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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.  
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 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 ученика и наставника.     
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- 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 
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 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 

 

 Благовремено сам поднела  извештај о свом раду и раду установе који је усвојен у складу са законом 
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 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; 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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; 

 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; 
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СЕПТЕМБАР 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

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); 
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ОКТОБАР 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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; 
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ОКТОБАР 2016. 

 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. 

 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; 
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НОВЕМБАР 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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 Учешће, припрема документације и рад са просветним инспекторима у 

редовном инспекцијском 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,  
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ДЕЦЕМБАР 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 
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ДЕЦЕМБАР 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
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ЈАНУАР 2017. 

 

 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 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; 



 

15 

 

 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 септембар 2016.- фебруар 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; 

 Организација за учешће Зуботехничке школе на међународном 

пројекту Е-медика повезивања здравствених (и партнерских) 
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МАРТ 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
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МАРТ 2017. 

 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 Светлана 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 

 

 

 

 

 

АПРИЛ 2017. 

 

 

 

 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; 
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АПРИЛ 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. Задужени наставник Весна Петровић.  

 6.-8. април 2017. Припрема посете наставника и ученика 

Зуботехничке школе Београд - Средњој зуботехничкој школи у 

Сарајеву, превоз, смештај, стручне теме.  
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АПРИЛ 2017 

 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 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 
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МАЈ 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, реализован у холу школе,  М. Владичић; 
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МАЈ 2017. 

 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; 



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈУН 2017. 

 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 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.  
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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; 

 Припрема и реализација седница Наставничког већа; 

 Организовање састанака Стручних већа због планирања свеобухватних 

активности; 

 Рад на организацији разредних и поправних испита; 
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АВГУСТ 2017. 

 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; 
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 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; 

 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 
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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. 
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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.   

 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. 
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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. 
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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  

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 
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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 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 
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 „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 
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иновацијама“,у оквиру програма континуиране едукације Б-

964/16-II, организатор Удружење стоматолога Србије, 6 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 
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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 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. 
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 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. 
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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). 

 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 
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Стручно усавршавање, 

семинари, студијска 

путовања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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Стручно усавршавање, 

семинари, студијска 

путовања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 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,  
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Стручно усавршавање, 

семинари, студијска 

путовања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, 

 ,,Ергономија зуботехничке лабораторије“. Наставници: Ана Савић и 

Милица Станковић, 
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Стручно усавршавање, 

семинари, студијска 

путовања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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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, Славица Цветковић (1 бод) 

 Стручна тема ,,Психички поремећаји код адолесцената“, наставник 

Маријана Пеулић, 10 бодова. Предавње одржано и у Сарајеву. 

 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. 
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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....................................................... 
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Oстало 

 

 

 Материјал за ординацију и зубну технику........................ 

 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....................................................................... 
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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.  . 

 

 

 

Одлуке директора о 

правима, обавезама и 

одговорностима ученика и 

запослених 

 

 

 

Дисциплински поступци 

У школској 2016/2017. години директор школе је у складу са прописима 

одлучивао о васпитно-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; 
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Одлуке директора о 

правима, обавезама и 

одговорностима ученика и 

запослених 

- 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, 

и 

- 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; 
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- 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; 

- Јадранка Нанић, спремачица. 
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Запажања директора 

 

 

Првих шест месеци ове школске године обележио је буран почетак због новог уноса података у нови 

програм „ДОСИТЕЈ“ који је захтевао свакодневни прековремени рад секретара и директора школе уз 

ионако превелике обавезе у августу, септембру и октобру месецу. 

 

Велики број разговора са технолошким вишковима је одузео такође много времена, и довео до додатних 

проблема због нових чланова колектива и њихове адаптације на нову школу. 

 

Школа је радила са 1,17 % стручних сарадника и 58% административног радника, што је захтевало додатно 

ангажовање комплетног ваннаставног особља како би Школа и поред отежаних услова функционисала. 

 

Преглед редовне инспекције је показао потпуну припремљеност за рад, без мера. 

 

Педагог школе је са Тимом урадио Развојни план школе, а психолог је са Тимом за самовредновање урадио 

планирано самовредновање и анализу кретања ученика након завршене школе и поред смањеног радног 

времена. 

Министар просвете је уважио захтев Школе и признао нам оправдано потребна два стручна сарадника. 

 

Ентузијазмом педагога школе, успели смо да поново прикупимо обимну документацију, како би на предлог 

Друштва приватних зубних техничара поново покушали да конкуришемо за Светосавску награду, коју на 

жалост поново нисмо добили. 

 

Децембар је био обележен и изузетно великим бројем боловања због грипа, како ученика, тако и 
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запослених. Распореди часова су се мењали више пута у току дана, како би настава функционисала и поред 

ванредне ситуације. Залагањем наставника, успели смо да завршимо прво полугодиште и оценимо ученике 

што није било ни мало лако. 

 

И поред свега наведеног, успеси наших ученика, велики број ваннаставних активности, угледних часова, 

стручних предавања, стручна усавршавања запослених говоре у прилог изузетном ентузијазму великог 

дела колектива Зуботехничке школе. 

 

Традиционално смо обележили Нову годину и  достојанствено прославили школску славу. 

 

Захваљујући ентузијазму и личним иницијативама успоставили смо међународну сарадњу са више школа и 

институција - Вита, Швајцарска, Загреб, Сарајево. Успостављање међународне сарадње са Средњом 

зуботехничком школом из Сарајева, припрема Тима ученика за презентацију школе на смотри средњих 

медицинских школа у Хрватској, узајамна посета наших ученика школи из Линца, Швајцарска и њихових 

нашој школи, говоре у прилог да Зуботехничка школа из Београда са својим талентованим, вредним и 

успешним ученицима и  великим бројем вредних и квалитетних  наставника јесте школа која заслужује да 

расте, а не да се сваке године смањује за по једно одељење. 

Стручна усавршавања наставника, унела су велики број новина у наставу наше школе и подигла наставу за 

степеницу више. Велики број угледних и огледних часова, пројектна настава, покретање електронског 

часописа, велики број ванаставних активности, учешће на такмичењима чине Тим Зуботехничке школе 

јединственим. 

 

Дуално образовање, о којем се толико говори, у нашој школи постоји у великој мери дуги низ година. 

Наши ученици своја знања употпуњују у току школовања кроз рад у оквиру савремено опремљене 

Наставне базе-стоматолошке поликлинике и зуботехничке лабораторије и на клиникама Стоматолошког 

факултета у Београду. 
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Зуботехничку школу је немогуће описати извештајем о раду, али је добро да негде остане записано. 

 

Следеће године нас очекује велики јубилеј 70.година од првог оснивања Зуботехничке школе. Припреме су 

у току. 

 

 

 

 

У Београду,  септембар  2017. године                                                             ДИРЕКТОР: 

 

                                                                                                   ___________________________  

                 Биљана Благојевић Седлар                                                     


