ИЗВЕШТАЈ
О раду директора Зуботехничке школе
Школска 2017/2018. година

Београд, септембар 2018. године
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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 31.08.2018. 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 сарадњи са стручним сарадницима. Тим за самовредновање је вредновао у
току године следеће кључне области и подручја вредновања: Подршка ученицима, подручје
вредновања: Брига о ученицима и кључну област: Настава и учење, подручје вредновања: Праћење
напредовања ученика.
 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 подстицања 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
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- Просветном инспекцијом
- Установама и предузећима у циљу обезбеђивања што квалитетније реализације вежби и вежби у
блоку ученика школе
- Културним установама
- Јавним предузећима
- Заводом за трансфузију крви
- МУП-ом ради заштите и безбедности ученика од насиља
- Саобраћајном полицијом ради безбедности ученика у саобраћају
- Удружењем Медицинских школа
- Активом директора Звездаре
- Хуманитарним организацијама
- Невладиним организацијама
 Организовала сам и вршила педагошко-инструктивни увид кроз посете часовима и испитима ради
увида и праћења квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе. Заједно са стручним
сарадницима школе предузимали смо мере за унапређивање и усавршавање рада наставника.
 У оквиру Педагошког колегијума планирали смо и пратили стручно усавршавање
 Није било повреда забране из чл.44. до 46 Закона о основама образовања и васпитања
 Предузете су све мере ради извршавања налога просветних инспектора и других инспекцијских
органа
 Сви тражени подаци о установи су благовремено и тачно унети у јединствени информациони систем
и благовремено достављени на захтев надлежних институција
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 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
 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:
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Активности

Време
реализације

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 за 2017/2018;
 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;
 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 2017/2018. годину;2016/
 Рад у оквиру Тима за самовредновање
 Успостављање сарадње са социјалним партнерима око наставка сарадње
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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 за набавку потрошног материјала, осигурања
ученика и запослених иобезбеђење ученика;
Припрема екскурзије ученика трећег разреда у Северну Грчку од
27.09.2017.-01.10.2017. која је реализована у складу са Законом.
Сарадња са ГО Звездара – безбедност ученика, планови и програми за
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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 је
Сремске Карловце;
 Урађен је 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
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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 БОСИФЕСТ2017.
ПОКРЕНИМО ПРОМЕНУ;
 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;
 Ученици школе су присуствовали сусрету са књижевницом Јасминком
Петровић у Библиотеци „Бранко Миљковић“ , поводом представљања
њене најновије књиге „Све је у реду“;
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 Ученици и наставници школе присуствовали су отварању 62.
Међународног сајма књига и традиционално купили књиге за школску
библиотеку;
 Ученице 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;
 У школи је постављена изложба ученичких радова посвећена лепом
писању;
 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.
 Сарадња Зуботехничке школе са основном школом „Иван Горан
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НОВЕМБАР 2017.

Ковачић“ из Београда. У стоматолошкој ординацији Зуботехничке
школе урађени су стоматолошки прегледи и утврђен орални статус за 83
ученика о.ш.“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;
 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;
 Колектив је упознат са новинама у Закону о основама система
образовања и васпитања Службени гласник
ПС,бр 88/2017.од
29.09.2017.године;
 Израђен је План интегритета Зуботехничке школе;
 Посета часовима;
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 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 , је 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 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;
 02.11.2017. године извршен је инспекцијски надзор Министарства
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унутрашњих послова – сектор за ванредне ситуације на основу којег 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;
Рад на изради и усклађивању свих аката школе са новим законима
23. И 24.11.2017.обука „Припрема директора за полагање испита за
лиценцу“;

