

 Донео закључак о разматрању Извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта школске 2016/2017. године; 

 Разматрао Извештај о раду директора Зуботехничке школе за период од септембра 2016. до фебруара  

      2017. године; 

 Разматрао Извештај о самовредновању, кључна област: подршка ученицима; 

 Донео закључак о упознавању са предлогом Анекса број 2 Годишњег плана рада за школску 2016/2017. годину; 

 Донео закључак о упознавању са активностима у школи у протеклом периоду, Новогодишњом прославом и Извештајем о 

обележавању дана Светог Саве; 

 Упознат са избором угоститељског објекта за матурско вече; 

 Дао сагласности на програм екскурзије у Италију за четврти разред школске 2017/2018. године. 

 Усвојио дневни ред седнице (са допуном); 
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 Усвојио записник са Треће седнице Савета родитеља Зуботехничке школе; 

 Усвојио записник са Четврте седнице Савета додитеља; 

 Извршио избор новог члана Школског одбора из реда Савета родитеља. Изабрао комисију која ће спровести поступак у 

следећем саставу: 

1. Ратковић Марта 

2. Весковић Мира и 

3. Корићанац Александар. 

Предложена су два кандидата: 

1. Цвјетковић Бранислава (одељење I/5) 

2. Ђурић Ивана (одељење II/3) 

Изабрана је Цвјетковић Бранислава са 13 гласова „за“. Примедби на поступак није било. 

 Дао сагласност на избор агенције и цену за организацију екскурзије ученика првог разреда школске 2016/2017. године у 

Врњачку бању и ученика трећег разреда школске 2016/2017 године у Северну Грчку и Метеоре;  

 Донео закључак о упознавању са Извештајем са учешћа Зуботехничке школе у међународном пројекту повезивања 

здравствених (и партнерских) школа коришћењем нових ИКТ технологија Е-медика, чији је циљ стварање виртуалне 

заједнице медицинских школа (Терме Тухељ, Хрватска, од 16. до 19. марта 2017. године); 

 Донео закључак о упознавању са Извештајем о међународној сарадњи Зуботехничке школе у Београду и Средње зуботехничке 

школе из Сарајева – стручној посети наставника и ученика Зуботехничке школе Школи у Сарајеву од 04.04. до 08.04.2017. 

године;  

 Савет родитеља је такође упознат са: 

- Најавом пута у Швајцарску; 

- Надолазећим Мајским сусретима зубних техничара и Републичким такмичењем ученика завршне године образовног профила 

Зубни техничар; 

- Обележавањем дана здравља; 

- Хуманитарном продајом за Васкрс; 

- Одржавањем хуманитарног турнира у одбојци ученика четвртог разреда; 

- Традицијом одржавања Дана замене улога; 

- Плановима у вези прославе матурске вечери. 

 Усвојен Дневни ред седнице Савета родитеља Зуботехничке школе; 

 Усвојен записник са претходне седнице Савета родитеља; 

 Упознат са Анализом рада на трећем класификационом периоду: оствареност обавезног наставног плана и ваннаставних 

активности, утврђивање успеха ученика, изостајање ученика, похвале, васпитно-дисциплинске мере и предлог мера за 

унапређење успеха; 
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 Упознат са Извештајем о самовредновању области Настава и учење, подручје вредновања: Наставни процес; 

 Упознат са Извештајем о активностима на професионалној оријентацији. 

 Упознат са Извештајем са Мајских стручних сусрета зубних техничара и Републичког такмичења ученика завршних разреда.  

 Упознат са Извештајем са екскурзије ученика првог разреда у Врњачку бању од стране вође пута; 

 Упознат са Извештајем о посети представника Schule Grentschel Lyss из Швајцарске Зуботехничкој школи; 

 Информисан о ванредном инспекцијском надзору просветне инспекције (провера веродостојности јавне исправе); 

 Упознат са следећим активностима школе:  

- „Базар – пазар“ (размена, куповина-продаја инструмената и уџбеника); 

- „Звездоденс“ одржан 23.05.2017. уз учешће 11 извођача; 

- Угледни и огледни часови; 

- Учешће на републичком такмичењу из латинског језика и пласирање на 14. место; 

- Учешће двојице ученика на такмичењу „Краљевство поезије“, ученик Ђурић Растко се пласирао у финале; 

- У припреми први електронски часопис Зуботехничке школе захваљујући раду и залагању наставница Меноски Асије и 

Меноски Енисе, која је уједно и главни уредник издања; 

- Ученица Зуботехничке школе учествовала на градском такмичењу у атлетици и освојила 4. место у дисциплини бацање кугле; 

- Одржано тестирање међупредметних компетенција у сарадњи Зуботехничке школе и Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања. 

 

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 

 

Током године  

- Посете позоришним представама: Импровизуј, не оклевај у УК Вук Караџић, Наташа Петровић 24 

ученика 2.и 4. разреда. Представа «Од А до Да», Н. Петровић, Р. Милановић и А. Ристовић; 

- Музички фестивал Звездоденс (4-6); 

- Награда књигом највернијег читаоца школске библиотеке; 

- Посете верским објектима; 

- Сарадња са уметничким факултетима, изложбе; 

- Учешће на сајмовима образовања, промоција Школе. 

 

Септембар 2016. 

- 09.09 2017. Посета  музеју Вука и Доситеја, са наставницом српског језика и књижевности Н. Петровић 

- 17.09.2017. Оријентационо кретање на Ади Циганлији,  наставници  Т. Жутић, К. Поповић, В. Весић; 

- Ученици школе су посетили изложбу Ане Кумене,  Љ. Теодоровић Милинковић 

- Посета ученика првог и другог разреда изложби слика:“Избор из опуса“ Љубе Поповица у галерији РТС, 



 131 

Љ. Теодоровић Милинковић. 

 

 

 

 

Октобар 2016. 

- 21.10. Дан сећања на српске жртве у 2. светском рату - обележавање (В. Петровић, ученици 2. разреда); 

- Библиотекар и наставница српског језика и књижевности, Ана Ристовић Чар, била је ментор ученице Еве 

Живковић (2-5) на конкурсу Општине Звездара ,,Кључеви мог Београда” на којем је ученица освојила 

прво место својим радом ,,Мој Београд“ у категорији средњошколаца. Читање радова одржано је у 

библиотеци ,,Бранко Миљковић“ на Звездари.  

- 22. 10. 2016. планинарска секција је обишла Средњи и Јужни Банат, Ковачицу и Музеј Наиве. У Идвору 

посећена родна кућа Михаила  Идворског  Пупина, одгледан филм о његовом животу и изложба његових 

проналазака. Посета месту Орловат, родно место Уроша Предића; 

- 25.-28.10.2016. Посета Сајму књига, наставници Ераковић С., А. Ристовић, Р. Милановић, Н. Петровић,  и  

К. Клисарић; 

- Посета галерији УЛУСА, изложба скулптура Михајла Пауновића; Посета изложби Војвода Петар 

Бојовић-медаље и обличја; Изложба графика познатог аустријског уметника Карла Кораба - наставник Љ. 

Теодоровић Милинковић; 

 

 

Новембар 2016.  

- Планинарска секција - посета Зрењанину. бањи Русанди, Меленци. Учешће узело 26 ученика. 

- посета музеја Српске православне цркве; ученици трећег разреда, вероучитељи Хорват, Лукић. 

- 11.11. Дан завршетка Првог светског рата, обележавање, Петровић, В. 

- Представљање тела, изложба српских сликара, Велика галерија; Изложба „Бомбардовање универзитета у 

Београду 1914.“ Мала галерија, наставник Љ. Теодоровић Милинковић; 

 

 

 

 

Децембар 2016.  

