ИЗВЕШТАЈ
О раду директора Зуботехничке школе и раду школе

Београд, септембар 2017. – фебруар 2018. годинa
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Програмом рада школе за 2017/2018, Законом о основама система образовања и васпитања, члан 126.
И Развојним планом Зуботехничке школе дефинисани су послови и задаци директора Зуботехничке
школе. У периоду од 01.09.2017. године до 28.02.2018. 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 сарадњу са стручним сарадницима.
•
Рад на реализацији активности за школску 2017/2018. из Плана за унапређивање квалитета рада
школе, начињеног након спољашњег вредновања школе у фебруару 2016. Када је Зуботехничка школа
оцењена оценом 4.
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•
Учествовала сам у остваривању планираних активности за школску 2017/2018. 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.
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.
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•
-

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
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•
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

•
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:
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ И РАДУ ШКОЛЕ

ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР 2017. - ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ

СЕПТЕМБАР 2017.

• Утврђивање бројног стања ученика и одељења. Школска година је
започела са 768 ученика и 24 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 2017/2018.
• Израда решења о 40.-часовној радној недељи
• Психолог школе је урадио анализу праћења адаптације ученика првих
разреда на захтеве средње школе
• 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.
• Припремљен је Годишњег план рада Школе су усвојени од стране
Школског одбора у законом прописаном року и прослеђени надлежним
институцијама.
• Организација и рад на изради упитника, статистичких извештаја и
табеларних приказа о раду школе и припремљености рада школе за
школску 2017/2018. годину.
• Рад у оквиру Тима за самовредновање – извештај и план;
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СЕПТЕМБАР 2017.

• 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;
• У оквиру Наставне базе обављен је систематски преглед зуба ученика
првог разреда наше школе у циљу побољшања и очувања оралног
здравља.
• Рад на организацији рада наставне базе, распореди, организација блок
наставе
• Формирање испитне комисије за преквалификацију и специјализацију;
• У сарадњи са Регионалним центром за таленте Београд II, у Школи је
спроведено психолошко-педагошко тестирање 20 ученика које су
предложили наставници Школе. Тестирање спровео психолог Школе.
• 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 и обезбеђење ученика;
• Припрема екскурзије ученика трећег разреда у Северну Грчку
27.09.2017.-01.10.2017. која је реализована у складу са Законом.
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СЕПТЕМБАР 2017.

• 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;
• Сакупљено и предато 18.09.2017. године 10 џакова чепова Друштву
параплегичара Србије у оквиру акције „Чеп за хендикеп”;
• Учешће у прослави Вукових дана у удружењу особа са инвалидитетом
„Плава шкољка”;
• Ученици Школе учествовали у међугенерацијској радионици
„Рециклажа успомена и сећања” у оквиру манифестацује Дани сениора
на Звездари;
• Ученици школе присуствовали предавању у организацији Агенције за
безбедност у саобраћају под слоганом „Ум на друм”;
• Одржано школско такмичење из предмета морфологија зуба;
• 16.09.2017. одржано оријентационо кретање на Кошутњаку свих
ученика школе;
• 10.09.2017. Планинарска секција Зуботехничке школе посетила Сремске
Карловце;
• Урађен план обиласка вежби од стране наставника теорије образовног
профила зубни техничар;
• Рад на прикупљању документације за Монографију школе поводом
обележавања јубилеја - 70. година од оснивања Зуботехничке школе

7

ОКТОБАР 2017.

• Рад са стручним сарадницима и председницима стручних већа око
анализе предлога стручних већа за набавку приручника и наставних
средстава (могућности и план набавке);
• Ученици и наставници школе посетили су међународни фестивал филма
особа са инвалидитетом и конференцији БОСИФЕСТ 2017.
ПОКРЕНИМО ПРОМЕНУ;
• Наш ученик Павле Петковић изабран за локалног координатора Уније
средњошколаца Србије;
• Ученици школе су посетили Сајам медицинске и стоматолошке опреме;
• 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;
• Рад и учешће у Стручном активу за развојно планирање;
• Рад и учешће у раду Педагошког колегијума на плану за стручно
усавршавање;
• Завод за унапређивање образовања и васпитања ангажовао је наше
колеге као чланове радне групе: Наташу Милановић, Ану Гајић, Мају
Врачар и Биљану Благојевић Седлар, који ће радити на развоју програма
матурских испита за образовни профил стоматолошка сестра техничар.
• Развој матурског испита је планиран по новом концепту, применом
методологије оцењивања заснованог на компетенцијама;
• Рад на организацији прикупљања и ажурирања грађе за Монографију
Школе;
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ОКТОБАР 2017.