 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 састанак Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања
и занемаривања Зуботехничке школе;
2. упознат је Савет родитеља;
3. упознат је Школски одбор;
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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;
Организација обележавања Нове године у простору школе;
У оквиру традиционалне новогодишње приредбе одиграна је представа
„Школа за реалан живот“ у режији наставнице српског језика Весне
Кнежевић Живић. У оквиру представе приказана су и два филма: Филм
„Anti caries squad“ на енглеском језику у организацији наставнице
енглеског
језика
Славице
Цветковић,
као
и
филм „Сенке под Зуботехничком школом“, аутора наставника
Владимира Весића;
Организована је 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
13
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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 надзору:
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;
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 је 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
14
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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 су похађали радионицу за израду
филма коју су водили Стеван Филиповић, режисер и Бранислав Јелић,
продуцент;
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.
Рад на усклађивању свих аката школе у складу са новим законима.
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 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;
 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 2017;
 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
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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“,Марко
Поповић за песму „Без наслова“, а Марија Хорват је похваљена за причу.
Рад на усклађивању свих аката Школе са новим законима;
Индивидуални рад са ученицима и родитељима који су постигли
незадовољавајући успех на другом квалификационом периоду (3 или
више недовољних оцена и оценом 3 из владања или ниже) - појачан
педагошки рад;
Консултације око завршног рачуна;
Рад у Школском одбору;
Рад у Савету родитеља;
Од 08.-11.02.2018. одржана је 11. смотра Дани Е-медике у Термама
Тухље,Хрватска.Ученици: Јана Недељковић, Миљана Тодоровић и
Сандра Томић са менторима: Наташом Милановић, Ива Пилиповић и
Томислав Алавања су учествовали у планирању, организацији и
реализацији пројеката у сарадњи са вршњацима из других школа:
Пројекат: „Превенција оралног здравља“ са Средњом зуботехничком
школом из Сарајева и Медицинском школом „Анте Кузманић“ из Задра
Пројекат: „Јутро после“ са Медицинском школом „Анте Кузманић“ из
Задра и Медицинском школом из Шибеника
Пројекат :„Енергетски напици“ са Фармацеутско-физиотерапеутском
школом из Београда, Средње медицинском школом „Језеро“ из Сарајева
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и Средње медицинском школом „Др Панче“ из Скопља:
Рад у комисији за израду Правилника о полагању матурских испита;
12.02-14.02.2018. низом активности обележен Дан љубави
Рад на организацији, припреми и изради Монографије школе;
27.02.2018. године поднет Извештај о раду директора и раду Школе
Школском одбору за период септембар 2017- фебруар 2018. године;
18.02.2018. посета позоришној представи „Клаустрофобична комедија“Звездара театар:
19.02-20.02.2018. у организацији Ученичког парламента одржан семинар
на тему професионалне оријентације;
21.02.2018. прво место на Општинском такмичењу у малом фудбалу за
девојке и пласман на Градско такмичење:
Рад на припреми за полагање испита за лиценцу за директора школе;
Подношење Извештаја о раду Школском одбору;
Рад на усклађивању свих аката и усвајање истих са новим законима.







Рад на обрасцима М-4;
Рад на даљем унапређењу рада Школе и запослених;
Прикупљање понуда за одабир места за прославу матурске вечери;
Обилазак часова;
01.03.2018. одржан други круг школског такмичења из фиксне
протетике;
 08.03.2018. шесто место на Градском такмичењуу малом фудбалу за
девојке;
 09.03-10.03.2018. ученици су посетили Сајам образовања EDU faire;
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 11.03.2018. Никола Николић 4/4 је освојио 6. Место на Републичком
такмичењу у каратеу;
 16.,27. и 28.03.2018 наставник Слађана Неагић одржала предавања
ученицима првих разреда „Превензија злоупотребе психоактивних
супстанци“.
 16.03.2018. посета Музеју науке и технике;
 16.03.2018. учешће у УНИСТЕМ ДАНУ, манифестацији посвећеној
промоцији истраживања матичних ћелија и посета лабораторију ИМГГИ
 20.03.2018. одржан је семинар за израду безметалних PRESS надокнадагости предавачи:проф.др Данимир Јевремовић, зубни техничар Иван
Унфетер и др Александар Арџалијев;
 20.03.2018. Представа „Госпођа мииистарка“ УК „Вук Караџић“;
 21.03.2018. посета Спомен музеју Иве Андрића:
 21.03.2018. прво место на Општинском такмичењу у малом фудбалу за
девојке и пласман на Градско такмичење;
 22.03.2018. На такмичењу у стрељаштву женска екипа Зуботехничке
школе је заузела 4. место;
 23.03.2018. у оквиру акције „Повежи са са планетом“ урађена
презентација: „Сат за планету Земљу“;
 24.03.2018. Позоришна представа „Хипноза једне љубави“, Звездара
театар;
 24.03.2018. учешће на Општинском такмичењу из Историје;
 25.03.2018. учешће на Градском такмичењу из биологије,
 Сарадња са Ученичким парламентом.
 09.03.2018. Посета изложбама: Ане Ђаповић и „Животна прича Игора
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Васиљевича“, галерија Улус и Дом Војске;
29.03.2018. посета изложби Уроша Предића, Галерија Српске академије
наука и уметности;
Посета часовима;
15.-17.03.2018. учешће на Деветом међународном симпозијуму за
директоре основних и средњих школа;
22.-24.03.2018.Учешће на Седмом стручном скупу Друштва директора
Србије са темом: „Директор-основ квалитетне школе“.

 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;
 11.04.2018. посета изложби слика Уроша Предића, Галерија Српске
академинје наука и уметности;
 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;
 Рад у Савету родитеља;
 Рад у Школском одбору;
 Сарадња са Ученичким парламентом;
 Посета часовима;
 Расподела задужења за прославу поводом 70. година од оснивања

20





АПРИЛ 2018.