- Обележавање Дана борбе против АИДСа, ученички парламент; 

- Обележавање Дана особа са инвалидитетом, ученички парламент; 

- Новогодишња представа Марко краљевић пред Хашким трибуналом, 27.12.2016.у организацији и режији 

професорке српског језика и књижевности В. Кнежевић Живић, са ученицима;  

- Новогодишњи филм на енглеском језику, «Тутњак», сценарио и припрема С. Цветковић,  снимање В. 

Весић, са ученицима  трећег разреда; 

- У оквиру Новогодишње представе, рецитаторска секција Зуботехничке школе учествовала је са 

занимљивим наступом „Спој неспојивог, изражајно казивање новокомпонованих песама“. Ученици 

Ивана Перић 3/2, Невена Ђурђевић 4/5, Растко Ђурић 2/2 и Никола Митровић 3/3 рецитовали су 

наизменично текстове новокомпонованих песама (Јелена Карлеуша, Смедеревац, Цеца, Миле Китић) и 

текстове песама које су врло слушане и које имају поруку (Тома Здравковић, Бијело дугме). Циљ је био 

да се направи разлика у квалитету ових песама с обзиром на то да млади, слушајући новокомпоновану 

музику, не обраћају уопште пажњу на смисао песама, већ само на музику. За добро уживање треба да 

постоји и квалитетна музика и квалитетан текст. 

- Новогодишњи филм „Било некад у Зуботехничкој школи“,  аутор професор В. Весић 
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- 16.12.2017. посета 10. Фестивалу науке, К. Клисарић,  

 

Јануар 2017 

- Представа поводом дана Светог Саве, 27.01 2017. у организацији Ане Ристовић, «Вулкан доброте у 

теби», 19 ученика 1 и 2 разреда; 

- Литерарни конкурс поводом дана Светог Саве 27.01 2017, 1. место Ана Павловић 4/1. 

 

Фебруар 2017. 

- 17.02.2017, Изложба радова ученика првог разреда, илустрације и семинарски радови у холу школе, 

Грчка и римска митологија, у организацији Ераковић Софије. 

- Посета галерији САНУ и изложби академика Душана Оташевића, први разред, Теодоровић Милинковић. 

 

 

 

 

 

Март 2017. 

- Општинско такмичење рецитатора, ученик 2/2 , Растко Ђурић, освојио је 2.место, ученик 3/3, Никола 

Митровић освојио је 3.место и тиме су се пласирали на Градско такмичење, а ученица Ивана Перић 3/2 је 

похваљена од стране жирија. Наставник Радмила Милановић; 

- 08.03.2017.године у Дечјем културном центру, на позив Удружења особа са инвалидитетом ,,Плава 

шкољка“, а поводом обележавања Дана жена, ученици наше школе припремили су представу ,,Маша и 

зубић“. Представу су припремили ученици 3/5 одељења, група Ц, у оквиру вежби Превентивне 

стоматологије, коју води наставник Ана Гајић. 

- 6.-10.3. одржана Недеља љубави (ликовне изложбе, вече љубавне поезије наших ученика), организација 

Ученички парламент; 

- Поводом 8. марта у холу школе је постављена изложба „Српске најпознатије уметнице“, наставница 

Љиљана Теодоровић Милинковић; 

- 13.3.2017. У ЗТШ организовано гостовање глумца Ивана Јефтовића за 70 ученика ради промоције 

Позоришта лектира на сцени Божидарац, у организацији  Наташе Петровић; 

- 16. марта одржано је такмичење „Први глас Звездаре“, ученица Ивона Шибул је освојила прво место; 

- 25. марта 2017., 5 ученика ишло је на пешачку туру по Авали. Уппзнаваое са делпм Ивана Мештрпвића, 

ппсета торању и споменику Васи Чарапићу. Назив акције „Поздрав пролећу“. 

 

 

Април 2017. 

- 2.4.2017. планинарска секција посетила Нови Сада. Путовање возом. 19 ученика је обишло сва значајнија 

места до Петроварадинске тврђаве.  

- 7.4.2017.ученици првог разреда посетили Музеј историје Југославије, изложба „Југо, моја Југо – 

гастарбајтерске приче“, Кућа цвећа, стална поставка штафета. Задужени наставник Весна Петровић.  

- 22.април, обележавање Дана сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 2. 

светском рату, Петровић В., ученици другог разреда.   

- 26.4.2017.  Посета музеју Иве Андрића, 25 ученика 3. разреда са наставницом српског језика и 

књижевности Н. Петровић. 

 

 

 

- 10.05.2017-31.05.2017. у организацији А. Гуњак ученици су посетили манифестацију „Мај месец 

математике“ 

- 12.05.2017. Посета Алеји великана на Новом гробљу, 26 ученика са Аном Ристовић Чар.  
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Мај 2017. 

- 26.05. 2017. Посета Конаку књегиње Љубице, 16 ученика слушало монодраму «На кафи код кнегиње» 

- У организацији библиотеке, 29. маја 2017. у школској зборници одржано је књижевно вече, промоција 

романа ,,Е, мој Асторе“ младог писца, Милана Мажибраде, којој су присуствовали ученици другог 

разреда, као и неки професори. 

- Изложба паноа ученика 2/2 на тему «Живот и дело Оскара Вајлда». 

- Библиотека се придружила хуманитарној организацији прикупљања добротворног прилога – књига за 

библиотеке на Косову и Метохији, а у оквиру иницијативе коју су покренули ,,Млади Србије“. 

Прикупили смо 71 књигу.  

- Рецитаторска секција је учестововала на такмичењу „Краљевство поезије“ које је организовала Градска 

општина Врачар у сарадњи са позориштем „Атељеом 212“, а у част глумца Петра Краља. Учествовали су 

Растко Ђурић 2/2 и Ивана Перић 3/2. Растко се пласирао у финално такмичење. 

- 30.5.2017. организована посета излжбе ''Метеори, гласници свемира'' у Природњачком музеју на 

Калемегдану изложбу постило 129 ученика другог разреда - задужени наставник Јелена Петковски 

- Обележавање Дана победе/Европе, ученици другог разреда, В. Петровић; 

- Обележавање Дана школе – Историјски маскенбал, Петровић В., опраштање са предметом историја, 

ученици другог разреда. 

- Прослава последњег наставног дана у школи – матуранти, одељењске старешине. 

 

 

Јун 2017. 

- 15.6.2017. Ботаничку башту ''Јевремовац''  посетило  52 ученика 1/5, 6 - задужени наставник Ј. Петковски 

- посета Дечијем културном центру где је приказан филм о Михаилу Пупину; ученици првог и другог 

разреда, В. Петровић 

- „Звездоденс“, школска манифестација, ученичке компаније, наставник Т. Алавања; 

- Прослава Матурске вечери - свечана додела диплома,  диплома Вук Караџић и награда: Златан ножић, 

Златна шпатула, Ученик генерације, Спортиста генерације. 

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

 

Број чланова секције 18 

Руководилац секцијом Јелена Петковски 

Број одржаних часова 35 

Септембар 2016. - форморана секција подељена задужења на основу интересовања. 

 

 

- Дан здраве исхране 1.12.2016. чланови еколошке секције, Ј. Петковски и Т. Жутић, четири предавања:  

1.  Правилна исхрана - Дубравка Рајић и Александра Гајић 2/3 направиле су пано Пирамиде исхране као 
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Децембар 2016 

 

и шему Систем шаке из Зимбабвеа, дата  препоруке за исхрану адолесцената  

2. Значај  воде за организам -  Мина Ђукић и Милица Филиповић 2/4  

3. Генетски  модификована храна -  последице и предности за произвођаче и купце - Марија Попадић и 

Ивана Радовановић 3/4, 

4. Значај  загревања пре физичке активности - Емина Хаџић 

- Спровођење анкете о здравој исхрани чланови еколошке секције, анализа и презентовање резултата 

члановима Већа природних наука, Јелена Петковски  

- Украшавање еколошке јелке прављењем украса од различитог већ коришћеног материјала Јелена 

Петковски и Тања Жутић 

Фебруар 2017. - Презентовање угрожених врста Србије – Белоглави суп, Аполонов лептир, Молика, степски божур 

  

 

Март 2017. 