• Ученици школе су присуствовали сусрету са књижевницом Јасминком
Петровић у Библиотеци „Бранко Миљковић“, поводом представљања
њене најновије књиге “Све је у реду“;
• Ученици и наставници школе присуствовали су отварању 62.
Међународног сајма књига и традиционално купили књиге за школску
библиотеку;
• Мина Ђокић и Маша Црномарковић су на Сајму књига учествовале у
програму Министарсва просвете поводом презентације својих радова:
“Документарни филм и његов одјек у мени“;
• Ученици школе су посетили изложбу „Српско уметничко наслеђе на
Косову и Метохији“ у галерији Српске академије наука;
• Ученици школе су посетили изложбу „Маутхаузен 106621“, аутора
Милоша Бајића у галерији Дома војске;
• У холу школе постављена изложба радова ученице Марије Јовановић.
• Ученици школе су 31.10.2017. године учествовали у Градском
такмичењу у пливању. Весна Радовановић је освојила 4. место, Андрија
Јањић 7. место, а Милош Јањић 10. место;
• Ученице школе су 26.10.2017. године учествовале у Општинском
такмичењу у одбојци;
• На Сајму образовања и наставних средстава ученици Зуботехничке
школе су презентовали свој рад и искуство на тему „Развој инклузивног
образовања“;
• Рад на ПРОЈЕКТУ Е-МЕДИКА „Орално здравље и превенција код
школске деце“, “Дан после“ и „Енергетска пића“. Заједнички
пројекти са Медицинском школом „Анте Кузманић“ из Задра и
Зуботехничком школом из Сарајева.
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ОКТОБАР 2017.

НОВЕМБАР 2017.

• Сарадња Зуботехничке школе је са основном школом „Иван Горан
Ковачић“ из Београда;
• У стоматолошкој ординацији Зуботехничке школе урађени су
стоматолошки прегледи и утврђен орални статус за 83 ученика ОШ
„Иван Горан Ковачић“;
• Ученици наше школе су асистирали при прегледу који су обављали
њихови наставници - доктори стоматологије, водили евиденцију о
прегледима и дали упутства о правилном прању зуба.
• Фирма Курапрокс је донирала четкице за зубе и пригодне проспекте
малим пацијентима;
• 21.10.2017. године је обележен је Дан сећања на српске жртве у Другом
светском рату узрадом паноа и пригодним предавањим;
• Представљање плана обиласка часова;
• Обилазак часова.
• Одржана стручна већа поводом прве класификације, са анализом
успеха, реализације наставе и изостанака ученика са предлогом мера за
унапређење успеха;
• Рад у Савету родитеља;
• Рад у Школском одбору;
• Ученици и наставници школе су гледали позоришну представу „Човек,
звер и врлина“ у Београдском драмском позоришту;
• Урађена анализа кретања ученика након завршене Зуботехничке школе
и поређење са претходним генерацијама - матуранти 2016/2017. године;
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НОВЕМБАР 2017.

• Колектив је упознат са новинама у Закону о основама система
образовања и васпитања Службени гласник ПС, бр 88/2017. од
29.09.2017;
• Израђен је План интегритета Зуботехничке школе;
• Посета часовима;
• Ученици школе су учествовали у такмичењу МЕФ-Лига знања, у
организацији ГО Звездара;
• Ученици школе су узели учешће у трибини „Промоција запошљавања
на Звездари, „Зелена радна места-радна места будућности“;
• Припрема документације, учешће и рад приликом редованог
испекцијског надзора у Зуботехничкој школи 22.11.2017. године;
• У Зуботехничкој школи је 17.11.2017. одржана традиционална акција
добровољног давалаштва крви у сарадњи са Институтом за трансфузију
крви;
• Ученици и наставници школе су 12.11.2017. године посетили позоришну
представу „Заједнички стан“ на сцени „Академије 28“;
• 28.11.2017. одржан је турнир у кошарци „Баскет“ уз учешће 10 екипа
Зуботехничке школе. Победило је одељење 4-4;
• Одељење 1/6, са вероучитељем и одељенским старешином посетило
Музеј Српске православне цркве;
• Представници ученичког паралемента су:
- 20.11.2017.посетили „Плаву шкољку“, удружење деце и родитеља са
инвалидитетом. Организовали су радионицу и на поклон су однели
пано и слаткише;
- 27.11. - 29.11.2017. пет ученика наше школе је прошло обуку
каријерног вођења и саветовања у оквиру манифестације
11