Зуботехничке школе;
11.04.2018. на Општинском такмичењу у рецитовању Зуботехничку
школу је представљало четири ученика са ментором Радмилом
Милановић. На градско такмичење су се пласирали: Растко Ђурић 3/2 и
Никола Митровић 4/3;
19.04.2018. одржано је финално такмичење ученика завршних разреда у
моделовању који ће представљати Зуботехничку школу на Републичком
такмичењу:
1.Милош Радановић 4/1- ментор Зорица Шћекић
2.Ђорђе Стоковић 4/3- ментор Ана Савић
3.Андреа Попадић 4/3- ментор Ана Савић
4.Сара Богдановић 4/4- ментор Зорана Николић Марков;
12.04.2018. посета 17. Пролећном фестивалу здравља Београд: „За
здраво потомство“;
Учешће Зуботехничке школе на више Сајмова образовања са циљем
промоције Зуботехничке школе;
Учешће у предавању „Достигнућа кубанске медицине“:
Рад у комисији за одабир агенције за екскурзије;
Професионална оријентација, од децембра до априла 41 ученик је
прошао индивидуални процес, психолог Маријана Пеулић;
Предавање за матуранте: „Услови, садржај и начин спровођења
матурског испита“, педагог Маја Врачар;
26.04.2018. одржано је школско такмичење из Енглеског језика;
Завршена хуманитарна акција: „Протеза на дар“, ментори Мирјана
Мрдаковић и Зоран Поповић;
27.-29.04. 2018. учешће ученице Марије Пришуњак 4/5, ментор Томислав
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Алавања на „Пословном изазову Балкана“, Јахорина, у у организацији
„Достигнућа младих у Србији“;
 20.04.2018. одржана обука у Зуботехничкој школи: „Обука за
имплементацију матурског испита“, у организацији Завода за стручно
образовање и образовање одраслих;
 26.04.2018. Превентивна акција контроле крвног притиска и нивоа
гликемије у крви, Слађана Неагић и ученици 1/5 и 1/6 одељења;
 27.04.2018. Акција добровољног давања крви у организацији Института
за трансфузију крви и наставник Слађана Неагић.

МАЈ 2018.

 Припрема и реализација седница Наставничког већа;
 Организација, припрема, и праћење 18. Републичког такмичења у
моделовању ученика завршних разреда образовног профила зубни
техничар Србије. 19.05.2018. одржаног у оквиру 32. Мајских сусрета
зубних техничара Србије на Дивчибарама. Зуботехничка школа је
домаћин такмичења под покровитељством Министарсва просвете, науке
и технолошког развоја. Прво место: Андреа Попадић, ментор Ана Савић,
друго место: Милош Радановић, ментор Зорица Шћекић и треће место:
Ђорђе Стиковић, ментор Ана Савић;
 22.04.2018. Учешће на Градском такмичењу у рецитовању;
 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 2018./2019. годину;
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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;
Онлај обука за примену стандарда образовних постигнућа-намењена
наставницима општеобразовних предмета,директорима и стручним
сарадницима у средњим стручним школама;
18.05.2018. посета ботаничке баште „Јевремовац“, наставник Јелена
Петковска;
11.05.2018. одржано школско такмичење из Математике, наставник
Александра Гуњак;
24.05.2018.СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ 70. ГОДИНА ОД
ОСНИВАЊА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ УЗ СВЕЧАНУ АКАДЕМИЈУ
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И ОБЈАВЉИВАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ О ПОСЛЕДЊИХ 10 ГОДИНА
РАДА ШКОЛЕ. Јубилеј је обележен у УК „Вук Караџић“, љубазношћу
директора, г-дина Светислава Гонцића који нам је изашао у сусрет и
бесплатно уступио салу. Родитељ школе, Драгољуб Вукашиновић је
финансирао штампање 200 монографија и комплетног рекламног
материјала: (позивнице, беџеви, кесе, банер и плакате). Министарсво
просвете науке и технолошког развоја је финансирало штампање 100
монографија, а Градски секретаријат за образовање и дечију заштиту је
кроз материјалне трошкове обезбедио послужење. Уз велики број
уважених гостију, прославили смо јубилеј вредан пажње. Госте су
поздравили Помоћник министра за средње образовање и образовање
одраслих др Александар Пајић и директор школе др Биљана
Благојевић Седлар;
Академију је припремила наставник српског језика и књижевности Ана
Ристовић Чар;
Монографију су урадили:наставници школе: Весна Петровић,
Александра Гуњак, Ана Ристовић Чар, Весна Кнежевић Живић,
Владиомир Весић и Биљана Благојевић Седлар;
Филм је урадио Владимир Весић;
Изложбу ученичких радова у холу школе организовала Љиљана
Теодоровић Милинковић;
25.05.2018. настављена је међународна сарадња са Средњом
зуботехничком школом из Сарајева са темом: „Стручно усавршавање
наставника општеобразовних и стручних предмета“ са циљем
побољшања квалитета наставе и повећања регионалне сарадње кроз
заједничко учешће на пројектним конкурсима образовно васпитног
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ЈУН 2018.

