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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  -  ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА 

 

ЗАНИМАЊЕ VII/2 VII VI V IV пк УКУПНО 

директор  1     1 
помоћник директора  0,50     0,50 
педагог  1     1 
психолог  1     1 
координатор 1      1 
библиотекар  1     1 
настава: 

-доктори 

-магистри 

-специјалисти 

-факултет 

-виша 

-специјализација 

-средња-помоћ. наст. 

 
 
 

11,80 

 
 
 

32,86 

 
 
 
 
 

14,87 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

 
4 

  
 
 

67,52 

амбуланта        
секретар  1     1 
референт за финансијско-рачуноводствене послове     1  1 
шеф рачуноводства     1  1 
Домар/мајстор одржавања     2  2 
Радник на одржавању хигијене      13.77 13.77 
Техничар одржавања информ. система и технологија     0.30  0.30 
 

УКУПНО РАДНИКА 

12,80 38,35 14,87 4 8.30 + 1.20 

 није 

ангажовано 

13.77 

 

92,09 +1.20  
није ангажовано 

 

Просечан радни стаж радника школе износи 15,02 година. 

У настави је 63.52 наставника и 4 помоћних наставника (67,52 извршилаца).   

Укупно запослено 92,09 извршилаца, није ангажовано 1.20 извршилаца. У школи ради 101 запослених. 

Непотпун фонд часова има 13 наставника (7,74 извршилаца). Преко норме часова  има 14 наставника (2.56  извршилаца).    
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КАДРОВСКЕ  ИЗМЕНЕ - ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА 

 

Запослени на 

неодређено време 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запослени на 

одређено време (по 

било ком основу) 

 

 

- Синиша Хорват, наставник верске наставе; 
- Александар Лукић, наставник верске наставе; 
- Јелица Пајић, наставник српског језика и књижевности; 
- Марко Гојнић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 

- Ива Пилиповић, наставник вежби и блок наставе групе стручних предмета; 
- Драгана Ражнатовић, наставник групе стручних предмета; 
- Ана Атанасовић, наставник социологије, устава и права грађана; 
- Милица Дамњановић, наставник хемије; 
- Ивана Васовић, стручни сарадник - педагог школе; 
- Слободанка Стевовић, референт за финансијско-рачуноводствене послове; 

- Софија Говедарица, стоматолошка сестра-техничар; 
- Светлана Манасијевић Крсмановић, стоматолошка сестра-техничар; 
- Валентина Пењин, чистачица; 
- Јадранка Нанић, чистачица; 
- Митровић Живана, чистачица; 

- Горица Ранкић, чистачица; 
- Нада Штулић, чистачица; 
- Нинослава Оклобџија, чистачица; 
- Гордана Петковић, наставник социологије, устава и права грађана и грађанског васпитања; 
- Сања Цветковић, наставник српског језика и књижевности; 

- Јелена Тодоровић, наставник српског језика и књижевности; 
- Драгица Батковић, чистачица. 

 

 

 

Раскинут радни 

однос 

 

- Чочовска Миловановић наставник физике -технолошки вишак; 

- Милан Михајловић наставник практичне наставе-помоћни наставник - технолошки вишак; 

-    Јелена Бојиновић наставник практичне наставе-помоћни наставник- технолошки вишак; 

-    Наташа Унфетер наставник практићне наставе-помоћни наставник - технолошки вишак; 
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-    Зејак Небојша, наставник практичне наставе-помоћни наставник - технолошки вишак; 

- Ана Атанасовић, наставник социологије, устава и права грађана-истек рока; 
- Милица Дамњановић, наставник хемије - истек рока; 
-     Миља Аничић, финансијско-рачуноводствени сарадник- инвалидска пензија; 

 -      Ивана Васовић, стручни сарадник, педагог школе-истек рока; 

-     Слободанка Стевовић, чистачица-истек рока; 

-     Нинослава Оклобџија,чистачица-истек рока; 

-     Горица Ранкић, чистачица-истек рока; 

-     Гордана Петковић наставник социологије, устава и права грађана и грађанског васпитања-истек рока; 

- Сања Цветковић, наставник српског језика и књижевности-истек рока; 

- Јелена Тодоровић, наставник српског језика и књижевности-истек рока; 
- Јелица Пајић, наставник спрског језика и књижевности-истек рока; 
- Драгица Батковић, чистачица-истек рока; 
- Софија Говедарица, стоматолошка сестра-техничар-истек рока; 
- Светлана Манасијевић Крсмановић, стоматолошка сестра-техничар-истек рока. 

 

 

Неплаћено одсуство  

- Ана Ристовић Чар, наставник српског језика и књижевности и стручни сарадник/библиотекар; 

- Маја Врачар,стручни сарадник/педагог школе. 

Породиљско 

одсуство и одсуство 

ради неге детета 

 
- Сунчица Станимировић – породиљско одсуство. 

Боловање преко 30 

дана 

- Ана Савић наставник практичне наставе; 

- Александра Срећковић наставник практичне наставе. 
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ОБРАЗОВНИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  

ШКОЛСКА 2018/2019. 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. 749 545 198 133 45 10 5 3 0 1 301 10 10 

3.  кл 745 523 220 162 39 11 3 3 0 1 307 0 0 

 

 

 

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 747 240 346 89 - 675 50 12 13 75 123 6 4.01 

2. полугодиште 743 295 299 116 2 743 6 0 0 0 0 0 4.09 

31. август 2018. 743 306 304 145 10 765 - - 3 3 - - 4.05 
 

 

 

Број ученика са позитивним и недовољним успехом 31.8.2019. 

Разред Број ученика Број позитивних Број недовољних 

1 181 181 0 

2 187 161 0 

3 179 179 0 

4 196 196 0 

укупно 743 743 0 
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Успех ученика према образовном профилу 

Зубни техничари 
1.разред 

 

Стоматолошка сестра-
техничар 
1.разред 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 

3,89  4,04  4,18  4,04  3,72  3,74  

Зубни техничари 
2.разред 

 

Стоматолошка сестра-
техничар 
2.разред 

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 

4,21  4,20  4,18  4,12  4,09  4,16  

Зубни техничари 
3.разред 

 

Стоматолошка сестра-
техничар 
3.разред 

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 

4,21  3,97  4,11  4,31  4,19  4,36  

Зубни техничари 
4.разред 

 

Стоматолошка сестра-
техничар 
4.разред 

4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 

3,97  3,97  4,10  4,25  4,35  4,49  

Зубни техничари 
Стоматолошка сестра-

техничар 

4,10  4,13  
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Успех ученика на матурском испиту 31.8.2019. 

одељење број ученика одличних врло добрих добрих довољних  
недовољних средња 

оцена 

IV 1 34 22 10 2 0 0 4,19 

IV 2 34 18 14 2 0 0 4,31 

IV 3 29 22 7 0 0 0 4,57 

IV 4 35 28 5 2 0 0 4,69 

IV 5 29 20 8 1 0 0 4,65 

IV 6 33 28 5 0 0 0 4,85 

Укупно 194 138 49 7 0 0 4,54 

 
Укупан број изостанака ученика током школске 2018/2019 год. 