Новембарски дани Соње Жарковић коју организује 6. Гимназија, а у
сарадњи са ГИЗ-ом и Инвентивом - удружењем за професионални
развој, у оквиру пројекта немачке развојне сарадње, подстицања
запошљавања младих, као и уз подршку националног Еурогуиденс
центра;

НОВЕМБАР 2017.

• 02.11.2017. године извршен инспекцијски надзор Министарства
унутрашњих послова – сектор за ванредне ситуацијена основу које је
Зуботехничка школа разврстана као објекат II категорије и (3. 4)
подкатегорија угрожености од пожара;
• 08.11.2017. извршен је други инспекцијски надзор Министарства
унутрашњих послова-Сектор за ванредне ситуације којим је Школи
наложено 10 мера. Школа је одмах предузела радње за извршење по
мерама ,поступила по мерама и о свему обавестила надлежне органе у
законском року;
• 01.11.2017. извршен је ванредни инспекцијски надзор од стране Градске
управе града Београда у вези провере веродостојности Дипломе Јабер
Емада издате од стране О.В.Ц. здравствене струке „Београд“ при чему је
утврђено да је диплома веродостојна, на основу увида у Матичну књигу;
• Обележен је Дан примирја 11.11.2017. године низом активности,
вршњачим предавањима на задате теме;
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ДЕЦЕМБАР 2017.

• Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и
реаговања у случају када се насиље деси.
• У складу са стручним упутством Школске управе Београд, а у вези горе
наведеног предузете су следеће мере:
1. одржан је састанка Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања
и занемаривања Зуботехничке школе;
2. упознат је Савет родитеља;
3. упознат је Школски одбор;
4. упознати су родитељи на појединачним родитељским састанцима од
стране одељенских старешина;
5. упознато је Наставничко веће;
• Ученички парламент је:
- 01.12.2017. активно учествоваo у обележавању Дана борбе против
сиде;
- 08.12.2017. Павле Петковић је учествовао у дебати „Округли сто се
завртео“ у амфитеатру Факултета за дипломатију и безбедност
- Реализована хуманитарна акција прикупљања новчаних средстава од
стране ученика и запослених за помоћ ученици школе Ј.Н.
• 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;
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ДЕЦЕМБАР 2017.