карактера, модератор Маја Врачар, педагог школе;
17.,29. и 30.05.2018. Предавање о полно преносивим болестима, Слађана
Неагић;
05.06.2018. Одржано школско такмичење из математике за ученике
других разреда, Валентина Митровић;
Рад у Школском одбору;
Рад у Савету родитеља
Самовредновање, кључна област Настава и учење, подручје вредновања:
Праћење напредовања ученика, реализација и извештај Маријана
Пеулић;
Извештај о посети часовима, реализација, директор и стручни
сарадници, извештај Маја Врачар;
02.06.2018. На Републичком такмичењу ученичког ликовног
стваралаштва ученици наше школе освојили су: Драгослав Маринковић
1/6 друго место и Марија Јовановић 2/3 треће место, ментор Љиљана
Теодоровић Милинковић;
Постављена изложба у холу школе „Грчка и римска митологија-чести
мотиви уметности“, организација Софија Ераковић.

 Организација и реализација матурских испита;
 Избор Ученика генерације, Спортисте генерације и носиоца награда
„Златни ножић“ и „Златна шпатула“;
 01.-03.2018. реализована екскурзија ученика првих разреда, Врњачка
Бања;
 07.06.2018. Посета спомен музеју Иве Андрића, Наташа Петровић;
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 08.06.2018. Одржан традиционални Историјски маскенбал, Весна
Петровић;
 11.06.2018. Посета универзитетској библиотеци „Светзар Марковић“,
Наташа Петровић
 Рад у одељенским већима поводом четвртог класификационог периода;
 Припрема и реализација Наставничких већа, формирање комисија за
разредне и поправне испите;
 Организација и реализација припремне наставе и разредних испита;
 Организација и реализација припремне наставе и поправних испита;
 Обука наставника за учешће у завршним испитима, упутства;
 Израда решења за наставнике упућене у ОШ на полагање завршних
испита;
 Организациони послови око измена распореда часова због одсутних
наставника упућених у ОШ и завршне испите;
 Рад на анализи остварености програма и задатака образовно –васпитног
рада школе;
 17.06.2018.. Прослава Матурске вечери у хотелу Хилтон;
 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;
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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.

 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.
 Прибављен је канцеларијски материјал, средства за хигијену, материјал
за наставу, као и педагошка документација потребна за почетак школске
године;
 Поправљен је школски намештај;
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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;
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.
Рад у Доситеј-у.
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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 и огледним часовима;
Рад са приправницима.
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Педагошко инструктивни
увид и праћење образовноваспитног рада

У школској 2017/2018.године директор Школе је редовно посећивао часове
према најављеном распореду – укупно 24 часа. 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 учествовао у раду: Стручних већа, Педагошком колегијуму,
Тима за самовредновање, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања
и занемаривања, Тима за инклузивно образовање, Стручног актива за
развојно планирање и Стручног актива за развој школског програма.
Основна сврха посета је даље унапређивање образовно–васпитног рада у
школи, а часови су посматрани и анализирани кроз 7 стандарда Наставе и
учења који су посматрани кроз посебне индикаторе:
7 стандарда:
2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на
часу.
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама
ученика.
2.4. Ученици стичу знања на часу.
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег
учења.
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу.
Општа запажања и препоруке са посета часовима, као и издвојени примери
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Ангажовање директора у
области међународне
сарадње

