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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  -  ШКОЛСКА 2015/2016 ГОДИНА 

 

ЗАНИМАЊЕ VII/2 VII VI V IV пк УКУПНО 

директор  1     1 

помоћник директора  0,25     0,25 

педагог  0,17     0,17 

психолог  1     1 

координатор 1      1 

библиотекар  1,08     1,08 

настава: 

-доктори 

-магистри 

-специјалисти 

-факултет 

-виша 

-специјализација 

-средња-помоћ. наст. 

 

 

 

12 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

5,40 
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78,40 

амбуланта        

секретар  1     1 

шеф рачуноводства     1  1 

благајник     1  1 

референт за адм.посл.     0,70  0,70 

Домар     2  2 

Спремачице      12 12 

Ложачи        

УКУПНО РАДНИКА 13 43,50 14 5,40 12,70 12 100,60 

 

 

Просечан радни стаж радника школе износи 14,67 година. 

У настави је 80 наставника и 8 помоћних наставника (100,60 извршилаца).   

Укупно запослено 100,60 извршилаца 

У школи ради 109 радника. 

Непотпун фонд часова има 4 наставника. (2,40   извршилаца)  

Преко норме часова има 2 наставника (2,25  извршилаца)           
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КАДРОВСКЕ  ИЗМЕНЕ 
 

 

Запослени на 

неодређено време 

 

- Маја Тошић, наставник инфектологије са негом (преузета); 

- Сунчица Станимировић, спремачица (преузета). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запослени на одређено 

време по било ком 

основу 

 

- Синиша Хорват, наставник верске наставе; 

- Александар Лукић, наставник верске наставе; 
- Светлана Манасијевић Крсмановић, стоматолошка сестра-техничар, помоћни наставник; 
- Дејана Мићић, психолог школе; 
- Марко Гојнић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 
- Ива Пилиповић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Маја Врачар, педагог школе; 
- Биљана Чубрило, секретар; 
- Мирјана Миличић, административни радник и референт за ученичка питања; 
- Драгана Ражнатовић, наставе групе стручних предмета; 
- Драгана Марјановић, наставник медицинске биохемије; 

- Софија Говедарица, помоћни наставник; 
- Дарко Станковић, наставник историје; 
- Валентина Пењин, спремачица; 
- Јадранка Нанић, спремачица; 
- Никола Филиповић, наставник историје; 

- Драгана Веселиновић, наставник социологије и устава и права грађана; 
- Ана Костовски, зубни техничар, помоћни наставник; 
- Маја Пеличић Драшковић, наставник музичке културе (20% радног времена); 
- Ивана Антонић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 
- Никола Јевтић, наставник математике; 
- Радица Дожић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Светлана Станић, спремачица; 
- Весна Јанковић, спремачица; 
- Владимир Радуловић, наставник енглеског језика; 
- Маријана Максимовић, спремачица; 
- Ксенија Беара, наставник групе стручних предмета. 
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Раскинут радни однос 

- Маја Пеличић Драшковић, наставник музичке културе (20% радног времена); 
- Радица Дожић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 
- Владимир Радуловић, наставник енглеског језика; 

- Драгана Веселиновић, наставник социологије и устава и права грађана; 
- Никола Филиповић, наставник историје; 
- Дарко Станковић, наставник историје; 
- Никола Јевтић, наставник математике; 
- Ивана Антовић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Драгана Марјановић, наставник медицинске биохемије; 
- Ана Костовски, помоћни наставник; 
- Жарко Вукићевић, секретар; 
- Биљана Чубрило, административни радник и референт за ученичка питања; 
- Зорица Радуловић, наставник групе стручних предмета (одлазак у пензију); 

- Милица Марковић, наставник енглеског језика (одлазак у пензију); 
- Весна Јанковић, спремачица,  
- Маријана Максимовић, спремачица; 
- Јадранка Нанић, спремачица; 
- Светлана Станић, спремачица. 

Породиљско 

одсуство и одсуство 

ради неге детета 

- Дејана Мићић (нега детета). 

Боловање преко 30 

дана 
- Светлана Манасијевић Крсмановић (одржавање трудноће) 
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ОБРАЗОВНИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  

ШКОЛСКА 2015/2016 ГОДИНА 

 

 

Образовни резултати ученика на крају прве и треће класификације 

 

класификација 

Број 

ученика 

Број 

позит. 

Број 

недов. 

Са 1 

нед. 

Са 2 

нед. 

Са 3 

нед 

Са 4 

нед 

Са 5 

нед 

Са 6 

нед 

Са 7 

нед 

Укупно нед оц. Неоц. 

делимично. 

неоцењени 

1. кл. 845 549 292 177 74 21 9 4 2 1 469 5 7 

3.  кл 844 566 274 164 72 19 9 8 1 1 453 3 1 

 

 

Образовни резултати ученика на крају првог и другог полугодишта 

 

Класификација 

Број 

ученика 

одлични В. 

добри 

добри Дов. Пози. 1 н. 2 н. 3 и 

више 

нед. 

Нед Нед. 

оц 

неоц Средња 

оцена 

1. полугодиште 844 208 428 129 0 765 40 17 18 74 133 5 3.90 

2. полугодиште 844 301 390 140 2 833 5 3 0 8 11 1 4.04 

31. август 

2015. 

844 301 392 147 4 844 - - - - - - 4.04 

 

 
Укупан број изостанака ученика током школске 2015/2016 год. 

Разред Бр. ученика оправданих неоправданих укупно просек 

Први 200 16411 629 17040 85.2 

Други 206 18902 1021 19923 96.71 

Трећи 213 29989 1054 31043 145.71 

Четврти 225 33948 1639 35587 158.16 

школа 844 99250 4343 103593 122.74 

 

 

 

 



 8 

 

                                                                                                   РАД  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Број чланова н. већа                                                                  82 и 7 помоћних наставника 

 

Број одрж. седница                                                                       15 

 

 

 

Сталне активности  

 

 

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

ученика;  

2. Реализација планираног фонда часова и задатака; 

3. Праћење реализације циљева постављених Развојним планом школе;   

4. Праћење процеса самовредновања одабраних кључнних области;  

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

6. Стручно усавршавање наставника. 

1. наставничко веће 

11.9.2015. 

Актуелна ситуација; исказана подршка директорки школе и оштро осуђено изношење неистина и 

непроверених тврдњи у јавним гласилима и медијима које озбиљно нарушавају углед ЗТШ. 

 

2. наставничко веће 

22.9.2015.  

Упознавање Наставничког већа са записником о ванредном инспекцијском надзору ЗТШ од 3.9.2015. 

године и о наложеној мери. Предлог комисије за прознавање испита за кандидате који се уписују на 

преквалификацију и доквалификацију. Упознавање Наставничког већа са допуном правилника о поступку 

стицања и расподеле сопствених прихода ЗТШ.  

 

 

3. наставничко веће 

15.10.2015. 

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

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

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

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

изборних предмета у одељењима 1. Разреда. Представљање плана обиласка часова у току школске 

2015/2016. године. Именовање ментора, комисије за приправнике. Извештај са реализованe екскурзијe 

3.разреда. Активности у школи од почетка школске године. Упознавање са Правилником о оцењивању 

ученика у средњем образовању и васпитању (бр. 82/15, Службени гласник од 28.9.).  

 

4. наставничко веће 

6.11.2015. 

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

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

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

изостајање ученика. Упознавање са записником о редовном инспекцијском надзору у Зуботехничкој школи 

од 27.10.2015., бр. 614-1194/2015. Активности у школи. 
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5. наставничко веће 

29.12.2015. 

Усавајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда; Извештај о самовредновању 

кључне области Подршка ученицима, подручје вредновања: Лични и социјални развој, предлози мера; 

Упуства и извештај о прегледу књига евиденције образовно – васпитног рада. Информација, упутства, 

рокови за усаглашавање критеријума оцењивања истих и сродних предмета на нивоу стручних већа, 

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

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

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

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

 

6. наставничко веће 

2.2.2016.  

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

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

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

Извештај комисије за екстерно вредновање, 18-20. Јануар 2016. Подсетник за усаглашавање критеријума 

оцењивања. Активности у школи од последњег већа.  

 

 

 

7. наставничко веће 

9.3.2016. 

Усавајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда. Предлог плана за 

унапређивање квалитета рада школе у областима дефинисаним стандардима квалитета рада установе. 

Упутства и извештај о прегледу записника стручних већа. Упознавање са  записником о редовном 

инспекцијском надзору Зуботехничке школе - дел. бр. VII- 06 Број: 614-145/2016 од 04.02.2016.године. 

Упознавање са  записником о контролном инспекцијском надзору Зуботехничке школе у поступку 

контроле извршења мера наложених Записником VII-06 Број: 614-649/2015 од 27.10.2015.године од 

04.02.2016.године. Упознавање са записником о ванредном инспекцијском надзору Зуботехничке школе 

дел. бр. VII- 06 Број: 614-16/2016 од 09.02.2016.године. Активности у школи од последњег већа: 

председници стручних већа, координатори Ученичког парламента. 

 

 

 

8. наставничко веће 

18.4.2016. 

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

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

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

успеха. Стандарди за крај средњег образовања, правилник о општим стандардима постигнућа за крај 

општег и средњег стручног образовања. Извештај о самовредновању области Настава и учење, подручје 

вредновања:  Учење,  предлог мера. Извештај о стручном усавршавању наставника. Разматрање 

полугодишњег извештаја о раду директора за школску 2015/2016.годину и упућивање на усвајање органу 

управљања. Извештај са Удружења медицинских школа. Активности школе у периоду од претходног већа: 

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

директор Школе 

9. наставничко веће 

17.5.2016. 

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

поводом завршетка другог полугодишта. Извештај о активностима на професионалној орјентацији и 
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предавању o условима и садржају матурског испита. Извештај о опредељивању ученика четвртог разреда за 

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

матурског испита. Распоред полагања, именовање Комисије и комисија за делове матурског испита, 

усвајање предлога распореда и комсисја. Извештај о прегледу књига евиденције образовно-васпитног рада. 

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

парламента, излети, посете, такмичења- председници стручних већа. Извештај са екскурзије први разред. 

Разно (матурско вече). 

 

 

 

10. наставничко веће 

2.06.2016. 

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

успеха ученика 4. разреда на крају другог полугодишта школске 2015/2016.године, утврђивање оцена из 

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

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

другог полугодишта школске 2015/2016.године; Предлог и избор носиоца награде „Златно ножић“ и 

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

прелиминарни предлог за избор Ученика генерације; избор Спортисте генерације; Информација са Мајских 

стручних сусрета зубних техничара са 18. Републичког такмичења. Припрема наставника за дежурство, 

супервизију и прегледање комисија на завршном испиту. Активности Школе од последњег већа; Разно 

 

 

11. наставничко веће 

16.6.2016. 

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

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

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

анкетирања обавезних изборних предмета и резултатима промоције наставних предмета у огледним 

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

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

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

Активности Школе од последњег већа. 

 

 

 

12. наставничко веће 

27.6.2016. 

 

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

крају другог полугодишта шк. 2015/16.године (васпитно-дисциплинске мере, изостанци ученика, похвале, 

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

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

нереализованих часова). Организационе припреме за спровођење припремне наставе. Расподела задужења 

за израду Извештаја о раду школе, Годишњег плана рада школе за 2016/17. годину. Извештај о стручном 

усавршавању на нивоу школе и постигнутим ефектима – председник Педагошког колегијума. Усвајање 

одлуке о избору уџбеника за школску 2016/2017. годину. Именовање комисије за упис. Разно.  

13. наставничко веће 

06.07.2016. 

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

реализованих разредних испита; Извештај о спроведеном упису ученика у 1. разред за школску 
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              2016/2017.годину; Усвајање распореда разредних и поправних испита за августовски испитни рок;  

Именовање одељењских старешина, председника стручних већа, записничара одељењских већа, именовање 

координатора, помоћника. Каталог стручног усавршавања за 2016/2017. Разно 

 

 

14.наставничко веће 

22.08.2016. 

 

 

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

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

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

наставника. Предлог и разматрање извештаја о раду школе за школску 2015/2016.годину. Предлог 

Годишњег плана рада Школе за школску 2016/2017.годину. Предлог распореда часова: теорије,вежби и 

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

календару васпитно-образовног рада за школску 2016/2017.годину. Разно. 

 

 

 

15. наставничко веће 

                    30.08.2016. 

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

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

крају школске 2015/16. године; Усвајање 40-часовне радне недеље наставника; Усвајање распореда часова 

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

шк.2015/16.години на усвајање органу управљања; Разматрање и упућивање Годишњег плана рада за 

школску 2016/17. годину на усвајање органу управљања; Усвајање извештаја о раду директора Школе за за 

школску 2015/16. Годину, Предлози стручних већа за набавку наставних средстава и литературе; Распоред 

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

 

 

                                                                                                   РАД ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

 

 

 

 

Август, септембар 2015. 

- конституисање одељењских већа; 

- усвајање предлога програма о. већа, родитељских састанака;  

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

- евидентирање уџбеника, прибора и материјала за наставу; 

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

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

понашања; 

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

ученика за ове облике рада; 

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

доследна примена Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика; 

- Упознавање ученика са системом подршке у учењу - ученички предлози за допуне. 
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Новембар 2015. 

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

неоцењених ученика;  

- предлози већа за унапређивање успеха ученика;  

- утврђивање васпитно-дисциплинских мера; 

- евидентирање реализације наставног плана;  

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

педагогом, психологом, директором ). 

 

 

Фебруар 2016. 

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

дисциплинских мера и утврђивање оцена из владања; 

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

- евидентирање реализације часова других облика образовно-васпитног рада; 

- предлог мера за унапређивање успеха. 

Април 2016. - евидентирање недовољног успеха ученика на крају трећег класификационог периода;  

- предлог мера за унапређивање успеха. 

 

 

Јуни 2016. 

- утврђивање општег успеха ученика на крају другог полугодишта; 

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

- реализација планираног фонда часова;  

- предлог Годишњег плана и програма рада одељењског већа за школску 2016/2017. годину;  

- израда распореда и реализација припремне наставе; 

- резултати са испита након јунског испитног рока. 

Август 2016. - евидентирање успеха ученика у августовском испитном року;  

- успех ученика на крају школске 2015/2016. године. 

 

 

 

 

Одељењска већа прве године 

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

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

предмета  и сл. (педагог, психолог); 

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

одељења (педагог, психолог); 

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

- изабрани изборни предмети – грађанско васпитање и верска настава;   

- праћење адаптације ученика првог разреда на услове средње школе – новембар 2015.      

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

- извештај о спроведеној екскурзији – април 2016. 

- Појачан рад одељењског већа првог 2, 4, 6.   
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Одељењска већа друге године  
- резултати опредељења ученика за грађанско васпитање и верску наставу, јуни 2016, ОС; 

- појачан рад одељењског већа другог 1, 5 одељења 

 

Одељењска већа треће године 

 

- резултати избора изборног предмета (јун 2016 -ОС); 

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

- извештај о спроведеној екскурзији (октобар). 

- Појачан рад одељењских већа трећег 1, 3, 5, 7 одељења 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењска већа четврте године  

- изабрани изборни предмети грађанско васпитање, верска настава, предмети у огледу (јун 2016.-

одељењске старешине); 

- учешће у припремама за спровођење матурског испита (мај, јун 2016); 

- Услови, садржај и начин спровођења матурског испита (март 2016. - педагог); 

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

анкетирање (април 2016, педагог); 

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

предмета у оквиру матурског испита (мај 2016. - психолог); 

- сарадња на пословима професионалне орјентације, каријерно вођење (март-јун 2016., психолог, 

педагог); 

- организациони послови око избора места за прославу Матурске вечери (мај 2016, одељењске 

старешине); 

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

2016. одељењске старешине, предметни наставници); 

- успех ученика на матурском испиту (јун 2016. одељењске старешине); 

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

августовском испитном року (јун 2016 – одељењски старешина 4/6 одељења); 

- учешће у реализацији Матурске вечери (јун 2016); 

- извештај о резултатима матурских испита у августовском испитном року (август 2016, одељењске 

старешине); 

- евидентирање ученика код којих је дошло до промене статуса (август 2016. одељењске 

старешине); 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуиране 

активности 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

- анализе истраживања, преглед педагошке документације, сачињавање извештаја; 

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

- сарадња са  просветном инспекцијом, просветним саветницима; 

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

центрима за социјални рад;  

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

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

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

- рад у Савету родитеља и Школском одбору; 

- рад у стручним и одељењским већима;  

- рад на припремању кандидата за полагање стручног испита;  

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

- помоћ наставницима у изради критеријума оцењивања у складу са Правилником о оцењивању; 

- увођење нових и комбинација наставних метода и облика, припремне активности за часове који се односе на 

коришћење различитих извора за потребе домаћег и наставног рада, истраживачки рад ученика - обрада 

изабраних настваних јединица; 

- припрема и реализација задатака из Акционог развојног плана за школску 2015/2016. године редовно 

информисање о активностима везаним за унапређење квалитета наставе; 

- У оквиру Развојног циља Акционог развојног плана за школску 2015/2016. годину који се односи на 

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

талентованим ученицима, континуирани рад на пружању помоћи тимовима за индивидуализовани образовни 

програм у изради програма за сваког ученика; 

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

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

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Август, 

септембар 2015 

 

- сачињавање извештаја о раду за Извештај о раду школе за 2015/2016. 

- израда Годишњег плана рада школе за 2016/17. 

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

стручних већа; 

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

школе;  

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

- Структурирање одељења, распоред новодошлих ученика и поноваца у одељења; 

- Израда извештаја Комисије о савладаности програма за приправнике;  

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

- Предлог обједињене набавке наставних средстава и литературе за шк.2016/17.год., на основу предлога већа; 

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

одељења 1. разреда; 

- Упознавање са нормативним актом- новоуспостављени правилници; 

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

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

- Сарадња са Педагошким друштвом Србије у оквиру редакције Педагошких новина и на тему «Корак напред у 

сарадњи са родитељима»; 

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

састанака, одељењских већа и одељењских старешина; 

- Статус изборних предмета- веронаука, грађанско васпитање - у 1. 2. и 3. разреду образовног профила стоматолошка 

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

- Рад у седницама Школског одбора и Савета родитеља;  

- Припреме за најављени преглед припремљености школе за почетак школске године; 

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

семинара; 

- Упознавање са напредовањем развојних активности на унапређивање наставе и учења;    

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

 

Октобар 2015 

 

 

- Припрема за одељењска већа и припрема електронског начина вођења евиденције;  

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

- Израда статуса личног стручног усавршавања за претходни период; 

- Договор о реализацији тема за васпитни програм на часовима одељењске заједнице; 
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- Праћење и израда извештаја о адаптацији ученика првог разреда на услове рада у средњој школи; 

- Припремање и реализација састанака медијаторске секције. 

 

 

 

Новембар 2015 

- Састанак са председницима стручног већа и рад у Педагошком колегијуму; 

- Састанак са записничарима одељењског већа за школску 2015/2016.годину; 

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

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

- Анализа блок наставе у сарадњи са координатором практичне наставе; 

- Рад на активностима планинарске секције, подршка руководиоцу и члановима; 

- Припремање и реализација састанка медијаторске секције; 

- Припрема стручне теме на Савету родитеља.  

 

 

Децембар 2016 

Јануар 2016 

- Припреме за екстерно вредновање рада школе; 

- Рад на припреми активности Тима за каријерно вођење и саветовање; 

- Израда извештаја о прегледу књига евиденције образовно-васпитног рада; 

- Рад са приправницима М. Николић, Марком Гојнићем, Драганом Ражнатовић и  Зораном Николић- Марков; 

- Рад у Комисији за приправнике - Сарадња са Немањом Здравковићем на планирању и реализацији интерне обуке 

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

 

 

 

 

Фебруар 2016 

- Рад и сарадња са спољним евалуаторима приликом екстерног вредновања рада школе од 18-20.јануара 2016. 

- Рад на припреми елабората за стом. сестре-техничаре које су из огледном програма прешле у редовни систем; 

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

- Рад на методици рада у настави вежби/блок настави у сарадњи са наставницима Зораном Поповићем, Томиславом 

Алавањом, Зорицом Шћекић и Мирјаном Мрдаковић. 

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

установе;  

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

мера и предстојеће активности матураната. 

- Припрема задатка из Акционог развојног плана за школску 2015/2016.године: увођење нових и комбинација 

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

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

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

огледне часове. 

 

 

 

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

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

испита; услови и могућности за даље формално школовање у сарадњи са наставницима вежби Лидијом Домокош, 
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Март 2016 

Миљком Вицковић и Наташом Милановић. 

- Припрема састанака чланова Стручног већа за школско развојно планирање; 

- Припрема и реализација састанка медијаторске секције; 

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

- 22.марта учешће на састанку директора и стручних сарадника средњих школа са територије Београда на тему 

Стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања 

у делу општеобразовних предмета, њихова улога и значај за образовни систем;  Том приликом преузети су 

приручникаци за наставне предмете: српски језик, страни језик, математика, биологија, хемија, физика, историја и 

географија. 

-    Анализа угледних часова и припрема извештаја за Наставничко веће; 

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

одељењским старешинама 1. и 2.разреда; 

- Припрема посете вршњачком тиму ОШ «Десанка Максимовић», тешкоће у примени медијације, како превазићи 

тешкоће у примени медијације и шта можемо да урадимо;  

- 4. марта посета медијаторског тима Зуботехничке школе вршњачком тиму ОШ «Десанка Максимовић». 

     

Април 2016 

- У сарадњи са психологом припрема ванредних родитељских састанака за матуранте; 

- Анкетирање матураната поводом избора предмета у оквиру матурског испита; 

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

-    Припрема за час одељењске заједнице  у 2/1 одељењу.  

          

 

Мај 2016 

-    Рад са менторима и приправницима; 

-    Израда предлог плана активности; 

-    Учешће у раду Савета родитеља, Школског одбора; 

- Припрема састанака чланова Стручног већа за школско развојно планирање; 

- Анализа огледних часова и припрема презентације;  

- Сарадња са РТС-ом поводом плана снимања емисије о резултатима пројектне наставе у оквиру реализације огледних 

часова  (Наставна јединица: “Материјали у стоматолошкој протетици”); 

 

 

Јун, јул, август 

2016 

 

 

- Припрема за састанак Актива за школско развојно планирање; 

- Припрема материјала за упис ученика у први разред; 

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

- «Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију»; 
- Израда извештаја о раду педагога, медијаторске секције, тимова; 

- Рад у Уписној комисији; 

- Рад на формирању одељења; 

- Резултати изјашњавања ученика од 1-3 разреда о избору изборног предмета- веронаука, грађанско, изборни  
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предмети предвиђени планом огледа; 

- Израда Годишњег програма рада за 2016/17. годину. 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Водитељ семинара «Вршњачка медијација» за ученике  март 2016.године;  

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

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

поступања у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања 

- Иницијални тренинг за телефонске  саветнице, Београд, 10. и 11. март 2016. 

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

- „Заједнички пројекат на тему Подршка адолесцентима и потицање читања“, организатор семинара: Goethe-

Instituta, Субрегионална радионица, Сарајево. 4-6. новембар 2015.године; Радионица је имала за циљ да представи 

нове методе у раду са децом и адолесцентима на тему подстицања читања из искуства рада фондације „Stiftung 

Lesen“ и подстакне сличне иницијативе код нас.  

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

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

у настави»  

- Филозофски факултет Универзитета у Београду, 29.03.2016.гост предавач на тему: Одлике школског оцењивања у 

постојећој школској пракси у оквиру предмета Евалуација школског образовања на Одељењу за педагогију и 

андрагогију. 

- Реализација акредитованих програма Географског факултета Универзитета у Београду „Интегрисана 

амбијентална настава“. 
 

 

Стручни радови 

- Рад на тему „Перспектива педагога Компетенције потребне за успешно професионално деловање“, Зборник  

„Сувремени изазови у раду (школског) педагога“, Свеучилиште у Ријеци, Филозофски факултет, одсјек за 

педагогију;  

- Рад на истраживању родитеља, ученика, одељењских старешина у оквиру пројекта Педагошког друштва и Уницефа 

«Корак напред у сарадњи са родитељима»  

- Све теме обрађене на седницама Наставничког већа, Савету родитеља. 

 

Евалауција рада 

стручног 

сарадника и 

израда плана за 

наредну годину 

 

- У критичком осврту на рад педагога у протеклој години издваја се континуирана подршка у раду секције „CORONA“  

и израда критеријума према Правилнику о оцењивању, примена стандарда за општеобразовне предмете, а 

међупредметних комптенција за стручне предмете (одговоран однос према здрављу...). 

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

и учења.    

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

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

наредну годину. 
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СТРУЧНИ САРАДНИК ПСИХОЛОГ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуиране активности  

током целе године 

 

 

 

 

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

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

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

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

превазилажењу тешкоћа са децом.  

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

ученика, као и отклањања потешкоћа у раду ученика.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документацију.  

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

2015/2016.  

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

кандидата који полажу испите преквалификације.  

 

Активности реализоване у школској 2015/2016. години  

 

 

 

 

- Анализа структуре популације ученика првог разреда. 

- Рад на коначним верзијама Извештаја о раду школе за 2014/2015, Годишњег плана рада ЗТШ за шк. 

2015/2016 год, Извештаја о самовредновању за 2014/2015  и  Плана за самовредновање за 2015/2016 год, 
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Август,  

Септембар 2015. 

 

 

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

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

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

- Запажања са часова посећених у 2014/2015 години (школска управа, МП) 

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

- Анализа реализације Плана уписа ученика у први разред, стручни тим за ИО, август 2015; 

- Учешће на родитељским састанцима првог разреда; 

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

домовима, као и ученике са посебним потребама.  

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

стране Републичка здравствена комисија Министарства просвете и науке РС (школска управа града 

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

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

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

метода и техника које одговарају конкретним ученицима и њиховим специфичностима. 

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

праћење и вредновање израђених ИОПа.  

- Информација о инклузивном образовању – родитељски састанци свих одељења првог разреда, 

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

- Рад у већу друштвених наука. 

- Праћење ученика који су били на саветодавном раду школске 2014/2015. године (због недовољног 

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

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

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

лекарске комисије РС.  

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

- Прикупљање података значајних за упознавање и праћење развоја ученика. 

- Припреме за најављени преглед припремљености школе за почетак школске године 

 

 

 

               

 

 

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

домовима, као и ученике са посебним потребама. 

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

раду Наставничког већа.  

- Рад у Педагошком колегијуму; 

- Реализација планираних активности већа друштвених наука;  
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Октобар 2015. 

 

 

 

 

 

 
          

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

ученицима талентима; 

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

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

састанака) 

- Семинар Школско оцењивање у основној и средњој школи 2, 8 сати 

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

одељењским старешинама и васпитачима); 

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

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

договору са одељењским старешинама, реализација часа у мултимедијалној учионици.   

- Сарадња са Регионалним центром за таленте Београд – процес идентификације надарених ученика 

(номинација од стране наставника, попуњавање чек-листа за талентоване, састанци са стручним 

сарадником из Регионалног центра за таленте, индивидуални разговори са ученицима и заинтересованим 

родитељима који су номиновани од стране наставника, организација и реализација школског тестирања), 

праћење успеха ученика који су примљени као полазници Регионалног центра за таленте. 

- Анализа успеха ученика, изостајање ученика; 

- Рад на Бази података о кретању ученика четвртих разреда шк. 2014/15год, након завршене Зуботехничке 

школе, извештавање на Наставничком већу; 

- Анализа успеха ученика, изостајање ученика. 

- Планиране посете часовима. 

Новембар 2015. - Самовредновање кључне области Подршка ученицима, подручје вредновања Лични и социјални 

развој, упитници, обрада података, анализа, презентовање резултата свим интересним групама. 

- Праћење адаптације ученика првог разреда 

- Планиране посете часовима 

 

 

 

Децембар 2015/ јануар 2016 

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

одељењским старешинама ученика четвртих разреда у вези са планом реализације програма 

професионалне оријентације; 

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

- Припреме за екстерно вредновање рада школе 

- Рад и сарадња са спољним евалуаторима приликом екстерног вредновања рада школе од 18-20.јануара 

2016. 

 

 

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

- Евидентирање ученика четвртих разреда којима је потребна помоћ психолога у циљу лакшег 
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Фебруар 2016. 

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

- Учешће у Међународном пројекту Планирање и остваривање циљева – Временске перспективе у 

образовању, каријери и стратегије понашања. Носилац пројекта је Универзитет у Амстердаму који 

пројекат реализује у сарадњи са Институтом за психологију Универзитета у Београду и Филозофским 

факултетом у Загребу. Истраживање је лонгитудинално, биће реализовано и у октобру 2015 и априлу 

2016. год. Реализација организације истраживања са ученицима, наставницима српског и математике, 

састанци са проф. Петровић, Филозофски факултет, Београд.  

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

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

- Набавка тестовног материјала за професионалну оријентацију – Друштво психолога Србије 

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

рада установе  

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

подсетник за предлоге мера и предстојеће активности матураната. 

- Учешће у припреми ученика за снимање емисије „Изабери ме“, на тему професионалне оријентације 

Образовно научни програм РТСа 2. Емисија емитована у два термина мај, јун 2016. 

 

                

 

 

 

Март 2016. 

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

изостанака. 

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

стручних већа. 

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

укључено у индивидуални процес професионалне оријентације. 

- Самовредновање кључне области Настава и учење, подручје вредновања Учење. Прикупљање 

података, анализа и обрада резултата, извештај, представљање резултата Наставничком већу, предлози 

мера; 

- „Оснаживање запослених у образовно васпитним установама за заштиту ученика од -дигиталног 

насиља“, семинар, МПНТ, Уницеф, ПДС, 8 сати 

- Преглед постојеће литературе психолога школе. 

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

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

- Учешће у остваривању програма Осигурај свој успех – Достигнућа младих. Организација обуке за 

ученике 2/6 одељења у три термина. Ученици добили сертификате о завршеној обуци. 

 

                 

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

и изборни предмет), извештај Наставничком већу.  
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Април 2016. 

- Учешће у раду одељенских већа поводом трећег класификационог периода; 

- Дан замене улога, учешће у реализацији 

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

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

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

Петковић)  

 

 

 

Мај 2016. 

- самовредновање кључна област Етос, подручје вредновања Углед и промоција школе. Прикупљање 

података, анализа и обрада резултата, извештај, представљање резултата Наставничком већу, предлози 

мера; 

- Тестирање талентованих ученика за ИОП3, помоћ при изради педагошких профила. 

- Учешће у раду Савета родитеља, Школског одбора 

- Учешће у испитима за преквалификацију.  

- Сарадња са родитељима који потражују информације о условима рада у Зуботехничкој школи, поводом 

специфичних потреба њихове деце – индивидуални разговори, прикупљање података, препоруке, 

контакти са основним школама. (до августа) 

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

 

 

 

 

 

 

Јун, јул, август 2016. 

 

 

 

 

 

 

- Семинар ,,Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима“, 16 сати, К-4, П-4,7. 

- Последнња етапа учешћа у Међународном пројекту Планирање и остваривање циљева – Временске 

перспективе у образовању, каријери и стратегије понашања.  

- Извештај о успеху ученика  

- Учешће у раду одељењских већа, Наставничких већа. 

- Рад у Уписној комисији 

- Рад на формирању одељења 

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

документација, извештаји чланова Тима за самовредновање,  

- Извештај о раду психолога у школској 2015/2016  години; 

- Учешће у планирању рада стручног већа друштвених наука за 2016/2017 год.; 

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

области, планирање активности и носиоци активности; 

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

2019 

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

2019., план активности за наредну школску годину; 

-     Тим за самовредновање и вредновање рада школе – извештај о раду школске 2015/2016 године;  
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- Анализа рада Тима за инклузивно образовање, извештај за 2015/2016., сачињавање плана рада за 

школску 2016/2017., август 2016. 

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

- Учешће у изради делова Годишњег плана рада за 2016/17. годину; Израда плана за самовредновање и 

вредновање рада Зуботехничке школе за школску 2016/2017; Предлог и усвајање плана рада Тима за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања за 2016/2017 и Тима за инклузивно 

образовање 2016/2017. 

 

    

 
                                                                            

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Школски 

библиотекар 

Ана Ристовић Чар 

Ивана Софронић 

 

Евиденција књига 

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

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

Књижни фонд 7666 

Поклоњено књига 306 

Чланови  995 

„Најчитаоци“ Маја Лападатовић (I/6), Емилија Станковић (I/6), Савва Стојановић (3/5) 

Најчитанија 

књига 

,,Хиљаду чудесних сунаца“ Халеда Хосеинија 

 

 

 

 

 

 

Активности  

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

КЊИГУ ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ“ која је трајала током целе године и путем које је библиотека обогаћена са 306 

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

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

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

куповину једног броја књига на Сајму књига, октобра 2015; 

- Заједно са ученицима посетили смо Сајам књига у Београду; 

- 8.11.2015. Библиотекар и наставница српског језика и књижевности, Ана Ристовић Чар, новембра месеца водила је 

ученице Мају Јевтић, 1/5 и Марију Хорват,1/5 на такмичење ученика у писању поезије и кратке приче у организацији 

општине Звездара. Обе ученице су освојиле треће место на овом такмичењу и награђене су књигама. Читање 

ученичких радова одржано је у библиотеци ,,Бранко Миљковић“ на Звездари. За овај конкурс ученице су се 

припремале у редовним консултацијама са библиотекаром и наставницом Аном Ристовић Чар, у школској библиотеци. 
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- Од средине новембра до краја јануара у библиотеци се вршило редовоно окупљање и припремање ученика за приредбу 

поводом Дана Светог Саве као и за Новогодишњу приредбу. 

- Редовно смо вршили евидентирање набављених књига;  

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

,,Дан љубави“ избором адекватних песама. 

- 18.5.2016, Библиотеку школе посетио је познати песник, Матија Бећковић, који је био почасни гост нашег ученика и 

младог песника, Душана Павловића, и имао је јединствену прилику да чује ученика Ратка Ђурића, I/2, како говори 

његову песму „Кад будем млађи“ којом је наступио на републичком такмичењу рецитатора у Ваљеву. Школска 

библиотека је на поклон добила и књигу песама са посветом Матије Бећковића. 

- Неколико пута током године састављен је у сарадњи са ученицима списак књига, филмова и музике које поједина 

одељења препоручују својим вршњацима (,,ПРЕПОРУЧУЈЕМО ВАМ...) и ти спискови су истакнути на огласној табли 

у школи, у школској зборници као и на другим видним местима.   

                                                                                                                       

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Број чланова педагошког 

колегијума 

 

15 

Председник   Анета Миливојевић 

Број план. 

састанака 

5 Број одржаних састанака 5 

 

 

 

 

Активности педагошког     

колегијума 

 

1. Старање о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада. 

2. Старање о остваривању развојног плана рада школе – акциони план ШРП за школску 2015/2016. 

3. Организација педагошко-инструктивног увида у рад наставника. 

4. Анализа извештаја о Самовредновању рада ЗТШ – Подршка  ученицима и Лични и социјални развој 

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

6. План за унапређивање квалитета рада школе у областима дефинисаним стандардима квалитета рада 

установе, документ настао након екстерног вредновања школе од стране МП; 

7. Докуменат о вредновању интерног стручног усавршавања 

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

појединачном стручном усавршавању, анализа резултата примене стечених знања и вештина 

9. Праћење реализације огледних часова 

10. Усвајање предлога иновација у планираним активностима стручних већа за школску 2016/2017. 
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ЗУБОТЕХНИЧКО ВЕЋЕ 

 

Број чланова већа 34 

Председник  Зорица Шћекић 

Број  састанака 11 

 

Рад ментора и 

приправника 

 у току школске 

године 

Испит за лиценцу су положили 16.12.2015. наставници вежби: Милица Трбојевић, ЛазарМиљковић и Ваја Манојловић-

Стeфaновић (Фиксна протетика  III–вежбе, наствана јединица: Израда естетског дела крилног моста); 

Зорана Николић Марков је у току школске 2015/2016. наставила интензивну сарадњу са ментором Миљком Вицковић и 

педагогом. Полагала је испит за проверу савладаности програма за увођење у посао за наставника-приправника дана 

23.05.2016.године у 16:00 часова у II/1 одељењу, из стручног предмета Фиксна протетика I– вежбе у образовном профилу 

зубни техничар, наставна јединица: „Механичка обрада и полирање фасетираних круница“. 

Комисија која је радила у пуном саставу је дала једногласну оцену „У потпуности савладала програм“. 

 

 

Такмичења 

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

Учешће на Републичком такмичењу на Мајским сусретима, где су ученици Зуботехничке школе освојили прва четири места 

(сваки учесник по једно). Прво место-Милановић Симона 4-3, ментор Станковић Милица; 

друго место- Берберовић Сара 4-5, ментор Унфетер Иван; 

треће место-Васковић Борис 4-3, ментор Стојановић Душко; 

четврто место- Вујновић Неда 4-5, ментор Унфетер Иван.   

Набављена и 

израђена   

наставна   

средства 

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

реализоване у оквиру блок наставе. 

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

израде скелетиране протезе, израђени панои за више наставних јединица свих стручних предмета. 