• Организација обележавања Нове године у простору школе;
• У оквиру традиционалне новогодишње приредбе одиграна је представа
„Школа за реалан живот“ у режији професорке Весна Кнежевић Живић;
• У оквиру представе приказана су и два филма: Филм „Anti caries squad“
на енглеском језику у организацији професорке Славице Цветковић, као
и филм „Сенке под Зуботехничком школом“, аутора професора
Владимира Весића;
• 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 „Јован Јовановић Змај“. Уз поклоне, наши ученици
су организовали и пригодну приредбу уз рецитовање и песме уз гитару;
• На предлог Друштва приватних зубних техничара Стоматолошког
факултета из Београда Зуботехничка школа је конкурисала трећи пут за
Светосавску награду;
• Поднет извештај Наставничком већу о редовном инспекцијском
надзором: 18.11.2017. 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;
• Урађено самовредновање рада Зуботехничке школе: кључна област:
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, подручје вредновања: БРИГА О
УЧЕНИЦИМА; показатељи - безбедност и сигурност ученика у
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школи, и праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и
социјалних потреба ученика.
Посета часовима;
Рад у „Доситеју“;
Волонтерска акција Зуботехничке школе: „ПРОТЕЗА НА ДАР“, је
освојила 3. место на општини Звездара. Ваучер од 5000,00 динара је
утрошен по одлуци добитника за куповину штампача са копир апаратом
и скенером за наставну базу;
01.12.2017. године обележен је Светски дан оболелих од АИДС-а, уз
више интерактивних предавања о ХИВ инфекцијама;
06.12.2017. године одржано регионално такмичење „Пословни изазов“ у
којем је учествовало 3 ученика наше школе радећи у различитим
тимовима. Прву награду је освојио тим,чији је члан и наша ученица
Марија Пришуњак са пројектом „Сви љубимци иду у рај“.Тим наставља
такмичење на националном финалу у Београду 20.-21.02.2018.године;
У Школи је одржано књижевно вече Александре Нинковић Ташић
„Пупин и Тесла-на истом путу“;
Ученица школе Тамара Мирковић је освојила друго место на конкурсу
за поезију „Ђачка песничка сусретања“ у организацији ГО Звездара
20.12.2017. године у нашој школи је одржан семинар „Фотографија и
фото шоп“ у организацији ГО Звездара. Водитељ семинара је био
Бранислав Јелић, продуцент;
Ивона Шибул је освојила 3. место на такмишењу Први глас Звездаре.
26,12.2017. године три ученика школе је похађало радионицу за израду
филма коју су водили Стеван Филиповић, режисер и Бранислав Јелић,
продуцент;
15

ДЕЦЕМБАР 2017.

ЈАНУАР 2018.

• Ученици школе су учествовали као волонтери, а наставници као гости
на свечаности поводом Међународног дана особа са инвалидитетом;
• 02.12.2017. године објављен је други број часописа ЗТС МЕДИЈА.
Часопис обухвата разна интересовања ученика и наставника школе,
јединствен је по свом садржају, а резултат је примене наученог на
семинару. Часопис за сада постоји у електронској верзији на сајту, али
ће ускоро бити доступан у штампаној форми. Уредник часописа је Ениса
Меноски са својим сарадницима;
• Рад у радној групи за израду матурских питања;
• Рад на праћењу Закона и усклађивању аката;
• Награда у износу од 81.500,00 динара као награда за добијену највишу
оцену на екстерном вредновању.
• Учешће у припреми матурских питања: подела задужења, рокови;
• Рад на формирању базе података;
• Школска слава Свети Сава је због припрема за јубилеј 70. година од
оснивања Зуботехничке школе ове године обележена пригодном
изложбом у холу Школе и одласком у цркву на освештавање славског
колача и жита. Домаћини су били Томислав Алавања и Александра
Мијовић;
• Рад у Школском одбору;
• Пријем нових радника-замене;
• Организација испраћаја пензионера;
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ЈАНУАР 2018.