Разред Бр. ученика оправданих неоправданих укупно просек 

Први 181 13801 544 14345 79.25 

Други 187 16393 589 16982 90.81 

Трећи 179 20661 770 21431         119.76 

Четврти 196 27908 1160 29074 148.33 

школа 743 78763 3069 71832 110.13 

 

 

Владање ученика на крају школске 2018/2019 године 

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

Први 181 179 2 - - - 

Други 187 178 7 2 - - 

Трећи 179 175 1 2 1 - 

Четврти 196 187 5 4 - - 

школа 743 719 15 8 1 - 
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                                                                                                   РАД  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Број чланова н. већа                                                                  71 и 4 помоћних наставника 

 

Број одрж. седница                                                                       13 

 

 

Сталне активности  

 

 

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

ученика;  

2. Реализација планираног фонда часова и задатака; 

3. Праћење реализације циљева постављених Развојним планом школе;   

4. Праћење процеса самовредновања одабраних кључнних области;  

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

6. Стручно усавршавање наставника. 

 

1. наставничко веће 

27.9.2018. 

 

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. Извештај о избору изборних предмета у одељењима 1. разреда. Представљање 

плана обиласка часова у току школске 2018/2019. године. Предлог за именовање три члана из редова 

запослених за чланове школског одбора. Активности у школи од почетка школске године.  

 

 

2. наставничко веће 

23.10.2018. 

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

потреби установљавања индивидуалних образовних програма. Извештај о праћењу адаптације ученике 

првог разреда на захтеве средње школе. Информације о Правилнику о обављању друштвено корисног 

односно хуманитарног рада. Информације о каталогу радних места. Стручно упутство за превенцију 

употребе дрога код ученика и стандарди превенције. Извештај са реализованe екскурзијe 3. разреда. 

Активности у школи од почетка школске године.  

 

3. наставничко веће 

7.11.2018. 

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

недовољног успеха, реализација планираног фонда часова на крају првог класификационог периода, 

васпитно-дисциплинске мере, изостајање ученика. База података о кретању ученика након завршене 

Зуботехничке школе. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и 

вредновање. Правилник о додатној образовној здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом. Информација о увођењу електронског дневника. Активности у школи. 

4. наставничко веће 

29.11.2018. 

Усавајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда; Активности школе у периоду 

од претходног већа: Обука о употреби електронског дневника 

 

 

Усавајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда; Информације о увођењу 

електронског дневника, Анализа рада у првом полугодишту: оствареност обавезног наставног плана и 
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5. наставничко веће 

1.2.2019. 

ваннаставних активности, утврђивање успеха ученика, изостајање ученика, похвале, васпитно-

дисциплинске мере. Предлог мера за унапређење успеха. Припреме за матурски испит. Извештај о 

стручном усаврашавању наставника/сарадника. Информације о основама система одбране РС за ученике 

завршног разреда.  Активности у школи од последњег већа. 

6. наставничко веће 

13.3.2019.  

Прибављање мишљења о пријављеним кандидатима за избор директора Зуботехничке школе.   

 

 

 

7. наставничко веће 

24.4.2019. 

Усвајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда; Решење о именовању 

Томислава Алавање за директора Зуботехничке школе. 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. Разматрање 

полугодишњег извештаја о раду школе и извештаја о раду директора за школску 2018/2019. годину. 

Извештај о самовредновању, Подршка ученицима, подршка учењу. Именовање Комисије за избор ученика 

генерације школске 2018/2019. Године према Правилнику о похваљивању и награђивању ученика 

Зуботехничке школе. Извештај о стручном усавршавању наставника за период децембар/март 2019. 

Активности школе у периоду од претходног већа. 

 

 

 

8. наставничко веће 

21.5.2019. 

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

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

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

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

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

усвајање предлога распореда и комисија. Информација са Мајских стручних сусрета зубних техничара и 20. 

Републичког такмичења ученика завршних разреда. Активности школе у периоду од претходног већа: 

Разно (припреме за прославу последњег дана матураната, матурско вече). 

 

 

 

9. наставничко веће 

3.06.2019. 

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

успеха ученика 4. разреда на крају другог полугодишта школске 2018/2019.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 2018/2019. 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; Извештај са екскурзије 

ученика првог разреда. Припрема наставника за дежурство, супервизију и прегледање комисија на 

завршном испиту. Активности Школе од последњег већа; Разно 
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10. наставничко веће 

13.6.2019. 

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

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

матурском испиту. Утврђивање носилаца дипломе „Вук Караџић“. Избор ученика генерације. . 

Информације о Правилнику о календару образовно васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. 

годину Активности Школе од последњег већа; Разно 

 

 

 

 

 

11. наставничко веће 

26.6.2019. 

 

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

крају другог полугодишта шк. 2017/18.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. Информисање о садржини записника о ванредном инспекцијском надзору од 

17.6.2019., 614-624/2019. Извештај о самовредновању Образовна постигнућа ученика, Квалитет школских 

постигнућа. Извештај о реализацији Акционог школског развојног плана за 2018/2019. Извештај о обиласку 

наставе и педагошко-инструктивном раду. Извештај о резултатима анкетирања обавезних изборних 

предмета  Организационе припреме за спровођење припремне наставе. Расподела задужења за израду 

Извештаја о раду школе, Годишњег плана рада школе за 2018/19. годину. Извештај о стручном 

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

одлуке о избору уџбеника за школску 2019/2020. годину. Именовање комисије за упис ученика у први 

разред. Разно.  

 

12. наставничко веће 

9.07.2019. 

              

Усвајање записника са претходног већа; предлог и усвајање дневног реда; Извештај о спроведеном упису 

ученика у 1. разред за школску 2019/2020. годину; Усвајање распореда разредних и поправних испита за 

августовски испитни рок;  Организационе припреме за спровођење припремне наставе. Извештај са 

седнице скупштине Удружења медицинских школа – директор. Разно 

 

 

13. наставничко веће 

29.08.2019. 

 

 

Усвајање записника са претходне седнице. Усвајање дневног реда. Извештај о успеху ученика након 

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

крају школске 2018/2019. године. Распоред ученика који се упућују на основу молберодитеља у друго 

одељење. 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.2018/19.години на 

усвајање органу управљања; Разматрање и упућивање Годишњег плана рада за школску 2019/20. годину на 

усвајање органу управљања; Усвајање извештаја о раду директора Школе за школску 2018/19. годину, 

Информисање о новинама у планирању програма наставе и учења. Предлози за именовање чланова 

школских тимова. Предлог за именовање чланова стручног актива за развојно планирање и упућивање на 

усвајање органу управљања. Информације о електронском дневнику, почетак школске године. Стручна 

тема – Оквир дигиталних компетенција.  Разно.  
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                                                                                                   РАД ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

 

 

 

 

Август, септембар 2018. 