Дониран материјал свим ученицима 4. разреда за израду металокерамичких круница (метал уливна маса керамика), 

 

 

Закључци одржаних састанака 

1. Усвајање годишњег плана рада Педагошког колегијума; 

2. Усвајање плана за екстерно и интерно стручно усавршавање наставника за школску 2015/2016.; 

3. Усвајање плана обиласка образовно васпитног процеса; 

4. Усвајање Годишњег и развојног плана школе; 

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

школе; 

6. Усвајање предлога набавке наставних средстава и допуне уџбеника; 

7. Усвајање предлога  награђивањa запослених за школску 2015/2016. 

8. Усвајање критеријума оцењивања истих или сродних предмета који су усклађени на нивоу стр. већа 
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Стручне теме 

Стручна тема: Примена Савремених акрилата и силиконских материјала у завршној изради скелетиране протезе, Наставник: 

Мирјана Мрдаковић 3 бода (излагач). Излагању присуствовали : Т. Алавања, Н. Божић, Б. Вукосављевић, Л. Домокош, С. 

Ђоревић, А. Меноски, Л.  Миљковић, З. Николић, М. Петковић, М. Праштало, Н.  Ристески, А. Савић, Н. Унфетер, И. 

Унфетер, М.  Станковић, А. Срећковић, Д. Стојановић, Д. Стојановић, Ж. Тонић, М. Трбојевић, З. Шћекић, Н. Зејак, Ј. 

Бојиновић, 1 бод (као слушаоци) 

Стручна тема: Гелкаст  систем, Наставник: Светлана Петковић  3 бода (излагач). Излагању присуствовали: Т. Алавања, Н. 

Божић, Б. Вукосављевић, Л. Домокош, С. Ђоревић, А. Меноски, Л.  Миљковић, З. Николић, М. Петковић, М. Праштало, Н. 

Ристески, А. Савић, Н. Унфетер, И. Унфетер, М. Станковић, А. Срећковић, Д. Стојановић, Д. Стојановић, Ж. Тонић, М. 

Трбојевић, З. Шћекић, Н. Зејак, Ј. Бојиновић, 1 бод (као слушаоци). 

29.01. у организацији фирме „Курапрокс“, др Мира Ивановић, проф. на Стоматолошком факултету, одржала је семинар и курс 

на тему „Орално здравље и правилно одржавање хигијене уста“. Семинару присуствовали: Вукосављевић, Праштало, 

Бојиновић, Михајловић, Вицковић, Шћекић, Мрдаковић,  Алавања, Николић, Ристески. 

У ИТС високој школи струковних студија за ИТ одржан је семинар на тему: Примена таблет уређаја у настави. Семинару 

присуствовали: Шћекић, Мрдаковић, Алавања. 

26.02 и 27.02. Сајам нових технологија у образовању, присуствовали  Мрдаковић и Алавања. 

23.4.2016.г. Друштво приватних зубних техничара, одржана су два стручна предавања: „Стоматолошка здравствена заштита у 

Србији-јуче, данас, сутра“, предавач ЗТ Мирослав Тодоровић; др Зоран Мајсторовић. 

„Статус денталног техничара у Републици Хрватској, искуства (добра и лоша) након три године чланства у Комори денталне 

медицине“, предавач ЗТ Дубравко Свен Флагер. Стручном састанку су присуствовали: Савић, Домокош, Александрић, 

Петковић, Вицковић, Унфетер, а Ристески и Зејак. 

19.5.-22.5.2016. одржани су 30. Мајски сусрети зубних техничара Србије. Предавач др Милош Ковачевић одржао је 

едукативно предавање са провером стручног знања (тестом) „Отисци и радни модели“. Наставници наше школе учествовали 

су са предавањима: ВЗТ  Томислав Алавања је говорио на тему „ Услови које треба да задовољи добар мост“, а ВЗТ Лазар 

Миљковић одржао је предавање на тему „Примери добре праксе у изради скелетиране протезе“. Другог дана скупа предавања 

су одржали Асс.др Бранка Трифковић, Стоматолошки факултет Београд на тему „Компјутерске кад-кам технологије у 

зуботехничкој лабораторији“,  др Милош Максимовић и ВЗТ Слободан Пешут такође са Стоматолошког факултета Београд, 

„Решавање тоталне безубости“  и Немања Михалчић, ВЗТ Београд, „Највиши стандарди израде су једини стандарди за наше 

пацијенте“. На Мајским сусретима учествовали су: директор др Б. Благојевић Седлар, координатор такмичења М. Мрдаковић 

и наставници: Алавања, Миљковић, Станковић, Стојановић, Унфетер, Ристески и Вукосављевић. 

25.5.-29.5.2016. Шести међународни конгрес националне асоцијације удружења здравствених радника Србије. Овом скупу 

присуствовали су др З. Поповић, као почасни члан и помоћни наставници, виши зубни техничари М. Михајловић и Ј. 

Бојиновић као аутори теме „Уливни систем за метало-керамикчку конструкцију на имплантатима“ и наставник С. Петковић 

као аутор теме „Моделација у воску“ са коауторима, ученицима А Пипески, Н Станисављевићем, И Пантић и М Грујић. 
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Угледни/огледни  

часови 

Угледни час парцијалне протезе, вежбе ,,Савијање кукица од вучено-еластичне жице-ековаторијална кукица“. 

Наставници: Б.Вукосављевић и Ж. Тонић, 8 бодова(као излагачи). 

Часу присуствовали: Б. Благојевић-Седлар, М. Врачар, М. Праштало, Д. Стојановић, С. Петковић, А. Срећковић, М. 

Трбојевић,М. Владичић,1 бод (као слушаоци) 

 

Oгледнo-угледни час технологије зуботехничког материјала у оквиру пројекта ,,Решавање клиничких случајева 

крезубости парцијалном плочастом протезом“, наставник А. Меноски, 89 бодова, као аутор (8 часова-8 бодова) и коаутор-

сарадник (5 часова-5 бодова) и Е. Меноски, 80 бодова, као аутор (5 часова-8 бодова) и коаутор-сарадник (8 часова-5 бодова). 

Огледно-угледним часовима присуствовали: Б. Благојевић-Седлар, Н. Божић, Р. Милановић, Л. Домокош, М. Владичић, С.  

Петковић, М. Вицковић, А. Срећковић, Ж. Тонић, З. Шћекић, Б. Вукосављевић, Н. Ристески, Т. Жутић,1 бод као слушаоци и 

М. Врачар и М. Пеулић, 2 бода као слушаоци. 

 

Угледни час ортодонтских апарата ,,Ортодонција кроз историју“, наставник М. Владичић, 8 бодова. Часу присуствовали: 

З. Шћекић, З.  Николић-Марков, М. Мрдаковић, В. Манојловић, Л. Домокош, М. Врачар,1 бод као слушаоци. 

 

Угледни час корелација фиксне протетике 1 и тоталне протезе ,,Израда индивидуалне кашике од 

светлоснополимеризујућег акрилата у фиксној и мобилној протетици“, наставници  Шћекић и Манојловић, 8 бодова. 

Часу присуствовали:Алавања, Мрдаковић, Петковић, Домокош, Николић-Марков и Врачар, 1 бод као слушаоци. 

Угледни час ,,Припрема и излавање отисака и израда модела са покретним радним патрљцима“, наставник М.  

Петковић, 8 бодова. Часу присуствовали: Пеулић, Даниловић, Праштало, Стојановић, Комленић,1 бод као слушаоци. 

 Угледни час фиксне протетике ,,Естетске крунице у стоматолошкој протетици“, наставник С. Ђорђевић, 8 бодова. 

Часу присуствовали: Миливојевић, Софронић, Савић, Николић Марков,1 бод као слушаоци. 

Угледни час тоталне протезе ,,Израда тоталних протеза за пацијента“, наставник М. Мрдаковић, 8 бодова, З. Поповић 5 

бодова као сарадник. Часу присуствовали:Б. Благојевић-Седлар, Врачар, Пеулић, Шћекић, Алавања, Божић, Николић Марков,  

Домокош, Бојанић, Милановић,1 бод као слушаоци. 

Угледни час тоталне протезе ,,Репаратура тоталне протезе“, наставник Л. Домокош, 8 бодова, М. Пеулић и З. Поповић, 5 

бодова као сарадници. Часу присуствовали: Клисарић, Мрдаковић, Ристески,1 бод као слушаоци. 
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Реализоване 

активности према 

годишњем плану 

рада 

 

- Подељени су часови стручних предмета и група за вежбе 

- Извршена  организација  вежби 

- Набављен  потребан  материјал за извођење наставе 

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

- Организован рад у амбуланти наставне базе 

- Оформљене комисије за преквалификацију 

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

- Формирана секција зубних техничара- ученици чланови секције учествовали на 6. међународном конгресу НАУЗРС 

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

вежбе, као и видео и ППТ материјал за део предмета који обухвата област израде скелетиране протезе. 

- Реализована  планирана блок настава 

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

- Организовано и реализовано школско такмичење из Фиксне протетике 

- Организовани и реализовани матурски испити распоред,састав комисија 

- Купљен материјал за испите 

- Пружање помоћи и праћење рада помоћних наставника 

- Учешће на Заједницама медицинских  школа 

- Извршена редовна контрола усклађености теоријске и наставе вежби 

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

и стручних предавања; 

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

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

наставног садржаја коришћењем очигледних наставних средстава: 

- Фиксна протетика 1 - Направљени увећани показни модели (циљ -  лакше уочавање демаркационе линије,тренинг 

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

моделима за пацијента, израћени угледни демонстрациони модели – циљ приказ идеалних радних модела модела)  

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

приказ идеалних радних  модела и загрижајних шаблона по фазама израде 

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

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

- Иницирано праћење постигнуђа ученика помоћу радне свеске у циљу усклађивања критеријума на редовној и блок 

настави. 

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

економичности школовања, као и развијање међусобне сарадње на нивоу млађих и старијих разреда.  

- Усклађени и кориговани планови и програми стручних предмета у складу са иновацијама у струци 

- Израђени критеријуми оцењивања за све стручне предмете у складу са стандардима 
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Планиране 

активности које 

нису реализоване 

Такмичење из предмета Морфологија зуба  није одржано, јер смо у протеклој школској години на састанку стручног већа, а 

на предлог предметних наставника Вицковић Миљке и Праштало Марије донели одлуку да се такмичење одржава на почетку 

другог разреда.  До сада је такмичење било крајем школске године када су ученици под већим притиском због закључивања 

оцена и појачаног темпа учења, па је мотивација за такмичење била мања. По новом плану ученици имају довољно времена 

да увежбају морфологију зуба током распуста, као и почетком школске године у септембру са предметним наставницима.  

Нису одржани сви угледни часови: 

Колегинице Асија и Ениса Меноски су уместо својих најављених угледних часова одржале Oгледнo-угледни час технологије 

зуботехничког материјала у оквиру пројекта ,,Решавање клиничких случајева крезубости парцијалном плочастом протезом“, 

Колегиница Зорана Николић Марков није одржала најављен угледни час јер, је у том периоду полагала стручни испит. 

Колегинице Мирјана Мрдаковић и Зорица Шћекић су засебно одржале по један угледни час, а најављен корелацијски нису, из 

разлога што Мирјана није у овој школској години водила вежбе из предмета Фиксна протетика 1 

Колегиница Миљка Вицковић није реализовала своје угледне часове јер су били корелацијски, сарадња са колегиницом 

Ксенијом Клисарић није спроведена из техничких разлога (интернет), а сарадња са колегиницом Аном Гајић није 

реализована јер је била на боловању у време предвиђено за угледни час. 

Колегинице Ана Савић и Светлана Петковић нису одржале свој планиран час јер у овој школској години нису водиле вежбе 

из предмета тотална протеза. 

 

 

СТОМАТОЛОШКО ВЕЋЕ 

 

Број чланова стручног 

већа 

20 

Председник стручног 

већа 

Гајић Ана 

Број одржаних 

састанака 

10 

 

 

 

Стручне теме 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

- 03.09.2015. године одржан је заједнички угледни час анатомије и физиологије и латинског језика у 

одељењу 1/1, са предметним наставницима Н. Матовић и С. Ераковић, са заједничком темом ,,Анатомска 

номенклатура“. 

- 25.09.2015. у оквиру Удружења ,,Фестивал здравља Београд“ тим психолога психолошког саветовалишта 

за младе организовало је трибину ,,Причајмо о свему“, ,,Контрацепција“ о којој је говорила др Свјетлана 

Цвијановић. Трибини присуствовали ученици 3/6 одељења са наставницима: Н. Милановић, Д. 

Дамјановски, Љ. Вулета, З. Радуловић, М. Гојнић, Д. Ражнатовић и А. Гајић. 
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ОКТОБАР 

- 16. – 17.10.2015. Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије организовало је Други конгрес 

Дечије и Превентивне стоматологије, где су слушаоци предавања добили 9 бодова. Предавањима 

присуствовали: Н. Милановић, М. Гојнић, А. Гајић, З. Поповић, Б. Раковић, С. Благојевић, А. Тасић, С. 

Манасијевић, Д. Дамјановски. 

- 17.10.2015. Завод за унапређивање квалитета образовања и васпитања организовало је семинар под 

називом: ,,Школско оцењивање у основној и средњој школи 2“. Семинар похађали: С. Неагић, Ј. 

Јокановић 

- 23. – 25.10.2015. у организацији Достигнућа младих, у Крагујевцу је одржана годишња конференција 

наставника. Конференцији су присуствовали Неагић, Гојнић. 

- 24.10. – 28.10.2015. године на Златибору је одржан Конгрес здравствених радника Србије прве категорије 

са Међународним учешћем. Зуботехничку школу је представљала Јелена Илић као аутор рада ,,Орално 

здравље деце“ и као коаутор рада ,,Задовољство послом запослених у Дому здравља“. Организатори 

Конгреса  истакли су важност ове сарадње и позвали да и у будуће на овако значајним скуповима имамо 

своје представнике. 

- 27.10.2015. одржана је контрола крвног притиска и нивоа шећера у крви. За реализацију акције били су 

задужени ученици 3/6 одељења и наставник С. Неагић. 

НОВЕМБАР  

- 14.11.2015. Завод за унапређивање квалитета образовања и васпитања организовало је семинар под 

називом: ,,Школско оцењивање у основној и средњој школи 2“. Семинар похађали: М. Николић, Д. 

Дамјановски. 

- 15.11.2015. године Стоматолошки факултет универзитета у Београду организовао је симпозијум под 

називом: ,,Фактори који одређују предвидљивост у свакодневној стоматолошкој пракси“. Семинару 

присуствовала Н. Милановић. 

- 17.11.2015.године Завод за унапређивање квалитета образовања и васпитања организовало је семинар под 

називом: ,,Школско оцењивање у основној и средњој школи 2“. Семинар похађали: Н. Милановић, В. 

Гојнић. 

ДЕЦЕМБАР 

- 01.12.2015. године у холу школе, обележен је Светски дан оболелих од Аидс-а. Том приликом 

спроведено је анонимно анкетирање ученика сва четири разреда, методом случајног избора, а све у циљу 

што боље информисаности ученика о ризичним понашањима. Анкету је испунило укупно 40 ученика. 

Анкетирање су помогли и спровели ученици 1/5 одељења, који су се прикључили активностима које су 

организовали представници Ученичког парламента. Анкетни лист је припремила С. Неагић. Кординацију 

и подршку у реализацији акције су дале наставници М. Трбојевић и С. Неагић. 
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- 03.12.2015. године поводом обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом у Дечијем 

културном центру, у организацији удружења ,,Плава шкољка“, одржана је манифестација под слоганом 

,,Лепота је у различитости“. Манифестацији је присуствовало 9 ученика из наше школе, из одељења 1/5, 

2/5,3/3, 4/6. Ученике пратила наставник С. Неагић. 

- 05.12.2015. године Удружење Стоматолога Србије организовало је симпозијум под називом: ,,Концепти, 

протоколи и стандарди у стоматолошком збрињавању“ (Б-785/15 – 2). Симпозијуму присуствовали: В. 

Гојнић, М. Гојнић, Б. Раковић, С. Благојевић, Ј. Вуњак, А. Гајић, А. Тасић, С. Манасијевић, З. Поповић, 

И. Пилиповић, З. Радуловић, Д. Дамјановски. 

ЈАНУАР 

- 29.12.2016. године одржан је семинар и обука о примени средстава (интерденталне четкице и конац) за 

одржавање оралне хигијене. Предавање је одржала професор Мирјана Ивановић са Клинике за Дечју и 

превентивну стоматологију. После предавања одржана је и обука при чему је сваки учесник обучен како 

правилно да одабере и примени интерденталну четкицу и орални конац. Семинару и обуци 

присуствовали В. Гојнић, М. Гојнић, З. Поповић, Н. Милановић, Б. Раковић, Ј. Илић, С. Благојевић, Ј. 

Вуњак, А. Тасић, С. Крсмановић, А. Гајић, М. Николић, Ј. Јокановић. 

- 31.12.2016. године у циљу обележавања Националног дана без дуванског дима, који се ове године 

обележавао под слоганом ,,Свака цигарета смета“, ученице 1/6 и 3/6 су вршњацима делиле здравствено – 

васпитна средства (флајере и брошуре) на тему штетности конзумирања цигарета. Направиле су и паное 

који су истакнути у ходницима школе, а све то уз асистенцију и надзор С. Неагић. 

ФЕБРУАР 

- 20.02.2016. године Завод за унапређивање квалитета образовања и васпитања организовало је семинар 

под називом: ,,Школско оцењивање у основној и средњој школи 2“. Предавач је била педагог школе Маја 

Врачар. Семинар похађали: З. Поповић, Љ. Вулета и А. Гајић. 

- 27.02.2016. године удружења стоматолога Србије организовало је симпозијум под називом ,,До најбоље 

рестаурације – корак по корак“ (B – 788/15 – II). Симпозијуму присуствовали Н. Милановић, Д. 

Ражнатовић, И. Пилиповић и Д. Дамјановски. 

МАРТ 

- 13.03.2016. године Стоматолошки факултет у Београду организовао је симпозијум (под бројем Б-793/15-

II) „Водич за дијагностику и терапију болести и стања у оралној медицини“. Овом симпозијуму су 

присуствовали В. Гојнић и Ј. Вуњак.  

- 16.03.-28.03.2016. Према Годишњем плану рада школе, одржано је предавање о злоупотреби ПАС-а, 

намењено ученицима првог разреда. Предавања су реализована у договору са предметним наставницима 

Анатомије и фиѕиологије, Д. Гачић и Н. Матовић,  

Предавање се реализовало у свим првим разредима. 
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Предавање организовала и реализовала наставник С. Неагић. 

- 17. и 18.03.2016. Одржан је 13. Пролећни „Мг Мивела“ Фестивал здравља Београд у Дому омладине. Под 

слоганом „Учините данас нешто добро за своје здравље“. На манифестацији су учествовали домови 

здравља, приватне ординације, болнице и апотеке, фармацеутске куће, фитнес, велнес и бањски центри, 

произвођачи здравих производа, етно села и сви они који се баве здравим стиловима живота.  

- У четвртак 17. марта ученици 3/7 одељења са наставницом Драганом Ражнатовић присуствовали су 

трибинама под називом „Београд здрав град“, „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци“, 

предавач Ламбе Ђорелијевску и трибини „Јутро после“, професор Биљана Васић, магистар фармације.  

- У петак 18. марта ученици 4/6 одељења са својим наставницима Ј. Вуњаком, И. Пилиповић, Р. Дожић и 

И. Антонић присуствовали су предавањима „Професионална оријентација за ученике средњих школа“, 

Елеонора Влаховић, школски психолог и „Заштита од трговине људима“, К. Ивановић, Ј. Цветковић. 

19. и 20.03.2016. У организацији Удружења приватних доктора стоматологије Србије, Београд, одржан је 

симпозијум „Препоруке за успешну стоматолошку праксу I и II, за  докторе стоматологије, зубне 

техничаре и стоматолошке сестре. Симпозијуму су присуствовали Ј. Вуњак, В. Гојнић, З. Поповић, Д. 

Ражнатовић и А. Гајић.  

АПРИЛ 

- 21.04.2016. године одржана је радионица у Мikser House-u, а тема која је била актуелна је ,,Превенција 

трговине људима“. Радионицу је водио АСТРИН тим вршњачких едукатора, а ученици су имали прилику 

да науче шта је то трговина људима, како да препознају потенцијално опасне ситуације и како да се 

заштите. Радионици су присуствовали наставници Ј. Илић и Д. Ражнатовић са ученицима II/5 и III/7 

одељења. 

МАЈ 

- 11.05 – 15.05.2016. на Златибору је одржан конгрес Здравствених радника Србије, под називом ,,Истражи, 

саопшти, питај“, са међународним учешћем. Др Ива Пилиповић је на конгресу, у име Зуботехничке 

школе, учествовала као предавач са темом рада ,,Орално здравље у трудноћи“. 

- 30.05.2016. на састанку Стоматолошког стручног већа присуствовало је 17 чланова, а 3 члана су била 

одсутна. За носиоца награде Златна шпатула предложене су две ученице, и то Катарина Стевановић и 

Шејла Јамини. 7 чланова је гласало за Катарину Стевановић, 9 чланова за Шејлу Јамини, док је један члан 

био суздржан. Шејла Јамини је својим вредним радом, залагањем и знањем предложена од стране 

стоматолошког стручног већа да ове школске године понесе титулу Златна шпатула. Шејла Јамини је 

члан школског тима медијатора. Прошле године учествовала је и на обуци нових медијатора. 

Представљала је и Зуботехничку школу на Сајму образовања у основној школи ,,Филип Вишњић“ на 

Карабурми. Учествовала је и у емисији ,,Изабери ме“ која се емитовала на РТС-у, а у циљу представљања 

Зуботехничке школе. 
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ЈУН 

- 29.06. – 30.06.2016. одржан је семинар под називом: ,,Професионализација одељенских старешина у 

сарадњи са родитељима“ (компетенција 4, приоритет 4,9). Водитељи семинара били су Маја Врачар и 

Слађана Анђелковић. Семинар похађали Н. Милановић, М. Гојнић, Д. Дамјановски, Ј. Вуњак, М. 

Николић, Ј. Јокановић, З. Поповић и А. Гајић. 

Угледни/огледни часови Угледни час:,, Композити и атхезивни системи“ – Снежана Благојевић и ученици 2/6 разреда 

Рад ментора и 

приправника у току 

школске године 

Приправник Ива Пилиповић – ментор Зоран Ристић 

Приправник Марко Гојнић – ментор Наташа Божић 

Приправник Драгана Ражнатовић – ментор Војин Гојнић 

 

 

 

 

 

Реализоване активности 

према годишњем плану 

рада 

 

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

факултета; 

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

амбуланта); 

- прво спровођење акције добровољног давалаштва крви; 

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

у крви; 

- посета изложби стоматолошког материјала и инструмената на београдском сајму; 

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

- предавање о значају оралне хигијене за ученике првог разреда; 

- друго спровођење акције добровољног давалаштва крви; 

- упознавање ученика са захтевима при извођењу професионалне праксе / оглед; 

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

-  предлог за носиоца награде ,,Златна шпатулa“ 

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

Набављена и израђена  

наставна                       

средства 

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

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

Планиране активности 

које нису реализоване 
- Већина планираних угледних часова није одржана због организације, најчешће услед великог броја 

пацијената у стоматолошкој амбуланти  и немогућности да се наставници на време организују, али ће се 

надокнадити у следећој школској години. 
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ВЕЋЕ ЈЕЗИКА 

 

Број чланова већа 9 

Председник  Ераковић Софија 

Број састанака 11 

 

Стручне теме 

Стандарди компетенција за професију наставника – наставници разматрали примену на нивоу својих 

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

али за све предмете постоје критеријуми оцењивања. 

 

 

 

 

Угледни/огледни часови 

1. Угледни час - Анатомска номенклатура - заједнички час латинског језика и анатомије са физиологијом 

одржан у 1/1, 3.09. 2015. - наставник латинског језика Ераковић Софија и наставник анатомије са 

физиологијом Нада Матовић. 

2. Угледни час, Српски језик и књижевност, Мотив жене у Дучићевој песми «Песма жени» и Ракићевој 

песми «Искрена песма» у 3/4, 7.10.2015. уз коришћење паметне табле, наставница српског језика и 

књижевности Р. Милановић 

3. Угледни час, енглески језик «Портрет Србије» 24.11 2015, у 4/4 р.наставница енглеског Милица 

Марковић 

4. Угледни час, енглески језик и анатомија са физиологијом, заједнички час «Примена енглеског језика у 

анатомији и физиологији - интегративна настава, у1/4, 20.06 2016., наставница Д. Гачић и М. Бошковић 

5. Угледни час енглески језик и верска настава заједнички час «Страдање Христово» у 2/3, 7.6 2016. 

наставница енглеског језика Славица Цветковић и наставник верске наставе Синиша Хорват. 

 

 

 

 

Реализоване активности 

према годишњем плану 

рада 

 

- Посета музеју Иве Андрића, 24.09 2015, 1/3 са наставницом српског језика и књижевности Н. Петровић; 

- Посета  музеју Вука и Доситеја. 12.09 2015, 2/4, са наставницом српског језика и књиж. Н. Петровић; 

- Посета Сајму књига, 25.27 и 30.10 2015. 1/1, 1/2, 1/3 ,1/4, 1/5, 1/6, 2/1, 2/2, 2/4, 2/5- са Ераковић С. и А. 

Ристовић, Р. Милановић, Н. Петровић. 

- Изложба радова ученика 3/7, у холу школе тема Канада, новембар 2015. у орг. М. Марковић; 

- Учешће на литерарном конкурсу, 8.12. 2015. Звездарска кратка прича, у оквиру Звездаријаде, ученица 

1/5, Марија Хорват, освојила 3.место Причом о Утвари, ментор Ана Ристовић. 

- Учешће на општинском такмичењу 8.12.2015. Ђачка песничка сусретања, ученица Маја Јефтић,1/5,  

освојила 3.место у категорији средњошколаца песмом-Октобар-мај-,ментор Ана Ристовић 

- Изложба у холу школе, децембар.2015 поводом обележавања 100 година рођења Бранка Ћопића, 

одељења 2-4,2-5,2-6, са Н. Петровић;  

- Изложба поводом 400 година рођења Вилијема Шекспира у холу школе, у орг Милице Бошковић, 3.6  

- Новогодишња представа Отворена врата, по тексту Биљане Србљановић -28.12.2015.у организацији и 
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режији наставнице Весне Кнежевић Живић, са ученицим 3/1,3/3, 4/1 , 4/2, 4/3,  

- Новогодишњи филм на енглеском језику, 28.12 2015. Млади и опасни, сценарио и припрема С. 

Цветковић, В. Радуловић, снимање В. Весић, са ученицима  2/1, 2/3, 2/4; 

- Представа поводом дана Светог Саве, 27.01 2016.у организацији Ане Ристовић, Чувај срце своје, учешће 

18 ученика 1. И 2 разреда; 

- Литерарни конкурс поводом дана Светог Саве, прошлогодишњи победник, 1.место М. Јозић 2/1; 

- Изложба најбољих  радова на енглеском језику у холу школе, 08.04 2016, избор радова М. Бошковић; 

- Посета Историјском музеју, изложба посвећена Михајлу Пупину,16.05.2016.ученици 2/4 са Н. Петровић. 

- Посете позоришним представама: 

- КПГТ, представа Кабаре, 22.10 2016. 25колега у организацији  Н. Петровић; 

- Сава центар Певај брате, 60 ђака, 22..10 2015. са Н. Петровић; 

- Атеље 212, Поморанџина кора, 6.12 2015.30 ђака организација Н. Петровић; 

- Звездара театар Воз, 22.1 2016. 25 колега организација  Н. Петровић; 

- Кабаре у Земуну, Да,то су били дани, 29.2. 2016. 5 ученика и професори, Н. Петровић; 

- Академија 28, Љубав у доба кокаина, 12.5 2016. 129 ђака, Р. Милановић и Н. Петровић. 

 

 

 

Такмичења 

- Школско такмичење рецитатора, 22.01 2016, учествовало 7 ученика 1.и 2. разреда, Р. Милановић; 

- Општинско такмичење рецитатора, март 2016, 1. место Растко Ђурић 1/2, организација Р. Милановић; 

- Градско такмичење рецитатора,17.04 2016. Ученик Ђурић Растко,1/2,освојио 1. Награду, припремала Р. 

Милановић;  

- Републичко такмичење, 24.05 206.ученик Растко Ђурић, учествовао, припремала Р. Милановић; 

- Школско такмичење енглеског језика, 15.04 2016. 28 ученика 1.2.3. разред, организација М. Бошковић,  

- Републичко такмичење у знању латинског језика, 22.05 2016, ученик 1/1. Павле Петковић, припремала 

Ераковић С. 

 

Набављена и израђена  

наставна                       

средства 

Ученици израдили паное  

- из српског језика и књижевности, Вељко Петровић, Лаза Лазаревић, Милован Глишић, Радоје 

Домановић, Душко Радовић, Бранко Ћопић, Мирослав Антић, Барокне тенденције у српској 

књижевности; 

- из латинског језика - Латински цитати, Приказ и подела на деклинације, Подела на  коњугације; 

- из енглеског језика- 400 год од смрти Шекспира, Канада, Ирска и култура, Анатомски називи зуба, 

Ницање зуба, Гингивитис (стручни текстови). 

 

 

Планиране активности 

које нису реализоване 

Угледни час Странац Албер Ками, В. Кнежевић није одржано због припрема за Новогодишњу приредбу; 

Угледни час Савремена поезија, Ивана Софронић због болести; 

Угледни час Стари завет, Н. Петровић због посете изложби и позоришних представа; 

Огледни час српског језика и књижевности Књига ваш избор, Ана Ристовић, због припреме ученика за 
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конкурс за  кратку причу и поезију Звездаријади; 

Изложба радова ученика латинског језика Грчка и римска митологија, пребачено за почетак јула, упис 

1.разред. 

 

ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

Број чланова већа 12 

Председник већа Јелена Петковски 

Број састанака 10 

Стручне теме Здрава исхрана и физичка активност  наставници   Т. Жутић, В. Весић, Ј. Петковски, А. Миливојевић. 

 

 

Угледни/огледни часови 

- Митоза, наставник Ј. Петковски; 

- Мутагени фактори средине, наставник  М. Мажибрада; 

- Слободна игра на резултат, наставник  Т. Жутић 

- Вода, интегрисана настава, А. Мијовић, Ј. Петковски, А. Миливојевић; 

- Јужна Азија (Индија) демографски и економски проблеми, С. Машић. 

 

 

 

 

 

Реализоване активности 

према годишњем плану 

рада 

 

- 19.09.2015. Спортски дан Оријентационо кретање н Ади Циганлији, Т. Жутић, К. Поповић, В.  Весић; 

- 21.10.2015. Дан здраве исхране и физичке активности наставник Т. Жутић, В. Весић, Ј. Петковски, А. 

Миливојевић 

- 23.10.2015. Посета Природњачком музеју, Кроз свет инсеката Србије, ученици другог разреда  наставник   

Ј. Петковски; 

- Формирана еколошка секција –  наставник Ј. Петковски; 

- 3.12. 2015.  Посета Фестивалу науке ''Чуда су свуда'',  наставник М. Чочовска Миловановић;  

- Еколошка јелка -  наставник  Т. Жутић и  Ј Петковски; 

- 11.03. 2016. Унистем дан, ученици треће и четврте године, наставник  Ј. Петковски; 

- 16.04.2016.  Београдски маратон, наставници Т. Жутић, К. Поповић, В. Весић; 

- 06.05.2016. Посета Историјског музеја Изложба о животу и раду Михаила Пупина,  наставник М.  

Чочовска Миловановић 

- 30.  и 31.05.2015. године посета Ботаничке баште Јевремовац, први разред - наставник Ј. Петковски;   

- Урађен  годишњи тест из хемије за трећи разред  - наставник А. Миливојевић; 

- Урађен  годишњи тест из биологије за други  и први разред, наставник Ј. Петковски.   
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Такмичења 

- 21.10.2015. Општинско  такмичење у одбојци, девојке, наставник Т. Жутић; 

- Градско такмичење у пливању: Вања Милошевић 3/5 и Алекса Делић 3/4 Вуковић Анђела 1/6, Видић 

Никола 1/4  наставник Т. Жутић; 

- 14.03.2016. Школско такмичење биологија четврта година; 1. Место Мерћа Љубица 4/4, друга година 1. 

место Дунчић Михаило 2/1 2. Место Босић Александра2/3  3.место Радић Бојана 2/2  прва година 1. 

Место Касам Павле1/3, 2. Место Тијана Симић 1/1, 3. Место Растко Ђурић 1/2 наставник  Ј. Петковски; 

- 25. 11. 2015. Х Олимпијске спортске  игре у пливању, сребрна медаља Вања Милошевић, наставник Т. 

Жутић; 

- април 2016. Градско такмичење из биологије: први разред најбољи резултат постигао Растко Ђурић 1/2;  

други  разред најбољи резултат постигао  Михаило Дунчић, 2/1  четврти  разред Љубица Мерћа 4/4,   

наставник  Ј. Петковски; 

- Градско такмичење у атлетици за ученике средњих школа треће место Ања Миљеновић 1/2,  наставник  

К. Поповић; 

- 26.05.2016. Школско такмичење физика, први разред 1. место Касам Павле 1/3; 2. место Лалић Филип  

1/1; треће место Симић Тијана 1/1;  

- Други разред 1.место Босић Александра 2/4, 2. место Радић Бојана  2/2; треће место Миљеновић Ања 2/2;  

- трећи разред: 1. место Омелић Марио 3/1 2. место делифи Мелиса 3/2 3. место Милица Стаменковић 3/4; 

Дабовић Маријана 2/4; Јована Пејчић 2/4,  наставник  Н. Здравковић, А. Мијовић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набављена и израђена  

наставна                       

средства 

Биологија – наставник Ј. Петковски 

Прва година 

Панои:  ДНК, Пренос генетичке информације кроз ћелију, прокариотска ћелија, еукариотска ћелија, митоза, 

мејоза, Инфекција вирусом ћелије домаћина. 

Power point презентације: 

Наставна тема: Основи цитологије; 

Наставна јединица 3 Хемијски састав ћелије – протеини, ензими, 6 и 7 Нуклеинске киселине, 11  

Прокариотска и еукариотска ћелија, 25 Митоза, 26 Мејоза 

Наставна тема: Вируси 

Наставна јединица 29 Морфологија, хемијска грађа и размножавање  вируса 

Наставна тема: Бактерије 

Наставна јединица  32 Опште одлике бактерија – облици, размножавање, грађа бактеријске ћелије, 

метаболизам 

Наставна тема: Морфологија органа скривеносеменица 

Наставна јединица 37,38Биљни органи – корен, стабло и лист, 40,41 Биљни органи –цвет, плод, семе 

Наставна тема: Екологија, заштита и унапређење животне средине и одрживи развој 
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Наставна јединица 50 Предмет проучавања и значај екологије. Услови живота и еколошки фактори, 54  

Животна заједница – биоценоза, 55 Екосистем,  

Друга  година 

Наставна тема:  Морфологија и систематика хордата 

панои  Наставне јединице Рибе – класификација и значај,  Водоземци-  класификација и значај Гмизавци - 

класификација и значај Птице-  класификација и значај Сисари класификација, распрострањеност  и значај 

Power point презентације: Наставна тема:  Биологија развића животиња и човека 

Наставне јединице Сперматогенеза. Оогенеза Оплођење (фертилизација). Овипарност, ововивипарност, 

вивипарност. Рани ступњеви ембриогенезе: браздање, бластулација Гаструлација Ембрионалне адаптације. 

Плацента  

Физика, наставник  A. Мијовић 

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

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

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

Географија, наставник С . Машић 

Панои: Европска унија, Уједињена нација    

Набављена Физичко географска карта Света и Физичко географска карта Србије 

Биохемија,  наставник Т. Даниловић 

Панои: Кребсов циклус, хемоглобин, аминокиселине    

Хемија  

панои: Карбоксилне киселине, наставник  Н Василијевић, Панои: Периодни систем, Презентације: Прелазни 

елементи – друга година наставник А. Миливојевић 

 

Планиране активности 

које нису реализоване 

Посета  музеја Николе Тесле -  Здравковић -  због организационо техничких могућности 

Посета Астрономске опсерваторије – Машић, Здравковић-  због организационо техничких могућности 

Школско такмичење хемија - Нина Василијевић, Тања Даниловић, Анета Миливојевић – није било 

заинтересованих ученика 

Угледне часове нису реализовали: 

- Тања Даниловић ( на боловању прво полугодиште),  

- Немања Здравковић (због немогућности личне организације наставника, превише ангажовања) 

- Марика Чочовски Миловановић (због немогућности личне организације наставника, превише ангажовања) 

- Коста Поповић (због немогућности личне организације наставника, превише ангажовања) 

- Владимир Весић (због немогућности личне организације наставника, превише ангажовања) 

- Нина Василијевић (због немогућности личне организације наставника, превише ангажовања) 

- Општинско такмичење одбојка, кошарка –  није било заинтересованих ученика 
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ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Број чланова већа 10 

Председник  Слађана Бојанић 

Број састанака 8 

 

Стручне теме 

Изазови адолесценције данас  

Проблем електронског насиља  

Свет Малог принца 

 

Угледни/огледни часови 

Угледни часови: 

Српска породица крајем 19 и почетком 20 века, наставник В. Петровић 

Породица, некад и сад, наставнице В. Кржић и С. Бојанић 

Страдање Христово, наставник С. Хорват и С. Цветковић 

 

 

 

 

 

Реализоване активности 

према годишњем плану 

рада 

 

- Критеријуми оцењивања, усаглашаваање, размена искустава;  

- Методе и технике учења; Пеулић, ученици првог разреда, часови одељењске заједнице; 

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (израда паноа у оквиру одељења, друга година); В. 