- 17.3.2017. у Ректорату Универзитета Београда обележен је УНИСТЕМ ДАН манифестација посвећена  

промоцији истраживања матичних ћелија. Присуствовали Данијела Бранковић 3/2, Ана Костадиновић 

3/2, Дејана Суботић 3/1, Бојана Митровић 3/1, Марија Попадић 3/4, Ивана Радосављевић 3/4, Витомир 

Ђорђевић 3/4 направили пано о матичним ћелијама који је изложен у холу школе 

- 24.3.2017. одржана су предавања поводом акције ''Сат за планету Земљу''. Ученице  2/2 Ања Дошен и 

Драгана Крстић направиле су презентацију коју су презентовале ученицима 1/1,2,3,4,5,6 , 2/2,3,4 3/1 

 

 

Април, мај 

 2017. 

- Април –  Пут отпадних вода, Загађеност вода у Србији – Јелена Петковски  

- Мај -  анкета ученика првог и трећег разреда  на тему Одлагање медицинског отпада, анализа резултата и 

упоређивање одговора које су давали ученици првог и трећег разреда као и одговора стоматолошких 

сестара техничара и зубних техничара 

- 30.5.2017. организована је посета изложбе ''"Метеорити, гласници свемира" аутора Александра Луковића 

кустоса минералога која је постављена у Природњачком музеју на Калемегдану. Изложбу  је посетило 

129 ученика другог разреда ( 2/1,2,3,4). 

 

Јун 2017 
- 8. и 9. 6. 2017. у одељењима 3/1,2,3,4 одржана предавања на тему Одлагање медицинског отпада 

предавачи Милош Радановић, Бојна Митровић и Божидар Комазец ученици 3/1  

- 15.6.2017. организована је посета Ботаничке баште «Јевремовац»  50 ученика првог разреда (1/5,6) и 

чланови секције 

Планиране активности 

које нису реализоване 

Пут отпадних вода, Загађеност вода у Србији нисмо потпуно успели да реализујемо тако да ће нам једна од 

тема у току следеће године бити иста.  
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РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Секцијом руководи  Радмила Милановић 

Број ученика  10  

 

 

 

 

 

 

 

Активности, време 

реализациије 

                 У септембру 2016. окупили су се стари чланови и нови чланови ове секције. Секцију је чинило 

десет ученика различитих разреда. Усвојен је план рада, а нови чланови су упознати и са досадашњим радом 

секције. До децембра 2016, секција се састајала једном месечно с обзиром на то да су такмичења у 

рецитовању календарски везана за друго полугодиште. У оквиру Новогодишње представе, рецитаторска 

секција Зуботехничке школе учествовала је са занимљивим наступом – Спој неспојивог, изражајно казивање 

новокомпонованих песама. Ученици Ивана Перић 3/2, Невена Ђурђевић 4/5, Растко Ђурић 2/2 и Никола 

Митровић 3/3 рецитовали су наизменично текстове новокомпонованих песама (Јелена Карлеуша, 

Смедеревац, Цеца, Миле Китић) и текстове песама које су врло слушане и које имају поруку (Тома 

Здравковић, Бијело дугме). Циљ је био да се направи разлика у квалитету ових песама с обзиром на то да 

млади, слушајући новокомпоновану музику, не обраћају уопште пажњу на смисао песама, већ само на 

музику. За добро уживање треба да постоји и квалитетна музика и квалитетан текст. 

                   Од јануара до априла 2017, одржано је 29 часова. Рад је био тимски. Уважавало се мишљење 

свакога од нас. Предано смо радили на избору песама које би требало да одговарају и полу, и узрасту и 

афинитетима рецитатора. Истраживачки рад је у неким тренуцима био врло тежак, јер је већина песама у 

мушком роду, а редове ове секције испуњавају већином девојке. Након тога, песме смо ишчитавали, 

анализирали (како би рецитатори доживљено изнели своје казивање), правилно акцентовали речи, одрђивали 

дужине, делили на веће мисаоне целине-пасаже, на блокове, проналазили логички акценат, градације. 

Вежбали смо и дикцију, правилан положај тела, правилно дисање, интонацију и јачину гласа. На крају, песме 

су се училе напамет. На школском такмичењу у јануару, одабрана су три ученика за Општинско такмичење, 

које је и ове школске године било у марту. Успех се ове школске године опет нама осмехнуо! Ученик 2/2 , 

Растко Ђурић, освојио је 2.место, ученик 3/3, Никола Митровић освојио је 3.место и тиме су се пласирали на 

Градско такмичење, а ученица Ивана Перић 3/2 је похваљена од стране жирија. То нас је подстакло да се са 

великим ентузијазмом спремамо за још веће признање. Спремање је подразумевало све оно што смо радили 

и за претходна такмичења, али је овога пута било много једноставније. Песмом се овладало толико, да смо се 

поигравали са њом. Такав начин рада чини да рецитатор буде још сигурнији у казивању. На Градском 

такмичењу у априлу нисмо поновили успех од прошле године. То нас није обесхрабрило. Већ у мају 2017, 

учестововали смо на такмичењу „Краљевство поезије“ које је организовала Градска општина Врачар у 

сарадњи са позориштем „Атељеом 212“, а у част глумца Петра Краља. Учествовали су Растко Ђурић 2/2 и 

Ивана Перић 3/2. Растко се пласирао у финално такмичење. Ту није успео да заузме једно од три места, али 

искуство је непроцењиво и јединствено. 
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ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 

Руководилац секције  Весна Кнежевић Живић 

Број ученика  18 

 

 

 

 

 

Октобар 2016. 

Одржан први радни састанак досадашњих чланова Драмске секције и донета одлука о пријему нових 

чланова. 

Усвојен план рада за школску 2016/2017. годину. 

Извршена анализа рада и резултата у школској 2015/2016. години. 

Приказани снимци претходних представа постављених на Yu Tube канал Школе. Коментарисање и анализа 

изабраних драмских текстова и реализације у школским условима. Стари чланови пренели су своја искуства 

у досадашњем раду. 

Чланови су дали своје предлоге за побољшање услова за извођење школских представа. Предложили су 

израду костима и сценографије како би се простор оплеменио и заличио на сцену. 

Формирана је секција. Чланови су: глумци:  Растко Ђурић II/2, Ивана Перић III/2, Снежана Новчић I/3, 

Немања Вучковић III/6, Анђела Манојловић I/2, Снежана Комосар IV/1, Марио Омелић IV/1, Алекса 

Новаковић IV/1, Теодора Марковић IV/1, Ана Милосављевић IV/1, Невена Нешић IV/1, Константин 

Живковић, Лука Павићевић, Здравко Трипковић, Алекса Дамњановић и Душан Симић IV/1; костимограф-

Јована Димитријевић IV/1, водитељ Марија Дацић III/3. 

Проучаван одабрани текст на предлог проф. Весне Кнежевић Живић „Марко Краљевић пред Хашким 

трибуналом“. Прилагођавање текста времену трајања представе и условима извођења. 

Одржане читалачке пробе на којима је извршена и подела улога. 

 

 

Новембар 2016. 

 

Увежбавање драмске сцене и ситуације у одабраном тексту. С обзиром на скромне услове, јер се представе 

играју у школском холу без техничке подршке и адекватне сценографије, осмишљавана су решења како би се 

текст прилагодио постојећим условима. 

Одржавање распоредних проба и рад на тексту. 

Груписана лица и ствари на сцени. 

Вежбања сценских покрета у комбинацији са текстом. Усвајање текста напамет. 
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Децембар 2016. 

Увежбаване сценске ситуације, анализирани драмски карактери на импровизованој позорници. 