добре праксе изнети су на наставничком већу 26.6.2018., а на Педагошком
колегијуму 26.6.2018. 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.
 У студијској посети Зуботехничкој школи из Београда у периоду од 2425. маја били су представници Средње Зуботехничке школе из Сарајева.
У оквиру студијске посете 24. маја Зуботехничка школа обележила је
Јубилеј 70 година рада и том приликом сарадници из Средње
Зуботехничке школе Сарајево су својим присуством увеличали свечану
Академију Зуботехничке школе. Другог дана 25.маја организована је
стручна размена директора и наставника обе школе на тему „Стручно
усавршавање наставника општеобразовних и стручних предмета” са
циљем побољшања квалитета наставе и повећања регионалне сарадње
кроз заједничко учешће на пројектним конкурсима образовно-васпитног
карактера. У оквиру размене директори и наставници су разменили
праксу припреме и полагања матурских испита за оба образовна
профила (зубни техничар и стоматолошка сестра техничар), реализацију
и теме са угледних и огледних часова из општеобразовних и стручних
предмета. Договорено је да од октобра 2018. буде организована стручна
размена у Сарајеву на тему „Развој компетенција ученика – примери
добре праксе“. Кључне компетенције ученика су знања, вештине и
ставови који су неопходни сваком појединцу за лично испуњење и
развој, социјално укључивање, активно грађанско ангажовање и
запошљавање у друштву заснованом на знању. Оне су исходи учења
који представљају кључан аспект квалитета васпитања и образовања
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на свим нивоима. У новембру 2015. директори, Зуботехничке школа из
Београда Биљана Благојевић Седлар и Средње Зуботехничке школа
из Сарајева Елвира Јашарабашић су потписали Протокол о регулисању
општих смерница и предмета сарадње и сваке године настављају са
разменом метода, облика и стратегија учења и поучавања заснованих
на компетенцијском приступу унапређујући квалитет рада у својим
установама.
 Зуботехничка школа узела је учешће у међународном пројекту Е-медика
– повезивања здравствених и партнерских школа коришћењем нових
ИКТ технологија. Овогодишња 11. смотра Дани Е - медике 2018.
одржана је од 8. до 11. фебруара 2018. године у Термама Тухељ. На
смотри је учествовало укупно 275 учесника - 171 ученик и 104
наставника из 34 медицинске школе из Хрватске и иностранства.
Годишња смотра Дани Е-медика 2018. окупила је све ученике и
наставнике који су претходне школске године учествовали у
националном пројекту Е-медика, пројекту стварања виртуалне заједнице
медицинских школа. Циљ овога пројекта је повезивање свих
медицинских школа у Републици Хрватској и иностранству кроз израду
едукативног портала медицинских школа, комуникацију ученика и
наставника путем Интернета и оште коришћење информационокомуникацијских технологија у свакодневном едукативном процесу,
како кроз струковну наставу, тако и кроз општеобразовне предмете и
ваннаставне активности ученика. У три дана трајања Смотре у средишту
збивања и активности били су ученици који су кроз самостална излагања
представили своје школе и укупно 27 заједничких пројеката, насталих у
сарадњи две до пет различитих школа из Хрватске и иностранства. Осим
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свих медицинских школа у Републици Хрватској и четрнаест
партнерских школа изван сектора Здравства, на смотри је учествовало и
једанаест иностраних школа из Словеније (све словеначке медицинске
школе из Марибора, Љубљане, Цеља, Новог Места, Постојне),
Македоније (Скоpље), Србије (Београд, Kикинда, Сремска Митровица),
и Босне и Херцеговине (Сарајево). Зуботехничку школу представљале су
ученице Јана Недељковић, Миљана Тодоровић и Сандра Томић са
менторима Наташом Милановић, Ивом Пилиповић и Томиславом
Алавањом. Ученице су учествовале у планирању, организовању и
реализацији пројеката са вршњацима из:
1. Пројекат - Превенција оралног здравља
Средње зуботехничке школе из Сарајева
Медицинске школе „Анте Кузманић“ из Задра
2. Пројекат - Јутро после
Фармацеутско – физиотерапеутске школе из Београда
Медицинске школе из Шибеника
Медицинске школе „Анте Кузманић“ из Задра
3. Пројекат - Енергетски напици
Фармацеутско – физиотерапеутске школе из Београда
Средња медицинска школа „Језеро“ из Сарајева
Срдња медицинска школа „Др Панче“ из Скопља
Међу ученицима је остварена јако лепа сарадња и жеља да се започну
нови пројекти, нова истраживања, и стекну нова искуства и нова
пријатељства.

33

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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 10-12.10.2017. Стручни скуп, конференција „БОСИФЕСТ 2017.
Покренимо промену“, одобрен од Завода за унапређивање обрсзовања и
васпитања, одлука бр. 696-4/2017.од 10.07.2017. године;

Стручно усавршавање
директора школе

 12.10.2017.године, директор Школе и Томислав Алавања су стекли
уверење Универзитета у Београду о савладаности програма 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;
 Од 31.10.2017. Рад у комисији за израду Приручника са инструментима
за оцењивање матурског испита за образовни профил Стоматолошка
сестра-техничар у оквиру Завода за унапеђивање образовања и
васпитања;
 31.10.2017. Семинар: „Закон о основама система образовања и
васпитања“ и „Правилник о сталном стручном усавршавању“похађале су
директор, педагог Маја Врачар и секретар Мирјана Гаровић;
 16-17.10.2017. Стручни скуп „Одговорност директора у образовном
систему Републике Србије“ одобрен од ЗУОВ-а; Број акта 1065-4/2017;
од 21.08.2017.године; учествовали директор и секретар Школе;

35

 28-29.11.2017. Рад у заједници Медицинских школа, Краљево;