Петровић; 

- ученици школе су посетили изложбе: „Атлантида“ вајара Ратка Вулановића, међународну изложбу 

калиграфије и изложбу ликовне колоније „Златибор 2014.“  у галерији РТС, Љ. Теодоровић Милинковић 

- посета ученика првог и другог разреда изложби слика:“Избор из опуса“ Љубе Поповица у галерији РТС, 

Љ. Теодоровић Милинковић; 

- ученици првог разреда су посетили изложбу Надежде Петровић у галерији  Дома војске Србије, Љ. 

Теодоровић Милинковић; 

- обележавсње Дана примирја у Првом светском рату (израда пано и предавање у оквиру одељења); 

Петровић; 

- посета музеја Српске православне цркве; ученици трећег разреда, вероучитељи Хорват, Лукић; 

- учешће у прослави Св.Саве (хор и ликовна изложба); ученици првог и другог разреда, наставнице 

Пантић, Теодоровић Милинковић;  

- посета галерији САНУ и изложби академика Душана Оташевића, Теодоровић Милинковић. 

- постављена је изложба у холу школе Портрет жене у ликовним уметностима, паное са репродукцијама и 

пропратним текстом реализовали су ученици другог разреда. Љ. Теодоровић Милинковић; 

- Ученици одељења I/5 посетили су изложбу сликара Стојана Аралице у галерији РТС-а. и историјску 

поставку „Југ Србије у великом рату“у холу РТС-а. Љ. Теодоровић Милинковић; 
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- Ученици одељења I/6 посетили су у галерија РТС-а изложбу истакнутих српских сликара и вајара, 

учесника ликовне колоније „Златибор 2015“.Љ. Теодоровић Милинковић; 

- обележавање Дана сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском 

рату (предавање у оквиру одељења другог разреда); В.Кржић; 

- април 2016, у холу школе изложени су најуспешнији ликовни радови ученика Зуботехничке школе. 

Посебан пано посвећен је радовима ученице Анђеле Дабовић која је показала изванредно цртачко умеће 

у реализацији портрета. Љ. Теодоровић Милинковић; 

- Посета историјском музеју, интерактивна изложба посвећена Михајлу Пупину, 1/5 одељење, В. 

Петровић. 

- учешће на ликовном конкурсу Дани ћирилице; Теодоровић Милинковић 

- обележавање Дана победе (Дан уједињене Европе);ученици другог разреда,  В. Петровић 

- Историјски маскенбал; поздрав са предметом историја, ученици другог разреда. Кржић 

- посета Дечијем културном центру где је приказан филм о Михаилу Пупину; ученици првог и другог 

разреда, В. Петровић 

- стручно предавање «Византијске принцезе у средњевековној Србији»; гост предавач, вероучитељ Лукић 

- «Безбедност у саобраћају» - избор ликовних радова, Љ. Теодоровић Милинковић. 

- Учешће на Републичкој смотри ученичког ликовног стваралаштва, Београд 11.- 30. јун 2016., галерија 

ОШ “Скадарлија“. Том приликом су изложени радови четрнаест наших ученика чија имена су 

публикована у каталогу овогодишње смотре.  

- галерија Коларац и изложба слика Петра Ђорђевића. Љ. Теодоровић Милинковић 

Набављена и израђена  

наставна средства 

Набављен је канцеларијски материјал који је био потребан за реализовање наставе, а који је веће и 

потраживало. 

 

Планиране активности 

које нису реализоване 

Наставници Љиљана Теодоровић и Анета Пантић нису одржали планиране угледне часове због 

организационих проблема (раде у три школе). 

Планирани угледни час из Здравствене психологије није одржан, али је наставница Маријана Пеулић 

учествовала у реализацији угледног часа за тоталну протезу. 

Наставица Љиљана Рвовић није одржала планирани угледни час због организационих проблема. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ 

Број чланова  4 

Председник  Ксенија Клисарић 

Број састанака 10 
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Стручне теме Нису одржане 

Угледни/огледни часови Нису одржани 

 

 

 

 

 

Реализоване активности 

према годишњем плану 

рада 

 

Септембар 2015: 
- Израда и реализација иницијалног теста из математике са ученицима првог разреда, З.Дамјановић; 
- ажурирање података за сајт школе (табеле допунске, додатне наставе и отворених врата), А. Гуњак 
Октобар 2015: 
- Почео рад допунске наставе,  реализација: професори математике и рачунарства и информатике;   
- 17.10.2015. семинар „Школско оцењивање у основној и средњој школи 2“, Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, Београд, А. Гуњак; 
- 25.10.2015- 01.11.2015. Посета сајму књига, З. Дамјановић и  К. Клисарић. 
 Децембар 2015: 
- 17.12.2015. квиз  „Занимљива математика“, З. Дамјановић; 
- 3.12.2015. – 6.12. 2015. посета „Фестивалу науке“; З. Дамјановић  и К. Клисарић; 
- ажурирање података за сајт школе у електронској форми (распоред часова, распоред допунске наставе, 

додатне наставе и секција, распоред отворених врата, матурска  питања); А. Гуњак; 
- 26.12.2015. усвојена су испитна питања за матурски испит из математике.   
Јануар 2016: 
- 19.01.2016. Саветници за ексерно вредновање рада школе присуствовали су часу К. Клисареић и В. 

Митровић. 
Март 2016:  
- Школско такмичење из математике: организација и припрема З. Дамјановић, В. Митровић.  
Мај 2016: 
- присуство угледним часовима географије „Јужна Азија“, (С.Машић) и тоталне протезе „Репаратура 

тоталне протезе“ (Л.Домакош, М.Пеулић и З.Поповића)- К. Клисарић; 
- 16.05.2016. посета ученика манифестацији Ноћ музеја, наставнице З.Дамјановић и К.Клисарић ученици 

прве и друге године;  
- 5.05.-5.06.2015. посета ученика манифестацији „Мај месец математике“ у организацији З. Дамјановић.  
 Јун 2016:  
- 2.06.2016.  Школско такмичење из математике за 1. годину, З. Дамјановић; 
- 6.06.2016. реализација матурског испита математике  В.Митровић и З. Дамјановић;  
- 13.06.2016.  Школско такмичење из математике за 2. годину В.Митровић; 
- 16.06.2016. прегледање тестова из математике за упис у средњу школу, А. Гуњак; 
- 20.06.2016. учешће на ревизији тестова из математике за упис у средњу школу, А. Гуњак; 
-    предлог за набавку наставних средстава К. Клисарић; 
- 21.06.2016. квиз у П.Поинту „Занимљива математика“.А.Гуњак и К.Клисарић и ученици прве године  
- предлог расподеле часова за следећу школску 2016./2017. годину 
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Током године: 
- Анегдоте познатих математичара, ученици првог разреда, З.Дамјановић. 
- Презентације ученика у П.Поинту у складу са наставним програмом (сви наставници). 
- Вицеви из математике, ученици другог разреда, В. Митровић 

 

Такмичења 

2.06.2016.  реализовано је школско такмичење из математике за 1.годину (З. Дамјановић). Прво место Касом 

Павле, 1/3, друго Лалић Филип 1/1, треће место Станковић Маја 1/5  

13.06.2016.  реализовано је школско такмичење из математике за 2.годину (В.Митровић): прво место 

Митровић Бојана 2/1, друго место Холик Срђан 2/3, треће место Глоговац Сара 2/4 

 

Набављена и израђена  

наставна                       

средства 

Набављена наставна средства: 2 флеша  

Израђена наставна средства: 

Обрада тема из математике -   POWER POINT  презентације (З. Дамјановић  и А. Гуњак),     

     Пано презентације (З. Дамјановић, В.Митровић и А. Гуњак),                                              

Обрада тема из информатике, израђена наставна средства код наставника - POWER POINT  презентације 

(К.Клисарић, А. Гуњак, Пано  презентације (А. Гуњак) 

 

Планиране активности 

које нису реализоване 

- Припреме за Републичко такмичење из математике медицинских школа Србије нису обављене јер 
ученици нису показали одговарајући ниво знања. 

- В.Митровић није урадила угледни час: Примена  једначина на решавању проблема предвиђен за март          
(боловање наставника). 

- К. Клисарић није урадила угледни час због тога што у кабинету није било услова- нема  Интернета. 
- К.Клисарић и А. Гуњак нису обавиле обуку у Ворду и П.Поинту пошто није било заинересованох кандидата. 
- А.Гуњак није урадила угледни час због промене у расподели часова.  

                                                                                                                                                       

                          СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Председник Др Асија Меноски 

 

 

 

Активности  

 

 

 Остварен je прогрaм рада Стручнoг актива за развој школског програма  школске  2015-16.  

 У току школске 2015/16. године стручни актив за развој школског програма је завршио прикупљање и обраду 

недостајућих наставних планова  и програма. Одштампана је  комплетна верзија школског програма. 

 Електронска верзија је дорађена и припремљен је материјал за ново кориговано архивирање садржаја школског 

програма. 

 У току школске године је континуирано праћена примењивост урађених програма и евентуална потреба за 

корекцијом за наредну школску годину. 
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Руководилац Маја Врачар, педагог 

 

       

 

Чланови стручног 

актива 

1. Биљана Благојевић Седлар, директор 

2. Маријана Пеулић, психолог, руководилац Тима за самовредновање 

3. Милица Трбојевић, координатор Ученичког парламента  

4. Томислав Алавања, Зуботехничко веће 

5. Асија Меноски, Зуботехничко веће 

6. Слађана Неагић, Стоматолошко веће 

7. Данка Гачић, Стоматолошко веће 

8. Милица Бошковић, Представник органа управљања 

9. Зорица Мићић, Представник Савета родитеља  

10. Милица Стаменковић, представник Ученичког парламента 

 

Развојни план је донет за 

период 

2011-2016 

Од 2011-2016. године на седници Школског одбора 14.09.2011.године. На основу плана рада за текућу 

школску годину реализоване су планиране активности, а истовремено је на састанцима Стручног актива за 

развојно планирање рађено на осмишљавању и планирању нових активности за израду новог школског 

развојног плана. На основу континуираног процеса самовредновања у претходном периоду, издвојени су 

аспекти рада школе који се могу унапређивати према нивоу четири.  

Области за које се 

сматра да их је потребно 

унапредити 

1.  Унапређивање наставе и учења    

2.  Побољшање инфраструктуре и опремање школe 

3.  Унапређивање нивоа комуникације свих актера у образовно- васпитном процесу 

 

 

 

 

 

Анализа реализације 

развојног плана за 

школску 

2015/2016.годину 

Током школске 2015/16. године Стручни актив за развојно планирање је реализовао своје активности у 

сарадњи са Тимом за самовредновање, Педагошким колегијумом и стручним већима. Главне активности су 

биле усмерене на анализу резултата добијених самовредновањем и спољашњим вредновањем рада школе 

које је спроведено у јануару 2016. Затим су одређени приоритети на основу ове анализе и анализиран је 

Развојни план који истиче 2016.године. Израђена је swot анализа са јаким и слабим странама као интегрални 

део будућег документа Школског развојног плана школе. Одабрани су аспекти рада школе који се могу 

унапређивати према нивоу четири. Израђен је предлог плана активности различитих сегмената на основу 

самовредновања кључних области рада школе и биће интегрисан део планираних активности новог 

Развојног плана  и саставни део рада стручних већа. 

Приступило се изради Школског развојног плана у складу са законским одредбама. Допуњен је акциони за 

2015/2016. годину који садржи мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке за 

ученике којима је потребна додатна подршка и план рада са талентованим и надареним ученицима са 
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додатним садржајима.  

На крају школске године, према поднетим извештајима на Педагошком колегијуму, мишљење Стручног 

актива је да смо веома задовољни радом стручних већа и секција. Одржан је велики број квалитетних, 

угледних, разноликих, конструктивних часова са циљем међусобне размене искустава и подизања квалитета 

наставе Током школске године, наставници су перманентно и активно учествовали у стручним 

усавршавањима. Наставили смо са одржавањем семинара, активним учествовањем у интерном и екстерном 

усавршавању, међусобним посетама часовима, са циљем самовредновања у настави. Интензивно се радило 

на међусобно усаглашавању захтева и ставова на стручним већима и на нивоу Школе поводом новог 

правилника о оцењивању и изради критеријума за оцењивање за сваки наставни предмет.  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ  ПЛАНА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ  

2015/2016. годину 

Руководилац рада Стручног актива за развојно планирање       Маја Врачар, педагог 

  

Време реализације активности 

Септембар  2015. –Јуни 2016.завршне активности у складу са процесом самовредновања кључних 

области. 

Одржано је 5 састанака Стручног актива за развојно планирање. 

 

 

            

 

 

Развојни циљ бр.1: 
Унапређивање наставе и учења 

 

 

                     

 

Кључна област: Настава и учење 

Задатак бр1. 

Увођење нових и комбинација наставних метода и облика 

Активности бр.1 

У оквиру угледних часова који су по својој основној шеми и организацији структурирани на 

уобичајени начин, али на једном вишем и квалитетнијем нивоу уведени су нове наставне емтоде и 

облици рада.  

 

1. Јелена Петковски, Митоза, билогија; истраживачки задаци за ученике. 

2. Мира Петковић, угледни час, Фиксна протетика (вежбе) – иновативно ангажовање ученика и 

наставника на креирању стрипа и едукативног филма, истраживачки рад ученика.  

1. Мирјана Мрдаковић, угледни час  „Протеза на дар“,  сарадник на часу др Зоран Поповић; да 

стекну способност да се у датим ситуацијама снађу, користећи стечена знања из стручних 

предмета; волонтерски  рад младих и промоција хуманости и солидарности као вредности од 

општег интереса и посебно, успостављања менторске подршке професора и ученика 

Зуботехничке школе. 

2. Благојевић Снежана, угледни час Болести зуба, Композити и адхезивни системи, 

ангажовање ученика и наставника за припрему савременог предавања на високом 
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образовном нивоу; похвале од стране госта доц др Весне Милетић.  

3. Тања Жутић, Правила одбојке, ротација, час симулације одбојкашке утакмице са свим 

актерима у реалној ситуацији, ангажовање свих ученика у фази припреме и реализације часа.   

4. Снежана Машић, „Европска унија“ и „Индија“,  активно учешће ученика и коришћење 

мобилних телефона 

5. Лидија Домокош, тотална протеза вежбе, мултидисциплинарни приступ наставној теми 

Репаратура тоталне протезе, сарадници на часу Маријана Пеулић и Зоран Поповић. 

 

Активности бр.2 

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

 

Паметна табла, основни алати, могућности примене у настави је стручни рад који је урађен од 

стране наставника Зуботехничке школе Немање Здравковића и Владимира Весића у циљу 

унапређења извођења теоријске наставе општих као и стручних предмета. Имајући у виду огромне 

могућности хардвера и софтвера „SMART NOTEBOOK 11“ такозване „Паметне табле“ у 

модернизацији наставе овакав иновативни приступ настави је веома користан за ученике свих 

разреда ове школе као и њихове наставнике, а и шире.  

Интерно стручно усавршавање наставника у циљу примене ИКТ-а одржано је два пута у току 

школске године, у децембру 2014. и  јуну 2015.године.  

Усвојене су и компетенеције за ученике, једна од 11 комптенција је и дигитална комптенција, 

истакнута као скуп неопходних знања, вештина и ставова потребних за живот у друштву 

заснованом на знању. Намера је да наставник конципира наставне активности тако да води рачуна 

о развијању дигиталних компетенција. У општим стандардима наведене су као међупредметне 

компетенције „рад са подацима и информацијама“ и „дигитална компетенција“. То значи да 

наставници свих предмета треба да упућују ученике да, на пример, при коришћењу интернета 

користе више извора, упоређују их и обрате пажњу на релевантност извора, да знају ваљано да 

структуирају, представе и протумаче пронађене податке, да воде рачуна о заштити приватности 

(своје и туђе), као и о формирању и контролисању у свог дигиталног идентитета.   

Радмила Милановић је према плану стручног већа српског језика и књижевности 

реализовала наставни час уз употребу интерактивне табле : Мотив жене у Дучићевој песми 

„Песма жени“ и Ракићевој песми „Искрена песма“ (угледни час). Циљ часа био је усмерен на 

упознавање ученика са мотивом жене у Дучићевој и Ракићевој љубавној поезији кроз упоредну 

анализу њихових репрезентативних песама. 

На „паметној“ табли је покренут линк са Јутјуба, одакле су ученици послушали казивање песама 
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(Лазар Ристовски говори Дучићеву песму „Песма жени“, а непознати казивач, Ђора Бп, казује 

Ракићеву песму „Искрена песма“). Након слушања, ученици су подељењни у 5 група. Свака група 

је добила истраживачке задатке на основу којих су  анализирали и тумачили песме упоредо.  

Ученици износе и своје размишљање поводом искрености која се лакше остварује у уметничким 

делима него у свакодневном животу. Такође износе зашто је њихово размишљање о љубави ближе 

Дучићевом, а не Ракићевом, и обрнуто. Или се потпуно разликује од њиховог схватања.  

 

Активности 2 

Коришћење различитих извора за потребе домаћег и наставног рада, истраживачки рад 

ученика - обрада изабраних настваних јединица 

У оквиру огледних часова који имају изразито иновативну ноту на сасвим нови и до сада 

неуобичајени начин одржани су часови у Зуботехничкој школи. У oквиру предмета Парцијална 

протеза примењен је облик пројектне наставе који подржава развој међупредметних комптенција 

код ученика. Резултати наставе представљени су семинарским радoвима ученика четвртог разреда. 

Радови су садржавали све елементе кoнгресних предавања (прoфесионалну едукацију на одређену 

тему уз учешће већег броја предавача). I КОНГРЕСУ УЧЕНИКА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

који је одржан у периоду од 23.03. до 04.04.2016.г. На конгресу своје радове је представило 129 

ученика четвртог разреда, оргнизовани у 29 група и 35 ученика другог разреда организовани у 7 

група. Тема усменог дела конгреса била је: „Решавање клиничких случајева крезубости 

парцијалним плочастим протезом“. У оквиру Првог конгреса одржано је јавно тринаест огледних 

часова. У оквиру припреме за конгреса одржано је више, јавних, угледних часова. Циљ овог 

пројекта, који је заокружен првим скупом/конгресом је да се: при изради зубне надокнаде - 

парцијалне плочасте протезе, ученици упознају са струком на клиничким случајевима, да открију 

потешкоће које се јављају при изради парцијалне плочасте протезе, да стекну способност да се у 

датим ситуацијама снађу, користећи стечена знања из свих стручних као и осталих предмета - да се 

опробају у тимском раду и увиде колико може сваки од њих да допринесе за успех свог тима - да се 

упознају са начином функципнисања тима пацијент-лекар-зубни техничар. Прoјекат су 

реализoвале Менoски Асија и Менoски Ениса. 

Коришћење различитих извора за потребе домаћег и наставног рада, истраживачки рад ученика- 

обрада изабраних настваних јединица је реализовано и кроз интегрисани час Вода наставника  

Петковски, Миливојевић и Мијовић,  интегрисана настава, физика, хемија и биологија и кроз 

угледни час историје и социологије ,,Породица-некад и сад“, наставници Весна Кржић и Слађана 
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Бојанић. 

 

 Активност 3 

Редовно информисање о активностима везаним за унапређење квалитета наставе 

На стручним већима наставници редовно информишу чланове већа о активностима везаним зa 

унапређење наставе, а на Наставничком већу педагог школе je редовно информиsao и презентовао  

о активностима везаним за унапређење квалитета наставе (анализа угледних и огледних часова) .  

 

 

 

Развојни циљ бр 2: 

Унапређивање нивоа 

комуникације свих актера у 

образовно- васпитном процесу 

 

 

 

Кључна област: Етос 

Задатак бр.1 

Активност 1 

Превенција конфликата 

У септембру 2015.године на основу израђених критеријума за избор ученика медијатора уз 

консултације са одељењским старешинама изабрани су ученици медијатори – чланови 

медијаторске секције. На тај начин је формирана секција од ученика 1. 2. и 3.разреда.  

Поред редовних чланова секције изабрани су и ученици медијатори за семинар Вршњачка 

медијација који је одржан у другом полугодишту. Родитељи/старатељи су упознати са 

активностима медијаторске секције и реализовним активностима на нивоу школе. Презентација 

медијације ученицима на часовима одељењске заједнице припремана је на састанцима медијаторске 

секције у октобру и новембру 2015.године тако што су два медијатора радила у пару презентацију 

својим вршњацима у одељењима 1. и 2.разреда поводом обележавања Међународног дана 

Толераницје (16.новембра). У оквиру плана рада медијаторске секције Зуботехничке школе 

реализован је семинар из области превенције конфликата–вршњачке медијације. Циљна група 

семинара били су ученици који похађају први и други разред. Семинар је  одржан  28. 29. и 30.  

марта у наставној бази учионици предвиђеној за обуке у школи. Укупан број учесника био је 31. 

Циљ програма „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију” је оспособљавање  

адолесцената за ненасилно решавање сукоба.  

Идеја програма „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију“ је да се кроз 

примену програма у школи млади оспособе да буду посредници у сукобима и на тај начин узму 

активно учешће у процесима решавања сукоба. Реализацијом семинара „Вршњачка медијација» 

ученици су се упознали и стекли вештине кроз обраду следећих тема: Притисак вршњака, дијаграм 

вредности младих данас, увод у ненасилну комуникацију, бес и како га конструктивно превазићи, 

управљање конфликтима, школа и медијација, кораци у медијацији, типичне грешке медијатора, 

медијатор на делу-провежбавање медијације. Након реализације семинара урађен је акциони план 
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презентовања медијације ученицима на часовима одељењске заједнице и израде паноа и постера за 

огласну таблу и зидове холова у школи.  

У марту је  реализована посета медијаторског тима Зуботехничке школе вршњачком тиму за 

заштиту против насиља ОШ „Десанка Максимовић“.  

Медијаторски тим Зуботехничке школе посетио је чланове вршњачког медијаторског тима ОШ 

„Десанка Максимовић“ у петак 4. марта 2016.године. Циљ посете је подршка и међусобна размена 

тимова на тему ненасиља у школама.  Ученици су разменили искуства о различитим врстама 

насиља, дисктовали и разменили мишљења поводом насиља у окружењу младих данас. Вршњачки 

медијатори Зуботехничке школе су показали висок ниво заинтересованости и спремности да 

подрже ученике чланове вршњачког тима Основне школе „Десанка Максимовић“ да примењују 

медијацију. Дискутовали су о одржаним медијацијама и тешкоћама у прихватању медијације. 

Намера је да удружени тимови иницирају заједничке акције на тему превенције насиља на нивоу 

општине Звездара.  Након реализације радионица вршњачки едукатори су поделили своја искуства 

у примени медијације, као и тешкоће које су имали приликом посредовања међу вршњацима и 

предлога за решавање сукоба путем медијације.  

Ученици медијатори који су посетили основце у ОШ „Десанка Максимовић“ са коориднатором 

медијаторске секције Мајом Врачар су: Радановић Милош, II1, Триван Јелена, II1, Витомир 

Ђорђевић, II4, Сара Глоговац, II4, Петровић Анастасија, II5, Теодора Гашић, III2, Никола  

Марјановић, III2. 

Активност  2 

Укључивање теме о превенцији конфликата у рад одељењских колектива 

Укључивање теме о превенцији конфликата у рад одељењских колектива је реализовано током 

школске године тако што су вршњачки медијатори радили у пару по двоје и презентовали своја 

знања и искуства вршњацима у одељењу. 

Добре стране вршњачке медијације су бројне. Ученици постају активни у решавању проблема који 

се јављају у њиховом окружењу, уче се преузимању одговорности за конфликте који се дешавају. 

Поред ових, постоји још низ разлога за примену вршњачке медијације и добити за школу као што 

су развој алтернатива традиционалним начинима увођења дисциплине и решавања проблема у 

школи, мењање опште атмосфере и односа који у школи владају. Добит за наставнике се огледа у 

томе што мање мање времена проводе водећи рачуна о дисциплини и имају боље услови за рад, 

атмосфера и резултати који се односе на образовну и васпитну функцију. Добит за ученике се 

односе на активност у процесу решавања проблема, усвајање конструктивних модела понашања и 

преузимање веће одговорност за решавање међусобних проблема. 

Задатак бр.2 
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Успешна сарадња родитеља и школе - аспекти сарадње родитељ - школа и праћење сарадње 

родитеља и школе се реализује континуирано кроз редовне и ванредне родитељске састанке и 

примену знања и вештина са семинара „Професионализација одељењских старешина у сарадњи са 

родитељима“  који су прошли предметни настваници и одељењске старешине у јуну 2016.године.  

 

 

 

 

 

Развојни циљ бр.3: 

Побољшање квалитета наставе 

кроз унапређивање наставе за 

ученике са сметњама у развоју 

и рад са талентованим 

ученицима 

 

Кључна област: Образовна постигнућа ученика и Подршка ученицима 

Задатак бр.1 

Унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета 

образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна подршка 

Учеником са посебним образовним потребама сматра се свако дете које има тешкоће у учењу, 

знатно веће од својих вршњака, због чега му је потребна посебна васитно – образовна подршка. Под 

децом са посебним потребама се првенствено подразумевају деца са неким обликом ометености у 

развоју, као што су телесна, сензорна и ментална ометеност, а затим и деца са поремећајима у 

друштвеном понашању, деца са хроничним и тешким обољењима, деца из социјално, културно и 

материјално депривираних средина, деца без родитељског старања, злостављана, избегла и 

расељена деца. Постоји и специјална категорија надарене или талентоване деце која такође имају 

посебне образовне потребе. 

Зуботехничка школа је предузимала све активности  за ученике којима је потребна додатна 

образовна подршка, посебно кроз рада са наставницима за прилагођавање облика и садржаја рада 

на часовима. 

У школи се примењују индивидуализовани приступ и индивидуално-образовни план за све ученике 

из осетљивих група. 

Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци деци из осетљивих група. 

У циљу унапређења квалитета пружања додатне подршке ученицима који је такав вид подршке 

потребан, запослени у школи се континуирано стручно усавршавају у зависности од потреба. 

Задатак бр.2 

Унапређивање рада са талентованим и надареним ученицима 

ИОП са обогаћеним и проширеним програмом (ИОП-ОП) је намењен ученицима средњих школа 

који имају изузетних способности тј. који у неком домену постижу, или би могли постићи, изузетне 

резултате. 

ИОП-ОП треба да омогући напредовање ученика у складу са његовим изузетним способностима, 

користећи неки од основних видова подршке за даровите ученике: 

Обогаћивање и проширивање програма (облици напреднији уџбеници, самосталан истраживачки 

рад, рад са ментором, додатна настава, секције и сл.). Убрзавање (облици: прескакање разреда, 

убрзавање у појединим предметима, изостављање већ савладаних делова градива, убрзано излагање 
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делова градива, похађање напредних програма, похађање одабраних високошколских курсева и 

сл.). Груписање по способностима (облици: повремено изузимање даровитих из редовне наставе 

ради похађања посебних програма, посета одељења и сл.). У школској 2016/17.год. ће се наставити 

координисање и реализација овог плана у сарадњи са предметним наставницима који ће израдити 

као и предходне шк.године Педагошки профил ученика и План активности за шк.2016/17.год. У 

септембру месецу текуће шк.год. педагог и психолог школе ће реализовати групни родитељски 

састанак ученика који су препознати у прошлој школској години као талентовани и надарени 

ученици неког предмета или из неке области. 

Психолог школе је спровео тестирање ученика, након идентификације ученика које карактерише 

интелектуална надареност или изражене специфичне способности (логичко – математичка, 

лингвистичка, спацијална). Надарени ученици су укључени у ваннаставне активности (секције и 

др.) радионице и такмичења из одговарајућих наставних области. Ради организовања подршке 

талентованим и надареним ученцима у школској 2015/2016.години је основана секција зубних 

техничара“КОРОНА”. Секција је конституисана 24.11.2015.год. и одржава се сваког уторка од 12h 

до 16h, што омогућава присуство ученика обе смене. У плану је оснивање секције за надарене и 

талентоване образовног профила стоматолошка сестра-техничар. 

 

                                                         

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ОГЛЕДА 

        Председник                                             Др Наташа Милановић 

 

       Чланови тима 

1.Сви наставници који предају огледним одељењима 

2.Директор Зуботехничке школе- др Биљана Благојевић Седлар 

3.Педагог, психолог 

   Одржано састанака 5 

 

 

 

       Активности 

- Конституисање тима за праћење огледа. 

- Стручно веће је прихватило годишњи програм рада. 

- Састанци тима за праћење огледа су се одвијали према плану рада тима за праћење огледа. Одржано је 5 

састанака (на крају сваког класификационог периода и по обављеном матурском  испиту). Извештаји са 

састанака тима за праћење огледа су вођени у електронској форми. 

- Настава у трећем и четвртом  разреду обављала се у школској амбуланти (наставној бази) и на 

клиникама Стоматолошког факултета.  

- Вежбе у блоку, школске 2015/2016 године обављале су се на клиникама Стоматолошког факултета и  у 
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школској амбуланти (наставној бази). 

- На крају сваког класификационог периода дискутовало се о успеху ученика огледних одељења. Успех 

огледних одељења је и даље на завидном нивоу, и на полугодишту и на крају школске године. Детаљан 

успех ученика огледних одељења се налази у записницима одељенских већа Дефинитиван успех ученика 

одељења 3. године је сведен по обављеној летњој професионалној пракси. Као и сваке године, и школске 

2015/2016 године професионална пракса се обавила у амбулантама Домова здравља, приватним 

стоматолошким ординацијама, на клиникама стоматолошког факултета, као и у  школској амбуланти 

(наставној бази) у трајању од 2  недеље (60 школских часова) на територији СР Србије. 

- Формирана је комисија за преглед теста стручних теоријских знања у саставу  др Наташа Милановић, др 

Ана Гајић, др Ива Пилиповић; 

- По обављеној преддипломској пракси, спроведен је матурски испит огледног одељења 4/7; 

      На матурском испиту школске 2015/2016 године постигнут је следећи успех: 

04.06.2016. Српски језик и књижевност: просечна оцена 4,60 

06.06.2016. Практични део матурског испита: просечна оцена 4,75 

08.06.2016. Тест стручних теоријских знања: просечна оцена 4,80 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ: 4.72 

- Као и сваке године, после представљања предмета (предвиђених планом и програмом) ученици, 

анонимним изјашњавањем, одабирају изборне предмете. Извештаји о одабраним предметима и броју 

ученика који ће похађати поједине предмете налазе се у записницима одељенских већа. 

 

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Руководилац рада Тима за заштиту од насиља        Маријана Пеулић, психолог 

 

 

 

Састав школског Tима за за заштиту од насиља 

 

 

Биљана Благојевић Седлар, директор,  

Маја Врачар, педагог,  

Данка Гачић, Нада Матовић, Слађана Неагић (стручно веће ССТ),  

Милица Трбојевић (Ученички парламент)  

Коста Поповић, Владимир Весић, Тања Жутић, Александра 

Мијовић (стручно веће природних наука),  

Ваја Манојловић Стефановић, Томислав Алавања (стр. веће ЗТ). 

Члан обезбеђења школе 

Школски полицајац Анкица Симић 
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Садржај 

 

 

Време реализ. 

 

Носиоци посла 

 

Превентивне активности 

Израда програма заштите ученика од насиља – превентивне и интервентне активности   Јун-август 2015. Псих., педаг. 

      Упознавање са Посебним протоколом за заштиту деце од насиља – Ученички парламент септембар 2015. Трбојевић 

- на основу израђених критеријума за избор ученика медијатора уз консултације са 

одељењским старешинама изабрани су ученици медијатори – чланови медијаторске секције. 

На тај начин је формирана секција од ученика 1. 2. и 3.разреда.  

септембар 2015. Врачар, одељ. 

старешине 

Предавање о насиљу - Ученички парламент Октобар 2015. педагог 

 Поводом Дана сећања на српске жртве у Другом светском рату израда паноа у оквиру 

одељења другог разреда – час историје; 

Октобар 2015. Петровић, В. 

Обележавсње Дана примирја у Првом светском рату - израда паноа и предавање у оквиру 

одељења првог и другог разреда 

11.11.2015. Петровић, В 

Презентација медијације ученицима на часовима одељењске заједнице у одељењима 1. и 

2.разреда поводом обележавања Међународног дана Толераницје 

Новембар 2015. Вршњачки 

медијатори, 

педагог, ос 

19. новембар – дан борбе против насиља над децом – акција вршњачки едукатори ЗТШ 19. новембар  Трбојевић 

      Инклузија и толеранција, предавање - Ученички парламент Новембар, 2015 психолог 

- Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом у Дечијем културном центру, у 

организацији удружења ,,Плава шкољка“, одржана је манифестација под слоганом ,,Лепота 

је у различитости“. Манифестацији је присуствовало 9 ученика, из одељења 1/5, 2/5,3/3, 4/6.. 

03.12.2015. С. Неагић 

      Обележавање Дана сећања на жртве холокауста – изложба у холу школе, ученички радови Јан/фебруар 2016 Петровић, 

Теодоровић Љ. 

- Тренинг СОС телефону за пријаву насиља у образовно-васпитним установама - Група за 

заштиту од насиља и дискриминације; примена у раду СОС телефона Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја; процедуре поступања у ситуацијама насиља, 

злостављања и занемаривања. Иницијални тренинг за телефонске  саветнице, Београд,  

10/11 

Март 

2016. 

Врачар М. 

- предавање о злоупотреби психоактивних супстанци, ученици првог разреда. 16.-28.3. 2016. Неагић, С. 

- трибинама под називом „Београд здрав град“, „Превенција злоупотребе психоактивних 

супстанци“, предавач Ламбе Ђорелијевски и трибини „Јутро после“, професор Биљана 

Васић, магистар фармације, присуствовали ученици 3/7 одељења 

17.март 2016. Ражнатовић Д.  
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- Припрема материјала и избор ученика представника за семинар из «Вршњачке медијације» и 

сарадња са одељењским старешинама 1. и 2.разреда 

- Припрема посете медијаторског тима ЗТШ вршњачком тиму ОШ «Десанка Максимовић», 

тешкоће у примени медијације, како превазићи тешкоће у примени медијације и шта можемо 

да урадимо; 

-  4.марта 2016. посета медијаторског тима Зуботехничке школе вршњачком тиму ОШ 

«Десанка Максимовић» 

 

Март 2016. 

 

педагог 

одељењске 

старешине,  

- Семинар ,,Оснаживање запослених у образовно-васпитним установама за заштиту ученика 

од дигиталног насиља“, организатор Педагошко друштво Србије 

23.3.2016. Весић В.,  

Пеулић М. 

- У оквиру плана рада медијаторске секције Зуботехничке школе реализован је семинар из 

области превенције конфликата–вршњачке медијације. Циљна група семинара били су 

ученици који похађају први и други разред. Семинар је  одржан  у наставној бази учионици 

предвиђеној за обуке у школи. Укупан број учесника био је 31. Циљ програма „Оснаживање 

младих кроз школску/вршњачку медијацију” је оспособљавање  адолесцената за 

ненасилно решавање сукоба.  

28. 29. и 30.  

Март 2016. 

Врачар, М. 

- Укључивање школе у Пројекат: “Препознавање и задовољавање неких здравствених потреба 

посебно осетљивих групација становништв ГО Звездара - деце укључене у живот и рад на 

улици, кориснике Свратишта“ 

- Рад на реализацији пројекта за децу из Свратишта, прављење распореда, пријем деце у 

Стоматолошку поликлинику, посета Свратишту. Зуботехничка школа је патнерска 

организација у пројекту. Презентација Пројекта у медијима. 

 

Март, април 

2016. 

Наставници 

стоматолошке 

поликлинике 

ЗТШ 

Обележавање Дана сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату - предавање у оквиру одељења 

22.4.2016. Петровић, В. 

-  Семинар „Вршњачка медијација“ 26-оро ученика 1. и разреда, будућих медијатора. Обука за 

ученике посвећена превенцији конфликата „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку 

медијацију“ одржана је 30. априла и 7. 8. и 11.маја. Циљ програма „Оснаживање младих 

кроз школску/вршњачку медијацију” је оспособљавање  адолесцената за ненасилно 

решавање сукоба. Четверодневна обука се састојала се од поучавања, вођења, искуственог и 

партиципативног учења, уз кориштење различитих метода (радионичарски метод рада, 

вежба у групама, индивидуални рад, метод драматизације - играње улога). После обуке 

млади су израђивали акциони план за примену вршњачке медијације у школи.  