• Рад у стручним већима, анализа успеха на крају другог класификационог
периода, предлог мера за унапређење успеха;
• Архивирање документације школе;
• Јавне набавке - планирање, реализација;
• Рад на изради финансијског плана за 2018;
• Рад на извештају о попису;
• Рад на изради Статуту школе и усаглашавању аката са новим законима;
• Посета часовима;
• Ученици су посетили изложбу под називом „Стварност“ , аутора Марије
Здравковић у галерији УЛУСА-а;
• Обележен је Дан сећања на жртве Холокауста низом пригодних
предаваља и пројекцијом филма „Пијаниста“;
• 11.01.2018. Др Љубомир Мичић је одржао инспиративно предавање и
поделио своја искуства са ученицима Школе везана за волонтирање у
земљама трећег света и лична усавршавања у току студија која су
променила његов поглед на свет и начин размишљања;
• 25.01.2018. је ГО Звездара организовала прву у низу радионица пројекта
„Одабери праву каријеру за себе“ у којој су активно учешће узели
ученици наше Школе;
• 29.01.2018. године на конкурсу „Ризница речи“ у оквиру Звездаријаде
награђени су ученици Ева Живковић за песму „Чудесан сан“, Мирко
Поповић за песму „Без наслова“, а Марија Хорват је похваљена за причу.
• Анализа рада у првом полугодишту – оствареност плана, утврђивање
успеха ученика, васпитно-дисциплинске мере, изостајање ученика.
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Инвестиције и
инвестиционо одржавање
и набавка опреме
септембар 2017-фебруар
2018.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наставна средства за наставу вежби (кивете..)......................... 103.000,00
Наставна средства за наставу вежби – наставна база..................71.244,00
Наставна средства – инструменти за обраду .............................268.885,00
Уградња видео надзора ................................................................588.000,00
Бојлер и браве (славине) .............................................................. 20.000,00
Безбедност на раду........................................................................ 48.000,00
Противпожарна заштита ...............................................................48.000,00
Услуга јавних набавки – КГБ ...................................................... 90.000,00
Поправке рачунара ........................................................................ 76.000,00
Сервис и поправке зуботехничких апарата .................................130.000,00
Претплата на Службени гласник ..................................................43.000,00
Претплата на Инг-Про ...................................................................22.000,00
Тонери за фотокопир апарат......................................................... 13.560,00
Преглед инсталације ТНГ у лабораторијама и сервис плинске
инсталације по налогу инспекције .............................................196.800,00
Новогодишњи пакетићи за децу радника................................ 192.000,00
Новогодишња представа за децу радника ...................................24.000,00
Набавка радних столица ................................................................25.000,00
Новогодишњи поклони за запослене .........................................100.000,00
Набавка пећи за металну и безметалну керамику.................... 599.004,00
Радна одећа..................................................................................... 36.708,00
Набавка 2 рачунара и 1 лап топ рачунара ....................................72.312,00
Набавка књига за библиотеку....................................................... 15.000,00
Зеленило за уређење дворишта .....................................................24.000,00
Мердевине .......................................................................................32.000,00
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Инструктивно педагошки рад свих облика образовно - васпитног рада;
Присуство и 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;
Сарадња са ОУП-ом Звездара;
Сарадња са Градским секретаријатом за образовање и социјалну
заштиту;
Присуство угледним часовима;
Рад са приправницима.
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СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА У ПЕРИОДУ ОД
01.09.2017.- 31.01.2018. године
КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ...............328.314,00
Усавршавање директора школе
у периоду септембар 2017. - фебруар 2018.
Стручно усавршавање,
семинари,
студијска путовања

• Директор Школе је учествовао на стручном скупу, конференцији
БОСИФЕСТ 2017 - ПОКРЕНИМО ПРОМЕНУ од 10-12.10.2017. године,
одобрен од Завода за унапређивање обрсзовања и васпитања, одлука
бр.696-4/2017. од 10.07.2017. године;
• Директор Школе и Томислав Алавања су стекли уверење Универзитета
у Београду дана 12.10.2017. године да су савладали програм сталног
усавршавања „Лидерство у образовању“ (модули: Регрутовање људи;
Управљање професионаним развојем људи; Управљање радном
ефикасношћу; Креирање позитивне културе и психолошке климе у
образовној установи; Тимски рад у образовној установи; Управљање
људима у функцији управљања променама; Образовна институција као
психолошки здраво радно место) у трајању од 56 сати;

20

• Директор Школе и колеге: Наташом Милановић, Аном Гајић и Мајом
Врачар ангажовани су почев од 31.10.2017. године од стране Завода за
унапређивање образовања и васпитања за израду приручника са
инструментима за оцењивање матурског испита за образовни профил
Стоматолошка сестра-техничар;