Стручно усавршавање
директора школе

 23. и 24.11.2017. Београд, 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.
 Оnline обука за примену стандарда образовних постигнућа, намењена
наставницима општеобразовних предмета, директорима и стручним
сарадницима у средњим стручним школама, организатор Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања, 16 сати.
 15.-17.03.2018. Девети међународни симпозијум за директоре основних и
средњих школа
 22.-24. 03. 2018. Седми стручни скуп Друштва директора школа Србије:
„Директор-основ квалитетне школе“.
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,,Plan less teach more“, Милица Бошковић, Славица Цветковић;
Стручни скуп ,,7 Мудл Мут Конференција Србије“, Јелена Петковски;
„Мудл и електронски портфолио“ Јелена Петковски;.
,,Одговорност директора у образовном систему Републике Србије“,
Биљана Благојевић-Седлар
,,Закон о основама система образовања и васпитања“ и ,, Правилник
о сталном стручном усавршавању“, Биљана Благојевић-Седлар,
Мирјана Гаровић, Маја Врачар.
Израда приручника са инструментима за оцењивање матурског
испита за образовни профил Стоматолошка сестра техничар, Ана
Гајић, Наташа Милановић, Маја Врачар, Биљана Благојевић-Седлар.
,,БОСИФЕСТ 2017-Покрени промену“: Биљана Благојевић-Седлар,
Софија Ераковић, Наташа Петровић, Слађана Неагић, Светлана
Ђорђевић, Бранка Вукосављевић, Зорица Шћекић, Милица Трбојевић,
Томислав Алвања;
,,Каријерно вођење и саветовање КВ и С - Од школе до посла“,
Томислав Алавања, Маријана Пеулић, Миљка Вицковић, Ана Гајић,
Наташа Мирковић;
,,АLL on Four“ и ,,Утицај светлости на боју зуба“,Маја Александрић,
Небојша Зејак, Јелена Бојиновић, Наташа Унфетер, Светлана Петковић,
Бранка Вукосвљевић, Лидија Домокош, Миљка Вицковић, Милица
Станковић;
,,Нови хоризонти у зубној техници“, Миљка Вицковић, Милица
Трбојевић, Милица Станковић;
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 IX конгрес Националне Асоцијације Удружења Здравствених Радника
Србије (НАУЗРС), Миљка Вицковић, са темом ,,Термопрес протезе,
протезе данашњице“;
 Едукативна радионица о прецизним везним елементима, Маја
Александрић;
 „Имитација природе, да ли по сваку цену?“ и ,,Нови стил осмехаАнализа, прототип, керамичке љуске“, Маја Александрић, Небојша
Зејак, Јелена Бојиновић, Лазар Миљковић, Нела Ристески;.
 Први симпозијум зубних техничара НАУЗРС, Војин Гојнић, Марко
Гојнић, Светлана Петковић, Бранка Вукосвљевић, са темом
,,Оптуратори“;
 ,,Планирање скелетиране протезе са ливеном базом“, Маја
Александрић, Зорана Николић Марков, Миљка Вицковић, Мирјана
Мрдаковић;
 Курс,,Миофункционална
терапија
(евалуација,
планирање
и
имплементација)“, Ана Гајић.
 ,,Сајам медицине и стоматологије“, Зоран Поповић, Војин Гојнић,
Марко Гојнић, Јован Вуњак, Ива Пилиповић, Ана Тасић, Наташа
Милановић, Снежана Благојевић, Биљана Раковић, Софија Говедарица,
Ана Гајић, Љиљана Вулета, Димирија Дамјановски, Драгана
Ражнатовић;
 ,,Завршна фаза ортодонтске терапије“, Биљана Раковић, Ана Гајић;
 ,,Савремена стоматологија“, Снежана Благојевић, Димитрија
Дамјановски, Љиљана Вулета, Драгана Ражнатовић;
 „Машинска инструментација канала, лако и једноставно“, Наташа
Милановић, Снежана Благојевић.
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 Оnline обука за примену стандарда образовних постигнућа,
намењена наставницима општеобразовних предмета у средњим
стручним школама, организатор Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања. Милица Бошковић, Славица Цветковић,
Наташа Алимпијевић, Валентина Митровић, Александра Гуњак,
Радмила Милановић, Наташа Петровић, Весна Кнежевић, Јелица Пајић,
Анета Миливојевић, Нина Василијевић, Александра Мијовић, Немања
Здравковић, Марика Чочовска, Јелена Петковска, Весна Петровић,
Маријана Пеулић, Биљана Благојевић-Седлар.
 ,,Квалитетна настава социологије, хоризонтално учење и размена
примера добре праксе“, Слађана Бојанић.
 ,,Априлски дани о настави хемије“, Анета Миливојевић и Нина
Василијевић.
 ,,From Innovate Teaching to the Wider World“, организатор
Издавачка кућа ,,Pearson“, Милица Бошковић и Славица Цветковић.
 ,,Дигитална револуција у денталној медицини“ и ,,Протоколи у
зуботехничкој лабораторији“, Лидија Домокош и Небојша Зејак.
 Семинар ,,Сарадња родитеља и школе у превенцији вршњачког
насиља“, К 4, П4, организатор Савез учитеља Републике Србије, 16
сати. Семинару присуствовали: Радмила Милановић, Лидија Домокош,
Јована Јокановић, Александра Срећковић, Горица Станојевић, Слађана
Неагић, Наташа Петровић, Милица Трбојевић, Зорана николић Марков,
Марија Николић, Милица Бошковић, Ана Савић, Весна Петровић,
Александра Мијовић, Анета Миливојевић, Снежана Машић, Слађана
Бојанић, Наташа Божић, Љиљана Рвовић, Душко Стојановић, Софија
Ераковић, Маријана Пеулић, Александра Гуњак, Јован Вуњак, Војин
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Гојнић, Наташа Милановић, Ана Гајић, Светлана Ђорђевић,Јелена
Петковски,Славица Цветковић.
ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:
Стручно усавршавање,
семинари, студијска
путовања