 

Април, мај 2015 

 

Педагог 

- Истраживање Однос младих према различитостима у оквиру популације, анкетирање 

ученика трећег разреда, анализа, резултати, мере 

Мај 2016 Бојанић, С веће 

друштвених 

наука 
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- Промоције резултата рада медијатора и подела сертификата, књига за вршњачке медијаторе 

који су прошли обуку «Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију» 

- Евалуација Програма прегледом документације, измене и предлози за наредну годину.  

Јун 2016 

јун/јул 2016 

педагог 

чланови Тима 

Интервентне активности 

– Примена дефинисаних правила и процедура за сумњу или идентификацију насиља; 

– Консултације о поступању у  оквиру Тима; 

– Сарадња са релевантним установама: (социјални рад, МУП, здравствене установе…) 

– Праћење и процена ефеката предузетих мера у заштити ученика на општем нивоу. 

– Појачан рад Тима за заштиту од насиља, (други ниво), ванредни састанци, Школа 

предузела све активности прописане законом о основама система образовања и 

васпитања и Протоколом поступања у установи у одговору на насиље и злостављање. 

Израда оперативног плана заштите, сарадња са родитељима, праћење ефеката предузетих 

мера, евалуација оперативног плана.  

Током  школске 

2015/2016 године 

 

Април – јун 

2016. 

 

Тим за заштиту 

од насиља, 

педагог психолог 

директор 

 

 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

Руководилац рада Тима за самовредновање        Маријана Пеулић, психолог 

 

 

Састав школског Tима за самовредновање 

 

 

Биљана Благојевић Седлар, директор 

Маја Врачар, педагог  

Љепосава Веселиновић, председник Савета родитеља,  

Милица Грујић, председник Ученичког парламента,  

Милица Бошковић, Снежана Машић, Наташа Мирковић, Весна Кнежевић 

Живић, Лидија Домокош, Ваја Манојловић Стефановић, наставници 

  

Време реализације самовредновања 

Септембар  2015 – почетак процеса самовредновања за школску 2015/2016 

Јун  2016– завршен процес самовредновања кључних области:  

 

 

 

 

 

Кључне области самовредноване 

Кључна област                             Подручје вредновања                           Показатељи       

                                                                                                               Подстицање позитивних                    

                                                                                                                     ставова и развој  

Подршка ученицима                       Лични и социјални развој                 социјалних вештина 

                                                                                                           Подстицање и неговање     

                                                                                                              демократског духа и                 
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школске 2015./2016. године 

 

                 

 

 

                     

                                                                                                        ученичких иницијатива и   

                                                                                                                       вредности                                                                            

                                                                                                                      Одговорност ученика 

Настава и учење                                                              Учење                         Начин учења 

                                                                                                                             

                                                                                                   Углед и обележја школе 

Етос                               Углед и промоција школе              Очекивања и промоција успешности  

                                                                                                            Култура понашања 

 

2. Детаљи о предузетим активностима током самовредновања 

 

 

Учесници који су укључени у 

процес самовредновања 

1. Ученици 

2. Наставници и стручни сарадници 

3. Родитељи (Савет родитеља и родитељски састанци) 

4. Ваннаставно особље (директор, чланови школског одбора, административно особље) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фазе самовредновања, трајање, 

реализација 

 

 

 

1. Састанак тима за самовредновање и избор кључних 

области за самовредновање у Зуботехничкој школи 

школске 2015/2016 године; 

2. Израда плана самовредновања кључних области: 

3. Усвајање плана самовредновања на стучним телима;       

4. Детаљна расподела задужења реализације планираних 

активности за све кључне области (руководилац тима); 

5. Анализа података на основу извора доказа за оствареност 

– кључна област: Подршка ученицима, подручје 

вредновања: Лични и социјални развој 

6. Анализа добијених података, представљање 

Наставничком већу, предлози мера. 

7. Представљање резултата  Школском одбору и Савету 

родитеља  (психолог, педагог); 

8. Припрема анкетних листова за ученике и наставнике за 

кључну област: Настава и учење, подручје вредновања 

Учење. Прикупљање података, обрада, анализа добијених 

Јун 2015.  

 

 

Септембар 2015 

 

 

 

Новембар 2015 

 

  

Новембар 2015. 

 

 

 

Март  2016. 
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података, предлози мера;  

9. Кључна област Етос, подручје вредновања Углед и 

промоција школе,  

10. Прикупљање података, обрада, анализа добијених 

података, предлози мера; 

11. Извештај о резултатима самовредновања на  

Наставничком већу, Школском одбору и Савету родитеља 

(психолог, педагог); 

12. Писање извештаја о самовредновању рада школе за 

школску 2015/2016. годину (психолог, педагог); 

13. Састанак Тима за самовредновање - планирање 

активности за наредну школску годину – избор кључне 

области, планирање активности и носиоци активности; 

14. Израда пресека самовредновања за период 2012-2016; 

полазна основа за Школски развојни план 2016-2019 

15. Састанак са Тимом за развојно планирање, заједничке 

активности при креирању новог Развојног плана за период 

2016-2019 година.  

16. Усвајање Извештаја о самовредновању за школску 

2015/2016 годину и Плана за самовредновање за наредну 

школску годину (2016/2017) на Наставничком већу.  

 

Мај 2016. 

 

 

 

Јун 2016. 

 

 

Јун 2016. 

 

Јун 2016. 

 

  

Јун, јул 2016. 

 

Јун 2016. 

 

 

Август 2016. 

 

 

 

3.  Самовредновање кључних области  

 

Кључна област 

Подручје вредновања 

Показатељи 

 

Опис стања                                                                      

 

Оцена нивоа 

остварености 

 

 

 

  

1. Подршка ученицима               

1.1. Лични и социјални 

Средња оцена коју су наставници дали за Лични и социјални развој је 3.63. 

Оцене се крећу од 2.8 као најниже до 3.9 као највише. 

Високо су оцењене тврдње: У школи постоје програми и посебно фокусиране 

активности као што су кампања против насиља, агресивности, силеџијства, 

вандализма, дроге, алкохолизма, пушења, кампања за заштиту животне средине, 

за заштиту људских права. У школи се негује и подстиче демократски дух тако 
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развој 

1.1.1. Подстицање 

позитивних ставова 

и развој социјалних 

вештина  

1.1.2. Подстицање и 

неговање 

демократског духа и 

ученичких 

иницијатива и 

вредности 

 

 

 

што су ученици укључени у процес доношења одлука у школи преко својих 

организација (ученички парламент). Код ученика развијам самопоштовање и 

поверење у сопствено знање и способности, одговорност за сопствене поступке, 

слободу мишљења и сарадничке односе. Школа подржава иницијативе и 

активности ученика као што су ђачке организације, културне, забавне и спортске 

активности, разни облици дружења, манифестације, посете разним установама. 

Радим на стварању климе међусобног поверења, поштовања и уважавања у 

школи. Најниже су оцењене следеће тврдње: Ученици у свом понашању и 

социјалним контактима показују обзир и толеранцију у опхођењу са другима 

(отворена комуникација, толеранција, разлике у мишљењу, поверење). Пратим 

социјални развој ученика.Подстичем ученике да учествују у понуђеним 

ваннаставним активностима. Средња оцена коју су дали ученици за Лични и 

социјални развој је 3.15. Оцене се крећу од 2.65 као најниже до 3.7 као 

највише оцене којом су ученици вредновали Лични и социјални развој.  

Високо су оцењене следеће тврдње: Школа има низ узајамно повезаних 

програма, поступака и акција ради личног и социјалног развоја ученика.У школи 

се континуирано ради на сузбијању неприхватљивог понашања, агресивности и 

нетолеранције. Школа подржава иницијативе и активности ученика као што су 

ђачке организације, културне, забавне и спортске активности, разни облици 

дружења, манифестације, посете разним установама. У школи постоје програми 

и посебно фокусиране активности као што су кампања против насиља, 

агресивности, силеџијства, вандализма, дроге, алкохолизма, пушења, кампања за 

заштиту животне средине, за заштиту људских права. 

Најниже су оцењене следеће тврдње:  Школа редовно користи прилике 

за похвалу и признање позитивних поступака и успеха ученика. Предлози и 

сугестије ученика се разматрају, а квалитетни прихватају.Код ученика се развија 

самопоштовање и поверење у сопствено знање и способности, одговорност за 

сопствене поступке, слобода мишљења и сараднички односи. 

Кључна област Подршка ученицима, подручје вредновања Лични и 

социјални развој је самовреднована школске 2011/2012. Оцена коју смо тада 

добили је 3. Области које смо идентификовали за унапређење рада школесу биле 

следеће: интензивнија брига о природи, масовнија укљученост у ваннаставне 

активности или организације у школи, подизање свесности значаја укључивања 

ученика у рад ученичких организација; мањак ученичких иницијатива, површно 
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познавање Декларације УН о правима детета (повеља дечјих права); повећање 

броја задужених наставника за различите ваннаставне активности. Такође је 

препозната потреба за подстицање ученика од стране наставника да у већој мери 

организовано учествују у одлучивању по питањима која се тичу непосредно њих 

самих. На основу ових смерница у оквиру планирања рада школе стручна већа 

су осмислила бројне активности, које су до данас реализоване. Неке од 

предузетих мера су: стручне теме, предавања вршњачких едукатора, наставника, 

професионалаца стручњака на теме подстицања толеранције и поштовања 

различитости. У плану стручног усавршавања наставника предност су имали 

семинари који унапређују компетенције за подршку развоју личности ученика и 

подршку учењу. Школа је узела учешће у еколошкаим пројектима (Рециклирај – 

профитирај, Рециклажа), са радом почела еколошка секција. Спроводе се 

конкурси и ученици масовније учествују са својим ликовним и литерарним 

радовима на различите теме (очувања животне средине, безбедност у 

саобраћају). О Конвенцији о правима детета одржано је неколико стручних тема, 

материјал је доступан на огласној табли за наставнике и на сајту школе. Такође 

је спроведена и обука ученика, урађен пригодан пано за школску библиотеку. У 

школи је већи број активних секција ученика, повећао се број наставника који 

улажу напор у рад секција и анимирају ученике. Обавештења о секцијама и 

ваннаставним активностима се истичу на видна места у школи. Промоција 

Ученичких компанија се усавршава из године у годину, сваке године четири до 

пет нових ученичких компанија се оснује и ученици постижу запажене 

резултате.  

 

 

 

 

2. Настава и учење                    

2.1. Учење 

2.1.1.  Одговорност 

ученика  

2.1.2. Начин учења 

Наставници, родитељи и ученици су проценили као добро и присутно у највећем 

проценту то да се у школи код ученика развија одговорност за сопствено 

напредовање и постигнуте резултате. Проверавам да ли ученици препознају примену 

наученог. Подстичем ученике на активно стицање знања. Упућујем и подстичем 

ученике да користе додатне материјале. Наставници примењују различите облике, 

методе и технике рада на часу (радионице, групни рад, презентације, семинари, 

истраживачки радови...). Средња оцена коју су наставници дали за Учење је  3.42 

(3.3 , 3.5). Оцене се крећу од  2,7   као најниже до  3,7. Најниже су оцењене 

следеће тврдње: При вредновању знања одељење даје своје мишљење. Подстичем 

ученике да себи постављају дугорочне и краткорочне циљеве и задатке. Подстичем 

ученике да уче путем открића и решавања проблема. 
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Средња оцена коју су ученици дали за Учење је 2.89 (2,82 , 2,94). Оцене се крећу 

од 2,3 као најниже до 3,7. Високо су оцењене тврдње:  У школи развијам 

одговорност за сопствено напредовање и постигнуте резултате. Када учимо ново 

градиво, можемо да препознамо примену наученог. Наставници нас подстичу на 

активно стицање знања. Најниже су оцењене следеће тврдње: При вредновању 

знања одељење даје своје мишљење. При вредновању знања наставници нас питају за 

мишљење. На часовима нас наставници упућују у различите технике учења. У школи 

имамо прилику да учимо путем открића и решавања проблема. 

Средња оцена коју су родитељи дали за Учење је 3.18 (3.18, 3.17). Оцене се 

крећу од        2.85 као најниже до 3.7 као највише.Високо су оцењене тврдње:  
Имам сазнања од мога детета да наставници примењују различите облике, методе и 

технике рада на часу (радионице, групни рад, презентације, семинари, истраживачки 

радови...).Примећујем да моје дете препознаје примену наученог у школи. Моје дете у 

школи развија одговорност за сопствено напредовање и постигнуте резултате. 

Наставници подстичу моје дете на активно стицање знања. Најниже су оцењене 

следеће тврдње: У школи деца имају прилику да уче путем открића и решавања 

проблема. На часовима наставници упућују ученике у различите технике учења. 
Наставници помажу ученицима да објективно процењују своје знање. 

Предлози мера за унапређење рада  

 У већој мери укључивање одељења при вредновању знања ученика;  

 Упућивати ученике у разне технике учења;  

 Појачати подстицање ученика да уче путем открића и решавања 

проблема; 

 Проверавати да ли су постигнути циљеви часа;  

 Користити питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу у функцији 

учења; 

 Учити ученике да себи постављају краткорочне и дугорочне циљеве и 

задатке у учењу;  

 Учити ученике да процењују тачност одговора/решења; и да образложе 

како су дошли до решења.  

 Примењивати различите стратегије: учење усмерено на ученика, 

искуствено учење, учење у групи... 

 Интерне обуке о методама и техникама учења за наставнике, ученике; 

 Екстерно стручно усавршавање наставника о учењу;  
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 Јасно указивати на везу између теоријског знања и практичних вештина; 

 Информисати родитеље о одржаним угледним и огледним часовима на 

родитељским састанцима, Савету родитеља  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Етос 

3.1. Углед и промоција   

школе 
3.1.1. Углед и обележја 

школе 

3.1.2. Очекивања и 

промоција 

успешности 

3.1.3. Култура понашања 

 Основна обележја школе (табла са називом, лична карта са 

информацијама о запосленима, службама и просторном распореду) 

истакнута су на видним местима. Школа има прпознатљив лого, 

монографију, интернет-презентацију која је ажурирана и посећена. Све 

најважније информације су доступне на сајту школе, бројни су фото 

материјали (фотографије свих активности) и филмска документација 

(кратки филмови о семинарима, свим школским приредбама и 

манифестацијама, излетима, екскурзијама, такмичењима, ученичким 

компанијама) доступна на You Tube каналу. Посећеност и прегледи 

филмова су на запаженом нивоу (и до 4000 прегледа по прилогу). 

 У школи се одвијају традиционалне манифестације; ове школке године 

велики број манифестација, приредби, такмичења, спортских активности, 

трибина, изложби. Учествује и ангажује се велики број наставника и 

ученика, из године у годину плански се повећава број активних секција, 

са планираним активностима и одговорностима. У годишњем плану 

школе постоје планиране активности за повећање броја укључених 

ученика и наставника у ваннаставне активности.  Школа је и место 

културних дешавања у својој средини и томе доприносе садашњи и 

бивши ученици, наставници и личности из друштвеног и јавног живота. 

Имали смо прилике да угостимо стручњаке из области зубне технике и 

стоматологије, као и да нас посети академик Матија Бећковић. Ове 

године је иницијатива ученика на вишем нивоу (организација 

хуманитарног турнира у фудбалу, представа и дружење са песником на 

иницијативу ученика, активирање Тима за каријерно вођење са успешном 

трибином у којој су нас посетили и представили се бивши ђаци, а 

Звездоденс је организовао, и уз велики ентузијазам  инспирисао садашње 

ученике учеснике бивши ученик. 

 Школа има богату понуду ваннаставних активности, чиме пружа 

могућност да сваки ученик испуни своја интересовања, потребе и да буде 

успешан. Подстиче се креативност и ученика и наставника. Успех сваког 

појединца, групе или одељења је прихваћен и промовисан као лични 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 62 

успех и успех школе. Резултати ученика и наставника јасно се истичу и 

промовишу преко огласне табле, књиге обавештења, извештаја и 

успостављања система награђивања. Уобичајена је пракса да се ученици и 

наставници похваљују (добар пример је похваљевање ученика без 

изостанака) и награђују на крају школске године. Такође, резултати и рад 

Школе промовишу се и излагањем Школе на јавним манифестацијама, као 

на пример сајмовима образовања, на телевизији – „Технодром“ – емитован 

на РТС у октобру 2015.,  емисија „Изабери ме“ емитована на РТС два пута 

(мај, јун 2016.), гостовање медијатора на тв Коперникус, међународна 

сарадња са Грчком – предузетништво путем интернета итд.  У погледу 

остваривања резултата рада, међусобна очекивања ученика и наставника су 

висока.  

 Са циљем задовољавања различитих потреба ученика, Школа организује 

активности у којима ученици имају прилику да се истакну, као на пример 

кроз рад секција, укључивање у културно-забавне, спортско-рекретивне и 

акције хуманитарног карактера. Ове године запажени резултати на 

такмичењима (Републичко такмичење зубних техничара – прва 4 места, 

такмичење рецитатора – пласман на републичко такмичење, пливање друго 

место на републичком такмичењу, атлетика треће место на градском 

такмичењу).  

 Постоји правилник у којем су договорени начини о награђивању и 

похваљивању ученика и запослених. Правилник се доследно примењује. 

 Норме којима се регулише понашање и одговорност дефинисане су 

Правилима понашања ученика, родитеља и запослених и доследно се 

спроводе. За непоштовање норми и правила понашања предвиђене су 

одговарајуће санкције. 

 

5. Утицај самовредновања 

 

 

 

 

 

Искуство тима у спровођењу 

Добра и корисна пракса произашла из процеса самовредновања који Зуботехничка школа спроводи 

од школске 2006/2007 године до сада: 

1. Упознавање са  циљевима самовредновања свих интересних група у школи (наставници, 

ученици, родитељи); 

2. Развијање методологије самовредновања, велики број инструмената за праћење, успостављање 

система извештавања о резултатима вредновања свих интересних група; 
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самовредновања 3. Подаци и препоруке добијене процесом самовредновања кључних области представљају 

најдрагоценије продукте самовредновања и доприносе сталном улагању напора да се побољша 

образовно-васпитни процес;  

4. Придавање посебне пажње проблемима који се издвоје у процесу самовредновања као битни;  

5. Приближавање идеје тимског рада наставника, затим  наставника, родитеља и деце. 

6. Будући да су резултати спроведених анализа коришћени за идентификовање јаких и слабих 

кључних области Зуботехничке школе, у многоме доприносе планирању будућег рада школе, 

са циљем унапређења васпитно-образовног процеса. 

 

                                                         
 ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Руководилац Маријана Пеулић 

 

        

 

 

Чланови тима 

1.  др. Биљана Благојевић Седлар, директор 

2. Маријана Пеулић, психолог 

3. Маја Врачар, педагог 

4. Наташа Петровић, проф. српског језика 

5. Милица Бошковић, проф енглеског језика 

6. Весна Кнежевић Живић, проф. српског језика 

7. Тања Даниловић, проф хемије 

8. Слађана Неагић, дефектолог 

9. Асија Меноски, руководилац Тима за развој школског програма 

10. Ваја Манојловић Стефановић, наставник вежби 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

1. Анализа реализације Плана уписа ученика у први разред, стручни тим за ИО, август 2015; 

2. Индивидуални рад са родитељима и ученицима који исказују потребе за неким од видова инклузивног рада, 

прикупљање података, документације. (септембар 2015, током године); 

3. Састанак стручних сарадника, педагога и психолога са одељенским старешинама првог разреда, у вези са 

ученицима код којих потенцијално постоји могућност за израду индивидуалног образовног плана (1 или 2). 

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

Републичка здравствена комисија Министарства просвете и науке РС (школска управа града Београду), 

септембар 2015., стручни тим за ИО. Стручни сарадници су на одељенским већима предметним наставницима 

детаљно образложили систем рада са ученицима, као и препоруке метода и техника које одговарају 

конкретним ученицима и њиховим специфичностима. 

4. Састанак са одељењским већима трећег разреда разреда, предметним наставницима – анализа, праћење и 
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вредновање израђених ИОПа. (септембар, на класификационим периодима); 

5. Информација о инклузивном образовању – родитељски састанци свих одељења првог разреда, педагог, 

психолог; 

6. Информација о инклузивном образовању школска 2015/2016 – Наставничко веће, одељењска већа, Савет 

родитеља, Ученички парламент (психолог); 

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

Април 2016. 

8. Тестирање ученика, израда педагошког профила мај 2016. 

9. Израда ИОП 3 документа и плана активности до јуна 2016. (наставници стручних предмета, стручни 

сарадници) 

10. Праћење реализације и евалуација ИОП 3 (стручни сарадници, наставници стручних предмета) 

11. Рад на педагошким профилима 

12. Састанци одељењских већа у одељењима у којима постоје ученици са ИОП 1 (трећи и четврти разред), 

евалуација успешности рада са ученицима, предлози за наредну школску годину. Јун 2016. 

13. Сарадња са родитељима који потражују информације о условима рада у Зуботехничкој школи, поводом 

специфичних потреба њихове деце – индивидуални разговори, прикупљање података, препоруке, контакти са 

основним школама. (мај – август 2016.) 

Анализа рада Тима за инклузивно образовање, сачињавање плана рада за школску 2016/2017., август 2016. 

 

                                                         

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ  

 

коориднатор Миљка Вицковић, наставник вежби 

 

       

Чланови тима 

- Зоран Поповић, координатор практичне наставе  

- Миљка Вицковић, наставник вежби 

- Ана Гајић, председник стоматолошког стручног већа 

- Наташа Милановић, наставник теорије и вежби 

- Маријана Пеулић, психолог 

- Маја Врачар, педагог 

Број одржаних 

састанака 

5   
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Активности током 

године 

- Изградња, неговање и учвршћивање радне климе, навика и позитивних ставова према раду, Часови 

одељенске заједнице, наставне и ваннаставне активности, индивидуални разговори/Одељењски старешина, 

предметни наставници, педагог, психолог; 

- Повећање компетенција наставника за рад на подршци професионалног развоја ученика, Саветодавни рад са 

наставницима,информисање/педагог, психолог; 

- Оспособљавање за израду ЦВ и активистички однос према тражењу запослења, на часовима грађанског 

васпитања и одељењске заједнице наставници грађанског васпитања, одељењске старешине; 

- Професионално информисање ученика (о чиниоцима који утичу на адекватан избор занимања, о значају 

активности ученика и самосталности у процесу одлучивања), часови одељенске заједнице, консултације, 

радионице, сајмови праксе и образовања, презентације – ученицима завршног разреда; 

- Подизање мотивације ученика за планирање професионалног развоја и спремности за самостално 

одлучивање о даљем образовању и избору занимања - саветодавни рад, групни рад, радионице – педагог, 

психолог; 

- Рад у ученичким компанијама - додир света рада, по плану компанија, На састанцима Ученичких компанија, 

сајмови, такмичења/Томислав Алавања, Марко Гојнић, формирање позитивних ставова према занимању 

зубни техничар и стоматолошка сестра техничар, разговори на часовима блок наставе и часовима 

одељењског старешине/одељењске старешине, наставници;  

- Оспособљавање ученика завршних разреда за планирање даљег професионалног развоја, информисање 

ученика о могућностима настављања школовања / педагог, психолог; 

- Професионално информисање родитеља, родитељски састанци, консултације, саветодавни рад, одељенске 

старешине, педагог, психолог; 

- Вођење документације о раду, дневници рада, резултати тестирања, статистички подаци, записници и фото 

документација/психолог, педагог,чланови тима за каријерно вођење. 

 

 

Септембар  

- Упознавање ученика првог разреда са карактеристикама занимања за које су се определили (зубни техничар 

и стоматолошка сестра) - на часовима редовне и блок наставе и часу одељењског старешине/наставници, 

одељењске старешине; 

- Идентификација ученика првог разреда који су направили погрешан избор занимања, саветодавни разговори 

/психолог, одељењске старешине. 

Октобар  - Рад на успостављеној Бази података о кретању ученика четвртих разреда, након завршене Зуботехничке 

школе, истраживање, извештавање на Наставничком већу, Савету родитеља. 

 

Децембар   
- Договор са одељењским старешинама о распореду и реализацији плана професионалне оријентације – 

сачињавање плана; 

- Изјашњавање ученика четвртог разреда којима је потребна помоћ психолога, у виду тестирања тестом и 

индивидуалним разговорима, а у циљу лакшег опредељења за будућу школу-факултет и занимање. 
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Фебруар, март 

 

        

- Задавање тестова КОГ-3 I ТПО ученицима четвртих разреда, који су се изјаснили за помоћ; 

- Обрада резултата тестова КОГ-3 и ТПО;  

- Појединачни саветодавни рад са ученицима који су радили тестове/психолог, одељењске старешине; 

- Предавање за ученике 4. разреда на тему „Услови, садржај и начин спровођења матурског испита“,  

предавање са дискусијом путем презентације, педагог. 

 

 

 

 

 

         Јуни 2016. 

- Зуботехничка школа је учествовала на Сајму излaгaчa школских тимовa зa кaријерно вођење и 

сaветовaње. Сaјaм  је одржaн 13. јунa 2016. године у великој сaли Привредне коморе Србије. Имао је за циљ 

окупљање средњошколских тимова наставника и стручних сарадника који се баве каријерним вођењем и 

саветовањем (КВиС) ученика, као и осталих заинтересованих представника средњих школа и других 

образовних институција и организација, како би разменили своја искуства и тиме унапредили свој рад у овој 

области. Сајaм школских тимова за каријерно вођење и саветовање организовала Београдска отворена школа 

у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Привредном комором. 

Зуботехничку школу су представљали Миљка Вицковић и ученици Катарина Пушица 3/4; Јована Пејчић 3/4; 

Катарина Стефанови 3/6; Марија Миликић и Лана Милуновић 2/1. Школа је добила  сертификaт за учешће. 

- У јуну су реализовани су Реални сусрети; презентовaње зaнимaњa обрaзовних профилa зa које се школују 

нaши ученици кроз оргaнизовaње трибине нa којој су гостовали сарaдници школе, бивши ученици кaо 

успешни предстaвници зaнимaњa. Реални сусрети са светом рада су важан корак у програму каријерног 

вођења и саветовања. Гостовали су стомaтолошкa сестрa Ана Тасић, зубни техничaр Немања Гркинић и 

стоматолог др Марко Гојнић.  Свaко је имaо 10 минутa зa предстaвљaње, a зaтим су ученици постaвљaли 

питaњa у вези зaнимaњa.  Предстaвљaње гостију Реалних сусрета се односило на мотиве изборе занимања, 

предности у обaвљaњу послa стомaтологa, тешкоће и препреке у обaвљaну послa стомaтологa, порукa зa 

крaј, нешто кaо мото у послу којим се руководите. Трибинa је одржaна у уторaк 14.јунa сa почетком у 14 

часова. Трибина је трајала 1,5 сaт, a присуствовали су зaинтересовaни ученици  из 3.рaзреда оба профила 

Зуботехничке школе. Трибину Реални сусрети организовали су педагог Маја Врачар и Миљка Вицковић, 

руководилац Тима за каријерно вођење и саветовање ученика. Трибина је премашила очекивања 

организатора у ученика који су присусутвовали. 
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ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

 

 

 

Чланови тима 

Др Биљана Благојевић Седлар, директор Школе, наставници: Коста Поповић, Владмир Весић, Томислав 

Алавања, Милица Трбојевић, Милан Михајловић, Јелена Бојиновић, Марко Гојнић, и ученици: Милица 

Грујић 4/5, Ирина Буђевац 4/5, Богдан Трајковић 4/5, Страхиња Распоповић 3/5, Јована Пејчић ¾, Катарина 

Пушица ¾, Иван Илић 3/4 , Емилија Симеуновић 3/2, Немања Пешић 3/2, Марија Миликић 2/1, Милана 

Милуновић 2/1, Милица Костић 2/1, Комазец Божидар 2/1. 

 

Активности током 

године 

- Праћење културних и спортских манифестација у школи и обавештавање  (Школска слава, прослава Св. 

Саве, Дан школе, Историјски маскембал, Звездоденс...); 

- Осавремењавање маркетиншког наступа; 

- Праћење развоја и напредовања планираних активности. 

 

Септембар 2015. 

 

- Планирање и програмирање маркетиншких активности 

- Подела задужења за сајт школе, организацију изложби, трибина и др 

- Ажурирање сајта Школе 

Новембар, децембар 

2015 

- Реализовано је низ активности које су за циљ имале промоцију стоматолошке поликлинике и 

Зуботехничке школе: Урађено је 4000 визит карти, 2000 памфлета, 200 новогодишњих честитки, и 200 

позивница за св. Саву. 

 

 

 

 

 

Април, мај 2016. 

 

- План промоције Зуботехничке школе у основним школама у граду, подела задужења, реализација; 

- Тим за презентовање школе 5.3. у ОШ Филип Филиповић, чиниле су: Милица Грујић и Ирина Буђевац, 

одељења 4/5  и Марија Миликић и Милана Милуновић одељења 2/1 и наставници М. Михајловић и Т. 

Алавања.  

- Тим за презентовање школе 12.3. у ОШ Филип Кљајић Фића, чиниле су: Kатарина Стефановић 3/6, 

Марија Станковић и Милица Вратница 3/7  и наставници М. Трбојевић и др М. Гојнић  

- Тим за презентовање школе 12.3. у ОШ Филип Вишњић чинили су: Катарина Стефановић 3/6, Зола 

Трденић 3/6, Тамара Миладиновић 3/4, Алекса Делић 3/4, Предраг Адамовић 3/4 и наставница М. 

Вицковић 

- Тим за презентовање школе 29. и 30.3. у Дому омладине чинили су: Ирена Буђевац 4/5, Богдан Трајковић 

4/5, Страхиња Распоповић 3/5, Јована Пејчић 3/4, Катарина Пушица 3/4, Вујковић Јелена3/4, Марија 

Миликић 2/1, Милана Милуновић 2/1 и наставници М. Михајловић и Т. Алавања 

- Тим за презентовање школе 5.4. у Занатској школи чиниле су: Миа Ђумић, и Ива Васиљевић из одељења 

3/2 и наставница М. Трбојевић 

- Тим за презентовање школе 7.4. у ОШ 14 октобар чиниле су: Катарина Чутурило и Драгиња Пешић 
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одељења 3/3 

- Тим за презентовање школе 11.4. у ГО Врачар  чиниле су: Јована Пејчић и Катарина Пушица, обе из 3/4 

и наставник Томислав Алавања 

- Тим за презентовање школе 16.4. у ОШ Владислав Рибникар  чиниле су: Милица Грујић и Ирина 

Буђевац, одељења 4/5 и наставници Јелена Бојиновић и Томислав алавања 

- Презентaцијa Зуботехничке шкле у ОШ Деспот Стефaн Лaзaревић у оргaнизaцији нaстaвнице Милице 

Трбојевић одржaнa је 19.05.2016. Школу су предстaвљaли следећи ученици:Видић Дaвид, Зорић Анa И 

Милошевић Тaтјaнa  

- Припрема ученика за снимање емисије „Изабери ме“, на тему професионалне оријентације Образовно 

научни програм РТСа 2.  

 

Јун 2016. 
- Емитовање емисије за РТС 2: „Изабери ме“, кратка форма образовне емисије школског програма, тема 

професионална оријентација. Емитована у два термина током јуна 2016. 

- Анализа рада, израда извештаја и плана за наредну школску годину. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ  

Извештај приредила 

председник Педагошког 

колегијума 

 

Анета Миливојевић 

 

 

Евиденција стручног 

усавршавања 

Код секретара школе, у досјеима наставника стоје Уверења о појединачном стручном усавршавању. У њима 

је назначен број сати стручног усавршавања, као и редни број семинара у Каталогу за стручно усавршавање 

одобреног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Информације о броју остварених 

сати обавезне обуке за све наставнике се предају председницима стручних већа.  

Извештаје о стручном усавршавању свих наставника на тромесечном нивоу подноси председник 

Педагошког колегијума.  

 

 

 

 

Извештај о екстерном 

стручном усавршавању 

- Семинар ,,Школско оцењивање у основној и средњој школи 2“, организатор Завод за вредновање 

квалитета образовања и васпитања, 8 бодова, К-2, П-1. 

Наставници: А. Миливојевић, С. Бојанић, В. Петровић, С. Машић, Ј. Петковска, Н. Петровић, С. 

Цветковић, М. Мажибрада, В. Кнежевић Живић, М Бошковић, А. Мијовић, Р. Милановић, С. Неагић, В. 

Митровић, Н. Василијевић, М. Праштало, М. Чочовска Миловановић, А. Гуњак, Н. Матовић, В. Весић, 

Н. Здравковић, А. Ристовић, Д. Гачић, Б. Благојевић Седллар, С. Петковић, С. Ђорђевић, А.  Срећковић, 

М. Мрдаковић, М. Пеулић, И. Софронић, М. Вицковић, Т. Жутић, Б. Вукосављевић, М. Николић, Н. 

Милановић, Ж. Тонић, Љ. Рвовић, Н. Унфетер, И. Унфетер, Д. Стојановић, Е. Меноски, Д. Стојановић, 
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Н. Комленић, В. Гојнић, Ј. Вуњак, М. Станковић, Д. Дамјановски, З. Шћекић, Н. Божић, Т. Алавања, И. 

Пилиповић, М. Гојнић, М. Петковић, М. Трбојевић, З. Николић Марков, Л. Домокош, Д. Ражнатовић, Н. 

Ристески, С. Ераковић, А. Савић, Ј.  Јокановић, Љ. Теодоровић Милинковић, К. Поповић,Т. Даниловић, 

В. Манојловић Стефановић, Б. Раковић, Ј. Бојиновић, И. Антоновић, С. Благојевић, З. Поповић, А. Гајић, 

А. Пантић, Р. Дожић, К. Беара, М. Александрић, Н. Зејак, Л. Миљковић, Љ. Вулета, В. Радуловић. 

Наставници који су присуствовали семинару упознати су са новим правилником о оцењивању, 

предностима и недостацима писменог и усменог оцењивања, значају увођења критеријума оцењивања за 

сваки предмет, значају иницијалног тестирања, формативном оцењивању, о значају самооцењивања, 

писању извештаја, техникама оцењивања у поступку оцењивања ученика. Биле су корисне активности 

тражење спољашњих ослонаца и везе између оцењивања и наставе, разумевање значаја коришћења 

различитих таксономија у праћењу напредовања ученика, разумевање везе између начина постављања 

захтева и квалитета налога и квалитетне наставе, анализа задатака уз коришћење образовних стандарда и 

дискусија приликом извештавања. 

Највише питања је било у вези вођења педагошке документације предметног наставника и одељењских 

старешина, функција педагошке документације је вишеструка и помаже у извештавању ученика, 

родитеља старатеља о постигнућима ученика и напредовању. 

- Семинар ,,Развој самопоуздања и вештина комуникације“, организатор основна школа ,,Бранко 

Радичевић“, Велика Моштаница, наставник А. Лукић. 

- Семинар ,,Писање заједничког пројекта на тему подршка адолесцентима и подстицање читања“, 

организатор Гете-Институт Сарајево, педагог школе М. Врачар. 

- Семинар ,,Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања“, организатор Факултет 

спорта и физичког васпитања, 20 сати, К-1, наставници  В. Весић и К. Поповић. 

- 57. републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности, организатор Друштво за 

српски језик и књижевност, 18 сати, К-1, наставници А. Ристовић Чар и И. Софронић. 

- Семинар ,,Оснаживање запослених у образовно-васпитним установама за заштиту ученика од 

дигиталног насиља“, организатор Педагошко друштво Србије, 8 сати, наставници В. Весић и М. Пеулић. 

- Семинар ,,Предавање Одлике школског оцењивања у постојећој школској пракси“, организатор 

Филозофски факултет, педагог М. Врачар у сарадњи са З. Шћекић. 

Промовисани су примери добре праксе из области оцењивања ученика у Зуботехничкој школи 

студентима 4.године педагогије у оквиру предмета Евалуација школског образовања, чиме је покренута 

сарадња са факултетеима који имају наставничке смерове што је значајно за промовисање рада школе. 

- Семинар ,,Менторска пракса модул 2“, организатор фонд за образовање Рома, 8 сати, К-3, К-4, наставник 

Т. Жутић. 

- Семинар ,,Иницијални тренинг за телефонске саветнике“, организатор Министарство просвете, науке и 
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технолошког развоја, 30 бодова, педагог М. Врачар. 

- Прегледачи на комбинованом тесту, тесту из математике и тесту из српског језика и књижевности, 10 

бодова, наставници: А. Миливојевић, Ј. Петковски, В. Петровић, А. Гуњак, Р. Милановић, И. Софронић 

и супервизор, 10 бодова, М. Чочовска Миловановић. 

- Презентација уџбеника издавачке куће Нови Логос, 1 бод, Ј. Петковски, и Дата Статус, 1 бод, С. Бојанић. 