- конституисање одељењских већа;  

- усвајање предлога програма одељењских 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. 

 

 

 

Новембар 2018. 

- 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 2019. 

- 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 2019. - евидентирање недовољног успеха ученика на крају трећег класификационог периода;  

- предлог мера за унапређивање успеха. 

 

Јун 2019. 
- утврђивање општег успеха ученика на крају другог полугодишта; 

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

- реализација планираног фонда часова;  
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- предлог Годишњег плана и програма рада одељењског већа за школску 2019/2020. годину;  

- израда распореда и реализација припремне наставе; 

- резултати са испита након јунског испитног рока. 

 

Август 2019. 
- евидентирање успеха ученика у августовском испитном року;  

- успех ученика на крају школске 2018/2019. 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 2018.      

(одељењске старешине, предметни наставници, педагог, психолог) 

- Тим за инклузивно образовање – индивидуализација образовног плана 1/1,1/4, 1/5 

- извештај о спроведеној екскурзији – мај 2019. 

- Појачан рад одељењског већа првог 1,4,5.   

 

Одељењска већа друге године  
- резултати опредељења ученика за грађанско васпитање и верску наставу, јуни 2019, одељењске 

старешине;  

- појачан рад одељењског већа другог 1, 3 одељења. 

 

Одељењска већа треће године 

 

- организационе припреме за спровођење екскурзије (септембар, октобар 2018); 

- извештај о спроведеној екскурзији (октобар 2018). 

- Појачан рад одељењских већа трећег 1, 2, 5 одељења 

- резултати избора изборног предмета (јун 2019 – одељењске старешине). 

 

 

Одељењска већа четврте године  

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

наставничком већу (септембар, октобар 2019 – одељењске старешине, психолог). 

- Услови, садржај и начин спровођења матурског испита (март 2019. - педагог); 

- Учешће у припремама за спровођење матурског испита (мај, јун 2019); 

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

анкетирање (април 2019, педагог); 

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

предмета у оквиру матурског испита (мај 2019. - психолог); 

- професионална орјентација, каријерно вођење (март-јун 2019, психолог, педагог); 
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- организациони послови око избора места за прославу Матурске вечери (мај 2019, одељењске 

старешине); 

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

2019. одељењске старешине, предметни наставници); 

- успех ученика на матурском испиту (јун 2019. одељењске старешине); 

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

августовском испитном року (јун 2019 – одељењски старешина 4/3); 

- учешће у реализацији Матурске вечери (јун 2019); 

- извештај о резултатима матурских испита у августовском испитном року (август 2019, одељењске 

старешине); 

- евидентирање ученика код којих је дошло до промене статуса (август 2019. одељењске 

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

август) 

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

- рад са приправницом Јеленом Јовић, педагогом у оквиру реализације приправничког стажа за стручног сарадника 

педагога преко програма стручне праксе Националне службе за запошљавање за будуће приправнике од августа 

2018.године до краја августа 2019.  

- писање извештаја о активностима рада приправника Јелене Јовић 

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

- анализе истраживања, преглед педагошке документације, сачињавање извештаја 

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

- сарадња са  просветном инспекцијом, просветним саветницима 

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

социјални рад 

- рад на пословима Стручног актива за развојно планирање, руководилац 

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

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

- рад у Савету родитеља и Школском одбору 

- рад у стручним и одељењским већима  

- рад на припремању кандидата за полагање стручног испита  

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

- припрема задатака и реализација задатака из Развојног плана за период 2019-2022; припрема задатака из Акционог 

развојног плана за школску 2019/2020.године: увођење нових и комбинација наставних метода и облика, припремне 

активности за часове који се односе на коришћење различитих извора за потребе домаћег и наставног рада, 

истраживачки рад ученика- обрада изабраних настваних јединица 

- припрема и реализација задатака из Акционог развојног плана за школску 2019/2020.године редовно информисање о 

активностима везаним за унапређење квалитета наставе 

- У оквиру Развојног циља Акционог развојног плана за школску 2019/2020.године који се односи на побољшање 

квалитета наставе кроз Планирање и припремање наставе и праћење квалитета школских постигнућа, квалитет 

знања; оцене и успех ученика; пријемни и квалификациони испити, такмичења. 
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Активности реализоване у школској 2018/2019. години  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август, 

септембар 2018. 

 

- сачињавање извештаја о раду за Извештај о раду школе за 2018/2019. 

- израда Годишњег плана рада школе за 2018/19. 

- 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 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.2018/19.год., на основу предлога већа 

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

одељења 1. разреда 

- Упознавање са нормативним актом- новоуспостављени правилници 

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

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

- Сарадња са Педагошким друштвом Србије у оквиру редакције Педагошких новина 

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

састанака, одељењских већа и одељењских старешина; 

- Статус изборних предмета-веронаука, грађанско васпитање (у првом разреду) и трећем и четвртом разреду 

образовног профила стоматолошка сестра-техничар 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“ 

- У оквиру међународног пројекта Е-медика, заједнице здравствених школа Републике Хрватске у периоду од 19-

21.9.2018. године реализована је посета четири здравствене школе из Републике Хрватске, главном граду 

Републике Србије, Београду, односно Зуботехничкој и Фармацеутско-физиотерапеутској школи, које се налазе на 

градској општини Звездари. 
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Представници две загребачке школе, менторка здравствене школе Млинарска, Ђурђица Станешић, са ученицима 

Марија Тимко и Габријел Џамбо, координаторка здравствена школе Врапче, Александра Видоша са ученицама 

Kарла Анић и Маргарета Бакоњи, затим представници шибеничке здравствене школе, директорка Александра 

Ацалин, координаторка Сњежана Жаја и менторка Антонија Жаја са ученицама Николина Луговић и Јосипа 

Грцић и на крају представници задарске здравствене школе Анте Kузманић, менторка Линда Бакотић са 

ученицама Луција Вершић и Ивона Kнежевић, посетили су  средње стручне школе, Зуботехничку и 

Фармацеутско-физиотерапеутску школу  

Координисање радним делом на пројектима: Синдром изгарања на раду, Вакцинисање да или не, Стисни и 

покажи зубе и Kронова болест који су ради истраживачког рада за ученике током којег они стичу предиспозицију 

да се баве научно-истраживачким радом којим се студенти баве на мастер студијима. 

Од ученика, испред Зуботехничке школе, учествовали су: Ања Марковић, Миљана Тодоровић, Сандра Томић, 

Јана Недељковић, Ива Насовић, Kатарина Ранковић и Јована Kоматина, док су Фармацеутско-физиотерапеутску 

школу представљали ученици: Петар Урошевић, Марија Николић, Ивана Марковић, Марина Степаноски, Нина 

Ђурић, Филип Седларевић, Тара Веселиновић и Бранислав Бековић 

Након посете општини гости су обишли звездарску опсерваторију и музеј Николе Тесле у коме су имали прилику 

да погледају 15-минутни филм о животу Николе Тесле а након тога и да на своме телу осете електрицитет 

Теслиних проналазака. 