Вежбање дикције, акцентовање, говорнe радње на одабраном тексту. 

Сценографија и костими (осмишљавање костима и декора у складу са драмским временом и карактером 

драмских јунака). 

Осмишљавање звучних ефеката и музичких деоница у складу са текстом. Израда и постављање декора. 

Генерална проба. 

Премијера (школска приредба) - у холу школе, 27.12.2016. у 13.00 часова 

Одгледан снимак представе који је постављен и на Yu Tube каналу.Анализиран рад секције и постигнут 

договор за наставак рада у следећој школској години. Сви чланови су добили компакт дискове са снимком 

представе и похваљени су на Наставничком већу за изузетно успешно извођење. Размењена искуства и срећа 

због великог успеха. 

 

 

„ПРИРЕДБА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ“ 

 

Руководилац секције Ана Ристовић Чар 

Број ученика 

обухваћених секцијом 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Активности, време 

реализациије 

У петак, 27. јануара 2017. у 14 часова одржана је свечана Светосавска академија поводом Дана Светог Саве, 

школске славе. Након говора свештеника, сечења славског колача и наступа хора који је организовала 

наставница музичког Анета Пантић, и музичких тачака неколико ученика (Ксенија Миљевић, 2-3, флаута и 

Исидора Благојевић, Сара Нешковић, Тамара Тринка, Драгана Милошевић, Маја Пејовић, Нађа Полјак, 

Анђела Јанковић, 1-4) одржана је приредба у организацији и режији наставнице српског Ане Ристовић, под 

називом ,,Вулкан доброте у теби“ у којој је учествовало 19 ученика другог и трећег разреда: Исидора 

Јовановић, Димитрије Миловановић, Зорана Милосављевић, Стефан Лемпоукас, Алекса Чаировић (2-4), 

Маја Јевтић,  Александра Гајић, Миљана Тодоровић, Наташа Крајчиновић, Марија Хорват, Леонтина Топић 

(2-5), Душан Недимовић (2-2), Анђела Вучковић, Ана Кукољ, Сандра Томић (2-6) Никола Митровић (3-3), 

Немања Вучковић, Алекса Јовановић (3-6).  

Подсетили смо се основних светосавских вредности и врлина, хуманости као врлине коју треба да негујемо у 

својој свакодневици, као и добрих примера из наше свакодневице и нашег окружења. Наступ ученика пратио 

је богат видео-материјал који је пројектован на видео-биму. И ове године у костимирању ученика 

учествовала је наставница латинског Софија Ераковић, а техничку подршку пружио је наставник Томислав 

Алавања. Подсетили смо се шта данас значи водити рачуна о свом језику, култури, бити хуман, пружати 
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другима, бити пожртвован и несебичан, и у свакој ситуацији бити и остати свој.  

Рад на припреми приредбе трајао је од 15. новембра 2016. до 27. јануара 2017. Током новембра месеца 

вршено је прикупљање текстова које ће ученици рецитовати и изводити на приредби, као и избор ученика. 

Током децембра месеца ученици су се окупљали једном до двапут недељно и имали вежбе читања, 

рецитовања, а потом и кретања на сцени. Након завршетка зимског распуста, на пробама смо се договарали о 

сценографији, одећи као и визуелном материјалу који ће бити пројектован на видео-биму и имали смо 

неколико техничких проба. Генерална проба је одржана 27. 1. 2017. 

 

МЕДИЈАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

Секцијом руководи  Маја Врачар, педагог 

Број ученика  38 

Број састанака  7 састанака  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности, време 

реализације 

У септембру 2016. године на основу израђених критеријума за избор ученика медијатора уз консултације са 

одељењским старешинама изабрани су ученици медијатори – чланови медијаторске секције. На тај начин је 

формирана секција од ученика 1. и 2.разреда.  

Поред редовних чланова секције изабрани су и ученици медијатори за семинар Вршњачка медијација који је 

одржан у другом полугодишту. Родитељи/старатељи су упознати са активностима медијаторске секције и 

реализовним активностима на нивоу школе. Презентација медијације и рада медијаторског тима је део 

акционог плана групе медијатора који су прошли обуку школске 2015/2016.године и презентовали резултате 

рада одељењским старешинама и одељењској заједници. Презентација медијације ученицима на часовима 

одељењске заједнице припремана је на састанцима медијаторске секције у октобру и новембру 2016.године 

тако што су два медијатора радила у пару презентацију својим вршњацима у одељењима 1. и 2.разреда поводом 

обележавања Међународног дана Толераницје (16.новембра).  

У оквиру плана рада медијаторске секције Зуботехничке школе реализован је семинар из области превенције 

конфликата–вршњачке медијације. Циљна група семинара били су ученици који похађају први и други 

разред. Семинар је  одржан  7. 8. и 9.  марта у наставној бази учионици предвиђеној за обуке у школи. 

Укупан број учесника био је 23. Циљ програма „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију” 

је оспособљавање  адолесцената за ненасилно решавање сукоба.  

Име и презиме, одељење: Наташа Атанасковић, I1, Милица Бабић, I1, Александра Бајић, I2, Алекса Илић, I2, 

Марија Јовановић, I3, Сара Нешковић, I4, Нађа Пољак, I4, Матија Стоилковић, I5, Ања Коковић, I5, Данијела 

Спасић, I6, Рефа Малићевић, I6, Лука Пузовић, II1, Павле Петковић, II1, Нина Бурлић, II2, Марија Магдалена 
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Митровић, II2, Даница Ђуришић, II3, Софија Петровић, II3, Вања Милутиновић, II4, Зорана Милосављевић, II4, 

Tамара Мирковић, II5, Ања Ћелић, II5, Јован Вујић, II6, Сара Пушкаревић, II6. 

Тродневна обука се састојала се од поучавања, вођења, искуственог и партиципативног учења, уз кориштење 

различитих метода (радионичарски метод рада, вежба у групама, индивидуални рад, метод драматизације - 

играње улога). После обуке млади су израђивали акциони план за примену вршњачке медијације у школи. 

Евалуација акционог плана ће се спроводити након сваке активности у школској 2016/2017.години. На обуци су 

гостовали вршњачки едукатори који су прошле године завршили обуку из медијације: Сара Павићевић и 

Хафиза Иброли из 2/2 одељења. 

Идеја програма „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију“ је да се кроз примену програма 

у школи млади оспособе да буду посредници у сукобима и на тај начин узму активно учешће у процесима 

решавања сукоба. Реализацијом семинара „Вршњачка медијација» ученици су се упознали и стекли вештине 

кроз обраду следећих тема: Притисак вршњака, дијаграм вредности младих данас, увод у ненасилну 

комуникацију, бес и како га конструктивно превазићи, управљање конфликтима, школа и медијација, кораци у 

медијацији, типичне грешке медијатора, медијатор на делу-провежбавање медијације. Након реализације 

семинара урађен је акциони план презентовања медијације ученицима на часовима одељењске заједнице и 

израде паноа и постера за огласну таблу и зидове холова у школи.  

У априлу је  реализована посета вршњачког тима за заштиту против насиља ОШ „Десанка Максимовић“ 

медијаторској секцији Зуботехничке школе 25.4.2017.године. На заједничкој радионици ученици су се 

подсетили основних појмова медијације и разменили запажања о најчешћим  разлозима конфликата међу 

младима. Установили су да је то најчешће вербално насиље. Медијатори су са координаторима Славицом 

Ђукић из ОШ „Десанка Максимовић“ и педагогом Мајом Врачар разменили идеје за заједничку кампању за 

медијацију Зуботехничке школе и ОШ „Десанка Максимовић“ на општини Звездара у наредној школској 

години. Неке од идеја за заједничку кампању су организација спортских и музичких догађаја, креирање 

драмских представа, ликовни и литерални конкурси на тему ненасилног решавања конфликата. На крају су се 

сложили да то буде драмска представа састављена од чланова медијаторске секције обе школе. Циљ представе 

би био ширење свести о ненасилном решавању конфликата и промоција мира. Такође, ученици су се 

договорили да заједно направе химну медијације. Размена између  две школе је била изузетно успешна и 

постоји обострана заинтересованост за промоцију и примену медијацију међу децом и младима. 