Угледни и огледни часови
Интегрисани час из анатомије са физиологијом и латинског језика
„Анатомска номенклатура“. Предавачи: Нада Матовић и Софија
Ераковић (8 сати);
Физичко васпитање ,,Орјентационо кретање на Кошутњаку“,
наставници: Тања Жутић, Коста Поповић, Владимир Весић (32 сата, 4
часа);
Здравствена психологија ,,Опажање “, наставник Маријана Пеулић, (16
сати, 2 часа);
,,Савремени материјали и њихова примена у зубној техници данас“,
гост предавач Саша Булић, званични инструктор Бредент академије,
наставник Лидија Домокош, (8 сати);
Парадонтологија и орална медицина ,,Обољења Пародонцијума и
терапија пародонтопатија“, наставник Јован Вуњак, (8 сати);.
,,Орална хигијена - прибор и технике прања зуба“, наставник Ана
Гајић, (8 сати).
Интегрисани час српски језик и књижевност и социологија Вељко
Петровић ,,Салашар“, Наташа Петровић и Слађана Бојанић (16 сати)
Огледни час физике и биологије ,,Силе у механици и њихов утицај
на жива бића“, Јелена Петковски, Александра Мијовић и Слађана
Неагић, (96 сати).
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Стручно усавршавање,
семинари, студијска
путовања

 Српски језик и књижевност на тему ,,Савремена српска књижевност
(одабране песме Ане Ристовић) “, Наташа Петровић, Ана Ристовић, (8
сати);
 Рачунарство и информатика „Креирање фото албума“, Ксенија
Клисрић (16 сати);
 Стручни предмети ,,Заштита на раду“, Мирјана Мрдаковић и Зорица
Шћекић (8 сати);
 Огледно-угледни час из технологије зуботехничког материјала и
фиксне протетике ,,Учење на грешкама“, Ениса Меноски и Асија
Меноски (32 сата);
 ,,Тотална протеза“, Димитрије Дамјановски и Драгана Ражнатовић, (8
сати);
 ,,Утицај инерцијалних сила на пилоте“, гост предавач капетан
војске Србије Никола Станковић, увод у предавање одељење I-1,
Александра Мијовић, Јелена Петковски и Слађана Неагић (16 сати);
 Анатомија и физиологија и енглески језик ,,Енглески језик у
анатомији, систематизација стручних знања“, наставници Данка
Гачић и Милица Бошковић (8 сати).
СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА:
 Стручна тема ,,Термопрес, протезе данашњице“, наставник Миљка
Вицковић, (10 сати);
 ,,Интеграција е-потфолиа у наставни процес“, наставници: Јелена
Петковски, Мирјана Мрдаковић, Томислав Алавања (10 сати);
 ,,Пупин и Тесла на истом путу“, гост предавач Александра Нинковић41

Стручно усавршавање,
семинари, студијска
путовања

Ташић, предавање водила Ана Ристовић Чар (3 сата), организатор
Александар Лукић (4 сата);
 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).
СТРУЧНЕ ОБУКЕ:
 Две стручне обуке за блок ортодонтских апарата на тему ,,Соклирање
модела“ и ,,Израда стреласте кукице“, Ана Савић, (10 сати);
 ,,Обука израде е-портфолиа“, Јелена Петковски као ментор (4 сата), и
Александра Мијовић и Весна Петровић као ученици (1сат)