- Семинар ,,Пети конгрес националне асоцијације удружења здравствених радника Србије“, организатор 

Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије“, 9 бодова, наставници: С. Петковић и 

М. Мрдаковић. 

- Семинар ,,Савремени приступ пацијенту са обољењем штитне жлезде“, организатор Удружење 

медицинских сестара и техничара примарне здравствене , 10 бодова, наставник:.Ј. Бојиновић. 

- Трибина ,,Причајмо о свему“ и ,,Контрацепција“, организатор Удружење  ,,Фестивал здравља Београд“, 

наставници Н. Миланоцић, Д. Дамјановски, Љ. Вулета, З. Радуловић, М. Гојнић, Д. Ражнатовић и А. 

Гајић. 

- Други конгрес Дечије и Превентивне стоматологије, организатор Удружење дечијих и превентивних 

стоматолога Србије, наставници:М. Гојнић, Н. Милановић, А. Гајић, З. Поповић, Б. Раковић, С.  

Благојевић, А. Тасић, С. Манасијевић. 

- Годишња конференција наставника, организатор ,,Достигнућа младих“, С. Неагић, М. Гојнић. 

- Конгрес здравствених радника Србије прве категорије са Међународним учешћем, Ј. Илић. 

- Симпозијум ,,Фактори који одређују предвидљивост у свакодневној стоматолошкој пракси“, 

организатор Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, наставник Н. Милановић. 

- Семинар и обука о примени средстава (интерденталне четкице и конац) за одржавање оралне хигијене, 

организатор фирма ,,Курапрокс“, предавач Мирјана Ивановић са Клинике за Дечју и превентивну 

стоматологију, наставници: В. Гојнић, М. Гојнић, З. Поповић, Н. Милановић, Б. Раковић, Ј. Илић, С. 

Благојевић, Ј. Вуњак, А. Гајић, М. Николић, Ј. Јокановић, Б. Вукосављевић, М Праштало, Ј. Бојиновић, 

М. Михајловић, М. Вицковић, З. Шћекић, М. Мрдаковић, Т. Алавања, З. Николић, Н. Ристески. 

- Симпозијум ,,До најбоље рестаурације - корак по корак“ (B-788/15-11), организатор Удружење 

стоматолога Србије, наставници: Н. Милановић, Д. Ражнатовић, И. Пилиповић, Д. Дамјановски. 

- Симпозијум ,,Водич за дијагностику и терапију болести и стања у оралној медицини“ (Б-793/15-II), 

организатор Стоматолошки факултет, наставници В. Гојнић, Ј. Вуњак.  

- Трибина ,,Београд здрав град“ и ,,Превенција злоупотребе психоактивних супстанци“, предавач Ламбе 

Ђорелијевску, и трибина ,,Јутро после“, предавач Биљана Васић, магистар фармације, наставник Д.  

Ражнатовић. 

- Симпозијум ,,Препоруке за успешну стоматолошку праксу I и II, за докторе стоматологије, зубне 

техничаре и стоматолошке сестре,наставници Ј. Вуњак, В. Гојнић, З. Поповић, Д. Ражнатовић. 
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- Сајам нових технологија у образовању, наставници З. Шћекић, Т. Алавања, М. Мрдаковић. 

- Примена таблет уређаја у настави, организатор ИТС висока школа струковних студија за ИТ, 

наставници З. Шћекић, Т. Алавања, М. Мрдаковић. 

- Семинар ,,Савремени приступ стоматологији“, организатор Друштво приватних зубних техничара и 

Интердент, наставници: А. Савић, М. Трбојевић, Л. Домокош, Б. Вукосављевић, И. Унфетер, С. 

Петковић.  

- Стручна предавања, ,,Стоматолошка здравствена заштита у Србији - јуче, данас, сутра“ и ,,Статус 

денталног техничара у републици Хрватској, искуства (добра и лоша) након три године чланства у 

Комори денталне медицине“, организатор Друштво зубних техничара, наставници А. Савић, Л. 

Домокош, М. Александрић, С. Петковић, М. Вицковић, Н. Унфетер, Н. Ристески, Н. Зејак. 

- 30. мајски сусрети зубних техничара Србије, наставници Т. Алвања са радом ,,Услови које треба да 

задовољи добар мост“, Л. Миљковић са радом ,,Примери добре праксе у изради скелетиране протезе“, 

М. Станковић, Д. Стојановић, И. Унфетер, Н. Ристески, Б. Вукосављевић, директор школе  Б. Благојевић 

Седлар, координатор такмичења М. Мрдаковић. 

- Шести Међународни конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије, 

наставници М. Михајловић и Ј. Бојиновић са радом ,,Уливни систем за метало-керамичку конструкцију 

на имлантатима“, С. Петковић са радом ,,Моделација у воску“, З. Поповић. 

- Конгрес Здравствених радника Србије, ,,Истражи, саопшти, питај“, са међународним учешћем, 

наставник И. Пилиповић са радом ,,Орално здравље у трудноћи“. 

- Семинар ,,Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима“, 16 сати, К-4, П-4,7. 

Наставници: В. МанојловићСтефановић, С. Петковић, Д. Дамјановски, Ј. Вуњак, В. Гојнић, А.Савић, М. 

Пеулић, К. Беара, М. Станковић, З. Поповић, З. Николић Марков, Т. Алавања, М. Владичић,  Б. 

Благојевић Седлар, Н. Милановић, А. Гајић, А. Срећковић, Ј. Јокановић, М. Гојнић, В. Петровић, М. 

Николић, М. Трбојевић, К. Поповић, С. Бојанић, З. Шћекић, М. Мрдаковић, Б. Вукосављевић, Н. 

Ристески, Н. Зејак. 

 

 

 

1. ниво интерног 

стручног усавршавања 

 

- Стручна тема: Правилна исхрана и умерена физичка активност“.  Наставници: Ј. Петковски, Т. Жутић, А. 

Миливојевић, В. Весић, 3 бода (као излагачи). Излагању присуствовали: С. Машић, М.  Мажибрада, М.  

Миловановић Чочовска, А. Мијовић, Д. Марјановић, Н. Здравковић, К. Поповић, 1 бод (као слушаоци). 

- Стручна тема: Примена Савремених акрилата и силиконских материјала у завршној изради скелетиране 

протезе. Наставници: М. Мрдаковић и С. Петковић, 3 бода (као излагачи). Часу присуствовали: Т. 

Алавања, Н. Божић, Б. Вукосављевић, Л. Домокош, С. Ђоревић, А. Меноски, Л. Миљковић, З. Николић, 

М. Петковић, М. Праштало, Н. Ристески, А. Савић, Н. Унфетер, И. Унфетер, М. Станковић, А.  

Срећковић, Д. Стојановић, Д. Стојановић, Ж. Тонић, М. Трбојевић, З. Шћекић, Н. Зејак, Ј. Бојиновић, 1 

бод (као слушаоци). 
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2. ниво интерног 

стручног усавршавања 

Угледни часови-приказ, 

дискусија, анализа, 

приказ блога, ППП... 

 

 

- Угледни час историје ,,Српска породица крајем 19. и почетком 20 века“. Наставник В. Кржић, 8 бодова 

(као излагач), 2 часа. Часу присуствовали: М. Врачар, А. Миливојевић , Н. Матовић, Ј. Петковски, Б. 

Благојевић Седлар, И. Софронић,1 бод (као слушаоци). 

- Угледни час српског језика и књижевности  ,,Мотив жене у Дућичевој песми Песма жени и Ракићевој 

песми Искрена песма. Наставник Р. Милановић, 8 бодова (као излагач). Часу присуствовали: А. 

Миливојевић, С. Машић, М. Мажибрада, В. Кнежевић, Н. Матовић, А. Ристовић, Л. Домокош, Н. 

Петровић, С. Неагић,М. Пеулић, 1 бод (као слушаоци). 

- Угледни час латинског језика и анатомије са физиологијом ,,Анатомска номенклатура“, наставници С. 

Ераковић и Н. Матовић, 8 бодова (као излагачи. Часу присуствовали: А. Миливојевић, Р. Милановић, Н. 

Здравковић, 1 бод (као слушаоци).  

- Угледни час енглеског језика ,,А Portrait of Serbia (Портрет Србије)“.  Наставник М. Марковић, 8 бодова 

(као излагач). Часу присуствовали: Н. Петровић, А. Миливојевић, М. Врачар, М.  Бошковић, М. Пеулић, 

И. Софронић, Б. Благојевић, А. Мијовић, С. Бојанић, 1 бод (као слушаоци). 

- Угледни час парцијалне протезе, вежбе, ,,Савијање кукица од вучено-еластичне жице-ековаторијална 

кукица“. Наставници: Б. Вукосављевић и Ж. Тонић, 8 бодова (као излагачи). Часу присуствовали: М. 

Праштало, Д. Стојановић, С. Петковић, А. Срећковић, М. Трбојевић, М. Владичић, 1 бод (као слушаоци). 

- Угледни час биологије „Митоза'', наставник Ј. Петковски, 8 бодова, (као излагач) 2 часа. Часу 

присуствовали: А. Миливојевић, С. Машић, Н. Петровић, Б. Благојевић Седлар, Н. Здравковић, Н. 

Божић, М. Врачар, М. Пеулић, 2 бода као слушаоци. 

- Oгледнo-угледни час технологије зуботехничког материјала у оквиру пројекта ,,Решавање клиничких 

случајева крезубости парцијалном плочастом протезом“, наставник А. Меноски, 89 бодова, као аутор (8 

часова - 8 бодова) и коаутор-сарадник (5 часова - 5 бодова) и Е. Меноски, 80 бодова, као аутор (5 часова - 

8 бодова) и коаутор-сарадник (8 часова - 5 бодова). Огледно-угледним часовима присуствовали: Б. 

Благојевић-Седлар, Н. Божић, Р. Милановић, Л. Домокош, М. Владичић, С. Петковић, М. Вицковић, А. 

Срећковић, Ж. Тонић, З. Шћекић, Б. Вукосављевић, Н. Ристески, Т. Жутић, 1 бод као слушаоци и М. 

Врачар и М. Пеулић, 2 бода као слушаоци.  

- Угледни час биологије ,,Мутагени фактори“, наставник М. Мажибрада, 8 бодова. Часу присуствовали: 

М. Врачар, А. Мијовић, Ј. Петковски, С. Бојанић, 1 бод као слушаоци. 

- Угледни час ортодонтских апарата ,,Ортодонција кроз историју“, наставник М. Владичић, 8 бодова.Часу 

присуствовали: З. Шћекић, З. Николић Марков, М. Мрдаковић, В. Манојловић, Л. Домокош, М. Врачар, 

1 бод као слушаоци. 

- Угледни час корелација фиксне протетике 1 и тоталне протезе ,,Израда индивидуалне кашике од 

светлоснополимеризујућег акрилата у фиксној и мобилној протетици“, наставници З. Шћекић и В. 

Манојловић, 8 бодова. Часу присуствовали: Т. Алавања, М. Мрдаковић, С. Петковић, Л. Домокош, З. 
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Николић Марков и М. Врачар, 1 бод као слушаоци. 

- Oгледни час интегрисана настава хемије, физике и биологије ,,Вода“, наставници, А. Миливојевић, А. 

Мијовић и Ј. Петковски, 40 бодова, (5часова - 8 бодова). Часовима присуствовали: М. Врачар, Н. 

Здравковић, Н. Перовић, 3 бода, као слушаоци, и  М. Пеулић, Б. Благојевић Седлар, В. Петровић, М. 

Мажибрада, 2 бода као слушаоци.  

- Угледни час географије ,,Индија“, наставник С. Машић, 8 бодова. Часу присуствовали: М. Врачар, А. 

Миливојевић, К. Клисарић, А. Ристовић, 1 бод као слушаоци. 

- Угледни час физичког васпитања ,,Слободна игра на резултат“, наставник Тања Жутић, 8 бодова. Часу 

присуствовали: М. Врачар, В. Весић, 1 бод као слушаоци. 

- Угледни час анатомије и физиологије и енглеског језика ,,Примена енглеског језика у анатомији и 

физиологији“, наставници Д. Гачић и М. Бошковић, 8 бодова. Часу присуствовали: М. Пеулић, Н. 

Здравковић, С. Цветковић, В. Радуловић, 1 бод као слушаоци. 

- Угледни час енглеског језика и верске наставе ,,Распеће Исуса“, наставници С. Цветковић и С. Хорват, 8 

бодова. Часу присуствовала И. Софронић,1 бод као слушаоц. 

- Угледни час ,,Припрема и излавање отисака и израда модела са покретним радним птрљцима“, 

наставник М. Петковић, 8 бодова. Часу присуствовали: М. Пеулић, Т. Даниловић, М. Праштало, Д. 

Стојановић, Н. Комленић, 1 бод као слушаоци. 

- Угледни час фиксне протетике ,,Естетске крунице у стоматолошкој протетици“, наставник С. Ђорђевић, 

8 бодова. Часу присуствовали: А. Миливојевић, И. Софронић, А. Савић, З. Николић  Марков,1 бод. 

- Угледни час тоталне протезе ,,Израда тоталних протеза за пацијента“, наставник М. Мрдаковић, 8 

бодова, сарадник на часу З. Поповић, 5 бодова, часу присуствовали: Б. Благојевић Седлар, М. Врачар, М. 

Пеулић, З. Шћекић, Т. Алавања, Н. Божић, З. Николић Марков, Л. Домокош, С. Бојанић, Р. Милановић, 1 

бод као слушаоци. 

- Угледни час тоталне протезе ,,Репаратура тоталне протезе“, наставник Л. Домокош, 8 бодова, М. Пеулић 

и Зоран Поповић, 5 бодова као сарадници. Часу присуствовали: К. Клисарић, М. Мрдаковић, Н. 

Ристески, 1 бод као слушаоци. 

- Угледни час болести зуба ,,Композити и атхезивни системи“, наставник С. Благојевић, 8 бодова. Часу 

присуствовали: Н. Милановић, И. Пилиповић, Ј. Јокановић и М. Пеулић, 2 бода као слушаоци. 

 

 

5.ниво интерног 

стручног усавршавања 

Стручна предавања 

 

- Час верске наставе, предавање Православно учење о личности тумачено кроз филмове научне 

фантастике, гост предавач вероучитељ Дарко Николић, наставник А. Лукић, 3 бода (као организатор). 

Часу присусутвовали М. Врачар, Р. Милановић, С. Ераковић, 1 бод као слушаоци. 

- Час верске наставе и грађанског васпитања, предавање ,,Изазови адолесценције данас“ и ,,Електронско 

насиље“, предавач, Оливер Суботић, свештеник СПЦ и доктор социолошких наука. Наставник А. Лукић, 

по 3 бода (као организатор). Првом часу присуствовали: М. Врачар, Р. Милановић, З. Шћекић, С. 
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Петковић, 1 бод (као слушаоци), а,другом М. Мажибрада, С. Хорват, 1 бод (као слушаоци). 

- Час верске наставе и грађанског васпитања, предавање ,,Свет малог принца“, предавач Дарко Николић, 

вероучитељ наставник А. Лукић, 3 бода (као организатор). Присустни: М. Врачар,  Р. Милановић, С. 

Ераковић, Н. Петровић, С. Хорват, М. Пеулић, 1 бод (као слушаоци). 

- ,,Византијске принцезе у средњевековној Србији“, гост предавач Драгољуб Марјановић, час верске 

наставе и грађанског васпитања, организатор Александар Лукић, 3 бода. Часу присуствовали: Р.  

Милановић, С. Ераковић, С. Хорват, 1 бод као слушаоци. 

 

   

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА 

 

Упис кандидата За школску 2015/16 

       Уписано кандидата Образовни профил зубни техничар 19 

Образовни профил стом. сестра - техничар                                            8 

Број испитних рокова  5 (утврђени законом) 
 

Матурирало 
Образовни профил зубни техничар 10 

Образ. профил стом сестра техничар  2 

 

 

 

Реализација наставе 
 

Предмет Одржано  Време реализације Наставник 

*Фиксна протетика III (вежбе) 25 часова 16.09. - 20.10.2015.  M. Праштало 

*Фиксна протетика IV (вежбе) 50 часова 22.09. - 08.12.2015.  M. Праштало 

*Парцијална протеза (вежбе) 45 часова 15.09. - 04.11.2015. М. Петковић 

*Ортодонтски апарати (вежбе) 20 часова 09.10. – 13.11.2015. М. Вицковић 

Морфологија зуба (вежбе) 50 часова 16.10.- 10.12.2015. М.  Праштало 

Фиксна протетика II разред 

(вежбе) 

50 часова 24.12. - 31.03.2016. М. Праштало 

Тотална протеза (вежбе) 55 часова 02.03. - 04.05.2016.  М. Петковић 

Фиксна протетика III разред 

(вежбе) 

50 часова 07.04. - 20.06.2016. М.  Вицковић 

  Планирана настава из осталих предмета ће бити реализована почетком наредне школске године. 

*Настава је реализована са кандидатима уписаним школске 2014/15. 

Организатор наставе за 

преквалификацију 

Александра Мијовић 
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          СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 

Уписано кандидата 
Образовни профил фиксна протетика 15 

Образовни профил мобилна протетика – скелетирана 

протеза 

8 

Специјалистички испит у  

јунском испитном року 
 

Образовни профил фиксна протетика 10 

Образовни профил мобилна протетика – скелетирана 

протеза 

6 

 

 

 

 

 

Остварени прогрaм рада 

специјалистичког 

образовања 
 

 

 

 

 

 

Настава специјалистичког образовања је у школској 2015/2016. год. одржана у складу са планираним 

смерницама за ову школску годину. 

Tеоретска настава и вежбе за оба образовна профила, фиксна протетика и мобилна протетика – скелетирана 

протеза,  одвијале су се у школи, пошто је просторна и материјално-техничка опремљност школе у складу 

са прописаним захтевима који обезбеђују успешно остваривање програма специјалистичког образовања. 

Наставни потенцијал школе је такав да одговара захтевима који су прописани за овакав вид наставе. 

Предавачи су стручњаци из одговарајућих области, високе стручне спреме, специјалисти одговарајуће 

гране стоматологије. 

Настава на специјалистичком образовању је конципирана тако да обезбеди полазницима да стекну 

потребно теоретско знање и да овладају у потпуности одговарајућим техникама рада. За успешно 

остваривање ових задатака спроведен је рад у групама са одговарајућим фондом часова. 

Повремено су, у току године, рађене провере нивоа стеченог знања, у виду колоквијума, самосталних 

радова и сл., што је представљало не само добар увид у рад полазника, већ и смернице за даљи 

индивидуални рад. 

Организатор наставе 

специјалистичког обр. 

                                                                   Др Ениса Меноски 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Септембар 2015. 

 

 

- Утврђивање  бројног стања ученика и одељења. Школска година је започела са 845 ученика и 26 одељења; 

- Извршен је преглед досијеа радника 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 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 2015/2016. годину. 

- Рад у оквиру Тима за самовредновање; 

- Успостављање сарадње са социјалним партнерима око наставка сарадње поводом реализације дела наставе  

вежби и блок наставе (Стоматолошки факултет, Друштво приватних зубних техничара, Друштво приватних 

стоматолога). 

- Рад на промоцији Наставне базе; 

- Рад на организацији рада наставне базе, распореди, организација блок наставе; 

- Формирање испитне комисије за преквалификацију и специјализацију. 

- Успостављена је сарадња са МУП-ом Звездара. 

- Настављена је успешна сарадња са Градским секретаријатом за образовање и дечију 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 и  обезбеђење 

ученика; 

- 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 Градским секретаријатом; 

- Сарадња са Школском управом;  

 Активности реализоване у току септембра 2015: 
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- 12.09.2015. - посета музеју Вука Стефановић Караџић и Доситеја Обрадовић. Баракли џамији, згради Јеврејске 

општине и Саборној цркви; 

- 12.09.2015. Иизлет планинарске секције Сремским Карловцима; 

- 14. и 24.09.2015. ученици школе су посетили изложбе: „Атлантида“ вајара Ратка Вулановића, међународну 

изложбу калиграфије и изложбу ликовне колоније „Златибор 2014.“ У галерији РТС- 

- 19.09.2015. одржано оријентационо кретање на Ади Циганлији за све ученике школе 

- Екскурзија ученика трећих разреда реализована у периоду од 23.-27.09.2015-дестинација Северна Грчка, 

Паралија. Метеори, Дионис, Манастир Свете Петке, Зејтинлик 

- 24.09.2015.-посета Спомен музеју Иве Андрића 

- 25.09.2015.-у оквиру удружења „Фестивал здравља Београда“ ученици школе су присуствовали трибинама: 

“Причајмо о свему“ и „Конрацепција“ 

- 27.09.2015.Учешће ученика и наставника школе на манифестацији „Дан срца“ на Звездари 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 2015. 

 

 

- Рад са стручним сарадницима и председницима стручних већа око анализе предлога стручних већа за набавку 

приручника и наставних средстава (могућности и план набавке); 

- Сарадња са Савезом здравствених радника; 

- Преглед педагошке документације (разредне и матичне књиге); 

- Рад на опремању и организацији рада наставне базе: опремање, прављење распореда ученика и наставника, 

координација рада лабораторије и зубне технике, организација блок наставе и дела наставе вежби у новим 

условима; 

- Обилазак часова; 

- Организациони послова око реализације полагања испита за лиценцу наставника стручних школа-Зуботехничка 

школа је школа домаћин за читаву Србију за образовне профиле зубни техничар и стоматолошка сестра-

техничар. 

 Активности реализоване у току октобра 2015.: 

03.10.2015. Учешће Зуботехничке школе на 5. Конгресу здравствених радника са два стручна рада: 

1.Примена савремених акрилата и силиконских материјала у завршној фази израде скелетиране протезе“-наставник 

Мирјана Мрдаковић 

2.“Геокаст систем“-наставник Светлана Петковић 

07.10.2015 учешће ученика школе у трибини под насловом:“Кладионице и замке интернета“ у Пан театру 

08.10.2015. учешће ученика школе у радионици „Креативно писање“ у 7. Београдској гимназији 

09.10.2015. посета ученика и наставника школе Сајму стоматолошке опреме и материјала 

17.10.2015. 9 наставника школе присуствовало 2. Конгресу дечје и превентивне стоматологије 

18.10.2015. ученици школе посетили изложбу слика:“Избор из опуса“ Љубе Поповица у галерији РТС 

21.10-2015.Организован је Дан здраве исхране и физичке активности у холу школе 
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21.10.2015. обележен је Дан сећања на српске жртве у Првом светском рату 

21.10.2015.учешће екипе Зуботехничке школе на  Општинском такмичењу у одбојци за девојке 

22.10.2015. ученици и наставници школе посетили позоришну представу „Певај брате 2“ у Сава центру 

Ученици и наставници школе посетили позоришну представу „Кабаре“ у КПГТ-у 

22.10.1015. посета музеју Српске Православне Цркве 

23.10.2015. извршен редован инспекцијски надзор о припремљености школе за почетак школске године 

23.-25.10.2015.на годишњој конференцији организације Достигнућа младих, а у вези са организацијом и радом 

ученичких компанија школу су предтављала 4 наставника 

23.10.2015 ученици су посетили Природњачки музеј и изложбу „Кроз свет инсеката“ 

24.-28.10.2015.на Конгресу здравља Србије са првом категоријом међународног учешћа, Зуботехничку школу је 

предтављала наставник Јелена Илић аутор стручног рада:“Орално здравље деце“ и као коаутор рада „ Задовољство 

послом запослених у Дому здравља“ 

27. и 30.10.2015. посета Међународном сајму књига 

28.10-20.11.2015. обављен систематски преглед зуба ученика прве године у наставној бази школе-Стоматолошкој 

поликлиници 

27.10.2015. одржана је акција ученика трећих разреда контроле крвног притиска и онтроле нивоа шећера у крви  
 

 

 

 

 

Новембар 2015. 

 

- Сарадња са Коморама приватних зубних техничара и стоматолога, успостављање стручне сарадње. 

- Наставничко веће поводом прве класификације; 

- Посета директора Зуботехничке школе из Сарајева,успостављање сарадње и потписивање Протокола 

- Формирање комисија за попис; 

- Рад у Савету родитеља; 

- Рад у Школском одбору; 

- Рад са Школским одбором. 

 Активности реализоване у току новембра 2015. 

-Урађена је база података кретања ученика након завршене Зуботехничке школе 

-На иницијативу Ученичког парламента започета је хуманитарна акција за помоћ мигрантима 

-Урађена је анализа успеха ученика након првог класификационог периода 

08.11.2015.на Општинском такмичењу „Ђачка песничка сусретања“ ученица наше школе Маја Јефтић 3/5 је 

освојила 3. место; 

09.11.2015. Градско такмичење у пливању. Ученица наше школе Вања Милошевић је освојила 2. место и пласирала 

се за државно првенство; 

15.11.2015. наставник школе Наташа Милановић присуствовала Симпозијуму под називом: “Фактори који 

одређују предвидљивост у свакодневној стоматолошкој пракси“; 

17.11.2015. ученици школе су посетили изложбу Надежде Петровић у галерији  Дома војске Србије 
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19.11.2015. започета хуманитарна акција „Протеза на дар“ 

21.11.2015. Планинарска секција школе посетила Врдник и манастир Крушедол 

24.11.2015. конституисана је секција ученика о.п. зубних техничара „Корона“ која је урадила графит у холу школе 
 

 

Децембар 2015. 

 

 

 

 

- 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; 

- Праћење реализације пописа; 

- Организација, набавка и подела новогодишњих поклона за децу радника; 

- Рад око хуманитарне акције посвећене деци без родитељског старања: заједничка продајна  изложба, набавка 

пакетића за децу; 

- Организација обележавања Нове године у простору школе. 

- Организована набавка и додела новогодишњих пакетића за децу радника, позоришна представа, 

фотографисање. 

- Рад у стручним већима поводом завршетка другог класификационог периода 

 Активности реализоване у току децембра 2015: 

01.12.2015. обележен је Светски дан оболелих од АИДС-а 

02.12.2015. учешће 2 наставника на Е-твининг конференцији на тему употребе информационо комуникационих 

технологија у настави 

03.12.2015. Учешће ученика школе на манифестацији под слоганом: “Лепота је у различитости“, а поводом 

обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом у Дечијем културном центру и посета удружењу „Плава 

шкољка“; 

03.12.2015. посета ученика Фестивалу науке; 

-Организација испита за лиценцу за наставнике стручних предмета Србије; 

-Урађено самовредновање рада Зуботехничке школе - подручје рада Лични и социјални развој, Кључна облат: 

Подршка ученицима - средња оцена 3, урађен предлог мера за унапређење; 

06.12.2015. посета позоришној представи „Поморанџина кора“ Атеље 212; 

08.12.2015. учешће на дружењу „Љубитељи кратке приче“ у организацији ГО Звездара; 

10.12.2015. Гост предавач вероучитељ Дарко Николић одржао предавање са темом: “Православно учење о 

личности тумачено кроз филмове научне фантастике“; 

11.12.2015. Планинарска секција посетила Опсерваториј на Звездари; 

17.12.2015. организован школски квиз „Занимљива математика“ за ученике првих разреда; 

17.12.2015. ученичка компанија Зуботехничке школе је учествовала на пословном изазову 2015/2016, регионалном 

такмичењу за средњошколце; 

-Обележено је 100 година од рођења књижевника Бранка Ћопића; 

24.12.2015. одржано школско такмичење из области фиксне протетике за ученике завршних разреда; 
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На Конкурсу Звездаријаде: “Звездарска кратка прича“ ученица наше школе Марија Хорват 1/5 освојила је 3. Место 

28.12.2015. одржана је школска позоришна представа, по тексту Биљане Србљановић: “Отворена врата“; 

28.12.2015. снимљен је и емитован филм на енглеском језику; 

28.12.2015. снимљен је и емитован филм :“Маратонци ваде последњи зуб“; 

-Спроведена је  традиционална „Ученици Зуботехничке школе деци без родитељског старања Дома „Јова 

Јовановић Змај“: продајна изложба радова деце из Дома,припрема пригодних пакетића и организација приредбе и 

мини концерта ученика наше школе у Дому. 

-Планинарска секција је учествовала у украшавању школе поводом Новогодишњих празника израдом 2 јелке под 

називима: „Чувајмо природу“. Јелке су изложене у холу школе са порукама: “Природа је извор живота“ и 

„Сакупљајмо, рециклирајмо, креирајмо“; 

Зуботехничка школа се одазвала хуманитарној акцији за помоћ девојчици која болује од леукемије. У акцији је 

прикупљено 40.000,00 динара. 
 

 

 

 

 

Јануар 2016. 

 

- Учешће  у припреми матурских питања: подела задужења, рокови; 

- Организациони послови на изради распореда због одласка радника у пензију; 

- Рад на формирању базе података; 

- Од 18.-20.01.2016. реализована је прва Екстерна евалуација школе.Од 29 процењених стандарда Школа 

је остварила више од 75% свих стандарда укључујући 100% стандарда који су кључни за вредновање 

свих стандарда(26 четворки и 3 тројке),и општи квалитет школе је оцењен ноценом 4. 
- 27.01.2016.организационе припреме и прослава школске славе Светог Саве. Након говора свештеника, сечења 

славског колача, наступа хора и соло нумере на флаути, одржана је приредба под називом: “Чувај срце своје“. 

Домаћин славе је била родитељ и члан Школског одбора Марта Радовановић; 

- поводом Савиндана спроведен је литерарни конкурсн на тему: “Моја молитва Светом Сави“, Првонаграђени 

ученици су добили књиге, а прво место је освојио Мрђен Јозић 2/1 

27.01.2016. 

 Активности реализоване у току јануара 2016. 

12.01.2016. ученици су посетили галерију САНУ и изложбу академика Душана Оташевић 

22.01.2016. одржано школско такмичење рецитатора 

22.01.2016. Едукација ученика предшколске установе „Грофица Олга“ од стране ученичке компаније „Халитум“ 

кроз едукативну представу:“И ја перем зубе“ 

Обележен Дан сећања на жртве Холокауста,вршњачко предавањеученицима другог разреда на тему:“Идеологија 

Холокауста“ и пројекција филма „Пијаниста“ 

29.01.2016.одржано предавањео оралној хигијени и техникама прања зуба –проф.др Мира Ивановић 

Стоматолошки факултет Београд и фирма Курапрокс 

започет пројекат „Базар-Пазар“, за продају и поклањање уџбеника, материјала и прибора за вежбе; 
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31.01.2016. обележен је Национални дан без дуванског дима, под слоганом : “Свака цигарета смета“; 

семинару за реализацију скијања присуствовала 2 наставника; 

57. Републичком зимском семинару за наставнике српског језика и књижевности присуствовало 2 наставника. 
 

 

 

 

 

 

Фебруар 2016. 

- Рад у стручним и одељенским већима поводом завршетка другог класификационог периода, 1. полугодишта 

- 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; 

 Активности реализоване у току фебруара 2016.: 

03.02.2016. урађен 2. Редован инспекцијски надзор; 

03.02.2016. урађен контролни инспекцијски надзор 1. редовног инспекцијског надзора; 

03.02.2016. урађен ванредни инспекцијски надзор; 

18.и 23.02.2016. ученици наше школе са својим наставницима су гостовали у ГО Звездара на тему: “Грађанских 

иницијатива и формалних предлога грађана“; 

20.02.2016. одржан је семинар: “Школско оцењивање у основним и средњим школама“ присутвовало је 30 

наставника; 

25.02.2016. ученици наше школе су присуствовали прослави Волонтерског сервиса ГО Звездара и покренули су 

иницијативу за оснивање волонтерског клуба у Зуботехничкој школи; 

27.02.2016. Симпозијуму под називом: “До најбоље рестаурације корак по корак“, присуствовало 4 наставника; 

27.02.2016 Планинарска секција посетила ГО Гроцка (налазиште Винча, Ранчићеву кућу, ергелу: “Урбани каубој“ 

и манастир Раиновац). Овај излет је забележен у дневним новинама Политика од 22.02.2016. 

29.02.2016. посета позоришној представи „Да,то су били дани“; 

Семинару „Оснаживање запослених у образовно васпитним установама за заштиту ученика од дигиталног 

насиља“,  присуствовало 2 наставника школе; 

Семинару „Одлике школског оцењивања у постојећој школској пракси“, присуствовало 2 наставника; 

Симпозијуму „Водич за дијагностику и терапију болести и стањау оралној медицини“, присуствовало 2 

наставника; 

Трибинама: “Београд-здрав град“, “Превенција злоупотребе психоактивних супстанци“ и „Јутро после“ 

присуствовао 1 наставник; 

Симпозијуму: “Препоруке за успешну стоматолошку праксу 1 и 2“,  присуствовало 4 наставника; 

Посета Сајму нових технологија у образовању, присуствовало 3 наставника; 

У организацији Ученичког парламента реализована приредба поводом Дана љубави у којој су учествовали 
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ученици и наставници школе; 

Учешће у Образовно научном програму РТСа 2 око снимања емисије „Изабери ме“, на тему професионалне 

оријентацију. Емитована мај 2016. 
 

 

 

 

 

Март 2016. 

 

- Рад у комисији за прикупљање агенцијских понуда екскурзија за први  и трећи  разред (поступак је спроведен, 

али није дошло до реализације екскурзије ученика другог и четвртог разреда због недовољног броја 

пријављених ученика; 

- Рад на обрасцима М-4; 

Рад на даљем унапређењу рада Школе и запослених; 

Прикупљање понуда за одабир места за прославу матурске вечери. Ученички парламент је одабрао, а Савет 

родитеља дао сагласност да се Матурско вече прослави у хотелу Crowne Plaza; 

- Обилазак часова; 

- Сарадња са Ученичким парламентом; 

- Рад на предлогу плана за унапређивање квалитета рада школе начињеног након резултата екстерног 

вредновања; 

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

 Активности реализоване у току марта 2016.: 
02. и 03.03.2016.на Општинском такмичењу у кошарци Зуботехничку школу су представљале екипе дечака и екипа 

девојчица; 

Урађен План за унапређење рада школе; 

03.03.2016.су одржана предавања: “Изазови адолесценције данас“ и „Проблем електронског насиља“ која је 

одржао гост предавач Оливер Суботић, свештеник СПЦ и доктор социолошких наука; 

04.03.2016. Медијаторски тим Зуботехничке школе посети медијаторски тим ОШ „Десанка Максимовић“; 

05.03.2016. Тим за презентовање Зуботехничке школе учествовао на Сајму образовања у ОШ „Филип Филиповић“; 

12.03.2016. Тим за презентовање посетио ОШ „Филип Кљајић“ и „Филип Вишњић“; 

11.03.2016. ученици школе су присуствовали УНИСТЕМ дану, манифестацији посвећеној промоцији истраживања 

матичних ћелија намењеној средњошколцима и њиховим наставницима у Библиотеци града Београда; 

14.03.2016. одржано школско такмичење из биологије; 

16.03.2016. одржано Општинско такмичење рецитатора. Наш ученик Раско Ђурић 1/5 освојио је прво место и 

пласирао се на Градско такмичење; 

16.-28.03.2016. одржано је шест предавања о злоупотреби психоактивних супстанци за ученике првих разреда; 

17.03.2016. Представници Парламента су присуствовали трибини: “Подизање свести и знања о проблемском  и 

патолошком коцкању и зависности од интернет игрица“ ГО Звездара; 

29. и 30.03.2016. Сајам образовања у Дому омладине; 

31.03. и 01.04.2016. одржан је хуманитарни турнир у фудбалу са циљем да се прикупе новчана средства за 
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девојчицу Милицу Меанџију која болује од ретке болести.Прикупљено је 50.000,00 динара; 

Одржана је обука за вршњачке медијаторепрвог и другог разреда на тему: “Оснаживање младих кроз 

школску/вршњачку медијацију“; 

Учешће ученичке компаније Зуботехничке школе на регионалном такмичењу ученичких компанија ТЦ Меркатор 

Присуство и рад у Удружењу Медицинских школа Србије; 

Укључивање школе у Пројекат: “Препознавање и задовољавање неких здравствених потреба посебно осетљивих 

групација становништв ГО Звездара - деце укључене у живот и рад на улици-кориснике Свратишта“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Април 2016 

 

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; 

Подношење Извештаја о раду директора Школском одбору за период септембар 2015.-март  2016.; 

Рад у припреми за реализацију матурских испита; 

Учешће око организације одласка Тимова за презентацију Зуботехнићке школе на Сајмовима образовања у 

основним школама. 