 

 

Октобар 2018. 

 

 

- Праћење иницијалног тестирања и израда извештаја о спроведеном тестирању 

- Припрема за одељењска већа и припрема електронског начина вођења евиденције  

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

- Израда статуса личног стручног усавршавања за претходни период 

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

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

- Припремање и реализација састанака медијаторске секције 

 

 

 

Новембар 2018. 

- Састанак са председницима стручног већа и рад у Педагошком колегијуму 

- Састанак са записничарима одељењског већа за школску 2018/2019.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. 
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Децембар 2018. 

Јануар 2019. 

- Рад на припреми активности Тима за каријерно вођење и саветовање 

- Израда извештаја о прегледу књига евиденције образовно-васпитног рада 

- Рад на пријави за обуку за остваривање нових програма наставе и учења у општем образовању у сарадњи са 

Заводом за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку школске управе. Зуботехничка школа је била 

домаћин за две обуке 

- Пријављивање за одговарајући програм обуке се обавило попуњавањем упитника за наставнике општеобразовних 

предмета који у школској 2018/2019. години раде у 1. разреду стручне школе, за наставнике општеобразовних 

предмета који ће у школској 2019/2020. години радити у 1. разреду гимназије/стручне школе, наставнике  

психологије који ће у у школској 2019/2020. години радити у 2. разреду стручне школе, стручне сараднике и 

директоре који нису били обухваћени обуком која је реализована у периоду мај-август 2018. године развоја. 

 

 

 

Фебруар 2019. 

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

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

установе  

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

мера и предстојеће активности матураната. 

- Припрема задатка из Акционог развојног плана за школску 2018/2019.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 

 

 

 

 

 

Март 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 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 

- 18.3.2019. у Школи је одржано предавање у оквиру Програма из области безбедности за ученике 4. разреда. 

Предавање је одржао капетан ковете Дејан Грозденовић из Регионалног центра Министарства одбране. 

Присуствовало 120 матураната са својим одељењским старешинама Здравковић, Весић, Миливојевић, наставница 

Рвовић и стручни сарадници.  

- Припрема учешћа Зуботехничке школе на 10. Данима Е-медике 2019., циљ пројекта је био стварање виртуалне 

заједнице медицинских школа кроз нове дидактичке приступе поучавању и учењу у школама путем Интернета.  
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Март 2019. 

- 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  

- У сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања рад на модернизацији образовних профила у 

стручном образовању и реализацији програма образовног профила зубни техничар,  нацрт описа посла 

квалификације Зубни техничар, као део стандарда квалификације и развоју програма заснованих на исходима... 

- Рад на плану наставе и уцења за зубне техничаре за стручне предмете, план уџбеника и опреме. 

- Рад на дефинисању исхода и садржаја за реализацију  обавезних стручних предмета за образовни профил зубни 

техничар. 

     

 

 

 

 

 

Април 2019. 

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

- Анкетирање матураната поводом избора предмета у оквиру матурског испита 

- У току априла 2019. педагог школе Маја Врачар одржала је предавања за матуранте „Услови, садржај и начин 

спровођења матурског испита“. Предавања су одржана у свим одељењима оба образовна профила. Приручник о 

полагању матурског испита у образовном профилу стоматолошка сестра техничар је доступан на сајту 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и сајту  школе. 

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

- Припрема за час одељењске заједнице  у 3/3  одељењу  

- 5.4.2019.на састанку ученичког Парламента наше школе, гости су били волонтери Уницефа. Говорили су нам о 

значају волонтера и њиховом умрежавању. Били су пријатно изненађени нашим учешћем и одзивом разним 

акцијама које радимо.  

- 4-7. 4.2019. у Тухељским Топлицама у Хрватској наша школа је учествовала са својим пројектима на 12. 

Међународној смотри „Дани Е - медика 2019“. Наставници Гајић, Пилиповић, Милановић и Алавања су са својим 

ученицима образовног профила стоматолошка сестра техничар представили пројекте „Стисни ил` покажи зубе“, 

„Кронова болест“, „Вакцинација да или не“ и „Синдром изгарања на послу“. Ања Марковић 4/5, Ива Насовић 3/6, 

Јована Коматина 3/6 и Катарина Ранковић 3/6 су ученице које су на сјајан начин представиле Зуботехничку 

школу. На смотри је учествовало 29 хрватских и укупно 8 школа из Словеније, Босне и Херцеговине и Србије , 

186 ученика и 123 наставника.Током 3 дана дружења и едукације, ученици су представили 28 различитих 

пројеката. 

- ГО Звездара, у оквиру реализације пројекта у области унапређења безбедности у школама, представљали су 

наставници и ученици Фармацеутско-физиотерапеутске и Зуботехничке школе и то: наставници-Биљана Васић, 

Маја Павловић, Ивана Пашић и Елизабета Марот и ученици- Марија Николић, Нина Ђуричић, Филип Седларевић 

и Бранислав Бековић из Фармацеутско-физиотерапеутске школе и наставници-Ана Гајић, Ива Пилиповић, 

Наташа Мирковић и Томислав Алавања и ученици-Катарина Ранковић, Ива Насовић, Јована Коматина и Ања 

Марковић из Зуботехничке школе. 
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- Ученици Фармацеутско-физиотерапеутске школе представили су део пројекта и истраживања на тему: Синдром 

изгарања на послу, Иновативне терапије у терапији карцинома. 

- Ученици Зуботехничке школепредставили су део пројекта и истраживања на тему: Стисни или покажи зубе, 

хронова болест, Вакцинација да или не, Синдром изгарању на послуКроз ученичку комуникацију су добијени 

нови подстицаји за даљи развој и сарадњу „Е-медике“. 

 

          

 

 

 

Мај 2018. 

 

- У сарадњи са Полицијском управом Београд организовала предавање за ученике завршних разреда у оквиру 

пројекта „Матура 2019“ 14.05.2019. године. Предавање је део активности пројекта који реализује Министарство 

унутрашњих послова уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у циљу повећања 

безбедности матураната за време одржавања матурских прослава и других школских манифестација. 

- 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  

 

 

 

 

 

 

Јун, јул, август 

2018. 

 

 

 

- за састанак Стручног актива за школско развојно планирање 

- Припрема материјала за упис ученика у први разред 

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

«Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију» 

- Израда извештаја о раду педагога, медијаторске секције, тимова 

- Рад у Уписној комисији 

- Рад на формирању одељења 

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

предмети предвиђени планом огледа 

- Израда Годишњег програма рада за 2019/20. годину 

- Јелена Јовић у оквиру области рада стручног сарадника рад са наставницима, изабрала је тему "Пружање 

помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне наставе и амбијенталне 

наставе" за припрему савладаности програма за увођење у посао стручног сарадника и успешно положила испит 

на нивоу школе. 
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Напомена: Педагог је био не неплаћеном одсуству у трајању од три месеца до краја децембра 2018.године на раду у оквиру 

пројекта  Групе за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације при 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја у Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање. 
 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учешће на конференцији „Инклузивно образовање за све“, децембар 2018. Континуирано је похађала семинаре о 

стручном усавршавању и активно учествовала на семинарима и скупу педагога Педагошки сусрети 2019. 