 

Евалауција рада 

секције и израда 

плана за наредну 

годину: 

 

Укључивање теме о превенцији конфликата у рад одељењских заједница и рад школе је довело до тога да 

ученици постају активни у решавању проблема који се јављају у њиховом окружењу, уче се преузимању 

одговорности за конфликте који се дешавају. Поред ових, постоји још низ разлога за примену вршњачке 

медијације и добити за школу као што су развој алтернатива традиционалним начинима увођења дисциплине и 

решавања проблема у школи, мењање опште атмосфере и односа који у школи владају. Васпитни значај 

програма за одељењске старешине и наставнике се огледа у томе што мање мање времена проводе водећи 
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рачуна о дисциплини и имају боље услови за рад, атмосфера и резултати који се односе на образовну и 

васпитну функцију. Добит за ученике се односе на активност у процесу решавања проблема, усвајање 

конструктивних модела понашања и преузимање веће одговорност за решавање међусобних проблема. 

Родитељи учесника семинара су показали интересовање и подршку деци за одлазак на обуку из вршњачке 

медијације.  

Обука из вршњачке медијације имала је изузетно позитиван утицај на саме будуће медијаторе у смислу 

додатног оснаживања и јачања, као и подизања самопоуздања.  

Није реализована трибина „Насиље није наш избор“ која је планирана за фебруар/март 2017. 

У даљем раду секције следеће школске године 2017/2018. планирамо да наставимо сарадњу са основним 

школама на Звездари  и подржимо рад вршњачких тимова, као и будемо домаћини основцима из вршњачких 

тимова којима ће подршка вршњачких медијатора из Зуботехничке школе отворити нове идеје и активности за 

примену програма превенције насиља.                              

 

ФОТО СЕКЦИЈА 

 

Секцијом руководи 

наставник 

Владимир Весић 

Број ученика 

обухваћених секцијом 

12 

 

Септембар 2016 

 

Фотографисање орјентационог кретања на Koшутњаку 

Фотографисање и израда филма о пријему првака 

Фотографисање општинског такмичења у кошарци 

Фотографисање заједничког родитељског састанка везаног за екскурзију 

 

Октобар 2016 

 

Фотографисање и израда филма матурске екскурзије Беч-Будимпешта 

Фотографисање предавања наставника Светлане Ђорђевић 

Фотографисање и израда филма о посети Зуботехничке школе из Сарајева 

 

 

 

Новембар 2016. 

Фотографисање предавања наставника Светлане Ђорђевић 

Фотографисање општинског такмичења у одбојци 

Фотографисање акције добровољног давања крви 

Фотографисање и израда филма такмичења у караокама 

Фотографисање презентације планинарске секције 

Фотографисање републичког такмичења у пливању 
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Децембар 2016. 

Фотографисање новогодишње приредбе 

Израда филма новогодишње представе „Марко Краљевић пред Хашким трибуналом“ 

Израда новогодишњег филма „Тоthnjak“ 

Израда новогодишњег филма „Било једном у ЗТШ-у“ 

Фотографисање презентације о здравој исхрани 

Фотографисање дечије новогодишње представе за децу запослених 

Фотографисање предавања о СИДИ 

 

Јануар 2017. 

Фотографисање општинског такмичења у фудбалу 

Фотографисање и израда филма са школске славе Свети Сава 

Фотографисање и израда филма и израда паноа са скијања „Valfrejus 2017“ 

 

 

Март 2017. 

Фотографисање и израда филма са стручног усавршавања професора физичког васпитања Крвавец 2017 

Фотографисање и израда филма са излета на Дивчибаре 

Фотографисање каријерног вођења - предавања 

Фотографисање презентације вештине „Кин-јо“ 

 

 

 

Април 2017. 

Фотографисање Београдског сајма образовања 

Фотографисање акције добровољног давања крви 

Фотографисање продајне изложбе деце из дома за незбринуту децу 

Фотографисање са Београдског маратона 

Фотографисање хуманитарног одбојкашког турнира 

Фотографисање предавања о саобраћају 

Фотографисање школског такмичења у моделовању фиксних надокнада 

Фотографисање акције Замена улога 

 

 

 

Мај 2017. 

Фотографисање Градског такмичења у атлетици 

Фотографисање  посете ученика из Швајцарске 

Фотографисање екскурзије ученика прве године у Врњачкој бањи 

Фотографисање и израда филма са Звездоденса 

Фотографисање и израда филма са прославе матураната 

Фотографисање мајских сусрета 

Јун 2017. Фотографисање и израда филма Историски маскенбал 

Фотографисање матурске вечери 
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ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 

Секцијом руководи 

наставник 

Светлана Ђорђевић 

Број ученика 

обухваћених секцијом 

70  

 

 

 

 

 

Активности, време 

реализациије 

- 22. октобра 2016. год обилазили смо Средњи и Јужни Банат. Посетили смо Ковачицу и Музеј Наиве. 

У Идвору посетили смо родну кућу Михаила Идворског Пупина, одгледали филм о његовом животу и 

изложбу његових проналазака. Затим смо посетили Орловат родно место Уроша Предића и уживали у 

предивном иконостасу коју је У. Предић осликао у 71.год. 

- 29. новембра 2016.год. ученице Кнежевић Анђела и Новаковић Марија из 2/2 одељења направиле су 

презентацију о планинарској  секцији. Такође су прикупиле предлоге за нове акције.  

- Чланови планинарске секције учествовали су у украшавању школе. Направили смо јелку од шишарки 

за хол школе и мале икебане за школске просторије. 

- Стигли смо до Зрењанина бивши Бечкерек и обишли знаменитости овог занимљивог града. У бањи 

Русанди, Меленци уживали у заласку Сунца изнад сланог језера у јату лабудова и лету сова Ушара. 

Учешће узело 26 ученика. 

- 25. марта 2017.год. 5 ученика ишло је на пешачку туру по Авали. Поред пешачења упознали смо се са 

делом Ивана Мештровића, Посетили торањ и споменик Васи Чарапићу. Назив акције “Поздрав 

пролећу“ 

- 2. априла 2017. год. посетили смо Нови Сада. Путовали смо возом. Обишли смо сва значајнија места и 

отшетали се до Петроварадинске тврђаве. Учествовало 19 ученика. 

- После сваке акције планинари, учесници правили су паное. 
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СЕКЦИЈА ЗУБНИХ ТЕХНИЧАРА „КОРОНА“ 

 

Секцијом руководи 

наставник 

Светлана Петковић 

Душко Стојановић 

Број чланова секције 6 

Број одржаних часова 35 

 

 

 

 

Активности, време 

реализациије 

Септембар 

Рад са гипсом (изливање кокила, отисака за пацијенте, отисака са фантома). Обрада патрљака, уношење 

модела у артикулатор. За млађе разреде, израда фигура од гипса. 

Октобар 

Моделовање топлом и хладном методом. 

Новембар - Моделовање – учећи на грешкама и методом корак по корак. 

Децембар 

Креативна радионица (сваки ученик према својим могућностима и свом избору моделује различите фигуре). 

Новогодишња изложба досадашњих радова. 

Април 

Оклузална морфологија – усвајање знања (теоретско знање – презентација и панои). Оклузална морфологија 

– практични рад. 

 

 

Планиране 

активности које нису 

одржане 

Јануар – Фебруар 

Обилазак Дома здравља и приватних техника, израда школског часописа 

Март 

Презентације ученика, предавање бившег ученика о CAT-CAM керамици. 