Учешће у стручним већима око презентације радова наставника на Мајским сусретима и Конгресу здравствених 

радника; 

Рад у Савету родитеља; 

Рад у Школском одбору; 

Сарадња са ученичким парламентом; 

Посета часовима; 

Праћење рада са приправницима; 

Рад на организацији хуманитарне продајне изложбе  и набавци ускрскршњих  пакетића за децу без родитељског 

старања; 

Успостављање сарадње  по потписаном протоколу ,студијско путовање и посета Зуботехничкој школи из Сарајева; 

Рад на реализацији пројекта за децу из Свратишта,прављење распореда,пријем деце у Стоматолошку 

поликлинику,посета Свратишту.Зуботехничка школа је патнерска организација у пројекту.Презентација Пројекта у 

медијима 

 Активности током априла 2016.: 

02.и 03.04.2016.Семинару „Савремени приступ стоматологији“ присуствовало 6 наставника и 4 ученика завршних 

разреда; 

05.04.2016. Тим за презентацију ЗТШ у Занатској школи; 

07.04.2016. Тим за презентацију ЗТШ у ОШ „14 октобар“; 

07.04.2016. у просторијама школе са више ација обележен је Светски дан здравља под називом „Победи дијабетес“ 
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09.04.2016. 6 ученика ђколе је учествовало у  такмичењу из верске наставе и освојило 4. место; 

10.04.2016.на Градском такмичењу из биологије учествовало 6 ученика школе; 

11.04.2016. Тим за презентацију ЗТШ и ГО Врачар; 

16.04.2016. Тим за презентацију ЗТШ у ОШ „Владислав Рибникар“; 

16,04.2016. 342 ученика наше школе учествовало је у Трци задовољства Београдског Маратона; 

17.04.2016. Наш ученик Растко Ђурић учествовао на Градском такмичењу рецитатора и пласирао се за Државно 

такмичење; 

Семинару „Примена таблет уређаја у настави“ присуствовало је 3 ученика; 

Одржано више угледних часова; 

Удружење Медицинских школа, Пролом бања, 2 наставника 

Студијско путовање, Зуботехничка школа, Сарајево 5 наставника 

Почетак пројекта „Препознавање и задовољавање неких здравствених потреба посебно осетљивих групација 

становништва ГО Звездара. Носиоц пројекта је Удружење за свеобухватну бригу о здрављу на локалном нивоу-

Београд, а један од партнерских организација поред Центра за едукацију и истраживање здравља Београд, Центра 

за развој друштва-ЦРД, Дома здравља Звездара је и Зуботехничка школа; 

19.04.2016.одржана хуманитарна Ускршња продајна изложба деце без родитељског старања „ Јова Јовановић 

Змај“; 

21.04.2016. одржан Дан замене улога ученика и свих запослених у школи; 

22.04.2016.Спроведена је 2. редовна акција добровољног давања крви у просторијама школе; 

23.04.2016. предавању „Стоматолошка здравствена заштита – јуче, данас, сутра“ присуствовало 8 наставника; 

25.04.2016. одржано финално Школско такмичење у моделовању ученика завршних разреда образовног профила 

зубни техничар; 

26.-27.04.2016. у организацији ГО Звездара Слађана Неагић боравила на Студијском путовању у Мађарској. 

26.04.-28.04.2016. успешно реализована екскурзија првих разреда у Врњачкој бањи; 

Педагог школе одржао више предавања ученицима завршних разреда са темом „Услови, садржај и начин 

спровођења матурског испита“ 

Урађено Самовредновање, Кључна област: Настава и учење, подручје вредновања: учење, одговорност ученика, 

начин учења. 

Оцена нивоа остварености за показатељ праћења напредовања ученика је 3,126. Урађени су предлози мера и 

наредни кораци-психолог школе; 

Наставничком већу је представљен Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег 

образовања, педагог школе; 

На Наставничком већу 18.04.2016. презентована анализа успеха ученика после трећег класификационог периода 
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Мај 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема и реализација седница Наставничког већа 

Организација,припрема,учешће и праћење 17. Републичког такмичења у моделовању ученика завршних разреда 

образовног профила зубни техничар Србије. 19.-22.05.2016. Борско језеро Зуботехничка школа је домаћин 

такмичења под покровитељством Министарсва просвете,науке и технолошког развоја. 

Формирање комисијаза 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 Годижњек програма рада школе за школску 2016/2017. годину; 

Обилазак часова; 

Рад у комисији за проверу оспособљености за испит за лиценцу приправника;  

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 о,посета наставним базама 

Организација дежурства због прославе последњег наставног дана матураната у школском дворишту 

Присуство Стручним већима око прегледа стручних предавања којим  наставници презентују Зуботехничку школу 

на Мајским сусретима и Конгресу здравствених радника 

 Активности током маја 2016.: 

09.-14.05.2016. одржане 10. Спортске олимпијске игре ученика Републике Србије.Наша ученица Вања Милошевић 

3/5 је у дисциплини пливање прсно освојила 2. Место и сребрну медаљу 

06.05.2016. посета ученика интерактивној изложби о животу и раду Михајла Пупина у у Историјском музеју  

10.05.2016. одржано Школско такмичење из енглеског језика 

20.05.2016.по препоруци Завода за болести зависности 129 ученика посетило позоришну представу „Љубав у доба 

кокаина“  

11.-20.05.2016. одржано више предавања ученицима другог разреда на тему „Превенције трговине људима“ 

12.05.2016. представници Националне асоцијације здравствених радникаСрбије су доделили Зуботехничкој школи 
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захвалницу за допринос раду,а наставницима предавачима сребрне и златне знакове 

18.05.2016. одржана је представа поезије нашег ученика Душана Павловић 4/5.Гост изненађења је био наш 

књижевник и академик Матија Бећковић,који нас је почаствовао казивањем једне своје и једне Душанове песме.Г-

дин Бећковић је посетио школску библиотеку и даривао је једном својом књигом. 

19.05-22.05.2016 одржано 17. Републичко такмичење ученика завршних такмичења образовног профила зубни 

техничар у моделовању.Наши ученици освојили су прва 4 места. 

Прво место: Симона Милановић –ментор Милица Станковић 

Друго место:Сара Берберовић-ментор Иван Унфетер 

Треће место:Борис Васковић-ментор Душко Стојановић 

Четврто место:Неда Вујновић-ментор Иван Унфетер 

Такмичење је одржано у оквиру Мајских сусрета зубних техничара,где су Зуботехничку школу стручним радовима 

представљали наставници:Томислав Алавања са стручним радом „Услови које треба да задовољи добар мост“ 

И Лазар Миљковић са стручним радом „Примери добре праксе у изради скелетиране протезе“ 

22.05.2016.учешће на Општинском такмичењу у пружању прве помоћи 

22.-29.05.2016. одржан је 6. Међународни конгрес Националне асоцијације здравствених радника Србије.Стручним 

радовима Зуботехничку школу су представљали Јелена Бојиновић и Милан Михајловић као аутори рада „Уливни 

систем за металокерамичку конструкцију на имплантатима“ и Светлана Петковић са 4 ученика коаутора 

:“Моделација у воску“. 

25.05.2016.по први пут је одржан „Базар-Пазар“ у дворишту школе где су ученици продавали и поклањали 

уџбенике,инструменте и преостали материјал за вежбе. 

26.05.2016. одржано Школско такмичење из физике 

26.05.2016.у Зуботехничкој школи у сарадњи са ГО Звездара одржано је предавање и показна вежба „Како се 

понаша учесник у саобраћајној несрећи као возач,сувозач,очевидац и онај који указује прву помоћ“ 

30. и 31.05.2016. ученици су посетили Ботаничку башту Јевремовац 

31.05.2016. едукатзори ЈАЗАС-а одржали едукацију кроз две радионице на тему ХИВ-а и репродуктивног здравља 

младих 

На Конгресу здравствених радника Србије Зуботехничку школу представљала Ива Пилиповић са стручним радом 

„Орално здравље у трудноћи“ 

 

 

 

 

 

 

- Организација и реализација матурских испита 

- Избор Ученика генерације,Спортисте генерације и носиоце награда „Златни ножић“ и „Златна шпатула“ 

- Рад у одељенским већима поводом четвртог класификационог периода 

- Припрема и реализација Наставничких већа,формирање комисија за разредне и поправне испите 

- Организација и реализација припремне наставе и разредних испита 

- Организација и реализација припремне наставе и поправних испита 
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Јун 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

- -Прослава Матурске вечери у хотелу Краун Плаза 

- -Формирање комисије за пријем докумената учерника уписаних у први разред 

- Присуство матурским испитима и специјалистичким испитима 

- Посета часовима 

- Рад са стручним већима 

- Рад у Педагошком колегијуму 

- Набавка књњига и поклонанајбољим ученицима 

- Потписивање сведочанстава и диплома 

- Прелиминарна задужења наставника  

- Поднет извештај о запажањима приликом посете часовима (директор 32 часа,80% психолога 39 часова и 40 % 

педагога 34 часа!!!!!!) 

- Истакнути су часови примера добре праксе,дат предлог на Наставничком већу за награђивање најбољих 

наставника 

- Урађено Самовредновање,Кључна област –Етос 

 Активности током јуна 2016.: 
- 01.06.2016. у дворишту школе одржана Матурантска журка уз присуство свих наставника 

- 02.06.2016.одржано интерактивно предавање на тему „Волонтирање као добра пракса социјалног укључивања 

личног и друштвеног развоја“ 

- 03.06.2016.испоручено 6 џакова Удружењу параплегичара Србије у оквиру хуманитарне акције „Чеп за 

хендикеп“ 

- 08.06.2016. у дворишту школе одржан је 11.Музички фестивал „Звездоденс“ 

- 10.06.2016. одржан је традиционални Историјски маскенбал ученика других разреда;  

- 13.06.2016. Школски тим за каријерно вођење и саветовање је учествовао на Сајму школских тимова; 

- 14.06.2016. одржана Трибина „Реални сусрети“ у организацији Тима за каријерно вођење и саветовање; 

- 15.06.2016. је предата хуманитарна помоћ мигрантима; 

- 16.06.2016. ученици су посетили изложбу посвећену Михајлу Пупину; 

- Одржано Школско такмичење из математике; 

- 20.06.и 30.06.2016. семинар „Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима“  похађало 

30 наставника школе. 
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Јул 2016 

 

- Рад у комисији за пријем докумената ученика уписаних у први разред; 

- Састанак са новопостављеним 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; 

- Израда извештаја о раду директора; 

- Израда Годишњег плана рада директора; 

- Припрема и реализација наставничког већа; 

- Израда решења о награђивању запослених у складу са Правилником. 
 

 

 

 

 

 

 

Август 2016 

 

- Прибављен је канцеларијски материјал,средства за хигијену,материјал за наставу,као и педагошка 

документација потребна за почетак школске године 

- Поправљен је школски намештај 

- Преглед рачунара и чишћење од вируса 

- Набавка потребног материјала за наставу вежби и рад наставне базе 

- Припрема и реализација седница Наставничког већа 

- Организовање састанака Стручних већа због планирања свеобухватних активности 

- Рад на организацији разредних и поправних испита 

- Одређивање :одељенских старешина,председника стручних већа,именовање записничара,помоћника директора 

17%,шефова смена,организатора наставе преквалификације и специјалистичког образовања,координатора 

вежби 

- Просторна организација школе 

- Прелазак школе на недељно мењање смена због великог броја наставника који раде у две школе,што 

подразумева другачију израду свих осталих распореда часова 

- 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 



 89 

- Израда распореда часова вежби зубних техничра 

- Израда распореда вежби стоматолошких сестара-техничара (отежани услови због затварања две Клинике 

Стоматолошког факултета због реновирања) 

- 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 

- Стручно усавршавање –саветовање“ Припреме за почетак школске 2016/2017. Године“ 17.08-20.08.2016. 

- Организациони послови око куповине авионских карата и смештаја за 8 наставника школе који 18. и 

19.09.2016.одлазе на бесплатан напредни  курс у чувену фирму ВИТА која се налази у Немачкој. 
 

 

 

 

 

Инвестиције и 

инвестиционо 

одржавање током 

школске 

2015/2016 године 

 

 

- Сервисирање ,чишћење стоматолошких столица и апарата ......................98.500,00 

- Сервис стоматолошке турбине .......................................................................5.000,00 

- Сервис и поправка зуботехничких апарата ...............................................261.150,00 

- Лампа за пројектор Епсон ..............................................................................19.899,00 

- Лампа за пројектор Нец .................................................................................19.700,00 

- ЦД Филипс ........................................................................................................9.900,00 

- ЛД Систем пасивна звучна кутија ................................................................81.000,00 

- Фрез паралелометар Стронг ..........................................................................78.092,00 

- Компјутер и монитори 3 комада ...................................................................81.500,00 

- Поправка школских клупа ...........................................................................121.356,00 

- Редован годичшњипреглед инсталација ТНГ у лабораторијама ...............37.500,00 

- Кречење учионица и кабинета .....................................................................123.121,00 

- Винил за радне столове у лабораторијама ....................................................39.872,00 

- Винил за радне столове у наставној бази ......................................................21.644,80 

- Тракасте завесе за 2 канцеларије ....................................................................23.111,00 

 

- Укупно............................................................................................................1.092.401,71. 

 

 

 

 

 

 

 

- Инструктивно педагошки рад свих облика образовно - васпитног рада; 

- Присуство седницама стручних органа; 

- Рад у Школском одбору и Савету родитеља; 

- Инструктивно педагошки рад свих облика образовно - васпитног рада; 

- Присуство седницама стручних органа; 

- Рад у Школском одбору и Савету родитеља; 
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Активности 

током године 
 

- Рад у тиму за Развојно планирање;  

- Рад у 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 секретаром за образовање и социјалну заштиту; 

- Присуство угледним часовима; 

- Рад са приправницима. 
 

 

 

Стручно 

усавршавање 

- „Школско оцењивање у основној и средњој школи 2“, 15.03.2016. 

- „Директор, основ успешног образовно-васпитног система“ , 21./23-04.2016. 

- Студијско путовање у Сарајево, Протокол о сарадњи са Зуботехничком школом из Сарајева; 

- „Актуелности у установама образовања и васпитања“ 11./12.05.2016. 

- Мајски сусрети зубних техничара, „Естетска протетика, наш успех - Ваш осмех“, 19.-22.05.2016. 

- Удружење медицинских школа Србије, Пролом бања 

- „Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима“, 20.06.2016. 

- Саветовање: „Припреме за почетак школске 2016/2017. године“,  17.-20.08.2016. 

 

 

 

 

Семинари,стручни 

скупови и 

саветовања 

Септембар 2015-

августа 2016 

Велики број наставника се током читаве године усавршавао. Избор стручних усавршавања је зависио од актуелних 

законских регулатива, интересовања наставника, предлога стручних већа и Педагошког колегијума. Специфичност 

потреба Зуботехничке школе је што поред стручног усавршавања из области просвете, насатавници 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 омогучило 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 



 91 

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. 

- Семинари, симпозијуми, конгреси и стручна усавршавања којима су запослени присутвовали током претходне 

школске године: 

- Семинар „Школско оцењивање“ 

- Семинар „Школско оцењивање 2“ 

- Семинар „Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима“ 

- Скуп Удружења дечијих и превентивних стоматолога 

- Симпозијум оралних хирурга 

- Семинар „Едукацијом до боље стоматолошке праксе“ 

- 57. Републички зимски семинар за професоре српског језика и књижевности 

- Седница Удружења медицинских школа Србије 

- Семинар Удружења стоматолога Србије 

- Семинар Удружења приватних стоматолога Србије 

- Међународни конгрес доктора и зубних техничара 

- Стручни скуп  Друштва директора школа Србије 

- Семинар за наставнике физичког васпитања-скијање 

- Семинар „Велика годишњица у Српској историји“ 

- Семинар за секретара школа 

- Саветовање „Актуелности у установама образовања“ 

- Семинар „Нови трендови у савременој стоматологији“ 

- Конгрес стоматолога 

- Саветовање „Припрема за почетак школске године“ 

- Напредни курс из керамике за 8 наставника школе у лабораторији фирме „Вита“ у Немачкој. Школа је 

обезбедила превоз и смештај, а фирма „Вита“ бесплатан курс. 

 

Укупно за стручна усавршавања.................................................................838.557,00 
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Награде 

запосленима за 

посебне резултате 

рада 

 

 

 

 

- Награде запосленим 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: 

- Организатори преквалификације и специјализације; 

- Реализација наставе преквалификације и специјализације; 

- Реализација испита преквалификације и специјализације; 

- Израда распореда часова; 

- Рад са пацијентима у оквиру Наставне базе Зуботехничке школе (доктори,зубни техничари,стоматолошке 

сестре); 

- Најбољи огледни и угледни часови; 

- Ментори чији су ученици на такмичењима постигли посебне резултате; 

- Председници стручних већа,записничари и одељенске старешине; 

- Ваннаставно особље за често прековремени рад и повећан обим посла који није регулисан на други начин; 

- Наставници који презентују школу ван свог радног времена по различитим основама; 

- За сваку награду постоји решење са детаљним образложењем. 

 

 Бруто износ   ...........................................................................................4.857.803,00 

 

 

 

 

Oстало 

- Униформе за наставнике............................................................................98.554,98 

- Униформе за теткице..................................................................................74.834,05 

- Мантили и мајице за такмичаре за Републичко такмичење...................12.168,00 

- Новогодишњи пакетићи за децу запослених .........................................249.236,70 

- Новогодишња представа за децу...............................................................25.575,50 

- Поклони за 8.март......................................................................................158.741,00 

- Парна станица за вешерај............................................................................16.990,00 

- Поклон картице за пензионере...................................................................40.000,00 

 

Остало..........................................................................................................660.809,23 
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Запажања 

директора 

Зуботехничке 

школе 

 

 

 

 

Школска 2015/2016. година је завршена успешно и поред низа околности који отежавају и онако све мукотрпнији 

рад у просвети. 

Смањење броја одељења и појава нових технолошких вишкова неминовно доводи до додатних стресова. 

Смањење процента стручних сарадника озбиљно ремети рад школе која ради у 2 смене и има скоро 900 ученика. 

Специфичност школе, број образовних профила, увођење нових наставних програма, велики број приправника, 

велики број Тимова са једне стране, а са друге стране специфичност ученика и родитеља чине рад директора и 

стручних сарадника изузетно тешким. Наредну школску годину започињемо са 1,17 % стручних сарадника, што 

практично значи да ће овако велика школа имати стручне сараднике само у једној смени, а сви који раде у 

просвети знају да се проблеми дешавају током читавог дана и не могу се одлагати за сутра. 

Уредба о забрани расписивања конкурса која је на снази отежава додатно планирање рада школе, јер је један део 

наставника отишао у пензију, а замене трају већ трећу годину, без обзира што нису у питању нова радна места или 

радна места која се могу укинути. 

И поред малих плата, несигурности везане за основну егзистенцију, смањења фондова часова, највећи број 

запослених предано и одговорно ради много више од основног посла за који нису адекватно плаћени.  

Рад Зуботехничке школе оцењен је од стране комисије за Екстерно вредновање највишом оценом 4. 

Наши ученици, њихови родитељи и ми знамо како је тешко бити  и остати на врху. 

Добро је да то негде буде и записано. 
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ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 
 

 

Помоћници директора  

 

Анета Миливојевић 

Радмила Милановић 

Немања Здравковић 

Коста Поповић 

 

 

 

 

Активности 

 У току ове школске године помоћници директора су све послове, планиране у годишњем плану рада 

школе, одрадили. Током августа, септембра и октобра 2015. А. Миливојевић и Р. Милановић 

утврдиле су бројно стање ученика и одељења, израдиле распоред дежурства наставника, план 

обиласка непосредног образовно-васпитног рада (од октобра до маја), истакле распоред часова 

осталих облика образовно-васпитног рада („отворена врата“, допунска и додатна настава).   

 Немања Здравковић je у августу 2015. израдиo предлог распореда часова.  

 У новембру и децембру 2015. сви помоћници директора су учествовали у формирању комисије за 

попис, а у јануару 2016. у организацији обележавања Св. Саве.  

 У јуну 2016. су праћени матурски испити (од 4.6. до 15.6), а праћена је и матурска прослава (24.6). 

Током године (9,11,3,5) А. Миливојевић и Р. Милановић израђивале су распоред Родитељских 

састанака.  

 Сви помоћници директора су током године имали добру сарадњу са МУП-ом Звездара, са Хитном 

помоћи, са Ватрогасном службом, са техничким особљем школе, са обезбеђењем школе, са 

секретаром школе, са рачуноводством школе. Сарађивали су са стручним сарадницима и 

учествовали у раду стручних органа школе. Учествовали су у организационим пословима за 

Школски одбор и Савет родитеља, као и у раду Одељењских и Наставничких већа. А. Миливојевић 

и Р. Милановић организовале су током године замену часова и пратиле реализацију наставе, 

организовале су дежурства ученика, организовале и пратиле групне посете разним културно-

уметничким манифестацијама (Сајам књига, позоришта, музеји), организовале систематске прегледе 

ученика и бринуле о школском инвентару.  

 Коста Поповић је током године био задужен и за систем-администрирање. 
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            КООРДИНАТОР СТРУЧНЕ НАСТАВЕ 

 

Координатори стручне 

наставе 

Др Зоран Поповић 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

 Прикупљање понуда на набавку неопходног потрошног материјала, неопходних апарата и одабир 

опреме; 

 Континуирана сарадња са добављачима материјала и прибора, воскаром, праћење потрошње и 

израда плана набавке потрошних материјала за демонстрације, матурске испите и вежбе 

преквалификације; 

 Прелглед лабораторија и наставних средстава пред почетак школске године и сарадња са Зорицом 

Шћекић, договор око просторне организације вежби и око поделе стручних предмета; 

 Успостављена сарадња са наставним базама; 

 Редован обилазак вежби и блок наставе у првом полугодишту (праћење усклађености прниципа 

вођења вежби, усклађености теоријске наставе и наставе вежби); 

 Одабир индикације за моделовање фиксног протетског рада за школско такмичење са председником 

стручног већа З. Шћекић; 

 Планирање потрошње материјала за извођење вежби и прикупљање понуда за избор истог и 

неопходних инструмената; 

 Организација матурских испита и набавка неопходног материјала за извођење испита; 

 Пружање помоћи наставницима приправницима и помоћним наставницима. 
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            СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

Секретар Биљана Чубрило 

Референт за ученичка 

питања и 

административне послове 

 

Миличић Мирјана  

 

 

 

 

 

 

Септембар 2015. 

- израда решења о 40-часовној, статусу и заради запсолених за школску 2015/2016.годину; 

- рад на документацији поводом технолошких вишкова; 

- кадровски послови- заснивање радног односа на одређено и неодређено време (пријаве, одјаве), 

- попуњавање и измена (по потреби) е-ЦЕНУС – а  

- попуна ПРМ обрасца и допис Министарству просвете, науке и технолошког развоја – захтев за 

одобравање попуњавања слободних радних места; 

- израда решења о образовању Комисије за попис 

- припрема седница органа управљања/Школског одбора и Савета родитеља;  

- праћење реализације одлука Школског одбора 

- рад на конституисању Савета родитеља  

- издавање дупликата сведочанстава и диплома 

- спровођење јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује 

- израда решења ученицима других школа који су тражили пребацивање у Зуботехничку школу 

- издавање потврда ученицима и запосленима 

- сређивање досијеа наставника поводом стручног усавршавања  

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора. 

 

 

 

 

Октобар 2015. 

- послови везани за формирање матичних књига, коричење и архивирање истих;  

- рад на нормативним актима/израда, усклађивање (по потреби); 

- израда захтева за полагање за лиценцу и припрема документације у ту сврху; 

- по потреби уношење измена у е-ЦЕНУС; 

- израда статистичких извештаја из делокруга рада;  

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- припрема података и информација везаних за инспекцијске прегледе Школе поводом припремљености 

за школску 2015/2016. годину;  

- припрема седница Школског одбора и Савета родитеља;    

- послови везани за ученичке стипендије и кредите; 
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- израда разних уговора и осталих аката. 

 

 

Новембар 2015. 

- ажурирање документације везане за текуће  послове;  

- послови везани за полагање  испита за лиценцу;   

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- припрема и спровођење седнице Школског одбора; 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“). 

 

 

 

 

Децембар 2015. 

- послови везани за попис имовине на крају календарске 2015.године; 

- уношење измена у е-ЦЕНУС; 

- послови везани за нормативну делатност; 

- кадровски послови;   

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- послови везани за седнице Савета родитеља и Школског одбора и релизација одлука;  

- статистички извештај из делокруга рада;   

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора. 

 

 

Јануар 2016. 

- сређивање документације и архивирање из претходне године;  

- сређивање архиве школе;  

- послови везани за радни однос и кадровске промене;  

- текући послови везани за почетак нове календарске године (сређивање документације);  

- кадровски послови (почетак другог полугодишта 2015/2016.године); 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује; 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- припрема документације за потребе инспекцијског надзора; 

- припрема документације и стручна подршка у одржавању седница Школског одбора; 

- праћење реализације одлука Школског одбора. 

 

 

Фебруар 2016. 

- послови везани за седнице Школског одбора и праћење реализација одлука; 

- припрема документације за седницу Савета родитеља и стручна подршка одржавању исте; 

- нормативни послови (израда систематизације радних места); 

- сређивање и ажурирање кадровске евиденције и документације за раднике школе (пријаве и одјаве);   

- уношење измена у е-ЦЕНУС; 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује; 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора. 
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Март 2016. 

- послови везани за седнице Школског одбора и праћење реализација одлука; 

- припрема документације за седницу Савета родитеља и стручна подршка одржавању исте; 

- различити текући послови (овере, обрасци, потврде, решења); 

- послови везани за верификацију образовног профила стоматолошка сестра/техничар; 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује; 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора. 

 

 

Април 2016 

- послови везани за седнице Школског одбора и праћење реализација одлука; 

- послови везани за организацију екекурзија; 

- подршка у припреми дисциплинских поступака (ученици); 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује; 

- рад око избора Агенција за реализацију Матурске вечери; 

- послови везани за захтеве за хитне интервенције. 

 

 

 

Мај 2016 

- послови везани за седнице Школског одбора и праћење реализација одлука; 

- припрема документације за седницу Савета родитеља и стручна подршка одржавању исте; 

- спроведен поступак избора новог члана Школског одбора из реда родитеља; 

- планирање послова из делокруга рада за наредну школску годину;  

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- послови везани за јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује; 

- припрема сведочанстава и диплома; 

- стручна подршка у раду са приправницима (на нивоу школе); 

- припрема документације везане за хитне интервенције. 

 

 

 

Јун, 2016. 

- израда решења за годишње одморе запослених;   

- послови везани за организовање матурског испита за четврти разред;  

- послови везани за организовање разредних и поправних испита; 

- припрема сведочанстава и остале документације потребне за крај школске године; 

- предат захтев за именовање новог члана Школског одбора; 

- припрема документације и техничка подршка комисији за утврђивање технолошких вишкова; 

- припрема и достава документације приправника Министарству просвете, науке и технолошког развоја у 

поступку добијања лиценце за рад наставника; 

- рад на изради годишњег програма рада секретара за 2016/2017. годину; 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- припрема документације за РФЗО. 

 - послови везани за упис ученика у први разред школске 2016/2017. године; 
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Јул 2016. - објава коначне листе технолошких вишкова; 

- ажурирање е-ЦЕНУС – а;  

- послови везани за јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“). 

 

 

 

Август 2016. 

- послови везани за организацију поправних и других испита; 

- текући послови за почетак нове школске године;  

- послови везани за приговор ученика и родитеља на оцену;   

- састављање листе радника за чијим радом је престала потреба и достављање Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја;  

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- ажурирање е-ЦЕНУС – а. 

  

 

 

 

 

Током године 

 

- припрема седница Школског одбора и Савета родитеља;   

- спровођење јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује у сарадњи са агенцијом „КГБ“; 

- извештавање о обављеним инспекцијским прегледима Школе (просветна, здравствена, санитарна, 

комунална, урбанистичка, грађевинска, противпожарна...); 

- сарадња са Републичким заводом за унапређење образовања и васпитања на регулисању информација о 

испитима за стицање дозволе за рад наставника (пријаве, рокови, резултати); 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- експедиција поште;  

- израда свих врста уговора;  

- издавање потврда ученицима и запосленима;    

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора;   

- рад везан за осигурање ученика и запослених;  

- рад на упознавању нових законских и подзаконских решења из области образовања; 

- усклађивање постојећих са новим нормативним актима. 
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 РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛЕ 

Рачуновођа Јелена Веиновић 

Благајник  Миља Аничић 

 

 

 

 

 

Септембар 2015. 

- Послови везани за обнављање уговора о финасирању;  

- Израда и штампа уплатница за осигурање ученика, учешћа у административно-хигијенских трошкова, 

обезбеђење школе, екскурзије. 

- Набавка мантила за запослене; 

- Набавка стручне литературе за потребе запослених; 

- Набавка канцеларијског и потрошног материјала; 

- Набавка образаца за ученичке стипендије; 

- Издавање потврда о висини зараде радницима школе по различитим основама; 

- Израда Финансијског извештаја о утрошку донираних средстава родитеља за административно-техничке 

трошкове за школску 2014/2015;  

- Извештај Савету родитеља о утрошку донираних новчаних средстава за административно-техничке потребе 

за школску 2014/2015.;  

- Набавка и расподела материјала за практичну наставу наставницима за потребе демонстрације наставних 

јединица; 

- Текући послови. 
 

 

Октобар 2015. 

- Припрема налога за уплату школарине за полазнике за преквалификацију и специјализацију; 

- Израда и предаја обрасца број 5 – Извештај о извршењу буџета за трећи квартал; 

- Израда и предаја обрасца за ПДВ – квартално;  

- Спровођење обрачуна и исплате зараде професора - ментора, а везано за пројекат ТАРИ; 

- Израда и састављање спровођење јавних набавки за портал Јавних набавки; 

- Текући послови. 

Новембар 2015. - Послови везани за припрему пописа, формирање пописне комисије; 

- Текући полови. 

 

Децембар 2015. 

- Праћење рада и пружање помоћи у раду пописне комисије; 

- Припрема за израду завршног рачуна; 

- Текући послови. 

 

 

Јануар 2016. 

- Послови везани за израду завршног рачуна;  

- Израда Финансијског плана;  

- Израда Плана јавних набавки; 

- Извештај школском одбору о попису основних средстава; 
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- Пружање помоћи пописним комисијама приликом састављања извештаја о пописа; 

- Израда ППП обрасца и достављање података Пореска управи; 

- Израда, предавање обрасца СНС и Извештаја Министарству просвете, науке и технолошког развоја о 

неутрошеним средствима на дан 31.12. текуће године; 

- Израда и предаја обрасца бр.5 – Извештај о извршењу буџета – за четврти квартал; 

- Израда и предаја обрасца за ПДВ – квартално; 

-  Спровођење обрачуна и исплате зараде професора-ментора, а везано за пројекат ТАРИ; 

- Израда и састављање спровођење јавних набавки за портал Јавних набавки; 

- Текући послови. 

 

Фебруар 2016. 

- Израда завршног рачуна; 

- Извештај послодавцу; 

- Извештај органу управљању/школском одбору о завршном рачуну школе.  

 

 

Март 2016. 

- Отварање пословних књига за 2016. годину; 

- Израда финансијског плана организације Републичког такмичења профила зубни техничар; 

- Предаја пореске пријаве за аконтационо утврђивање пореза на добит правних лица за недобитне 

организације;  

- Текући послови. 

 

Април 2016 

- Израда и предаја обрасца М4 за 2015. годину; 

- Израда и предаја обрасца за ПДВ – квартално;  

- Израда и предаја обрасца бр.5, Извештај о извршењу буџета, за први квартал; 

- Спровођење обрачуна и исплате зараде професора-ментора, а везано за пројекат ТАРИ; 

- Израда и састављање спровођење јавних набавки за портал Јавних набавки; 

- Текући послови 

 

 

Мај 2016 

- Штампа уплатница за матурско вече;  

- Достављање захтеваи обрачун  Граском секретаријату за јубиларне награде за текућу годину; 

- Обрачун и плаћања везана за огранизацију Републичког такмичења профила зубни техничар; 

- Текући послови. 

 

 

Јул 2016. 

- Израда и предаја обрасца за ПДВ – квартално  

- Израда и предаја обрасца бр.5 – Извештај о извршењу буџета – за други квартал 

- Спровођење обрачуна и исплате зараде професора-ментора, а везано за пројекат ТАРИ 

- Израда и састављање спровођење јавних набавки за портал Јавних набавки 

- Израда предлога Финансијског плана за 2017. Годину и достављање надлежним огранима 

- Текући послови 

 - Израда и предаја обрасца за ПДВ – квартално;  
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Август 2016. - Предлог и план потрошње материјала за канцеларијки, наставни, материјал за наставну базу;  

- Исплата јубиларних награда за 2016. одину; 

- Текући послови 

  

 

 

 

 

Током године 

 

- Унос и преглед путем веб апликације новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног 

сектора и привредних субјеката;  

- Поштовање рокова измирења новчаних обавеза  - пројекат РИНО; 

- Текући послови везани за дневну ажурност извода Управе за јавна плаћања и благајне; 

- Обрачун и исплата зарада и осталих личних примања као и пратећи послови везани за исте; 

- Обрачун и исплата накнаде за боловање преко 30 дана, сарадња са Фондом за здрав.и социјално осигурање 

- Обрачун и исплата накнаде за породиљско боловање, сарадња са са Градским секретаријатом за дечију 

заштиту; 

- Обрачун исплата солидарне помоћи и јубиларних награда, сарадња са Градским секретаријатом; 

- Сарадња са Трезором на пословима личних примања радника, припрема података за обрачун; 

- Формирање и књижење аналитике уплата ученика; 

- Израда месечних извештаја Заводу за статистику;  

- Издавања потврда о висини зараде радницима школе по различитим основама; 

- Уплата пазара Наставне базе на рачуне школе који се воде код Управе за Трезор; 

- Евиденција корисника стоматолошких корисника, реализација чекова грађана за извршене стоматолошке 

услуге и праћење уплата истих; 

- Спровођење закључака Судских извршитеља ради намирења новчаног потраживања запослених;  

- Послови наручивања набавке, сређивања, продаје и вођење документације о раду промет денталних 

материјала/ инструмената; 

- Месечна израда и достављање пореских пријава Пореској управи и ажурирање обавеза и потраживања 

Портал пореске управе – апликација; 

- Ажурирање и достављање података  Управи за Трезор РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ; 

- Формирање и ажурирање списка запослених за накнаду превоза у Градском јавном саобраћају (Бусплус - 

апликација);  

- Достављање захтева са пратећом документацијом  Министарству просвет, науке и технолошког развоја 

податке за исправку квоте приликом исплате зараде.  

- Израда и подношење захтева за рефундацију трошкова Грасдком секретаријату.  

- Сарадња са агенцијом која изводи екскурзију везана за уплате родитеља и реализацију  чекова. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

Број одржаних седница 6  редовних седнице, без одлагања уз присуство свих или већине чланова.  

 

 

Датуми одржаних 

седница: 

 

 14.09.2015.године. 

 22.09.2015.године. 

 28.10.2015.године. 

 02.12.2016.године. 