године: ,,Образовна политика у складу или у раскораку?“  

- Похађање  обуке за остваривање нових програма наставе и учења у општем образовању у сарадњи са 

Заводом за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку школске управе у јуну месецу.  

- Водитељ семинара «Вршњачка медијација» за ученике  март 2019.године  

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

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

процедуре поступања у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања 

- Реализација акредитованих програма Педагошког друштва Србије «Професионализација одељењских 

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

- Реализација акредитованих програма Географског факултета Универзитета у Београду „Интегрисана 

амбијентална настава“. 
 

 

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

- Рад на истраживању теме дуалног образовања у средњем образовању. 

- Све теме обрађене на седницама Наставничког већа, Савету родитеља 

 

 

Евалауција рада 

стручног 

сарадника и 

израда плана за 

наредну годину 

 

 

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

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

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

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

наставе и учења.    

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

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

наредну годину. 
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СТРУЧНИ САРАДНИК ПСИХОЛОГ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуиране активности  

током целе године 

 

 

 

 

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

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

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

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

превазилажењу тешкоћа са децом.  

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

ученика, као и отклањања потешкоћа у раду ученика.  

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

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

(новембар, фебруар, 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, науке и технолошког развоја, 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;  

- Евидентирање уредности писања глобалних и оперативних планова предметних наставника, 2018/2019.  

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

кандидата који полажу испите преквалификације.  

Активности реализоване у школској 2018/2019. години  

 

 

 

 

 

 

 

- Анализа структуре популације ученика првог разреда. 

- Рад на коначним верзијама Извештаја о раду школе за 2017/2018, Годишњег плана рада ЗТШ за шк. 

2018/2019 год, Извештаја о самовредновању за 2017/2018  и  Плана за самовредновање за 2018/2019 год, 

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 2018/2019 години (школска управа, МП) 
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Август,  

Септембар 2018. 

 

 

 

- 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 2018; 

- 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 индивидуализованим начинима рада.  

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

стране Републичке здравствене комисије Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС 

(школска управа града Београда). Индивидуални рад са родитељима и ученицима који исказују потребе 

за неким од видова инклузивног рада, прикупљање података, документације. На одељенским већима 

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

препоруке метода и техника које одговарају конкретним ученицима и њиховим специфичностима. 

- 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 2017/2018. 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 

- Регионални центар за таленте, идентификација полазника. 

- 19 - 21.9.2018. у оквиру међународног пројекта Е-медика, реализована је посета представника четири 

здравствене школе из Републике Хрватске (две школе из Загреба, и школе из Шибеника и Задра) 

Зуботехничкој и Фармацеутско-физиотерапеутској школи. Током радне посете Зуботехничкој школи, 

представљени су пројекти на којима школе раде ове школске године и размењена су искуства о раду; 

- План обиласка наставе – директор, педагог 

 

             

Октобар 2018. 

 

 

 

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

домовима, као и ученике са индивидуализованим начинима рада;. 

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

раду Наставничког већа – припрема, записници; Рад у Педагошком колегијуму; 

- Рад на новим Правилницима – усклађивање са актима школе.  

- Реализација планираних активности већа друштвених наука;  
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Октобар 2018. 

 

 

 

 

 
 

- 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 родитељских састанака); 

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

одељењским старешинама и васпитачима); 

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

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

договору са одељењским старешинама, реализација часа у мултимедијалној учионици.   

- Анализа успеха ученика, изостајање ученика; 

- Рад на Бази података о кретању ученика четвртих разреда шк. 2017/18 год, након завршене Зуботехничке 

школе, извештавање на Наставничком већу; 

- 12.10.2018.фестивал филма особа са инвалидитетом. и конференцији БОСИФЕСТ 2018. СТОП РАМПА.  

- 31.10.2018. Састанак Републичке секције стручних сарадника у образовању.  – Правилник о друштвено 

корисном и хуманитарном раду; Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање . 

 

Новембар 2018. 

- Праћење адаптације ученика првог разреда 

- Планиране посете часовима 

- Рад на припреми Наставничког већа, записник 

- Подршка наставницима за прикупљање документације за напредовање у струци. 

 

 

 

 

 

Децембар 2018/ јануар 2019. 

- 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. 

- Током децембра 2018. године, студенти Филозофског факултета, Одељења за педагогију и андрагогију у 

оквиру предмета Школска педагогија су обавили 4 посете Зуботехничкој школи. Пружање студентима 

стручне подршке и помоћи.  

- Рад са приправницима за испит за лиценцу из Зуботехничке школе – сви успешно положили испит  

15.1.2019. – 23.1.2019. у Зуботехничкој школи је организован и спроведен испит за лиценцу за рад 

наставника у сарадњи са Заводом за унапређење образовања и васпитања. 24 приправника су полагала 

стручне испите у школи, који укључују одржавање часа, део испита о Закону о основама система 

образовања и васпитања и део о педагошким ситуацијама. Учешће у организацији испита; 

-  Седница Школског одбора; 

- Посете угледним часовима, школским представама, учешће у хуманитарним акцијама. 
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Фебруар 2019. 

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

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

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

- Набавка тестовног материјала за професионалну оријентацију – Друштво психолога Србије; 

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

- 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;. 

- Електронски дневник – обука, увођење у рад; 

- Рад са редовним ученицима који полажу разлику испита. 

 

                

 

 

 

 

Март 2019. 

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

изостанака, појачан васпитни рад. 

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

- Професионална оријентација ученика четвртог разреда, индивидуално саветовање ученика; 31 ученик 

укључен у индивидуални процес професионалне оријентације. 

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

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

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

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

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

родитеља  (психолог, педагог); 

- 7.3.2019. састанак директора поводом уписа у наредну школску годину; 

- 18.3.2019. у Школи је одржано предавање у оквиру Програма из области безбедности за ученике 4. 

разреда. Предавање је одржао капетан ковете Дејан Грозденовић из Регионалног центра Министарства 

одбране. Присуствовало 120 матураната са својим одељењским старешинама Здравковић, Весић, 

Миливојевић, наставница Рвовић и стручни сарадници – учешће у организацији.  

- Припреме за родитељске састанке матураната – одељењске старешине, стручни сарадници 

- Савет родитеља – Упутство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у 

образовно-васпитним установама. 

- План надокнаде часова због продуженог распуста.  

    

Април 2019. 

 

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

и изборни предмет), извештај Наставничком већу.  

- Учешће у раду одељенских већа поводом трећег класификационог периода; 
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Април 2019. 