Стручно усавршавање,
семинари, студијска
путовања

• Директор, педагог Маја Врачар и секретар Мирјана Гаровић су
31.10.2017. године похађале семинар: „Закон о основама система
образовања и васпитања“ и „Правилник о сталном стручном
усавршавању“;
• Директор и секретар Школе су учествовале на стручном скупу
„Одговорност директора у образовном систему Републике Србије“ од
16-17.10.2017. године, одобрен од ЗУОВ-а; Број акта 1065-4/2017; од
21.08.2017. године;
• Рад у заједници Медицинских школа, Краљево 28.-29.11.2017. године;.
• Директор школе је похађао дводневну обуку за директоре установа који
су постигли успехе у руковиђењу установом, видљиве и мерљиве кроз
ниво остварености стандарда квалитета рада установа. Циљ обуке је
усмерен на пружање стручне подршке директорима за припрему испита
за лиценцу. Обука је реализована 23. и 24.11.2017. године у Београду;
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ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
• Семинар за наставнике енглеског језика ,,Plan less teach more“,
организатор Пирсон, издавачка кућа, наставници: Милица Бошковић,
Славица Цветковић, 2 сата.
• Стручни скуп ,,7 Мудл Мут Конференција Србије“, организатор Мудл
Мут Србије, наставник Јелена Петковски,1 сат.
• Сесија Мудл и електронски портфолио у оквиру 7 Мудл Мут
Конференције Србије, организатор Мудл Мут Србије и Центар за
образовне политике, наставник Јелена Петковски.
• Стручни скуп ,,Одговорност директора у образовном систему Републике
Србије“, организатор Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, директор Биљана
Благојевић-Седлар, 2 сата.
• „Закон о основама система образовања и васпитања“ и ,,Правилник о
сталном стручном усавршавању“, организатор Едуко центар, директор
Биљана Благојевић-Седлар, Мирјана Гаровић, Маја Врачар.
• Израда приручника са инструментима за оцењивање матурског испита
за образовни профил Стоматолошка сестра техничар, организатор Завод
за Унапређивање образовања и васпитања, наставници: Ана Гајић,
Наташа Милановић, Маја Врачар, Биљана Благојевић-Седлар.
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• Међународни фестивал филма особа са инвалидитетом БОСИФЕСТ, под
називом ,,Покрени промену“ у Сава центру, организатор ХЕНДИ
ЦЕНТАР КОЛОСЕУМ из Београда, наставници: Биљана БлагојевићСедлар, МАријана Пеулић, Софија Ераковић, Наташа Петровић,
Слађана Неагић, Светлана Ђорђевић, Бранка Вукосављевић, Зорица
Шћекић, Милица Трбојевић, Томислав Алвања, 3 сата.
• ,,Каријерно вођење и саветовање КВиС- Од школе до посла“, К-3, П-2,
наставници: Томислав Алавања, Маријана Пеулић, Миљка Вицковић,
Ана Гајић, Наташа Мирковић, 24 сата.
• „АLL on Four“ - протоколи у зуботехничкој лабораторији и ,,Утицај
светлости на боју зуба“, организатор Друштво приватних зубних
техничара, наставници: Маја Александрић, Небојша Зејак, Јелена
Бојиновић, Наташа Унфетер, Светлана Петковић, Бранка Вукосвљевић,
Лидија Домокош, Миљка Вицковић, Милица Станковић.
• Симпозијум зубних техничара ,,Нови хоризонти у зубној техници“, Сава
центар, наставници: Миљка Вицковић, Милица Трбојевић, Милица
Станковић.
• IX конгрес Националне Асоцијације Удружења Здравствених Радника
Србије (НАУЗРС) са међународним учешћем, наставник Миљка
Вицковић, са темом ,,Термопрес протезе, протезе данашњице“.
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• Едукативна радионица о прецизним везним елементима фирме Ceka
Preci Line + фрезовање, организатор Plast Dent, наставник Маја
Александрић.
• „Имитација природе, да ли по сваку цену?“ и „Нови стил осмехаАнализа, прототип, керамичке љуске“, организатор Друштво приватних
зубних техничара, наставници: Маја Александрић, Небојша Зејак, Јелена
Бојиновић, Лазар Миљковић, Нела Ристески.
• Први симпозијум зубних техничара НАУЗРС, наставници: Војин Гојнић,
Марко Гојнић, Светлана Петковић, Бранка Вукосвљевић, са темом
,,Оптуратори“.
• Међународни стручни семинар „Планирање скелетиране протезе са
ливеном базом“, организатор Друштво приватних зубних техничара,
наставници: Маја Александрић, Зорана Николић-Марков, Миљка
Вицковић, Мирјана Мрдаковић.
• Курс „Миофункционална терапија (евалуација, планирање и
имплементација)“, организатор фирма „Дентал експрес“, наставник Ана
Гајић.
• Међународна манифестација „Сајам медицине и стоматологије“,
наставници: Зоран Поповић, Војин Гојнић, Марко Гојнић, Јован Вуњак,
Ива Пилиповић, Ана Тасић, Наташа Милановић, Снежана Благојевић,
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Биљана Раковић, Софија Говедарица, Ана Гајић, Љиљана Вулета,
Димирија Дамјановски, Драгана Ражнатовић, 21 сат.
• Курс континуиране едукације ,,Завршна фаза ортодонтске терапије“,
наставници: Биљана Раковић, Ана Гајић, 6 сати.