 25.02.2016.године 

 16.05.2016.године 

 

 

Датуми одржаних 

електронских седница 

 01.09.2015.године; 

 14.01.2016.године; 

 29.01.2016.године; 

 07.03.2016.године; 

 25.03.2016.године; 

 05.04.2016.године и 

 19.04.2016. године 

Школски одбор је: 

 Упознат са оставком Ђорђевић Новице, члана Школског одбора, представника јединице локалне самоуправе, на место члана 

Школског одбора, дел број: 010-58 од 10.06.2015. и дописом Зуботехничке школе – обавештењем Градској општини Звездара да 

је Новица Ђорђевић дао оставку; 

 Усвојио Записник са претходне Пете седнице Школског одбора; 

 Донео одлуку о усвајању Извештаја о успеху ученика на крају школске 2014/2015 године; 

 Донео одлуку о усвајању Извештаја о раду Зуботехничке школе за школску 2014/2015 годину; 

 Донео одлуку о усвајању Извештаја о раду директора школе за школску 2014/2015 годину; 

 Донео Годишњи план рада Зуботехничке школе за школску 2015/2016 годину; 

 Донео одлуку о формирању одбора за безбедност и здравље на раду; 

 Донео одлуку о усвајању Извештаја о стручном усавршавању у Зуботехничкој школи за школску 2014/2015 годину; 

 Донео План стручног усавршавања за школску 2015/2016 годину; 

 Донео Измене и допуне Статута Зуботехничке школе дел број: 01-715 од 12.09.2013. године; 

 Донео одлуку о Изменама и допунама Правилника о раду Зуботехничке школе, дел број: 01-507 од 09.06.2015; 

 Донео одлуку о висини учешћа родитеља на принципу добровољности у административним, хигијенским и трошковима 
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обезбеђења и осигурања ученика за школску 2015/2016 годину, које по ученику износи 3000,00 динара; 

 Донео одлуку о висини цене школарине за преквалификацију, специјализацију и испите за школску 2015/2016 годину; 

 Донео ценовник пружања здравствених услуга у Поликлиници Зуботехничке школе; 

 Донео одлуку којом се фирми „Молађо“ Д.О.О. из Београда продужава закуп простора за продају пецива за школску 2015/2016 

годину и Обрадовић Милоје одобрава продужење закупа простора фискултурне сале за школску 2015/2016 годину; 

 Донео одлуку о отпису расходованих основних средстава која немају књиговодствену вредност; 

 Донео закључак да је упознат са: Законом о измени Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 

број 68/15), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ 68/15), 

Правилником о критеријумима и стандардима финансирања установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ број 72/15), Правилником о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета 

средњег стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита („Просветни гласник РС“ број 9/2015), Записником 

о ванредном инспекцијском надзору Зуботехничке школе у поступку утврђивања испуњености услова за верификацију 

образовног профила стоматолошка сестра – техничар од стране сектора за инспекцијски надзор Секретаријата за образовање и 

дечју заштиту Градске управе Града Београда, дел број: VII-06 број 614-649/2015;614-650/2015 од 02.09.2015.године; 

 Донео закључак о упознавању са: листом технолошких вишкова и потреба Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

попуњавањем радних места преузимањем, допуњавањем фонда наших запослених до 100% у другим школама и са проблемом 

педагога школе, који траје од 2013. године, као и са потребом за два доктора стоматологије; 

 Донео Решење о упућивању директора школе Биљане Благојевић Седлар на службени пут у сврху извођења екскурзије трећег 

разреда школске 2015/2016 године у Грчку у периоду од 23.09.2015. до 27.09.2015. године; 

 Донео одлуку о увећању плате из сопствених средстава за месец септембар због повећаног обима посла следећим запосленима: 

Маји Врачар, Маријани Пеулић, Немањи Здравковић, Александри Мијовић, Ениси Меноски, Биљани Чубрило, Јелени Веиновић, 

Миљи Аничић и Жарку Вукићевићу; 

 Донео одлуку о придруживању подршци Наставничком већу и Савету родитеља директорки Биљани Благојевић Седлар и 

осуђивању неистина које нарушавају углед Зуботехничке школе и директора, које је своје одлуке доносила у складу са Законом 

и искључиво у интересу ученика; 

 Донео Анекс број 3 Плана јавних набавки Зуботехничке школе за 2015. годину, а који се односи на набавке на које се закон не 

примењује (набавка једног апарата „Frez Paralelometar“са техничким микромотором и набавка једног апарата за воду); 

 Усвојио записник са претходне Шесте седнице Школског одбора; 

 Донео одлуку о утврђивању одговорности Биљане Благојевић Седлар, директора Зуботехничке школе у доношењу одлука о 

пребацивању ученика из других школа ради настављања започетог школовања у истом трајању, Школски одбор сматра да је 

одлуке о пребацивању доносила јавно уз сазнање и подршку већине Наставничког већа, при чему се руководила искључиво 

интересом ученика и школе, поштујући принципе образовања и васпитања прописане чл 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15), а имајући у виду да се оваквим одлукама не 
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умањује право осталих ученика; 

 Одбио као неосновану жалбу Јовановић Јелене број 010-187 од 11.09.2015. године, на Решење директора Зуботехничке школе 

којим се одбија њен захтев за прелазак у први разред Зуботехничке школе у школској 2015/2016 години; 

  Одбио као неоснован приговор Гарић Наталије број 010-196 од 15.09.2016. године, на Решење директора Зуботехничке школе 

којим се одбија њен захтев за прелазак у први разред Зуботехничке школе у школској 2015/2016 години; 

 Усвојио захтев ученице Спремо Нине за ослобађање од плаћања школарине; 

 Донео одлуку о увећању плате за месец септембар Гојнић Војину, др стоматологије, због успешно савладаног специјалистичког 

испита из Оралне хируригије; 

 Усвојио Записник са претходне Седме седнице Школског одбора; 

 Упознат са Записником о контролном инспекцијском надзору над радом Зуботехничке школе од стране сектора за инспекцијски 

надзор Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда дел. број:VII – 06 број 614-791/15 од 

14.10.2015. године; 

 Донео закључак да је већ разматрао сва питања наложена дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 

611-00-1890/2015-03 од 12.10.2015. године и обавестио о томе надлежне у Министарству; 

 Донео Измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке Зуботехничке школе; 

 Донео Правилник о упознавању са Законом о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“ број 128/14); 

 Упознат са Записником о редовном инспекцијском надзору Зуботехничке школе од стране сектора за инспекцијски надзор 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда дел. број:VII-06 број 614-1194/2015 од 27.10.2015. 

године; 

 Под тачком „разно“ представници Ученичког парламента упознали су Школски одбор да у Зуботехничкој школи нема насиља и 

да је обележен Дан здравља; 

 Усвојио Записник са претходне Осме седнице Школског одбора; 

 Усвојио Извештај о успеху ученика на крају првог класификационог периода школске 2015/2016 године; 

 Усвојио Извештај о реализацији екскурзије за ученике трећег разреда Зуботехничке школе и Извештај о реализацији излета 

планинарске секције Зуботехничке школе; 

 Упознат са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник 

РС“ бр 86/15); 

 Донео Анекс Плана јавних набавки Зуботехничке школе који се односи на набавке на које се закон не примењује (звучник, 

сталак за микрофон, каблови, ЦД плејер и таблет); 

 Донео одлуку о куповини 90 м2 ПВЦ подлоге за лабораторије и зубну технику у оквиру Наставне базе, сагласност о куповини 

честитки за Нову годину, као и за набавку хране, пића и колача за школску славу; 

 Донео одлуку о давању сагласности за закуп простора у приземљу за дистрибуцију материјала за потребе наставе у периоду од 

четири године; 
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 Упознат са реализацијом два семинара из Каталога Министарства просвете, науке и технолошког развоја везаних за оцењивање 

које је похађало 60 учесника, затим са стручним усавршавањем више наставника и представљањем Зуботехничке школе на 

стручним предавањима; 

 Упознат са обавештењем (у неодговарајућем законском року) о избору новог председника синдиката СОС (8 чланова); 

 Усвојио Записник са претходне Девете седнице Школског одбора; 

 Усвојио Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта школске 2015/2016 године; 

 Усвојио Извештај о стручном усавршавању за период септембар – децембар 2015. године; 

 Усвојио Извештај о финансијском пословању Зуботехничке школе за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године; 

 Дао сагласност за набавку три рачунара и три монитора за потребе секретаријата и администрације; 

 Упознат са извештајем о обављеном спољашњем вредновању Зуботехничке школе бр: 611-00-073/2016-11 од 27.01.2016 године; 

 Дао сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Зуботехничке школе, дел. бр: 01-76 од 08.02.2016 

године; 

 Упознат са записницима о инспекцијским надзорима: инспекцијски надзор Зуботехничке школе у поступку контроле извршења 

мера наложених записником VII-06 број 614-649/2015 од 27.10.2015. године од стране Сектора за инспекцијски надзор 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда, дел број VII-06 број 614-1194/2015 од 04.02.2016. 

године, инспекцијски надзор Зуботехничке школе од стране Сектора за инспекцијски надзор Секретаријата за образовање и 

дечју заштиту Градске управе Града Београда, дел број VII-06 број 614-145/2016 од 04.02.2016. године, ванредни инспекцијски 

надзор Зуботехничке школе у поступку контроле провере навода из представке председника Форума средњих стручних школа 

Београд од стране Сектора за инспекцијски надзор Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда, 

дел број VII-06 број 614-16/2016 од 09.02.2016. године; 

 Одобрио увећање плате директору Биљани Благојевић Седлар за период фебруар-март-април за школску 2015/2016. годину; 

 Дао сагласност на одлуку Савета родитеља о избору за фотографисање ученика и матураната фирме „F.M. photo“ – „Јоксимовић 

Милан и ортак из Београда“; 

 Усвојио записник са претходне Десете седнице Школског одбора и сви записници са електронских седница (од: 

07.03.2016.године, 25.03.2016.године, 05.04.2016. године и 19.04.2016.године); 

 Усвојио Извештај о успеху ученика на крају трећег класификационог периода школске 2015/2016. године; 

 Усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених за период септембар-децембар 2015. године; 

 Усвојио Извештај о екскурзији ученика првог разреда у Врњачку бању; 

 Усвојио Извештај директора школе о посети Средњој зуботехничкој школи Сарајево и о сарадњи са том школом и планираној 

посети гостију из Сарајева; 

 Под тачком „разно“ обавештен о стручном усавршавању запослених на Тари (директор школе Биљана Благојевић Седлар и 

помоћник директора Коста Поповић) и на Авали (директор школе и секретар Биљана Чубрило), затим о Републичком такмичењу 

матураната зубних техничара које је одржано на Борском језеру у оквиру „Мајских сусрета“, којом приликом су наши ученици 
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освојили прва четири места, о Данима здравља радника у Врњачкој бањи где је школу представљао др З. Поповић и ученица 

четвртог разреда Грујић Милица, о презентацији стручног рада др Пилиповић И. у оквиру конгреса на Златибору; 

 Упознат од стране представника Ученичког парламента о следећим активностима школе: хуманитарни турнир у фудбалу, Дан 

замене улога и хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“;  

 Упознат са резултатима ученика на такмичењима: Милошевић Вања – сребрна медаља у пливању, Ђурић Растко – пласман на 

Републичко такмичење у рецитовању, Миљеновић Ања – друго место у бацању копља на Градском такмичењу. 

Електронске седнице школског одбора: 

 Усвојио измене Плана јавних набавки за 2015. годину, а односи се на набавке на које се закон не примењује; 

 Донео Анекс 40-часовне радне недеље за школску 2015/2016. Годину, због одласка запослених у пензију; 

 Дао сагласност за набавку апарата „LED C LED LAMPA“ коју продаје фирма Неодент; 

 Донео решење о увећању плате директору школе Биљани Благојевић Седлар за месец децембар 2015. године 

 Усвојен предлог Финансијског плана школе за 2016. годину; 

 Донео Финансијски план Зуботехничке школе за 2016. Годину; 

 Дао сагласност на набавку пригодних поклона запосленим дамама у Зуботехничкој школи за 8.март 2016. Године; 

 Дао сагласност – донео решење о упућивању на службени пут директора Биљане Благојевић Седлар на следећа путовања: 

семинар у Пролом бањи у организацији Заједнице медицинских школа од 29. до 30.03.2016; пут у Сарајево – присуствовање 

прослави јубилеја Средње зуботехничке школе из Сарајева од 06. до 08.04. 2016. године и стручни скуп на Тари од 21. до 

23.04.2016. године у организацији Друштва директора школа Србије; 

 Дао одобрење за куповину парне станице – пегле за вешерај; 

 Усвојио Извештај о раду директора школе за период септембар 2015 – април 2016 године; 

 Донео решење о образовању Комисије за спровођење поступка утврђивања лица за чијим је радом делимично или у потпуности 

престала потреба (за школску 2016/2017 годину). 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА  
 

Број седница 5  редовних седница,   уз једно одлагање, уз присуство свих или већине чланова. 

 

Датуми 

одржаних 

седница 

 14.09.2015.године 

 02.12.2015.године 

 25.02.2016.године 

 25.03.2016.године 

 26.05.2016.године 

Савет родитеља је:  

 конституисан на првој седници Савета родитеља, изабран је председник и заменик;  

 усвојио записник са претходне седнице одржане дана 31.03.2015; 

 усвојио Извештај о раду Савета родитеља за школску 2014/2015. годину; 

 усвојио Извештај о успеху ученика на крају школске 2014/2015. године; 

 донео закључак да је размотрен Извештај о раду Зуботехничке школе за школске 2014/2015 годину, Годишњи план рада школе 

за школску 2015/2016 и Извештај о раду директора школе за школску 2014/2015 годину – без примедби и предлога; 

 упознат са процедурама сарадње између ученика, родитеља и наставника у Зуботехничкој школи и системом подршке 

ученицима у учењу; 

 усвојио Извештај о уплаћеним и утрошеним средствима родитеља – средствима учешћа родитеља у административним, 

хигијенским и трошковима обезбеђења и осигурања ученика за школску 2014/2015 годину; 

 донео одлуку о висини учешћа родитеља на принципу добровољности у  административним, хигијенским и трошковима 

обезбеђења и осигурања ученика за школску 2015/2016. годину што по ученику износи 3000,00 динара (словима: 

трихиљадединара); 

 учествовао у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника за школску 2015/2016 годину; 

 упознат са изабраним понуђачима за мантиле, осигурање и обезбеђење ученика за школску 2015/2016 годину – без примедби и 

предлога; 

 упознат са извођењем екскурзије за 2015/2016 годину и дао сагласност на програм, цену и избор агенције за организовање и 

извођење екскурзије у Грчку за ученике трећег разреда; 

 донео одлуку о упућивању директора школе на екскурзију у Северну Грчку због безбедности ученика; 

 донео одлуку о подршци раду директора школе Биљане Благојевић Седлар, јер сматра да су континуирано информисани о раду 

директора и о свим активностима школе на седницама; 

 једногласно осудио неистините тврдње које нарушавају углед ученика, родитеља, наставника, директора и свих запослених 

Зуботехничке школе; 

 усвојио записник са претходне прве седнице Савета родитеља; 
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 донео закључак о разматрању Извештаја о успеху ученика на крају првог класификационог периода школске 2015/2016 године; 

 донео закључак о упознавању са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени гласник 

РС“ бр. 82/15); 

 донео закључак о упознавању са базом података о даљем школовању и раду наших ученика након завршене школе; 

 донео закључак о упознавању са праћењем адаптације ученика првог разреда на услове рада у Зуботехничкој школи; 

 донео закључак о разматрању Извештаја о реализацији екскурзије за ученике треће године; 

 донео закључак о упознавању са поступком за реализацију планираних екскурзија за ученике прве и друге године; 

 донео одлуку којом се даје сагласност на програм екскурзије Зуботехничке школе за ученике треће године (Грчка) и четврте 

године (Северна Италија) за школске 2016/2017 годину; 

 донео закључак о упознавању са радом и активностима Ученичког парламента за школску 2015/2016 годину; 

 донео закључак да је упознат са следећим активностима школе: 
У протеклом периоду у школи је реализовано: 

- Бесплатан систематски преглед ученика првих разреда; 

- Акција добровољног давања крви; 

- Хуманитарна акција "Чеп за хендикеп", у организацији ученичког Парламента; 

- Наша ученица Маја Јевтић 1/5 учествовала је на Ђачким песничким сусретањима општине Звездара, и освојила 3 место (ментор Ана 

Ристовић Чар); 

- Реализована су два излета у организацији планинарске секције (Сремски Карловци и Врдник); 

- “Орјентационо кретање“ на Ади Циганлији (учествовало је 434 ученика); 

- Одржани су дани здравља са здравом ужином и контролом нивоа шећера у крви и мерењем крвног притиска; 

- Ученици су са наставницима вежби посетили Београдски сајам стоматолошке опреме и материјала; 

- Ученици су учествовали на манифестацији “Дани срца на Звездари“, били активни на трибини “Кладионице и замке интернета“, показали 

“Креативно писање“ у оквиру Звездаријаде; 

- 70 ученика посетило је Београдски сајам књига, купљене су 24 књиге за школску библиотеку; 

- 85 ученика посетило је позоришне представе са наставницом Наташом Петровић; 

- 130 ученика другог разреда посетило је изложбу у Природњачком музеју на Калемегдану “Кроз свет инсеката из Србије“, са наставницом 

Јеленом Петковски; 

- Посета музеју Српске православне Цркве, ученици ¾ одељења, са наставником Лукић Александром; 

- Ученици првог разреда посетили су Спомен музеј Иве Андрића и музеј Вука и Доситеја; 

- Покренута је акција под називом “Протеза на поклон“, где ће ученици трећег разреда са својим наставником урадити протезу за баку 

једног од ученика; 

- У припреми је организација акције “Научи да плешеш“, коју је покренуо Ученички парламент са својом председницом Милицом Грујић, 

- Одржано је више угледних часова из: историје, српског језика и књижевности, анатомије и филозофије са латинским језиком; 

- Обележен је Дан превенције ХИВ-а у организацији Ученичког парламента; 

 Донео закључак о упознавању са Протоколом о сарадњи школа – Средње Зуботехничке школе из Сарајева и Зуботехничке школе 
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из Београда; 

 Усвојио записник са претходне Друге седнице Савета родитеља Зуботехничке школе; 

 Донео закључак о разматрању Извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта школске 2015/2016 године; 

 Донео закључак о упознавању са Извештајем о обављеном спољашњем вредновању Зуботехничке школе од стране Тима за 

спољашње вредновање Школске управе Београд, којом приликом је Зуботехничка школа добила највишу оцену; 

 Донео одлуку и дао сагласност на започињање поступка прикупљања понуда за реализацију екскурзије за ученике прве, друге, 

треће и четврте године за школску 2016/2017 годину; 

 Донео закључак о упознавању са активностима у школи у протеклом периоду, Новогодишњом прославом и Извештајем о 

обележавању дана Светог Саве; 

 Донео одлуку и прихватио понуду фотографске радње „F.M.photo – Јоксимовић Милан и ортак из Београда“ за фотографисање 

ученика и матураната Зуботехничке школе; 

 Усвојио записник са претходне Треће седнице Савета родитеља Зуботехничке школе; 

 Дао сагласност на избор агенције и цену за организацију екскурзије ученика првог разреда школске 2015/2016 године у Врњачку 

бању, ученика трећег разреда школске 2016/2017 године у Северну Грчку и Метеоре и ученика четвртог разреда школске 

2016/2017 године у Будимпешту и Беч; 

 Донео закључак о упознавању са избором агенције – угоститељског објекта за прославу матурске вечери школске 2015/2016; 

 Донео закључак о упознавању са поступком избора уџбеника и доступним листама одобрених уџбеника на сајту Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја за школску 2016/2017 годину; 

 Донео закључак о разматрању Извештаја о самовредновању – кључне области: подршка ученицима; подручје вредновања: лични 

и социјални развој ученика; 

 Пета седница Савета родитеља заказана је за 16.05.2016 године у 18,00 часова. Контактирањем унапред чланова Савета родитеља 

утврђено је да најмање 13 чланова није у могућности да присуствује, чиме не би постојао кворум за одлучивање, па је Пета 

седница одложена за 26.05.2016. године. 

 Усвојен Дневни ред Пете седнице Савета родитеља Зуботехничке школе; 

 Усвојен записник са претходне Четврте седнице Савета родитеља; 

 Спровео поступак избора новог члана Школског одбора из реда родитеља.  Предложена су 3 кандидата: 

              1.  Чаировић Александра, представник одељења I/4, 

              2.  Корићанац Александар, представник одељења II/5, 

              3.  Веселиновић Љепосава,  представник одељења III/6. 

             Изабрана је изборна комисија од три члана која је у присуству секретара Школе пребројала гласове исказане на гласачким листићима,       

истоветно овереним печатом Школе, на којима су била исписана имена предложених чланова Савета родитеља. 

         Након пребројаних гласова изборна Комисија је констатовала да су кандидати добили следећи број гласова: 

          1.  Чаировић Александра , 7 гласова, 

          2.  Корићанац Александар,  7 гласова, 
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          3.  Веселиновић Љепосава,   7 гласова. 

          Није било примедби на поступак и регуларност гласања. 

Због идентичног броја добијених гласова у првом кругу гласања, изборна комисија и Савет родитеља су приступили другом кругу гласања, а 

комисија је у присуству секретара Школе пребројала гласове исказане на гласачким листићима овереним печатом Школе, на којима су била 

исписана имена сва три кандидата. 

Након пребројаних гласова, изборна комисија је констатовала и својим потписом потврдила да су кандидати добили следећи број гласова: 

1. Чаировић Александра, 1 глас, 

2. Корићанац Александар, 18 гласова, 

3. Веселиновић Љепосава, 2 гласа. 

 Комисија констатује да је  за члана  Школског одбора Зуботехничке школе, тајним изјашњавањем, изабран кандидат: 

        Корићанац Александар,  представник одељења II/5.  

 Донео закључак којим је констатовано да је са 18 гласова „ЗА“ од 21 присутног члана Савета родитеља изабрао, односно 

Градској управи Града Београда предложио за именовање кандидата Корићанац Александра, представника одељења II-5, на 

место новог члана Школског одбора из реда родитеља, уместо Максимовић Милорада. 

 Донео закључак и усвојио Анализу рада на трећем класификационом периоду: оствареност обавезног наставног плана и 

ваннаставних активности, утврђивање успеха ученика, изостајања ученика, похвале, васпитно-дисциплинске мере; 

 Донео закључак о упознавању са Извештајем о самовредновању у области Настава и учење, подручје вредновања: учење и 

предлози мера; 

 Донео закључак о упознавању са Извештајем о екскурзији првог разреда у Врњачку бању; 

 Донео закључак о упознавању са Извештајем директора школе о службеном путовању у Сарајево и остваривању сарадње са 

Средњом зуботехничком школом из Сарајева; 

 Упознат са следећим активностима школе:  
- финансијском извештају о уплати учешћа родитеља у административним и хигијенским трошковима школе  и појединачно о учешћу 

сваког одељења који је из године у годину све мањи и једва покрива трошкове осигурања ученика и обезбеђења. 

- „Базар – пазару“ који представља прилику да ученици јефтиније или разменом набаве уџбенике за следећу школску годину, а 

нарочито из стручних предмета; 

- хуманитарном турниру који су организовали ученици предвођени Ученичким парламентом, а којом приликом је прикупљено 50.000 

динара хуманитарне помоћи у новцу; 

- освајању сребрне медаљу у пливању на Школској олимпијади  ученице Вање Милошевић 

- освајању првог места у бацању кугле на Градском такмичењу у атлетици  ученице Ање Миловановић; 

- победи ученика Растка Ђурића на Градском такмичењу рецитатора и његовом учествовању на Републичком такмичењу у Ваљеву уз 

подршку и пратњу наставнице српског језика Радмиле Милановић; 

- одржавању „Стенд-ап“ представе ученика Душана Павловића, којом приликом је школа, као госта изненађења, имала част угостити 

великог књижевника и академика Матију Бећковића; 

- учествовању наших ученика на Републичком такмичењу зубних техничара у оквиру „Мајских сусрета“. Зуботехничка школа је 

коорганизатор такмичења. Зуботехничку школу су представила два наставника школе са стручним радовима: Томислав Алавања и 
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Лазар Миљковић. На републичком такмичењу ученици наше школе освојили су прва четири места: 

- 1. место: Симона Милановић-ментор Милица Станковић,  

- 2. место: Сара Берберовић-ментор Иван Унфетер, 

- 3. Место: Борис Васковић-ментор Душко Стојановић, 

- 4. Место: Неда Вујновић-ментор Иван Унфетер, 

- На 6. Међународном конгресу Нациионалне асоцијације здравствених радника Србије, одржаном у Врњачкој бањи, Зуботехничку 

школу су са стручним радовима представљали наставници школе: Јелена Бојиновић, Милан Михајловић и Светлана Петковић. Поред 

наставника, као коаутори учествовали су и ученици школе: Ана Пипески, Никола Станисављевић, Исидора Пантић и Милица Грујић. 

- Зуботехничка школа је ушла у пројекат „Препознавање и задовољавање неких здравствених потреба посебно осетљивих групација 

становништва градске општине Звездара - деце укључене у живот и/или рад на улици, кориснике Свратишта које се налази на 

Звездари“. 

- Емитована је  емисија „Изабери ме“ на РТС2, где су наши ученици представили Зуботехничку школу у најбољем светлу. 

- Родитељи су упознати да се у школи реализује више угледних часова који имају за циљ унапређење наставе. 

- Родитељи су упознати са предстојећим дешавањима у школи: Звездоденс и Историјски маскенбал. 

 

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

Током године  

- Посете позоришним представама 

КПГТ, представа «Кабаре», 22.10 2016. 25 колега у организацији Н. Петровић; 

Сава центар «Певај брате», 60 ђака, 22.10.2015. са Н. Петровић; 

Атеље 212, «Поморанџина кора», 6.12 2015. 30 ђака организација Н. Петровић; 

Звездара театар «Воз», 22.1 2016. 25 колега организација  Н. Петровић 

Кабаре у Земуну «Да,то су били дани», 29.2. 2016. 5 ученика и професори, Н. Петровић 

Академија 28, «Љубав у доба кокаина», 12.5 2016. 129 ђака, Радмила Милановић и Наташа Петровић 

- Пројекат “Junior Achievement“ (12-5) 

- Музички фестивал Звездоденс (4-6) 

- Награда књигом највернијег читаоца школске библиотеке 

- Посете верским објектима 

- Сарадња са уметничким факултетима, изложбе 

- Учешће на сајмовима образовања- промоција Школе 

 

Септембар 2015. 
- 12.09 2015. Посета  музеју Вука и Доситеја., са наставницом српског језика и књижевности Н. Петровић 

- 12.9.2015. Једнодневни излет Сремски Карловци, планинарска секција  

- 19.09.2015.Оријентационо кретање на Ади Циганлији,  наставници  Т. Жутић, К. Поповић, В. Весић; 

- 24.09 2015. Посета музеју Иве Андрића, 1/4 са наставницом српског језика и књижевности Н. Петровић 
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- Упознавање значајних одредница историје и културе Грчке и Мађарске, као дестинација за извођење 

екскурзија за 3. и 4. разред 

- ученици школе су посетили изложбе: „Атлантида“ вајара Ратка Вулановића, међународну изложбу 

калиграфије и изложбу ликовне колоније „Златибор 2014.“  у галерији РТС, Љ. Теодоровић Милинковић 

- посета ученика првог и другог разреда изложби слика:“Избор из опуса“ Љубе Поповица у галерији РТС, 

Љ. Теодоровић Милинковић. 

 

 

 

Октобар 2015. 

- 21.октобар: Дан сећања на српске жртве у 2.светском рату-обележавање (В. Петровић, ученици другог 

разреда); 

- 23.10.2015. Посета Природњачком музеју ''Кроз свет инсеката Србије'', ученици другог разреда   

наставник  Ј. Петковски; 

- Посета Сајму књига, 25. 27 и 30.10. 2015. наставници Ераковић С., А. Ристовић, Р. Милановић, Н. 

Петровић,  З. Дамјановић и  К. Клисарић; 

- ученици првог разреда су посетили изложбу Надежде Петровић у галерији Дома војске Србије, Љ. 

Теодоровић Милинковић; 

- посета музеја Српске православне цркве; ученици трећег разреда, вероучитељи Хорват, Лукић. 

 

 

 

Новембар 2015.  

- 3.11.2015. Обилазак Фрушке горе. Музеј хлеба у Пећинцима, манастири Крушедол и Гргетег. У Врднику 

у порти манастира Раваница поред бисте Милице Српкиње ученици одржали рецитал. Наставник С. 

Ђорђевић; 

- Посета Природњачком музеју, веће природних наука; 

- Посета Музеју Николе Тесле, веће природних наука; 

- 11.11.Дан завршетка Првог светског рата, обележавање, Петровић, В. 

 

 

 

 

Децембар 2015.  

- Обележавање Дана борбе против АИДСа, ученички парламент; 

- Обележавање Дана особа са инвалидитетом, ученички парламент; 

- Изложба у холу школе, поводом обележавања 100 година рођења Бранка Ћопића, са Н. Петровић; 

- 11./12. 11.2015. посета ученика Опсерваторију на Звездари са професором, научником који ради у 

Опсерваторији. Наставник С. Ђорђевић;  

- Новогодишња представа «Отворена врата»по тексту Биљане Србљановић,  28.12.2015.у организацији и 

режији професорке српског језика и књижевности В. Кнежевић Живић, са ученицима 3-1,3-3, 4-1 ,4-1, 4-

2, 4-3; 

- Новогодишњи филм на енглеском језику, 28.12 2015. «Млади и опасни», сценарио и припрема С. 

Цветковић, В. Радуловић, снимање В. Весић, са ученицима  2-1, 2-3, 2-4 
- посета Фестивалу науке ''Чуда су свуда''; 6.12. 2015. З. Дамјановић, К. Клисарић, М. Чочовска 

Миловановић;  

- Организација школског квиза Занимљива математика, веће математике и информатике. 
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Јануар 2016 
- Представа поводом дана Светог Саве, 27.01 2016. у организацији Ане Ристовић, «Чувај срце своје», 18 

ученика 1 и 2 разреда; 

- Литерарни конкурс поводом дана Светог Саве 27.01 2016, 1. место Мрђан Јозић 2/1. 

Фебруар 2016. - Обележавање Дана љубави, 24.02 2015. Представа у организацији ученичког парламента. 

- Посета галерији САНУ и изложби академика Душана Оташевића, први разред, Теодоровић Милинковић. 

 

Март 2016. 

- 26. марта обилазак Ваљева и околине. Бранковина, гроб Десанке Максимовић,  манастир Ћелије, 

манастир Лелић, музеј посвећен Св.Николају, Тешњар, Српски Холивуд. Планинарска секција, 

наставница С. Ђорђевић. 

- постављена је изложба у холу школе Портрет жене у ликовним уметностима, паное са репродукцијама и 

пропратним текстом реализација ученици другог разреда. Љ. Теодоровић Милинковић; 

- Ученици одељења I/5 посетили су изложбу сликара Стојана Аралице у галерији РТС-а. и историјску 

поставку „Југ Србије у великом рату“ у холу РТС-а. Љ. Теодоровић Милинковић; 

- Ученици одељења I/6 посетили су у галерија РТС-а изложбу истакнутих српских сликара и вајара, 

учесника ликовне колоније „Златибор 2015“.Љ. Теодоровић Милинковић. 

 

 

Април 2016. 

- Изложба радова на енглеском језику у холу школе, 08.04 2015, избор радова Милица Бошковић; 

- У холу школе изложени су најуспешнији ликовни радови ученика Зуботехничке школе. Посебан пано 

посвећен је радовима ученице Анђеле Дабовић која је показала изванредно цртачко умеће у реализацији 

портрета. Љ. Теодоровић Милинковић; 

- 22.април, обележавање Дана сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 2. 

светском рату, Петровић В., ученици другог разреда.   

 

 

 

 

Мај 2016. 

- 16.05.2016. Посета Историјском музеју, изложба посвећена Михајлу Пупину, ученици 1 и 2 разреда, 

наставници  Н. Петровић, М. Чочовска Миловановић, В. Петровић; 

- 30.  и 31.  05.2015. године посета Ботаничке баште ''Јевремовац'', први разред, наставник Ј. Петковски;   

- Обележавање Дана победе/Европе, ученици другог разреда, В. Петровић; 

- Учешће на Републичкој смотри ученичког ликовног стваралаштва, Београд 11.- 30. јун 2016., галерија 

ОШ “Скадарлија“. Том приликом су изложени радови четрнаест наших ученика чија имена су 

публикована у каталогу овогодишње смотре.  

- галерија Коларац и изложба слика Петра Ђорђевића. Љ. Теодоровић Милинковић; 

- Обележавање Дана школе – Историјски маскенбал «Историја кроз епохе», Петровић В., опраштање са 

предметом историја, ученици другог разреда. 
- Посета Ноћи музеја, Клисарић, Дамјановић, 16.05.2016. ученици прве и друге године;  
- 5.05. - 5.06.2015. ученици су посетили манифестацију „Мај месец математике“,  З. Дамјановић. 

- Прослава последњег наставног дана у школи – матуранти, одељењске старешине. 

Јун 2015. - 3.6 2016. Изложба поводом 400 година рођења Вилијема Шекспира у холу школе,у орг М. Бошковић,  
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- посета Дечијем културном центру где је приказан филм о Михаилу Пупину; ученици првог и другог 

разреда, В. Петровић 

- „Звездоденс“, школска манифестација, ученичке компаније, наставник Т. Алавања; 

- Прослава Матурске вечери - свечана додела диплома,  диплома Вук Караџић и награда: Златан ножић, 

Златна шпатула, Ученик генерације, Спортиста генерације. 

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

 

Број чланова секције 13 

Руководилац секцијом Јелена Петковски 

Број одржаних часова 35 

Септембар 2015. - форморана секција подељена задужења на основу интересовања. 

 

 

 

 

Октобар 2015. 

 

- ''Дан здраве исхране и физичке активности“. Направљени су панои Пирамида исхране, Пирамида воде, 

Модел тањира, Систем шаке из Зимбабвеа, Пирамида исхране и физичке активности, Систем сигнала  

преко којих су ученици могли да се упознају са количином и разноврсношћу намирница У холу школе 

направљена је изложба ученичких радова, за време великог одмора у преподневној и поподневној смени 

понуђена здрава храна (воће и поврће, чај, лимунада,  вода). 
- Посета  изложбе ''КРОЗ СВЕТ ИНСЕКАТА СРБИЈЕ''  која је постављена у Природњачком музеју на 

Калемегдану. Урађени  панои са сликама које дочаравају изложбу ''Кроз свет инсеката'' који су изложени 

у холу школе. 

Новембар 2015. - ''Проблематика токсикоманије и болести зависности'' задужене за ову тему су И Перић,  Д Бранковић 2/2.  
 

Децембар 2015 

 

- Планине Србије – представљање живог света планине Фрушка гора,  ретких и ендемичних врста, 

задужене за ову тему су Ивана Радовановић 2/4, Марија Попадић 2/4, Милица Петковић 2/4. Свој рад 

представиле члановима секције, а пано је изложен у холу школе. Израда украса за еколошку јелку која је 

изложена у холу школе. 

Фебруар 2016. 

 

- Проблематика угрожавања непосредне животне средине уз поштовање принципа одрживог развоја  

Миликић Марија 2/1, Михаило Дунчић 2/1. 

 Март 2016. - Угрожене животињске врсте у Србији - презентација неколико угрожених врста животиња у холу школе 
Вања Костић 2/2, Ана Костадиновић 2/2. 

Април, мај 

 2016. 

- Април –  сређиван је лековити кутак у дворишту школе 

- Мај -  посета Ботаничкре баште заједно са ученицима прве  године 

- Вода за пиће – истраживачки рад на тему квалитет воде за пиће С. Милановић 2/3, Е.  Миленковић 2/3. 
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РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

Секцијом руководи  Радмила Милановић 

Број ученика  10  

 

 

 

 

 

 

 

Активности, време 

реализациије 

                 У септембру 2015. окупили су се стари чланови и нови чланови ове секције. Секцију је чинило 

десет ученика различитих разреда. Усвојен је план рада, а нови чланови су упознати и са досадашњим радом 

секције. До децембра 2015, секција се састајала једном месечно с обзиром на то да су такмичења у 

рецитовању календарски везана за друго полугодиште. Од јануара до априла 2016, одржано је 29 часова. Рад 

је био тимски. Уважавало се мишљење свакога од нас. Предано смо радили на избору песама које би требало 

да одговарају и полу, и узрасту и афинитетима рецитатора. Истраживачки рад је у неким тренуцима био врло 

тежак, јер је већина песама у мушком роду, а редове ове секције испуњавају већином девојке. Након тога, 

песме смо ишчитавали, анализирали (како би рецитатори доживљено изнели своје казивање), правилно 

акцентовали речи, одрђивали дужине, делили на веће мисаоне целине-пасаже, на блокове, проналазили 

логички акценат, градације. Вежбали смо и дикцију, правилан положај тела, правилно дисање, интонацију и 

јачину гласа. На крају, песме су се училе напамет. На школском такмичењу у јануару, одабрана су четири 

ученика за Општинско такмичење, које је и ове школске године било у марту. Успех се ове школске године 

опет нама осмехнуо! Ученик 1/2, Растко Ђурић, освојио је 1. место и тиме се пласирао на Градско 

такмичење, а ученици Никола Митровић 2/3, Ивана Перић 2/2 и Невена Ђурђевић 3/5 похваљени су од 

стране жирија. То нас је подстакло да се са великим ентузијазмом спремамо за још веће признање. Спремање 

је подразумевало све оно што смо радили и за претходна такмичења, али је овога пута било много 

једноставније. Песмом се овладало толико, да смо се поигравали са њом. Такав начин рада чини да 

рецитатор буде још сигурнији у казивању. На Градском такмичењу у априлу, изненађење и одушевљење! 

Наш представник је један од петоро такмичара који су се пласирали на Републичко такмичење. Ово је први 

пут да је Зуботехничка школа имала ученика на оваквом такмичењу. Утолико смо поноснији на себе!  

Републичко такмичење је било у Ваљеву 24.5.2016.  Конкуренција је била велика, јер су се на једном месту 

нашли најбољи рецитатори из целе Србије. Нисмо освојили ниједно место, али смо задовољни, јер нас и 

само учешће на оваквом такмичењу мотивише да идуће школске године будемо још бољи. За нас је Растко 

најбољи! 
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ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 

Руководилац секције  Весна Кнежевић Живић 

Број ученика  9 

 

 

 

 

 

Октобар 2015. 

Одржан први радни састанак досадашњих чланова Драмске секције и донета одлука о пријему нових 

чланова. 

Усвојен план рада за школску 2015/2016. годину. 

Извршена анализа рада и резултата у школској 2014/2015. години. 

Чланови су дали своје предлоге за побољшање услова за извођење школских представа. 

Формирана је секција, рад су наставили стари чланови: Ивана Живковић, Филип Филиповић IV2, Лазар 

Драмићанин, Марко Марковић IV3 и Вељко Теодосијевић IV1.  Примљени су нови чланови: Каћа Антоновић 

III1, Катарина Чутурило, Лазар Киковић III3, Јулија Цветковић IV3.  

Проучаван одабрани текст на предлог проф. Весне Кнежевић Живић „Отворена врата“ ауторке Биљане 

Србљановић. 

Прилагођавање текста времену трајања представе и условима извођења. 

Одржане читалачке пробе на којима је извршена и подела улога. 

 

 

Новембар 2015. 