- Дан замене улога, учешће у реализацији; 

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

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

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

- 11.4.2019. учешће у организацији радионице у оквиру пројекта „Само од тебе зависи“ са канцеларијом за 

младе града Београда. 30 ученика првог и другог разреда учествовали у радионици. 

 

 

 

 

 

 

Мај 2019. 

- 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); 

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

Образовна постигнућа ученика, подручје вредновања: Квалитет школских постигнућа, анализа 

добијених података, представљање Наставничком већу, предлози мера, представљање резултата 

Школском одбору и Савету родитеља  (психолог, педагог); 

- 14.5.2019. у Школи је одржано предавање „Матура 2019“ као део активности који релизује 

Министарство унутрашњих послова уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у 

циљу повећања безбедности матураната за време одржавања матурских прослава и других школских 

манифестација. Обухваћене су теме злоупотреба алкохола и дрога и ризици и последице непоштовања 

правила и прописа у саобраћају;  

- 24.5.2019. поводом пројекта МУПа и МПНТР Србије „Матура“, одржана је манифестација „Плешимо 

заједно против насиља“. 60 матураната ЗТШ су са наставницима Миливојевић, Алавања и Јовић узели 

учешће у матурантском плесу. Психолог учествовала на састанку директора за припрему школе за 

учешће у овој манифестацији. 

 

 

 

 

Јун, јул, август 2019. 

 

 

 

 

 

- Самовредновање школе – рад на пресеку самовредновања за период 2016-2019. Припрема ѕа нови  

- школски развојни план  (психолог, педагог); 

- Извештај о успеху ученика, награђени матуранти – промоција успеха матураната – Савет родитеља 

- Учешће у раду одељењских већа, Наставничких већа. 

- Рад у комисији за полагање испита за лиценцу педагога приправника Јелене Јовић, која је приправнички 

стаж одрадила у Зуботехничкој школи у школској 2018/2019. години. Есеј „Пружање помоћи 

наставницима у унапређивању квалитета додатног и допунског  рада“.  

- 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; 
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Јун, јул, август 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

- Извештај о раду психолога у школској 2018/2019  години; 

- Учешће у планирању рада стручног већа друштвених наука за 2019/2020; 

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

области, планирање активности и носиоци активности; 

-     Тим за самовредновање и вредновање рада школе – извештај о раду школске 2018/2019 године;  

- Анализа рада Тима за инклузивно образовање, извештај за 2018/2019.,  

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

- Учешће у изради делова Годишњег плана рада за 2019/20. годину; Израда плана за самовредновање и 

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

насиља, злостављања и занемаривања и Тима за инклузивно образовање за школску 2019/2020. годину. 

- 29./30. 8. Посета Виминацијуму – колектив Зуботехничке школе. 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно усавршавање 

- 12.10.2018. БОСИФЕСТ – фестивал филма особа са инвалидитетом. и конференцији БОСИФЕСТ 2018. 

СТОП РАМПА. 

- 31.10.2018. Састанак Републичке секције стручних сарадника у образовању.  

- 3.11.2018. семинар са циљем јачања професионалних капацитета наставника у области иновативних 

информационо-комуникационих метода применом софтвера „Паметне табле“ под називом  „Основни 

алати Паметне табле и могућности њихове примене у настави“, Водитељи и аутори програма 

Владимир Весић и Немања Здравковић.  

- 29.11.2018. Прва обука запослених о коришћењу електронских дневника, обуку одржали 

координатори за увођење електронског дневника за Зуботехничку школу, Александра Гуњак и Владимир 

Весић  

- 3.12.2018. Семинар Јачање професионалне улоге психолога у школи, К1, П4, 8 сати. Организатор 

програма обуке Друштво психолога Србије, Београд. 

- 1.2.2019. Друга обука за електронски дневник, наставници Александра Гуњак и Владимир Весић, 

школски координатори. 

- 5.6.2019. у 2/6 одељењу одржан је угледни час из предмета Здравствена психологија и Српски језик и 

књижевност Психолошка карактеризација лика Јанка из приповетке „Ветар“ Лазе Лазаревића. Час је 

допринео развијању и коришћењу критичког мишљења код ученика, а коришћене су предности које 

нуди интерактивна табла. Наставнице Милановић и Пеулић.  

- 14./15.6.2019. Настава орјентисана ка исходима учења, пројектна настава – семинар ЗУОВа, 

коришћење наставничког образовног портала. Водитељи  

- 29.8.2019. Стручна тема Оквир дигиталних компетенција, В. Весић, Наставничко веће 
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                                                                               ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ 

Школски 

библиотекар 

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 8300 

Поклоњено књига 180 

Чланови  850 

„Најчитаоци“ Милица Лападатовић 4/6, Миљана Тодоровић 4/5, Ева Живковић 4/4 
Најчитанија књига Елена Феранте ,,Моја генијална пријатељица“ 

 

 

 

 

 

 

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 180 

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

Поповићу, Милици Бошковић, Љиљани Рвовић, Наташи Алимпијевић, Александри Срећковић, 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 2018. 

- Заједно са ученицима посетили смо Сајам књига у Београду, последње недеље октобра, 2018. и набавили нове наслове 

за библиотеку;директорка школе Биљана Благојевић издвојила je средства за куповину 30 књига школске лектире ( 10 

књига ”Ана Карењина I и II”, 10 књига  ” Злочин и казна”). 

- Библиотекар и наставница српског језика и књижевности, Ивана Софронић, била је ментор ученику Александру 

Стаменковићу (3/4) на литерарном конкурсу на тему Војник-понос Србије који су партнерски реализовали 

Министарство одбране и Министарство просвете. Александров рад је међу десет најуспешнијих. Ученик је награђен 

организованим боравком у Београду од 24-26. јуна 2019. године. 

- Редовно се вршила евиденција набављених књига и уписивање нових чланова 

- Библиотекар је преко одељењских старешина и телефонских позива слала опомене несавесним читаоцима који нису на 

време вратили књиге.  

- На Дану замене улога библиотекаре су мењале ученице 3/4 одељења Маја Пејовић и Сара Нешковић. Кроз заједнички 

рад у веселој атмосфери библиотекар је упознала ученице са начином рада библиотеке који подразумева 

позајмљивање и враћање позајмљених књига. 

- У сарадњи са Већем језика, у библиотеци су припремани ученици за рецитаторско такмичење као и за „Дан љубави“. 

- У библиотеци су се окупљали ученици који су учествовали у новогодишњој приредби,  увежбавали дикцију, читање и 

изговарање текстова  као и о осмишљавању сценског наступа.  

- Због оправданог одсуства библиотекара Ане Ристовић Чар неке од планираних активности школске библиотеке су 

одложене за наредну школску годину. 
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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. Учешће у раду Стручног већа за развојно планирање, праћење активности из Развојног плана рада 

школе за школску 2018-2019. годину и Тима за самовредновање рада школе; 

3. Организација педагошко-инструктивног увида у рад наставника;. 