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;
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 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;
 Ванредни послови везани са кратким роквима по налогу директора;
 Организивање приредби,
 Снимање филмова;
 Повећан обим посла појединачних запослених;
 За сваку награду постоји решење са детаљним образложењем.
 Награде запосленима у бруто износу.........................................6.096.605,82
 Набавка наставних средстава .................................................... .....18.469,00
 Набавка основних средстава............................................................ 53.693,80
 Текуће одржавање и поправке.......................................................401.538,00
Инвестиције, одржавање,  Стручна литература.........................................................................108.315,00
поправке, набавка опреме  Стручно усавршавање.....................................................................448.649,00
и материјала, стручна
 Набавка материјала за наставу....................................................1.663.299,00
усавршавања, стручна
 Набавка материјала за хигијену.....................................................530.781,00
литература, социјална
 Набавка канцеларијског материјала.............................................314.856.00
давања и услуге по
 Новогодишњи поклони за запослене и децу запослених...........499.858,00
уговору
септембар 2017-септембар  Одржање рачунарске мреже..........................................................131.119,00
 Уградња видео надзора .............................................................. ..588.000,00
2018.
 Безбедност на раду.......................................................................... 196800.00
 Противпожарна заштита ...................................................................64800.00
 Услуга јавних набавки – КГБ ........................................................180000.00
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 Преглед инсталације ТНГ у лабораторијама и сервис плинске
инсталације по налогу инспекције ................................................196.800,00
 Одржавање гасне,громобранске,електро и опреме заштите од пожара..
 Набавка пећи за металну и безметалну керамику..................... ..599.004,00
 Набавка инструмента за машинско ширење канала корена .......105.450,00
 Радна одећа........................................................................................ 39.457,00
 Набавка 2 рачунара и 1 лап топ рачунара ......................................72.312,00
 Зеленило за уређење дворишта .......................................................24.000,00
 Социјална давања......................................................................... 165.000,00
 Трошкови
службених
путовања
за
потребе
стручног
усавршавања.....................................................................................356.620,00
 Штампање монографије..................................................................132.000,00
Мере које је директор
предузимао (повреде
забрана из члана 44. до 46
или ради извршења налога
просветних инспектора)
Сарадња са родитељима,
старатељима деце и
ученика

Није било повреда забране из чл.44. до 46 Закона о основама образовања и
васпитања
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.
44

У школској 2017/2018. години нису вођени дисциплински поступци против
ученика и запослених.
Екскурзије
Одлуке директора о
правима, обавезама и
одговорностима ученика и
запослених

У школској 2017/2018. години Зуботехничка школа је реализовала следеће
екскурзије:
- Трећи разред школске 2017/18. године – Северна Грчка,
- Први разред школске 2017/18. године – Врњачка бања,
- Четврти разред школске 2017/2018 није ишао на екскурзију због
недовољног интересовања ученика.
У сарадњи са Саветом родитеља спровела је поступак избора агенције за
реализацију следеће екскурзије:
- Трећи разред школске 2018/19. године – Северна Грчка
Нови чланови колектива
На неодређено време:
- Мирјана Гаровић-секретар школе (преузета);
На одређено време:
- Кристина Огњановић,помоћни наставник
- Јелица Пајић,наставник српског језика и књижевности
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Запажања директора
Почетак школске године је започео доношењем нових Закона, који су захтевали усклађивање свих
аката школе, који смо уз огроман труд и рад завршили на време. Ппреузимање новог секретара је због
адаптације и сложених послова чинило организацију и рад изузетно тешким.
Школску 2017/2018. годину обележила је и прослава великог јубилеја, 70.година од оснивања
Зуботехничке школе у Београду. Успешно је завршен велики посао око припремања документације о
претходних 10. година рада школе, који је преточен у Монографију школе.
Група ентузијаста је изнела читав посао организације и прославе и заслужено добила све похвале од
многобројних гостију који су овај велики празник прославили заједно са нама.
Успешно је реализован нов концепт матурског испита за образовни профил стоматолошка сестратехничар, који је у потпуности урадила комисија састављена од наставника Зуботехничке школе из
Београда и наставника Медицинске школе „4. април“ из Новог Сада.
Наставници општеобразовних предмета су успешно прошли обуку о примени стандарда.
Задивљујућим ентузијазмом запослених у школи је реализован велики број ваннаставним активности,
креативни огледни и угледни часови, а наши ученици и наставници су учествовали у свим активностима
које су организовали: Министарсво просвете, науке и технолошког развоја, Град Београд и ГО Звездара.
Смањен број стручних сарадника је захтевао велики напор да се рад школе одвија несметано.
У очекивању да се положај образовања вреднује на прави начин, задовољни оним што смо постигли
у претходној години, спремни смо за нове изазове.
У Београду, септембар 2018. године

ДИРЕКТОР:
_______________________________________
Биљана Благојевић Седлар
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