 

Увежбавање драмске сцене и ситуације у одабраном тексту. С обзиром на скромне услове, јер се представе 

играју у школском холу без техничке подршке и адекватне сценографије, осмишљавана су решења како би се 

текст прилагодио постојећим условима. 

Одржавање распоредних проба и рад на тексту. 

Груписана лица и ствари на сцени. 

Вежбања сценских покрета у комбинацији са текстом.Усвајање текста напамет. 

 

 

 

 

Децембар 2015. 

Увежбаване сценске ситуације, анализирани драмски карактери на импровизованој позорници. 

Вежбање дикције, акцентовање, говорнe радње на одабраном тексту. 

Сценографија и костими (осмишљавање костима и декора у складу са драмским временом и карактером 

драмских јунака). 

Осмишљавање звучних ефеката и музичких деоница у складу са текстом. Израда и постављање декора. 

Генерална проба. 

Премијера (школска приредба) - у холу школе, у понедељак, 28.12.2015.  

Одгледан снимак представе који је постављен и на Yu Tube каналу.Анализиран рад секције и постигнут 

договор за наставак рада у следећој школској години. Сви чланови су добили компакт дискове са снимком 

представе и похваљени су на Наставничком већу за изузетно успешно извођење. Размењена искуства и срећа 

због великог успеха. 
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„ПРИРЕДБА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ“ 

 

Руководилац секције Ана Ристовић Чар 

Број ученика 

обухваћених секцијом 

15 

 

 

 

 

 

Активности, време 

реализациије 

У среду, 27. јануара 2016. у 14 часова одржана је свечана Светосавска академија поводом Дана Светог Саве, 

школске славе. Након говора свештеника, сечења славског колача и наступа хора који је организовала 

наставница музичког Анета Пантић, и ученице Ксеније Миљевић, 1-3  која је одсвирала нумеру на флаути, 

одржана је приредба у организацији и режији наставнице српског Ане Ристовић, под називом ,,Чувај срце 

своје“ у којој је учествовало 18 ученика: Исидора Јовановић, Димитрије Миловановић, Зорана 

Милосављевић, Стефан Лемпоукас (1-4), Маја Јевтић, Ксенија Кандић, Александра Гајић, Миљана 

Тодоровић, Наташа Крајчиновић, Марија Хорват (1-5), Душан Недимовић (1-2), Анђела Вучковић, Ана 

Кукољ, Сандра Томић (1-6) Никола Митровић (2-3), Немања Вучковић, Алекса Јовановић (2-6), Ивана Перић 

(2-2). Подсетили смо се основних светосавских вредности и врлина, хуманости као врлине коју треба да 

негујемо у својој свакодневици, као и развоја школства у Србији кроз векове, великих умова нашег народа, 

као и тога због чега је чувена Доситејева мисао ,,Школе, школе браћо, а не звона и прапорци“, данас нешто 

што непрестано треба да имамо на уму.  Наступ ученика пратио је богат видео-материјал који је пројектован 

на видео-биму.  И ове године у костимирању ученика учествовала је наставница латинског Софија Ераковић, 

а техничку подршку пружио је наставник Томислав Алавања. 

Поводом Дана Светог Саве одржан је литерарни конкурс, у организацији наставнице српског Весне 

Кнежевић Живић. На њему је као најбољи рад на тему »Моја молитва Светом Сави» и «Он је љубио свој 

род» изабран рад ученика Мрђана Јозића, 2-1 који га је прочитао. Школској слави присуствовао је велики 

број гостију, пријатеља Школе.  

Рад на припреми приредбе трајао је од 15. новембра 2015. до 26. јануара 2016. Током новембра месеца 

вршено је прикупљање текстова које ће ученици рецитовати и изводити на приредби, као и избор ученика. 

Током децембра месеца ученици су се окупљали једном до двапут недељно и имали вежбе читања, 

рецитовања, а потом и кретања на сцени. У међувремену се радило и на прикупљању видео-материјала. На 

последњим пробама смо се договарали о сценографији, одећи као и селекцији визуелног материјала који ће 

бити пројектован на видео-биму и имали смо неколико техничких проба. Генерална проба је одржана 26. 1. 

2016. Једној од последњих проба пристуствовали су и чанови тима за екстерно вредновање Зуботехничке 

школе, просветни светници. 
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МЕДИЈАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

Секцијом руководи  Маја Врачар, педагог 

Број ученика  42 

Број састанака  7 састанака  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности, време 

реализације 

У септембру 2015. године на основу израђених критеријума за избор ученика медијатора уз консултације са 

одељењским старешинама изабрани су ученици медијатори – чланови медијаторске секције. На тај начин је 

формирана секција од ученика 1. 2. и 3. разреда.  

Поред редовних чланова секције изабрани су и ученици медијатори за семинар Вршњачка медијација који је 

одржан у другом полугодишту. Родитељи/старатељи су упознати са активностима медијаторске секције и 

реализовним активностима на нивоу школе. Презентација медијације и рада медијаторског тима је део 

акционог плана групе медијатора који су прошли обуку школске 2014/2015.године и презентовали резултате 

рада родитељима у јуну 2015.године, као и одељењским старешинама и одељењској заједници. Презентација 

медијације ученицима на часовима одељењске заједнице припремана је на састанцима медијаторске секције у 

октобру и новембру 2015. године тако што су два медијатора радила у пару презентацију својим вршњацима у 

одељењима 1. и 2. разреда поводом обележавања Међународног дана Толераницје (16.новембра).  

У оквиру плана рада медијаторске секције Зуботехничке школе реализован је семинар из области превенције 

конфликата–вршњачке медијације. Циљна група семинара били су ученици који похађају први и други разред. 

Семинар је  одржан 28. 29. и 30.  марта у наставној бази учионици предвиђеној за обуке у школи. Укупан број 

учесника био је 31. Циљ програма „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију” је 

оспособљавање  адолесцената за ненасилно решавање сукоба.  

Тродневна обука се састојала се од поучавања, вођења, искуственог и партиципативног учења, уз кориштење 

различитих метода (радионичарски метод рада, вежба у групама, индивидуални рад, метод драматизације - 

играње улога). После обуке млади су израђивали акциони план за примену вршњачке медијације у школи. 

Евалуација акционог плана ће се спроводити након сваке активности у школској 2016/2017.години.  

Идеја програма „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију“ је да се кроз примену програма 

у школи млади оспособе да буду посредници у сукобима и на тај начин узму активно учешће у процесима 

решавања сукоба. Реализацијом семинара Вршњачка медијација ученици су се упознали и стекли вештине кроз 

обраду следећих тема: Притисак вршњака, дијаграм вредности младих данас, увод у ненасилну комуникацију, 

бес и како га конструктивно превазићи, управљање конфликтима, школа и медијација, кораци у медијацији, 

типичне грешке медијатора, медијатор на делу-провежбавање медијације. Након реализације семинара урађен 

је акциони план презентовања медијације ученицима на часовима одељењске заједнице и израде паноа и 
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постера за огласну таблу и зидове холова у школи.  

У марту је  реализована посета медијаторског тима Зуботехничке школе вршњачком тиму за заштиту против 

насиља ОШ „Десанка Максимовић“.  

Медијаторски тим Зуботехничке школе посетио је чланове вршњачког медијаторског тима ОШ „Десанка 

Максимовић“ у петак 4. марта 2016. године. Циљ посете је подршка и међусобна размена тимова на тему 

ненасиља у школама. Ученици су разменили искуства о различитим врстама насиља, дисктовали и разменили 

мишљења поводом насиља у окружењу младих данас. Вршњачки медијатори Зуботехничке школе су показали 

висок ниво заинтересованости и спремности да подрже ученике чланове вршњачког тима Основне школе 

„Десанка Максимовић“ да примењују медијацију. Дискутовали су о одржаним медијацијама и тешкоћама у 

прихватању медијације. Намера је да удружени тимови иницирају заједничке акције на тему превенције насиља 

на нивоу општине Звездара.  Након реализације радионица вршњачки едукатори су поделили своја искуства у 

примени медијације, као и тешкоће које су имали приликом посредовања међу вршњацима и предлога за 

решавање сукоба путем медијације.  

Ученици медијатори који су посетили основце у ОШ „ Десанка Максимовић“ са коориднатором медијаторске 

секције Мајом Врачар су: Радановић Милош, II1, Триван Јелена, II1, Витомир Ђорђевић, II4, Сара Глоговац II4, 

Петровић Анастасија, II5, Теодора Гашић, III2, Никола  Марјановић, III2. 

 

 

Евалауција рада 

секције и израда 

плана за наредну 

годину: 

 

Укључивање теме о превенцији конфликата у рад одељењских заједница и рад школе је довело до тога да 

ученици постају активни у решавању проблема који се јављају у њиховом окружењу, уче се преузимању 

одговорности за конфликте који се дешавају. Поред ових, постоји још низ разлога за примену вршњачке 

медијације и добити за школу као што су развој алтернатива традиционалним начинима увођења дисциплине и 

решавања проблема у школи, мењање опште атмосфере и односа који у школи владају. Васпитни значај 

програма за одељењске старешине и наставнике се огледа у томе што мање мање времена проводе водећи 

рачуна о дисциплини и имају боље услови за рад, атмосфера и резултати који се односе на образовну и 

васпитну функцију. Добит за ученике се односе на активност у процесу решавања проблема, усвајање 

конструктивних модела понашања и преузимање веће одговорност за решавање међусобних проблема. 

Родитељи учесника семинара су показали интересовање и подршку деци за одлазак на обуку из вршњачке 

медијације.  

Обука из вршњачке медијације имала је изузетно позитиван утицај на саме будуће медијаторе у смислу 

додатног оснаживања и јачања, као и подизања самопоуздања.  

У даљем раду секције следеће школске године 2015/2016. планирамо да наставимо сарадњу са основним 

школама на Звездари  и подржимо рад вршњачких тимова, као и будемо домаћини основима из вршњачког 

тима ОШ „Десанка Максимовић“ којима је подршка вршњачких медијатора из Зуботехничке школе отворила 

нове идеје и активности за примену програма превенције насиља.                              
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ФОТО СЕКЦИЈА 

 

Секцијом руководи 

наставник 

Владимир Весић 

Број ученика 

обухваћених секцијом 

8 

Септембар 2015 

 

Фотографисање орјентационог кретања на Ади Циганлији 

Фотографисање и израда филма о пријему првака 

Фотографисање и израда филма планинарска секција у Сремским Карловцима 

 

Октобар 2015 

 

Фотографисање и израда филма „Дан здраве исхране“ 

Фотографисање екскурзије у Грчкој 

Фотографисање турнира у фудбалу 

 

 

 

Децембар 2015. 

Фотографисање дечије новогодишње представе за децу запослених 

Фотографисање излета планинарске секције у Врднику 

Фотографисање новогодишње приредбе 

Израда филма новогодишње представе „Отворена врата“ 

Израда музичког спота за потребе новогодишње представе „Отворена врата“ 

Израда новогодишњег филма „Млади и јаки“ 

Израда новогодишњег филма „Маратонци ваде последњи зуб“ 

Фотографисање новогодишње хуманитарне акције 

Фотографисање посете опсерваторије на Звездари 

 

Јануар 2016. 

Фотографисање општинског такмичења у рукомету 

Фотографисање и израда филма са школске славе Свети Сава 

Фотографисање и израда филма и израда паноа са скијања „Варс 2016“ 

Фебруар 2016. Фотографисање излета планинарске секције у Гроцкој 

Фотографисање и израда филма „Дан љубави“ 

Фотографисање и израда филма са стручног усавршавања професора физичког васпитања Крвавец 2016 

 

Март 2016 

Фотографисање турнира у фудбалу 

Фотографисање такмичара у рецитовању 

Фотографисање припрема за Звездоденс 
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Април 2016. 

Фотографисање градског такмичења рецитатора 

Фотографисање и израда филма са екскурзије ученика прве године у Врњачкој Бањи 

Фотографисање акције добровољног давања крви 

Фотографисање продајне изложбе деце из дома за незбринуту децу 

Фотографисање са Београдског маратона 

 

 

 

 

 

 

Мај 2016. 

Фотографисање школског такмичења у моделовању фиксних надокнада 

Фотографисање предавања утицају алкохола, опојних средстава и умора у саобраћају 

Фотографисање  акције  "Безбедност у саобраћају" 

Фотографисање посете Ботаничкој башти 

Фотографисање угледног часа физичког васпитања 

Фотографисање и израда филма Историски маскенбал 

Фотографисање предавања о безбедности у саобраћају 

Фотографисање и израда филма са прославе матураната 

Фотографисање мајских сусрета 

Јун 2016. Фотографисање матурске вечери 
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ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 

Секцијом руководи 

наставник 

Светлана Ђорђевић 

Број ученика 

обухваћених секцијом 

70  

 

 

 

 

 

 

 

Активности, време 

реализациије 

У школској 2015/16.години организовали смо излете по плану и програму. Ткође учествовали смо и у 

украшавању школе као и у обе хуманитарне акције. 

12.09.2015.год Прву акцију организовали смо одлазак возићем ''Романтика'' у Сремске Карловце. Поред 

обиласка знаменитости града одржали смо и рецитал у кући у којој је живео Бранко Радичевић. 

3.11.2015. Следећи излет био је  обилазак Фрушке горе. Обишли смо Музеј хлеба у Пећинцима, посетили 

манастире Крушедол и Гргетег. У Врднику у порти манастира Раваница поред бисте Милице Српкиње 

одржали рецитал. Ко је желео уживао је у купању у базену са термалном водом. 

11.12.2015.год посетили смо Опсерваторију на Звездари са професором, научником који ради у 

Опсерваторији. Сви ученици су по први пут видели Телескоп. 

Ишли смо у обилазак општине Гроцка грацким превозом. Посетили Винчу, Ранчићеву кућу, манастир 

Рајиновац. О нашој посети објављен је чланак у '' Политици ''. 

26. Марта 2016.год Најхрабрији су кренули на излет у обилазак Ваљева и околине. Биле су велике кише и 

поплаве али то није утицало на наше расположење и радозналост. У Бранковини на гробу Десанке 

Максимовић ученик Никола Митровић казивао је стхове ове наше најпознатије песникиње. Никола је 

иницијатор свих рецитала на свим излетима. Затим смо са планинаром из Ваљева посетили манастир Ћелије 

до кога воде 930 степеника. Сазнали о раду и животу Аве Јустина Поповића. Затим смо посетили манастир 

Лелић и поклонили се моштима Св. Николаја. На тераси музеја посвећеном Св.Николају ученик Никола 

Митровић казивао је мисли нашег мудраца. Затим смо посетили Тешњар, Српски Холивуд. 

Планинари су узели учешће у обе хуманитарне акције, у прикупљању ствари за децу дома ''Ј. Јовановић Змај'' 

за Н. Годину као и у продајној излоћби која се одржава у нашој школи сваке године уочи Васкрса. 

За Нову Годину узели смо учешће у украшавању школе са тематиком ''ЧУВАЈМО ПРИРОДУ'' са 2 јелке. 

Једна јелка је направљена од материјала узетог из природе  са поруком ''ПРИРОДА ЈЕ ИЗВОР ЖИВОТ'' и '' У 

ПРИРОДИ ЈЕ СВА ЛЕПОТА'', друга јелка је направљена од пластичних флаша и пластичних кеса и носила 

је поруку ''САКУПЉАЈМО; РЕЦИКЛИРАЈМО; КРЕИРАЈМО!'' 

Чланови планинарске секције су сви ученици наше школе који узимају учешће у нашим акцијама. Њихов 

број је од 20 до 70 ученика. 
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СЕКЦИЈА ЗУБНИХ ТЕХНИЧАРА „КОРОНА“ 

 

Секцијом руководи 

наставник 

Светлана Петковић 

Број чланова секције 40  

Број одржаних часова 49 

 

 

 

Активности, време 

реализациије 

Септембар/октобар 

Формирање секције, упознавање ученика са програмом секције, подела задужења; 

Новембар 

Прикупљање презентација, паноа и очигледних средстава за помоћ у настави; 

Децембар 

Међусобно помагање међу ученицима; 

Израда керамичке креунице, зубни техничар Маја Александрић са тимом ученика. 

Април-мај 

Предавање ученика; 

Израда зуботехничких надокнада од различитих материјала; 

 

 

Планиране 

активности које нису 

одржане 

Формирање медијатеке; Израда логоа школе; Израда комбинованог рада; Излагање прикупљених радова (хол 

школе); Предавање бившег ученика о CAT-CAM керамици; Сређивање сајта школе; Израда школског 

часописа; Такмичење чланова у изради зуботехничких надокнада 

Разлози: 

За реализацију планираних активности које нису остварене имали смо техничких, материјалних и 

временских проблема. За неке активности је потербно много више времена од очекиваног, поједине 

активности захтевају усклађивање са редовном наставом. Током рада секције ученици су показали већа 

интересовања за одређене наставне јединице, које смо продужили на рачун активности за које су ученици 

били мање заинтересовани (узевши у обзир да секција треба да прати интересовања ученика, временом је 

мењан и план рада који са ученицима радила на почетку године). Након евалуације програма, направили смо 

програм за следећу школску годину 2016-2017.  
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САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Координатор 

активности 

Томислав Алавања 

 

 

 

Септембар 2015. 

У недељу, 27.09.15. на СЦ „Олимп“, у организацији Градске општина Звездара, а у сарадњи са 

здравственим институцијама са територије Звездаре, одржана традиционална манифестација „Дан срца на 

Звездари“. Учествовали су: Дом здравља Звездара, КБЦ Звездара, Градски завод за плућне болести и 

туберкулозу Београд, Дом здравља Medigroup, Зуботехничка школа, Медицинска школа и Фармацеутско-

физиотерапеутска школа, Црвени крст Звездаре, као и Галеника а.д. Београд, Волонтерски сервис Звездаре. 

Зуботехничку школу су представљали: Милица Трбојевић, др Марко Гојнић, ученица Јелена Пановић 4/6 

одељења, и Т. Алавања. 

 

 

Октобар 2015 

7.10.2015. у позоришту ПАН Театар одржана је интересантна трибина за младе на све присутан проблем 

код младих под насловом “Кладионице и замке интернета“. Зуботехничку школу су представљала 3 члана 

ученичког парламента: Наташа Крајчиновићовић 1/5, Мања Луковић 3/3, Давид Видић 3/5 и координатор 

парламента, наставница М. Трбојевић. 

8.10. 2015. у 7. београдској гимназији одржана је радионица “Креативно писање“, у оквиру 

манифестације“Звездаријада“. Радионици су присуствовали ученици: Ана Костадиновић 2/2,  Ивана Перић 

2/2,  Драгиња Пешић 3/3, Катарина Чутурило 3/3,  Далифи Мелиса 3/2.  

 

 

 

 

 

Децембар 2015.  

У Београду, 17.12.2015. у хотелу Бест Вестерн М одржан је пословни изазов 2015/2016, регионално 

такмичење за средњошколце из Београда, Панчева, Смедерева, Пожаревца, Ваљева и Шапца. Пословни 

изазов је једнодневно такмичење (у трајању од 9.00 до 19.00 часова) конципиран тако да окупи 100 

средњошколаца из различитих школа који се деле у тимове од по 4-5 ученика. У одређеном временском 

периоду (неколико сати) тимови ученика осмишљавају бизнис идеју као одговор на “изазов” који им 

поставља домаћин такмичења. Током рада, сваки тим има лаптоп и приступ интернету. Ученици 

осмишљавају бизнис план и израђују паувер поинт презентацију. Сваки тим има свог бизнис волонтера 

који је ту да свом тиму помогне саветима, предлозима и искуством. На крају дана, тимови излазе пред 

стручни жири и држе презентацију. Три првопласирана тима добијају награде и пласирају се на 

национално финале. Ове године Зуботехничку школу представљале су ученице: 

Мелиса Далифи, Сеада Далифи, Драгиња Пешић, Катарина Чутурило 

У хотелу Метропол, 2.12.2015. одржана је е-твининг конференција на тему употребе информационо 

комуникационих технологија у настави. Конференцији присуствовала З. Шћекић и Т. Алавања. 
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Током новембра и децембра реализовано је низ активности које су за циљ имале замену и побољшање 

одређених ресурса али такође и промоцију стоматолошке поликлинике и Зуботехничке школе: Након 

обављене јавне набавке купљени су звучници, каблови за исте и 3 сталка за микрофоне, таблет рачунар и 

двд. Такође урађено је 4000 визит карти, 2000 памфлета, 200 новогодишњих честитки, и 200 позивница за 

св. Саву. 

 

Јануар 2016. 

У петак, 22.1.2016. у организацији УК Халитум, одржана је позоришна представа “И ја перем зубе“, у ПУ 

Грофица Олга. Представу  су извели: Драгиња Пешић, Катарина Чутурило и Сара Милошевић, одељења 

3/3, Николина Живковић одељења 4/7, и Нинослав Јовановић, одељења 4/5.  

 

 

 

 

 

 

Март 2016. 

Од ове године, промењен је концепт презентовања школе, и подразумева и демонстрацију топле и хладне 

моделације током наступа али и мини гитарски концерт, тако да је истовремено проширен и број ученика 

који улазе у презентационе тимове.  

Ученички Тим за презентовање чине: Милица Грујић 4/5, Ирина Буђевац 4/5, Богдан Трајковић 4/5, 

Страхиња Распоповић 3/5,  Јована Пејчић 3/4, Катарина Пушица 3/4, Иван Илић 3/4 , Емилија Симеуновић 

3/2, Немања Пешић 3/2, Марија Миликић 2/1, Милана Милуновић 2/1, Милица Костић 2/1, Комазец 

Божидар 2/1. 

Наставнички тим  чине: М. Трбојевић, Ј. Бојиновић, Др М. Гојнић, М. Михајловић, Т. Алавања 

Током марта и априла Зуботехничка школа узела је учешће на 7 презентација. Концепт презентaције 

сaчињен је из 2 делa. Првог, током којег ученици и наставници анимирају зaинтересовaно грaђaнство 

вербaлним презентовaњем обa обрaзовнa профилa, и поделом информaтивних флaјерa и другог дела у 

којем ученици демонстрирају изрaду зубa у воштaној коцкици техником скидaњa воскa, хлaдном обрaдом 

ножићем (прогрaм Морфологије зубa зa први рaзред, обрaзовног профилa-зубни техничaр), и моделовaњем 

једноделних ливених и фaсетирaних круницa, техником нaношењa воскa, топлом моделацијом ножићем по 

П.К. Томaсу (прогрaм Фикнa протетикa 1 зa други рaзред, обрaзовног профилa-зубни техничaр). 

Тим за презентовање школе 5.3. у ОШ Филип Филиповић, чиниле су: Милица Грујић и Ирина Буђевац, 

одељења 4/5  и Марија Миликић и Милана Милуновић одељења 2/1 и наставници М. Михајловић и Т. 

Алавања.  

Тим за презентовање школе 12.3. у ОШ Филип Кљајић Фића, чиниле су: Kатарина Стефановић 3/6, Марија 

Станковић и Милица Вратница 3/7  и наставници М. Трбојевић и др М. Гојнић  

Тим за презентовање школе 12.3. у ОШ Филип Вишњић: Катарина Стефановић 3/6, Зола Трденић 3/6, 

Тамара Миладиновић 3/4, Алекса Делић 3/4, Предраг Адамовић 3/4 и наставница М. Вицковић. 

Тим за презентовање школе 29. и 30.3. у Дому омладине чинили су: Ирена Буђевац 4/5 , Богдан Трајковић 

4/5 , Страхиња Распоповић 3/5, Јована Пејчић 3/4, Катарина Пушица 3/4, Вујковић Јелена3/4, Марија 

Миликић 2/1, Милана Милуновић 2/1 и наставници М. Михајловић и Т. Алавања. 
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Април 2016. 

Кaо резултaт договорa и потписaног уговорa о сaрaдњи 2.11.2015. између Зуботехничке школе из Беогрaдa 

и средње Зуботехничке школе из Сaрaјевa, оргaнизовaн је одлaзaк и посетa прослaви јубилејa 

седaмдесетогодишњице постојaњa средње Зуботехничке школе из Сaрaјевa. 

Зуботехничку школу нa прослaви јубилејa предстaвљaли су директоркa школе др Биљaнa Блaгојевић 

Седлaр, координaтор нaстaвне бaзе др Зорaн Поповић, председницa стручног већa зубних техничaрa Зорицa 

Шћекић, и координaтори  зубне технике нaстaвне бaзе Мирјaнa Мрдaковић и Томислaв Алaвaњa. 

Љубaзност  и топлинa директорке школе Елвире Јaшaрбaшић, прелепa јубилaрнa предстaвa ученикa 

Зуботехничке школе прожетa емоцијaмa, креaтивношћу, и изузетном глумом, остaвилa је нa све нaс снaжaн 

утисaк. Предусретљивост домaћинa, пруженa рукa, и пријaтељскa aтмосферa учинили су дa се нaш први 

сусрет претвори у сусрет двa стaрa и добрa пријaтељa. Резултaт посете је постигнут нaчелни договор о 

продубљивaњу сaрaдње кроз ученичку рaзмену и нaстaвничке стручне посете, сa циљем побољшaњa 

квaлитетa нaстaве и повећaњa регионaлне сaрaдње кроз зaједничко учешће нa конкурсимa и 

мaнифестaцијaмa рaзличитих кaрaктерa. Искрено се зaхвaљујемо свим колегaмa a нaрочито Кaцилa др 

Сaмиру, Лецaј др Медихи, Влaховљaк др Мердити, Тaљaновић др Есaду 

Тим за презентовање школе 5.4. у Занатској школи: М. Ђумић, И. Васиљевић 3/2, наставница М. Трбојевић; 

Тим за презентовање школе 7.4. у ОШ 14 октобар чиниле су: Катарина Чутурило и Драгиња Пешић 3/3; 

Тим за презентовање школе 11.4. у ГО Врачар: Ј. Пејчић и К. Пушица, обе из 3/4 и наставник Т. Алавања; 

Тим за презентовање школе 16.4. у ОШ Владислав Рибникар  чиниле су: Милица Грујић и Ирина Буђевац, 

одељења 4/5 и наставници Ј. Бојиновић и Т. Алавања. 

 

Мај 2016. 

Презентaцијa Зуботехничке шкле у ОШ Деспот Стефaн Лaзaревић у оргaнизaцији нaстaвнице Милице 

Трбојевић одржaнa је 19.05.2016. Школу су предстaвљaли следећи ученици:Видић Дaвид, Зорић Анa И 

Милошевић Тaтјaнa сви из 3/5. 

 

 

 

Јун 2016. 

У среду 8.6.2016. године са почетком у 18 и 30 часова одржан је 11. по реду музички фестивал Звездоденс. 

Овогодишњи фестивал изведен је у једној новој форми, без такмичарског карактера али са великим бројем 

дивно изведених композиција, наших ученика које су ове године били и глумци и певачи. Композиције су 

изведене уз подршку бенда, а не преко матрица. Музичке генерацијске разлике, добра и лоша музика, тема 

су овогодишњег Звездоденса који је изведен у форми позоришне представе и низа од 11 музичких нумера. 

Овом приликом се још једном захваљујем свим одељењским старешинама и наставницима на подршци, 

свима који су својим доласком подржали манифестацију, ученицима на ангажману, и наравно Петру 

Камберу и Стојану Симијоновићу који су режирали и реализовали овогодишњи МФ Звездоденс. 

Похваљујемо ученике: Ивана Миљковића, Ивону Шибул, Јасну Јовановић, Доротеја Димитровског, Јелену 

Вујковић, Јелену Маринковић, Ивану Перић, Николу Митровића, Огњена Милутиновића, Ивана Илића, 

Драгињу Пешић, Анђелу Сикирић, Катарину Чутурило, Луку Маловића, Уроша Ашанина, и техничку 

подршку, Николу Станисављевића и Ану Пиперски. 
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ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Вођа пута и 

подносилац 

извештаја 

 

Коста Поповић 

 

 

 

Екскурзија 

првог разреда 

Извештај са ескурзије Врњачка Бања, 26-28.4.2016 

Дежурна патрола милиције извршила је преглед аутобуса у 7 часова. Полазак је био у 7:30 по програму са 

паркинга ОТЦ Нови Београд. На  пут је кренуло 99 ученика, 6 професора са 2 аутобуса. Сви ученици су дошли на 

време. Са успутном паузом дошли смо до Крушевца где смо обишли локалитете са локалним водичем. На путу до 

Врњачке Бање били смо и у манастиру Љубостиња. По обиласку знаменитости, сместили смо се у хотелу 

„Бреза“.Собе су биле дво и трокреветне. Другог дана обишли смо манастире Студеница и Жича, а после подне и 

шетња кроз саму бању. Тећег дана после слободног преподнева вратили смо се за Београд у вечерњим часовима. 

Хотел „Бреза“ у којем смо били смештени је добар, има спортских садржаја који раде, а у склопу хотела је и  

дискотека. Собе су двокреветне и трокреветне. Храна је добра. За доручак је шветски сто, а за ручак и вечеру  

послужење. 

Аутобуси су чисти, а возачи добри и толерантни. Програм је је у потпуности испуњен. Недостатак: Аутобуси су 

били уклопљени на тачан број путника, тако да је професор морао да седи са учеником.  

Екскурзија 

другог разреда 

Због недовољног броја заинтересованих ученика, планирана екскурзија није реализована.  

 

 

 

 

 

Екскурзија 

трећег разреда. 

Северна Грчка, Паралија,  23-27.09.2015., Агенција Глобус 

Укупно ученика:  130, Одељењске старешине:  6 

Полазак је био заказан за 6:00 на паркингу ОТЦ Нови Београд. После уредно прегледаних аутобуса од стране 

саобраћајне полиције пошли смо ка Грчкој. Са неколико пауза и без већег задржавања на границама у Паралију 

смо стигли у послеподневним часовима. Смештени смо у два хотела категорије четири звездице, где смо били на 

бази полупансиона. Собе су биле дво и трокреветне. Хигијена соба на одличном нивоу.  Другог дана обишли смо 

фабрику икона, Метеоре, манастир Свете Петке. Трећег дана ишли смо у музеј и у обилазак ископина древног 

града  Дионис у подножију Олимпа. Четвртог дана ишли смо пут Солуна где смо имали разгледање истог и посету 

Српском војничком гробљу Зејнтилик. Присуствовали смо званичној церемонији полагање венаца поводом 

годишњице пробијања Солунског фронта. 

Свако вече било нам је оганизовано, тако да смо три пута ишли у дискотеку, и једно вече имали смо националну 

вечеру са програмом фолклора. 
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Храна у хотелу је била изузетна, за оба оброка је био шветски сто са одличном  понудом. 

Агенција је испунила све наше захтеве, аутобуси и возачи више него коректни. 

У Београд смо стигли у недењу  27.09. у вечерњим часовима 

Екскурзија 

четвртог 

разреда. 

Због недовољног броја заинтересованих ученика, планирана екскурзија није реализована 

Зимовање 

ученика, излети 

Планирана зимовања ученика нису реализована због малог броја заинтересованих ученика. 

У оквиру рада планинарске секције ученици су са наставницима имали више пешачких тура и излета у околини 

Београда. Опширније у извештају планинарске секције.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 

Наставник 

задужен за 

праћење рада 

Ученичког 

парламента 

 

 

Милица Трбојевић 

Председник 

парламента 

Подпредседник  

Секретар 

МилицаГрујић 

 

МелисаДалифи 

НевенаЂурђевић 

Конститутивна 

седница 

 

11.09.2015. 

Одржано 

седница 

12 



 130 

 

 

 

Септембар 2015 

 

 

 

     

- 11.09.2015.г. конституисан сазив Ученичког парламента, седници присуствовало 32 представника од укупног 

броја 52; увођење нових представника и подстицање интересовања ученика за рад у Парламенту; 

 кандидатура за места председника, подпредседника и секретара;  

- 11.09.2015.г. Одржана је друга седница Парламента, седници присуствовало 32 представника; након 

представљања кандидата, представници су гласали, председник Парламента   Милица Грујић, 4/5, заменик  Мелиса 

Далифи, 3/2 и секретар Невена Ђуровић, 3/5.  

- делегирани су ученици који присуствују раду Школског одбора, Наставничког већа   Милица Грујић, 4/5 и Огњен 

Стојић 4/5. 

 

 

Октобар 2015. 

Рад на утврђивању и информисању о Пословнику и Статуту Ученичког Парламента. Делегирање ученика 

представника Парламента за Школски одбор и присуствовање седницама Наставничког већа: делегирани  су 

ученици који присуствују раду Школског одбора, Наставничког већа -  Милица Грујић, 4/5 и Огњен Стојић 4/5.. 

Доношење статута Ученичког Парламента и усвајање пословника о раду. 

2.10.2015. -  покренуте су хуманитарне акције,Чеп за хендикеп и помоћ мигрантима.  

23.10.2015. председник парламента Милица Грујић и подпредседник Мелиса Далифи присуствовале су састанку 

”Недеља парламентаризма” у оквиру Канцеларије за младе Градске управе Града Београда. 

28.10.2015. седници Ученичког Парламента присуствовала је психолог Маријана Пеулић која је одржала 

предавање “ Инклузија и толеранција. 

 

 

Новембар 2015. 

2/3..11.2015.г. Седници присуствовао педагог и психолог ради провере рада и функционисања Парламента  

 школи креативног писања присуствовале су ученице Перић Ивана 2-2 и Костадиновић Ана 2-2  

21.11.2015. г. Координатор Ученичког парламента Милица Трбојевић са ученицама Аном Костантиновић 3-3 и 

Бојаном Гаковић 4-6, као представнице ученичког парламента посетиле су Удружење Плава шкољкљ. Удружење 

чине деца са посебним потребама. 

 

 

 

Децембар 2015. 

1.12.2015.г. Обележен Светски дан борбе против АИДС-а. израдом паноа и постера који су постављени на 

упадљива места у школи. Представници Ученичког парламента су делили брошуре и едуковали ученике о вирусу. 

03.12.2015 г Обележен је међународни дан особа са инвалидитетом. У Дечијем културном центру у организацији 

удружења “Плава шкољка ” одржана је манифестација Лепота је у различитости. Присуствовало је девет ученика 

наше школе а пратила их је наставница Слађана Неагић. 

23.12.2015. Седници Ученичког парламента присуствовала је педагог наше школе Маја Врачар. Упознала је 

ученике о новом правилнику о оцењивању.  

 

Јануар 2016. 

14.01.2016. Седници ученичког парламента присуствовала је директорка, докторка Биљана Благојевић – Седлар. 

Ученици су јој постављали питања и разговарали о текућим проблемима. 

27.01.2016. Председништво Парламента присуствује свечаности обележавања Дана Светог Саве. 

 

 

13.02.2016.г.реализована је манифестација ДАН ЉУБАВИ- 

Приредбу су организовали чланови Ученичког парламента. Учествовали су ученици и професори. Представили су 
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У Београду ,                                                                                                         

Септембар 2016.                             

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

                                                                                                                                        Др Биљана Благојевић Седлар  

 

 

 

                                                                                                                                           

 

Фебруар 2016. 

се плесом, игром, рецитовањем и мађионичарским триковима. Техничку подршку пружио је професор В. 

Радуловић. 

26.02.2016. Седници ученичког парламента присуствовала је педагог Маја Врачар која је пренела члановима 

Парламента резултате екстерног вредновања наше школе. Школа је оцењена највишом оценом. 

26.02.2016. Чланови Парламента са педагогом Мајом Врачар присуствовали су прослави рођендана волонтерског 

сервиса Звездаре. 

 

 

 

Март 2016. 

17.3.2016. састанак поводом организације прославе матурске вечери. Избор места прославе, представници 

одељења су заједно са одељењским старешинама ишли на презентације и на овој седници је одабрано да се 

матурско вече прослави у Хотелу Crowne Plaza. 17.6.2016. шест одељења је гласало за ово место а једно за Хотел 

Југославија. 

17.03.2016. Чланови Парламента у пратњи наставнице Зоране Николић Марков присуствовали су трибини 

“Подизање свести и знања о проблемском и патолошком коцкању  и зависности од интернет игрица“. 

31.03.2016. и 01.04.2016. одржан је хуманитарни турнир у фудбалу. Циљ турнира био је прикупљање новчаних 

средстава за Милицу Меанџију. 

 

 

Април 2016. 

Седму годину за редом 21.04.2016. одржан је ДАН ЗАМЕНЕ УЛОГА. Као и претходних година успешно је 

реалнизован и учествовали су сви запослени који обављају различите послове у школи.  

Поједини ученици прихватили су улогу професора, директора, администратора, секретара, кухињског особља, 

домара и обезбеђења. Дан је прошао у ведром расположењу, дружењуи великој заинтересованости како ученика, 

тако професора и осталих заинтересованих. 

 

Мај/јун 2016. 

Организација поводом Историјског маскембала и матурске журке у школском дворишту. Матурантска журка 

протекла је у најбољем реду. Маскембалу су присуствовали ученици свих одељења и велики број професора.  

Ученички Парламент је успешно реализовао хуманитарне акције “Чеп за хендикеп“ и „Помоћ мигрантима” које су 

биле активне целе године. 