4. Детаљно упознавање са нормативним актима и изменама, подела задужења; 

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

учење и организација рада школе и руковођење; 

6. Праћење реализације активности у оквиру пројекта Е-медика; 

7. Учешће у изради плана писмених провера на тромсечном нивоу; 

8. Учешће у инструктивно-педагошком раду и припреми приправника за испит савладаности Програма и 

стицање дозволе за рад; 

9. Предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и сарадника; 

10. Учешће у разматрању Правилника о оцењивању ученика у средњој школи; 

11. Учешће у презентацији предлога процедуре подршке ученицима у учењу; 

12. Учешће у релизацији стручног усвршавања на тромесечном нивоу; 

13. Планирање екстерног и интерногстручног усавршавања запослених и прикупљање података о 

појединачном стручном усавршавању, анализа резултата примене стечених знања и вештина; 

14. Сарадња при учешћу ученика у семинарима за вршњачке едукаторе; 

15. Праћење реализације огледних и угледних часова; 

16. Праћење имплементације усвојених мера за унапређивање успеха; 

17. Учешће и сарадња са органима јединица лолкалне самоуправе, организацијама и удружењима. 
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ЗУБОТЕХНИЧКО ВЕЋЕ 

 

Број чланова већа 28 

Председник већа Милица Станковић 

Број одржаних састанака 9 

 

 

 

 

 

Стручне теме 

 

 

 

 

 

 

- 12.09. у Наставној бази Зуботехничке школе, у сарадњи са проф Данимиром Јевремовићем и колегом 

Иваном Унфетер, зубни техничар нашег порекла из Лихтенштајна, Недељко Митровић, демонстратор 

компаније „Ivoclar Vivadent“, одржао је предавање и демонстрацију на тему Ivoclar безметални системи и 

техника унутрашњег бојења. Предавању су присуствовали ученици 4-1: Лара Владимировић, Нађа 

Дворницки, Милица Копривица, Анђела Илић, Јована Трпчевски, Емина Хаџић, Софија Настасовић, 

Анна Дамјановић, Егор Миладиновић, Павле Петковић и Филип Лалић. Предавању су присуствовали и 

наставници: Маја Александрић, Милан Михајловић, Светлана Петковић,Томислав Алавања, Мирјана 

Мрдаковић, Бранка Вукосављевић, Драгана Стојановић, Душко Стојановић, Ана Савић, Миљка Вицковић 

и Милица Станковић. 

- 16.10.у Установи културе „Вук Караџић“ на Сцени „Култ“, организована је свечаност на којој је 

ученицима и менторима основних и средњих школа који су освојили неко од прва три места на 

републичком такмичењима додељена новчана награда. Из наше школе награду за освојено прво место на 

 

 

 

 

 

Закључци одржаних састанака 

1. Усвајање годишњег плана рада Педагошког колегијума; 

2. Усвајање плана за екстерно и интерно стручно усавршавање наставника за школску 2018/2019; 

3. Усвајање плана писмених провера за свако тромесечје; 

4. Усвајање плана обиласка наставних часова; 

5. Усвајање Годишњег и развојног плана школе; 

6. Усвајање критеријума оцењивања истих или сродних предмета који су усклађени на нивоу стручних 

већа; 

7. Усвајање извештаја о стручном усвршавању на тромесечном нивоу; 

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

школе; 

9. Усвајање предлога набавке наставних средстава и допуне уџбеника; 

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

активностима 

11. Усвајање плана о раду стручних већа за школску 2019-2020. годину и предлог иновација у 

планираним активностима. 
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Стручне теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Републичком такмичење ученика IV разреда средњих школа,образовног профила зубни техничар које 

је одржано у мају месецу на Дивчибарама добила је ученица Андреа Попадић – ментор Ана Савић;  за 

освојено друго место на истом такмичењу добио је ученик Милош Радановић – ментор Зорица Шћекић и 

за освојено треће место на истом такмичењу награду је добио ученик Ђорђе Стиковић – ментор Ана 

Савић.  

- 20.10. у просторијама Друштва приватних зубних техничара са почетком у 10 часова одржан је стручни 

семинар на тему „Планирање зубних надокнада на имплантатима – индикације, протокол“. Предавању су 

присуствовали  наставници: Мирјана Мрдаковић, Лидија Домокош и Нела Ристески. Поред наставника 

предавању су присуствовала и три ученика: Бојана Стаменковић 4-3, Маша Црномарковић 4-3  и  Ева 

Живковић 4-4. 

- 03.11. у Дому војске у Панчеву, у организацији удружења приватних доктора стоматологије Србије и 

Стоматолошког факултета Панчево одржан је Национални симпозијум „Могућност примене нових 

материјала и дигиталних технологија у стоматологији“. Предавању су присуствовали наставници 

Зуботехничке школе: Миљка Вицковић  и  др Драгана Ражнатовић. 

- 10.11. у БелЕкспо центру одржан је 10-ти годишњи интернационални  дентални скуп „Competence in 

Esthetic“  у организацији Ivoclar Vivadent-a. Стручном интернационалном програму присуствовала је 

наставник Миљка Вицковић и  две ученице трећег разреда Катарина Ђуровић и Снежана Новчић.       

- 24.11. на Високој здравственој школи струковних студија у Београду, у организацији  INTERDENT-а,  

одржана су 4 стручна предавања. Oдређивање боје зуба; „ArtiCOOLiranje,предност употребе 

артикулатора и образног лука“;  „Метал керамиком до високе естетике“;   „Естетско затваранје простора 

„NON Prep“ љуспицама“. Предавањима су присуствовали  наставници  Бранка Вукосављевић, Миљка 

Вицковић,Светлана Петковић, Душко Стојановић и Милица Станковић. 

- 30.11. у Наставној бази Зуботехничке школе у периоду од 10.00-14.30 часова, зубни техничар   

Александра Томашевић у организацији са координатором Тима за каријерно вођење наставником 

Миљком Вицковић, одржала је јавни час са радионицом за ученике четвртог разреда на тему 

„Дијагностички WAX UP“. Јавном часу са радионицом присуствовало је 15 ученика: Филип Лалић 4-1, 

Анђела Илић 4-1, Марија Журжинов4-1, Павле Петковић 4-1, Ева Живковић 4-4, Растко Ђурић 4-2, 

Невена Чаировић 4-4, Тамара Војиновић 4-4, Тања Даничић 4-4, Ивана Калуповић 4-2, Лена Лазић 4-2, 

Бојана Стаменковић 4-3, Маша Црномарковић 4-3, Лара Владимировић 4-1 и у оквиру ИОП 3 програма, 

ученица 3-3 Катарина Ђуровић. 