Мај - Такмичење у креативној радионици и такмичење у моделовању. 

Разлози: 

За реализацију планираних активности које нису остварене имали смо техничких, материјалних и 

временских проблема. За неке активности је потербно много више времена од очекиваног, поједине 

активности захтевају усклађивање са редовном наставом. Током рада секције ученици су показали већа 

интересовања за одређене наставне јединице, које смо продужили на рачун активности за које су ученици 

били мање заинтересовани (узевши у обзир да секција треба да прати интересовања ученика, временом је 

мењан и план рада који са ученицима радила на почетку године). Након евалуације програма, направили смо 

програм за следећу школску годину 2017-2018.  
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ШАХОВСКА СЕКЦИЈА 

 

Секцијом руководи 

наставник 

Синиша Хорват 

Број ученика 

обухваћених секцијом 

8 

 

 

Активности, време 

реализациије 

Школске 2016-17. год.  формирана је шаховска секцуја. На секцију је долазило од 6-8 ученика. Највише су 

долазили ученици 1 године. Секција је ове године била замишљена као школа шаха. Ученици су показали 

основно познавање шаховске игре.  

Септембар – новембар 2016. -  рад се базирао на теорији отварања.  

Децембар - фебруар 2017. - рад се базирао на основама стратегије и тактике. Полазници секције показали су 

солидно знање из задатих тема.  

Март – април 2017. - рад се базирао на основама средишњице, и решавању шаховских проблема.  

Мај - рад на завршници шаховске партије. Коришћени су званични уџбеници шаховског савеза србије.  

У школској 2017-18, надам се још бољем раду. Сваки почетак је тежак, па за почетке секције мислим да сам 

остварио циљ. 
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САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Координатор 

активности 

Томислав Алавања 

 

 

Септембар 2016. 

 У периоду од 18-21.септембра 2016. године у компанију Вита у Бад Закингену на курс по избору 

Зуботехничког стручног већа послати су: Ана Савић, Мирјана Мрдаковић, Зорица Шћекић, Маја 

Александрић, Ваја Манојловић, Небојша Зејак, Душко Стојановић и Томислав Алавања. Тема курса 

била је “Употреба различитих транслуцентних маса  у комбинацији са транспарентима и мал 

фарбама ради постизања што бољих естетских својстава веродостојнијих природном зубу.  

 У Пољопривредној школи, 27. и 28. септембра одржао сам семинар за ученике 3. и 4. разреда из 

области предузетништва, као део пројекта ГО Звездара 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 2016 

 У недељу 2.10.2016. од 9 до 12 часова, одржана је манифестација"Дани здравља" у организацији ГО 

Звездара. Осим ДЗ Звездара, АТД Звездара, Медицинске и ФФШ, учешће је узела традиционално и 

Зуботехничка школа. школу су представљали наставници: Милица Трбојевић, Слађана Неагић, др 

Марко Гојнић и Томислав Алавања. Од ученика присуствовали су: Катарина Пушица, Сташа 

Караџић и Катарина Стефановић. Гости сајма су осим класичних превентивних здравствених 

прегледа, имали прилику да ураде и стоматолоске прегледе и мерење нивоа шећера у крви од стране 

наших наставника и ученика. 

 Ученица Катарина Чутурило, одељења 4/3, разрденог старешине Александре Мијовић, почетком 

октобра отпутовала је за Брисел као један од два представника Србије на специјалну едукацију 

“Лидер за један дан“, намењен члановима  ученичких компанија, програма ДмуС који поседују 

изузетне предузетничке вештине. Циљ програма је да оспособи младе људе да направе избор 

каријере, прошире своје мреже и прошире своје могућности у каријери. Предузетници ће имати 

прилику да буду под менторством најбољих лидера из сенке на један дан. Покровитељ догађаја је 

Мајкрософт. 

 У понедељак,  28.11. на семинару’’Кружна економија” у ГО Звездара испред Зуботехницке школе 

присуствовали су: Ана Радојевић, Јелена Орозовић, Стефан Милоски, Душан Газивода, Јована 

Дулић, Јована Костић, одељења 4/7 и Катарина Чутурило одељења 4/3 

 

Децембар 2016. 
 На 4. регионалном „Пословном изазову", 23.12.2016. у хотелу “М”, ЗТШ  су представљале: 

Милуновић Милана, Миликић Марија, Милошевић Невена 3/1 и Глоговац Сара 3/4 
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Фебруар 2017. 

 У суботу 25.2.2017. одржала се презентација Зуботехничке школе у ОШ Филип Кљајић Фића. ЗТШ  

су представљали: Милана Милуновић 3/1, Павле Петковић 2/1 и наставница Милица Трбојевић 

 У 6.београдској гимназији 27.2. и 28.2. одржане су музичке радионице за општинско такмичење 

„Први глас Звездаре“, које је водио Душан Дуда Безуха. 

 

 

 

 

Март 2017. 

 Генерална проба одржана је 10.3. док је такмичење одржано 16.марта. Учешће на радионицама и 

самом такмичењу узеле су ученице: Јелена Вујковић одељења 4/4, Јасна Јовановић одељења 4/6, и 

Ивона Шибул одељења 3/2.  На такмичењу у поп/рок жанру, Јелкена Вујковић освојила је награду за 

најемотивнију интерпретацију, док је ученица Ивона Шибул освојила убедљиво прво место. Овом 

приликом похваљујем све такмичаре, али и презентаторе школе.      

 У суботу 11.3.2017. одржала се презентација Зуботехничке школе у ОШ Филип Филиповић. 

Зуботехничку школу представљале су ученице Милана Милуновић и Марија Миликић одељења 3/1 

и наставници Милица Трбојевић и Томислав Алавања.                                                                                                         

 Тим за професионалну оријентацију ОШ Краљ Петар Први, 23.3.2017. организовао је 

традиционални Сајам образовања за ученике седмог и осмог разреда и њихове родитеље.                                                              

Зуботехничку школу представљали су: Марија Миликић,  Милана Милуновић  одељења III1, и 

наставница Милица Трбојевић 

 

 

 

 

 

 

Април 2017. 

 

 У холу Зуботехничке школе, у суботу, 1.4.2017. одржана је прва проба за МФ Звездоденс. 

 У суботу 8.4.2017. у МС Бигз одржана је друга проба за МФ Звездоденс. 

 Традиционални Сајам образовања у организацији Градске општине Звездара одржан је у холу 

Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија, у четвртак 6. априла 2017. године. 

Зуботехничку школу представљали су: Катарина Пушица, Иван Илић, Дуња Крстић одељења IV4 и 

наставник Томислав Алавања 

 Секретаријат за образовање и дечију заштиту, Привредна комора Србије и Филијала за град Београд 

Националне службе за запошљавање организoвали су дводневни Сајам средњих стручних и 

уметничких школа.  Под слоганом „По својој мери школу изабери“ ученици и њихови родитељи 11. 

и 12. априла били су у прилици да сазнају све информације о средњим стручним и уметничким 

школама, њиховим образовним профилима, наставним предметима, ваннаставним активностима, 

као и о могућностима за запошљавање у одређеном занимању.  

Зуботехничку школу представљали су ученици: Зорана Милосављевић, Барбара Илић,  Милица 

Бозало одељења II4, Марија Миликић , Милана Милуновић одељења III1, Катарина Пушица, Иван 

Илић, Дуња Крстић одељења IV4 и наставници Милица Трбојевић и Томислав Алавања 
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Мај 2017. 

 

 

Звездоденс 2017 

У уторак, 23. 5. 2017. Са почетком у 18.30 часова, одржан је 15. музички фестивал Звездоденс ( 12. 