• Међународни семинар ,,Савремена стоматологија“, наставници:
Снежана Благојевић, Димитрија Дамјановски, Љиљана Вулета, Драгана
Ражнатовић, 7 сати.
• Курс ,,Машинска инструментација канала, лако и једноставно“,
организатор удружење стоматолога Србије, наставници: Наташа
Милановић, Снежана Благојевић, 6 сати.
ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
• Угледни - интегрисани час из анатомије и физиологије и латинског
језика ,,Анатомска номенклатура “, наставници Нада Матовић и Софија
Ераковић, 8 сати. Часу присуствовали: Маријана Пеулић, Наташа
Петровић, 1 сат као слушаоци.
• Угледни час из физичког васпитања ,,Орјентационо кретање на
Кошутњаку“, наставници: Тања Жутић, Коста Поповић, Владимир
Весић, 32 сата, 4 часа. Часовима присуствовала Слађана Неагић, 4 сата.
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• Угледни час из здравствене психологије ,,Опажање“, наставник
Маријана Пеулић, 16 сати, 2 часа. Часу присуствовали: Марика
Чочовска-Милановић, 1 сат, Јована Јокановић, Ивана Софронић,
Владимир Весић, Ксенија Клисарић, 1 сат, као слушаоци.
• Угледни час ,,Савремени материјали и њихова примена у зубној техници
данас“, гост предавач Саша Булић, званични инструктор Бредент
академије, наставник Лидија Домокош, 8 сати. Часу присуствовали:
Миљка Вицковић, Зорана Николић Марков, Нела Ристески, Душко
Стојановић, Ана Савић, Мирјана Мрдаковић, Небојша Зејак, Јелена
Бојиновић, Драгана Стојановић, Лидија Домокош, 1 сат као слушаоци и
учесници у радионици.
• Угледни час из парадонтологије и оралне медицине ,,Обољења
Пародонцијума и терапија пародонтопатија“, наставник Јован Вуњак, 8
сати. Часу присуствовали: Маријана Пеулић, Биљана Благојевић Седлар,
Војин Гојнић 1 сат као слушаоци.
• Угледни час ,,Орална хигијена - прибор и технике прања зуба“,
наставник Ана Гајић, 8 сати. Часу присуствовали: Маријана Пеулић,
Драгана Ражнатовић, Ива Пилиповић, Милица Станковић, Ана Савић, 1
сат као слушаоци.
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СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА
• Стручна тема ,,Термопрес, протезе данашњице“, наставник Миљка
Вицковић, 10 сати. Предавању присуствовали: Б. Благојевић Седлар, Т.
Алавања, М. Владичић, М. Александрић, Л. Домокош, Н. Зејак, М.
Михајловић, М. Мрдаковић, Л. Миљковић, З. Николић Марков, М.
Праштало, Н. Ристески, А. Савић, М. Станковић, А. Срећковић, Д.
Стојановић, Д. Стојановић, М. Трбојевић, З. Шћекић, 1 сат као слушаоци
• ,,Интеграција е-потфолиа у наставни процес“, наставници: Јелена
Петковски, Мирјана Мрдаковић, Томислав Алавања,10 сати. Чланови
наставничког већа, 1 сат, као слушаоци.
• Предавање и књижевно вече са темом „Пупин и Тесла на истом путу“,
гост предавач Александра Нинковић-Ташић, предавање водила Ана
Ристовић Чар, 3 сата, организатор Александар Лукић, 4 сата. Предавању
присуствовали: М. Пеулић, А. Мијовић, Н. Божић, Н. Здравковић, Ј.
Петковски, Т. Алавања, С Ераковић, 1 сат као слушаоци.
• Стручно предавање за предмет парцијална протеза-блок настава, на тему
,,Припрема модела за дублирање и дублирање“, тим наставника: Бранка
Вукосављевић, Мирјана Мрдаковић, Зорица Шћекић, Живорад Тонић,10
сати. Предавању присуствовали: М. Врачар, М. Александрић, Т.
Алавања, Н. Божић, Ј. Бојиновић, М. Владичић, Л. Домокош, Небојша
Зејак, Лазар Миљковић, Зорана Николић Марков, Светлана Петковић,
Ана Савић, Милица Станковић, Душко Стојановић, 1 сат као слушаоци.
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СТРУЧНЕ ОБУКЕ
• Две стручне обуке за блок ортодонтских апарата на тему ,,Соклирање
модела“ и ,,Израда стреласте кукице“, наставник Ана Савић, 10 сати.
Обукама присуствовали: Маја Александрић, Наташа Унфетер, Јелена
Бојиновић, Мирјана Мрдаковић, Зорана Николић Марков, Томислав
Алавања, Ана Гајић, Светлана Петковић, Бранка Вукосављевић, Нела
Ристески, Драгана Стојановић, Милица Станковић, 2 сата као учесници.
• ,,Обука израде е-портфолиа“, организатор Центар за образовне
политике, Јелена Петковски, 4 сата као ментор, и Александра Мијовић,
Весна Петровић, 1сат, као полазници.
• Награде запосленим ангажованим на: организацији рада
специјалистичког образовања, организацији рада преквалификације,
одржавање часова специјалистичког образовања и наставе
преквалификације, испита преквалификације и специјализације,
прековремени рад у оквиру наставне базе, огледни и угледни часови, рад
у комисијама, израда распореда часова, учешће у пројектима, ванредни
послови везани са кратким роквима по налогу директора, организивање
приредби, снимање филмова, повећан обим посла појединачних
запослених.......................................................................бруто-2.748.237,05
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Запажања директора