Школски). На такмичењу је наступило 11 извођача са 22 композиције. Такмичили су се: 

 Ивона Шибул, одељења 3-2, разредног старешине Јелене Петковски 

 Ана Пиперски, одељења 4-3, разредног старешине Александре Мијовић 

 Јасна Јовановић, одељења 3-6, разредног старешне Мире Мажибраде 

 Катарина Ђуровић, одељења 1-3, разредног старешине Наташе Алимпијевиц  

 Доротеј Димитријевски, одељења 4-5, разредног старешине Миљке Вицковић 

 Јелена Маринковић, одељења 2-3, разредног старешине Анете Миливојевић 

 Миа Јовичић, одељења 3-1, разредног старешине Снежане Машић  

 Страхиња Распоповић одељења 4-5,  разредног старешине Миљка Вицковић 

 Анђела Сикирић, одељења 3-4, разредног старешине Наташе Петровић 

 Јелена Вујковић, одељења 4-4, разредног старешине Радмиле Милановић 

 Никола Марјановић, одељења  

4-2, разредног старешине Милице Бошковић. 

Осим сјајних водитеља Милице Савковић одељења 4/5 и Растка Ђурића одељења 2/2 у 

организацији фестивала учествовали су: Невена Милошевић, Милица Костић, Марија Миликић, 

Милана Милуновић, Маја Мартиновић, Зорана Милутиновић и Адриана Марковић одељења 3/1, 

разредног старешине Снежане Машић. 

У ревијалном делу наступила је трочлана плесна група ИГИКАИ и четворочлана брејк денс 

група на челу са Душаном Савићем. Техничком подршку, расветом и овучењењем координирао 

је Аријан Игић. За фотографију и снимање фестивала, као и сваке године био је задужен 

професор Влада Весић. 

Жири у саставу: Радмила Милановић, председница жирија, Милица Трбојевић,  Наташа 

Петровић, Ивана Перић, Милица Мичић, након сабирања гласова прогласили су победнике 

фестивала. 

Треће Место освојио је Доротеј Димитријевски, друго Ивона Шибул, а прво Јелена Вујковић. 

Честитамо такичарима на освојеним местима а осталим учесницима, водитељима, 

организаторима и плесним групама на професионализму и ентузијазму.  
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ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Вођа пута и 

подносилац 

извештаја 

 

Коста Поповић 

 

 

 

Екскурзија 

првог разреда 

Ескурзија Врњачка Бања, 16.5.-18.5.2017. 

Дежурна патрола милиције извршила је преглед аутобуса у 7 часова. На  пут је кренуло 119 ученика, 6 професора 

са 2 аутобуса. Сви ученици су дошли на време. Са успутном паузом дошли смо до Крушевца где смо обишли 

локалитете са локалним водичем. На путу до Врњачке Бање били смо и у манастиру Љубостиња. По обиласку 

знаменитости, сместили смо се у хотелу „Бреза“. Собе су биле дво и трокреветне. Другог дана обишли смо 

манастире Студеница и Жича, а после подне и шетња кроз саму бању. Тећег дана после слободног преподнева 

вратили смо се за Београд у вечерњим часовима. 

Хотел „Бреза“ у којем смо били смештени је добар, има спортских садржаја који раде, а у склопу хотела је и  

дискотека. Собе су двокреветне и трокреветне. Храна је добра. За доручак је шведски сто, а за ручак и вечеру  

послужење. 

Аутобуси су чисти, а возачи добри и толерантни. Програм је у потпуности испуњен.  

Екскурзија 

другог разреда 

Због недовољног броја заинтересованих ученика, планирана екскурзија није реализована.  

 

 

 

 

 

Екскурзија 

трећег разреда. 

Северна Грчка, Паралија,  27.09.-1.10. 2016., Агенција Глобус 

Укупно ученика: 156, Одељењске старешине:  5 

Полазак је био заказан за 6:00 на паркингу ОТЦ Нови Београд. После уредно прегледаних аутобуса од стране 

саобраћајне полиције пошли смо ка Грчкој. Са неколико пауза и без већег задржавања на границама у Паралију 

смо стигли у послеподневним часовима. Собе су биле дво и трокреветне. Хигијена соба на одличном нивоу.  

Другог дана обишли смо фабрику икона, Метеоре, манастир Свете Петке. Трећег дана ишли смо у музеј и у 

обилазак ископина древног града  Дионис у подножију Олимпа. Четвртог дана ишли смо пут Солуна где смо 

имали разгледање истог и посету Српском војничком гробљу Зејнтилик.  

Свако вече било нам је оганизовано, тако да смо три пута ишли у дискотеку, и једно вече имали смо националну 

вечеру са програмом фолклора. 

Храна, смештај и услуга у хотелу су били добри. Деца су била послушна, никаквих проблема није било. 

Агенција је испунила све наше захтеве, аутобуси и возачи више него коректни. Водичи добри и предусретљиви. 
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Екскурзија 

четвртог 

разреда. 

Будимпешта – Беч - СентАндреја – Вишеград, 05.10. - 08.10.2016 

Дежурна патрола полиције извршила је преглед аутобуса од 7.30 - 8.10 часова. Полазак је услед тога био померен 

на 8.20 часова. На пут је кренуло 109 ученика, 5 одељенских старешина и директор школе. Вожњом преко Новог 

Сада и Суботице уз успутна задржавања стигли смо у Будимпешту и сместили се у хотел. Уз пратњу водича 

отишло се на крстарење Дунавом и  разгледање Будимпеште ноћу. 

Следећег дана са локалним водичем ишло се у разгледање Будимпеште. На програму је био обилазак: Трг Хероја, 

Амбасада Србије, Сечењи купатило, Базилика Св. Иштвана, замак Војводе Хуњадија, Базилика Св. Стефана, 

Рибарски бастион, Ланчани мост, Парламент, Опера, Андрашијев Булевар, зграда Балетског института, Маргитин 

мост, црква Светог Матеје, Краљевска Палата, Београдски кеј, Брдо Гелерт, Цитадела, улица Ваци. Након 

обиласка ученици су имали слободно време а увече после вечеру организован одлазак у дискотеку.  

Трећег дана на програму је био одлазак у Беч. Разгледање града са водичем: Хофбург, Парламент, споменици 

Марији Терезији, Надвојводи Карлу и принцу Еугену Савојском, музејска четврт, Бургтеатар, Парламент, Карлова 

црква, Мусиквереин, зграда Сецесије, Грабен, Стефансдом и Стефанспатз, хотел Сахер, Опера, зграда 

Хундертњасер, Плац Нацхмаркт, дворац Белведере, Историски музеј, и Абертина. Слободно време у улици 

Маријахилфестрасе. По повратку у Будимпешту вечера и одлазак у дискотеку. 

Последњи дан екскурзије обишли смо Сент Андреју и Вишеград и у њима све предвиђене локације. Нако тога уз 

успутне паузе стигли у Београд у вечерњим часовима. 

Смештај у хотелу био је добар. Собе су биле претежно двокреветне. Било је и трокреветних и четворокреветних 

соба. Храна у хотелу је била на бази Шведског стола. Аутобуси су били добри, возачи љубазни, водичи 

професионални. Све предвиђене активности су биле реализоване уз спорадична мала закашњења ученика.  

Зимовање 

ученика, излети 

Планирана зимовања ученика нису реализована због малог броја заинтересованих ученика. 

У оквиру рада планинарске секције ученици су са наставницима имали више пешачких тура и излета у околини 

Београда. Опширније у извештају планинарске секције.  



 150 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 

Наставник 

задужен за 

праћење рада 

Ученичког 

парламента 

 

 

Милица Трбојевић 

Председник 

парламента 

Подпредседник  

Секретар 

Мелиса Далифи 

 

Доротеј Димиртријевски 

Јовановић Јасна 

Конститутивна 

седница 

08.09.2016. 

Одржано 

седница 

16 

 

 

 

Септембар 2016 

 

 

 

 

- 08.09.2016.г. конституисан сазив Ученичког парламента, седници присуствовало 32 представника од укупног 

броја 52; увођење нових представника и подстицање интересовања ученика зарад у Парламенту;  

кандидатура за места председника, подпредседника и секретара 

- 23.09.2016.г. Одржана је друга седница Парламента, седници присуствовало 32 представника;  након 

представља ња кандидата, представници су гласали, председник Парламента Мелиса Далифи 4-2, заменик 

Димитријевски  Доротеј 4-5 и секретар Јовановић Јасна 3-6. Делегирани су ученици који присуствују раду 

Школског одбора и Наставничког већа:  Мелиса Далифи 4-2 и Савковић Милица 4-5. 

- Наставак хуманитарне акције Чеп за хендикеп.   

- 26.09.2016. Председништво Ученичког парламента имало је састанак са директорком др.Б. Благојевић- Седлар 

 

 

Октобар 2016. 

- Рад на утврђивању и информисању о Пословнику и Статуту Ученичког Парламента. Делегирање ученика 

представника Парламента за Школски одбор и присуствовање седницама Наставничког већа: делегирани су 

ученици који присуствују раду Школскогодбора, Наставничкогвећа – Мелиса Далифи 4-2 и Савковић Милица 

4-5. Доношење статута Ученичког Парламента и усвајање пословника о раду.  

- Председник парламента Мелиса Далифи и подпредседник Савковић Милица присуствовале су састанку 

”Недеља парламентаризма” у оквиру Канцеларије за младе Градске управе Града Београда. 

- У Шестој београдској гимназији одржала се трибина на тему Безбедност деце на интернету коју је водила 
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Татијана Ђурашковић, главни полицијски инспектор за борбу против високотехнолошког криминала. 

- Трибини присуствовали координатор УП, Милица Трбојевић, Ана Костадиновић и Ивана Перић 3-2. 

- 14.10.2016. На седници УП парламента одржана је пројекција филма „И ја сам хендикепиран“. Присуствовала 

је наставница Светлана Ђорђевић. 

- 28.10,2016 Одржан је округли сто коме је присуствовало 22 професора и 2 ученице из Вијећа учеика из 

сарајевске ЗТШ. 

- 28.-30.10.2016. Одржана је Генерална скупштина УНСС у Аранђеловцу.Присуствовали су представници 

среднјих школа из целе Србије и чланови Управног и Надзог одбора УНСС. Догађају је прсуствовала Савковић 

Милица 4-5. 

 

 

 

Новембар 2016. 

- 04.11.2016. Педагог Врачар Маја присуствовала седници у УП на којој је члановима парламента представила 

Школски развојни план за период 2016-2019 

- У Београду је одржан састанак  чланова УНСС у оквиру недеље парламентаризма. Наши представници су биле 

Катарина Стојковић 3-6 и Милица Савковић 4-5. Тема састанка је била модели инклузије у Србији. 

- 17.11.2016. УП ЗТШ се одазвао хуманитарној акцији Медицинске школе Помоћ Немањи Леонтијевићу, новац 

су уручиле чланице УП Анђела Ковачевић и Јасна Јовановић 3-6. 

- 26.11.2016. Посета Плавој шкољки, координатир УП Милица Трбојевић, са Димитријевским Доротејом 4-5, 

Хаџић Емином, Трпчевски Јованом, Петковић Павлом 2-2. и Дунчић Михајилом 3-1. 

- 28.11.2016. Караокама обележен Дан срењошколаца и студената. 

 

Децембар 2016. 

- 01.12.2016.г. Обележен Светски дан борбе против АИДС-а. Израдом паноа и постера који су постављени на 

упадљива места у школи. Представници Ученичког парламента су делили брошуре и едуковали ученике о 

вирусу. 

- 03.12.2016 г. Михаило Дунчић 3-1 и Павле Петковић 2-1 на позив Плаве шкољке присуствовали манифестацији 

обележаванје међународног дана особа са инвалидитетом. 

- 05.12.2016. Одржао се сајам волонтера, присуствовали су координатор УП Милица Трбојевић, Ивана Перић, 

Ана Костадиновић 3-2, и Вања Милутиновић 3-4. 

- 10.12.2016. Оржана манифесрација Новогодишња кутија, Ана Костадиновић, Ивана Перић 3-2, и Теодора 

Марковић 4-1. 

Јануар 2017. - 27.01.2017.Председништво Парламента присуствује свечаности обележавања Дана Светог Саве 

 

Фебруар 2017. 

- 24.2.2017.Чланови Удруженја параплегичара посетили су школу и испоручили смо им прикупљене чепове 

током године. Том приликом додељена нам је посебна захвалница. 

- 28.2.2017. Седници УП присуствовали су Јелисавета Икић, Анђелија Вукашиновић, Вук Стојнић -

координатори УНСС Општине Палилула и Звездара. 

 

Март 2017. 

- 3.3.2017.У библиотеци Геодетске школе одржано је предавање за писање филозофског есеја и јавни говор. 

Предавању присуствовале ученице Костадиновић Ана и Ивана Перић из 3-2 
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У Београду ,                                                                                                         

Септембар 2017.                             

                                                                                                                                    .................................................................................... 

                                                                                                                                        Др Биљана Благојевић Седлар  

 

 

 

                                                                                                                                           

- 06.-10.03.2017. Реализована је Недеља љубави. УП је делио поруке љубави које су осмислиле Катарина Јанчић 

4-5 Ана Зорић 4-5, Вања Милутиновић 2-4 и Зорана Милосављевић 2-4, у холу школе изложени су ликовни 

радови Мелисе Далифи 4-4, Сање Пејић 4-3 и Павла Петковића 2-1. Док је у школској библиотеци оджано Вече 

поезије. Слушали смо стихове наших ученика:Иване Перић 3-2, Николе Митровића 3-3, Невене Ђурђевић 4-5, 

Растка Ђурића 2-2 и Маје Јевтић 2-5. 

- 17.3.2017. Одржано је такмичење Први глас Звездре на ком су нас представљале Ивона Шибул 3-2, Јелена 

Вујковић 4-4 и Јасна Јовановић 3-6. Ивона Шибул је заузела прво место. 

- 30.03.2017. Одржан је одбојкашки хуманитарни турнир а новац је дониран ученици наше школе. 

 

 

 

Април 2017 

- Осму годину заредом 25.04.2017. одржан је ДАН ЗАМЕНЕ УЛОГА. Као и претходних година успешно је 

реалнизован и учествовали су сви запослени који обављају различите послове у школи. Поједини ученици 

прихватили су улогу професора, директора, администратора, наставника, помоћног особља 

- 06.-08.05.2017. Координатор УП наставница Милица Трбојевић, професорке Слађана Неагић, Ана Гајић, 

наставница Миљка Вицковић и психолог Маријана Пеулић биле су у посети Средњој зуботехничкој школи у 

Сарајеву, заједно са члановима УП Јасна Јовановић 3-6, Милица Савковић 4-5, Димитријевски Доротеј 4-5 и 

Катарина Стојковић 3-6. Округлом столу присуствовао је велики број наставника из ЗТШ из Сарајева. Слушали 

смо предавања која су нам била од великог значаја. 

- 28.04.2017.Павле Петковић 2-1 присуствовао и учествовао у пројекту УНСС на тему „Активација младих“. 

 

Мај/јун 2017. 

- 11.05. Нашу школу посетила је основна школа из Швајцарске. Водили смо их у обилазак школских просторија, 

наставне базе, стоматолошке поликлинике и размењивали искуства. Чланови УП ЗТШ који су их угостили су 

Мелиса Далифи 4-2, Видић Давид 4-5, Мања Луковић 4-3, Ивана Перић и Ана Костадиновић 3-2, Тијана Симић 

2-1 са координатором Милицом Трбојевић. 

- Организација поводом Историјског маскенбала и матурске журке у дворишту школе. 