Од увођења забрана запошљавања ,почетак школске године је немогуће
планирати. Читав септембар трају свакодневна обавештавања, позиви и
разговори са технолошким вишковима.
Они који раде у школи на одређено време живе у страху за свој посао, а
други који су остали без часова укидањем још једног одељења зубних
техничара (укупно 4 одељења за протеклих 5 година), јуре од школе до
школе у покушају да допуне свој фонд часова.
Усклађивање распореда часова са другим школама са којима делимо
запослене траје до краја октобра.
Све то онемогућава нормално функционисање школе и поред
благовременог планирања саме школе.
Крајем септембра је стигло одобрење да нам се број стручних сарадника
поново смањује за 50% у односу на прошлу годину. Број послова и задужења
стручних сарадника се повећао, али та обрнута пропорција никога не
забрињава осим нас који радимо у школи.
Крај септембра нас је дочекао са доношењем новог Закона о основама
система образовања и васпитања, а нешто касније са доношењем и Закона о
средњој школи и Закона о дуалном образовању.
Поред великих редовних послова везаних за успешан почетак школске
године, било је неопходно прочитати, разумети и протумачити законе и
ускладити сва акта школе у року од 6 месеци, од доношења Закона и 4 месеца
од доношења друга 2 Закона.
Почетком октобра, Зуботехничка школа је добила поново новог секретара,
па је за мене као директора наступио још један период адаптације.
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Радити одговоран посао уз стално мењање најближих сарадника, и
персонално и бројчано, без готово икаквог утицаја на то, захтева много више
од организационих способности.
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.
Наставићемо да радимо на подизању квалитета наставе, ценећи успехе
својих ученика и похвале које свакодневно добијамо од оних због којих смо
пре свега ту: наших ученика, њихових родитеља, послодаваца и професора
факултета на којима настављају студије.
И поред свега наведеног, успеси наших ученика, велики број ваннаставних
активности, угледних и огледних часова, стручних предавања, стручна
усавршавања запослених говоре у прилог изузетном ентузијазму великог
дела колектива Зуботехничке школе.
У мају нас очекује велики јубилеј 70. година од оснивања Зуботехничке
школе.
Министарсво просвете, науке и технолошког развоја је уплатило средства
у износу од 90.000,00 динара за прославу јубилеја. Припреме су у току.
У Београду, 27.02.2018. године

ДИРЕКТОР:
Биљана Благојевић Седлар
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