- 01.12. у хотелу „Шумадија“, у организацији Друштва приватних зубних техничара Србије, зубни 

техничар из Ријеке, Велимир Жујић, одржао је два стручна предавања „Тотална протеза – 

функција,статика,естетика“ и „Нијансама до савршене естетике – керамика,композит, циркон. Предавању 

су присуствовали наставници Зуботехничке школе Мирјана Мрдаковић, Јелена Бојиновић и Бранка 
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Стручне теме 

Вукосављевић и ученици четвртог разреда Растко Ђурић 4-2, Марко Миладиновић 4-2, Мина Јеремић 4-2, 

Бојана Стаменковић 4-3, Бојана Кубуровић 4-3. 

- 14.12. у Зуботехничкој школи, др.спец.протетике Сања Штефанчић из Загреба у организацији са 

координатором Тима за каријерно вођење, наставником Миљком Вицковић, одржала је предавање за 

ученике и наставнике Зуботехничке школе на тему „Употреба артикулатора и образног лука“. 

- Предавању је присуствовало преко 70 ученика другог,трећег и четвртог разреда. Предавању су 

присуствовали и директор школе др Биљана Благојевић Седлар, наставници:др Ениса Меноски, др 

Наташа Божић, Томислав Алавања, Душко Стојановић, Лидија Домокош, Нела Ристески, Миљка 

Вицковић, Зорица Шћекић, Бранка Вукосављевић, Ана Савић и Милица Станковић.  

- 02.03. у хотелу „Шумадија“, у организацији Друштва приватних зубних техничара Србије, организован је 

Национални семинар I категорије под насловом „Full Digital Workflow – Потпуно Дигитални процес у 

стоматолошкој естетској протетици“ под вођством проф.др Данимира Јевремовића. Предавању су 

присуствовали наставници Зуботехничке школе Лидија Домокош, Миљка Вицковић и Томислав Алавања 

као и ученици четвртог разреда Маша Црномарковић 4-3, Бојана Стаменковић 4-3, Бојана Кубуровић 4-3, 

Немања Новаковић 4-3 и Павле Петковић 4-1. 

- 09.03. у хотелу „Шумадија“, у организацији Друштва приватних зубних техничара Србије, организован је 

Национални семинар на тему “Face skener и дигитални дентални дизајн; анализа симетрије лица“ а 

предавачи су: др Веселин Васић, спец. стом. протетике, др Вук Вилотијевић, спец. оралне хирургије и 

импл. стоматологије и ЗТ Митар Божић. Предавању су присуствовали наставници Зуботехничке школе 

Душко Стојановић, Лидија Домокош и Милица Трбојевић и ученица 4-4 Исидора Јовановић.  

- 30.03. у Зуботехничкој школи у оквиру екстерног стручног усавршавања наставници Владимир Весић и 

Немања Здравковић одржали су семинар на тему „Основни алати паметне табле и  могућности њихове 

примене у настави“, број програма 521, компетенције за поучавање и учење, 8 сати. Семинару су 

присуствовали Зорана Николић Марков, Ана Савић, Душко Стојановић, Светлана Петковић, Миљка 

Вицковић и Бранка Вукосављевић. 

- 13.04. у хотелу „Шумадија“, у организацији Друштва приватних зубних техничара Србије, организован је 

стручни семинар на тему “Размишљајте дигитално са Medit level 1“. Семинар су водили др Веселин 

Васић, ЗТ Михаил Сказа Зт Самир Берисалић и ЗТ Митар Божић. Предавању су присуствовали 

наставници Зуботехничке школе Лидија Домокош, Мирјана Мрдаковић и Томислав Алавања  и ученици 

3-4 Сара Нешковић, Маја Пејовић и Лука Гајевић.  

- 28.05. у Зуботехничкој школи, наставник Миљка Вицковић-координатор тима за каријерно вођење, 

одржала је радионицу “Candulor“, са ученицима трећег и четвртог разреда на тему „Карактеризација 

тоталних и парцијалних протеза у акрилату“. На радионици су учествовали ученици: Тијана Симић 4-

1,Александра Недељковић 4-1, Павле Петковић 4-1, Лазар Личина 3-2, Кристина Кузмановић 3-3, Милица 



 34 

Вујичић 3-4, Вук Бојанић 3-1, Катарина Ђуровић 3-3. Осим ученика радионици је присуствовала и 

наставник Бранка Вукосављревић. Ученици су били одушевљени радионицом  јер су имали прилику да 

виде,раде и прошире своје знање изван оквира редовне наставе и да упознају и користе нове и савремене 

материјале и методе рада. 

 

 

 

 

Угледни/огледни часови 

- 30.01.2019. године, са почетком у 8.50 часова, у сали за физичко, наставници Александра Срећковић, 

Лидија Домокош, Тања Жутић и Владимир Весић одржали су угледни час на тему „Зубићу, постави се“. 

Угледном часу присуствовали су ученици 1-3 и 3-2, директор школе др Биљана Благојевић Седлар, 

педагог школе Маја Врачар, наставници Душко Стојановић, Мирјана Мрдаковић и Светлана Петковић. 

- 30.01.2019. године, са почетком у 14.00 часова, у сали за едукацију, наставници др Живорад Тонић, 

Милица Трбојевић и ученице 4-4 Зорана Милосављевић и Барбара Илић, одржали су угледни час на тему 

„Акрилати“. Угледном часу присуствовали су ученици 3-1 и 2-3, психолог школе Маријана Пеулић, 

наставници Светлана Ђорђевић, Зорана Николић Марков и Милица Станковић. 

- 29.05.2019. у сали за едукацију Зуботехничке школе, наставници Нела Ристески и Мирјана Мрдаковић са 

ученицима 3-1 и 4-1 одељења одржале су угледни час на тему „Мобилна протетика криз историју“. Часу 

су присуствовали ученици 3-2 одељења, психолог школе Маријана Пеулић, Зорица Шћекић и Милица 

Станковић. 

 

 

 

 

 

 

 

Реализоване активности 

према годишњем плану 

рада 

Теме које су реализоване по Годишњем плану рада школе: 

- Подељени су часови стручних предмета и група за вежбе; 

- Извршена  организација  вежби; 

- Набављен  потребан  материјал за извођење наставе; 

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

- Организован рад у амбуланти наставне базе; 

- Формиране комисије за преквалификацију; 

- Тим за такмичење успешно је наставио са радом (резултат - успех наших ученика на Републичком 

такмичењу у моделовању); 

- Реализована планирана блок настава; 

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

- Организовано и реализовано школско такмичење из Фиксне протетике за ученике четвртог разреда; 

- Организовани и реализовани матурски испити распоред, састав комисија; 

- Купљен материјал за испите; 

- Пружање помоћи и праћење рада помоћних наставника; 

- Извршена редовна контрола усклађености теоријске и наставе вежби; 

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

реализацији угледних, огледних часова и стручних предавања; 
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- Унапређена блок настава у наставној бази (уведене додатне подстицајне мере у циљу бољег 

савладавања предвиђеног наставног садржаја коришћењем очигледних наставних средстава, са циљем 

приказа иновација из области тоталне протезе); 

- Фиксна протетика 1 – настављен је рад на показним моделима (циљ -  лакше уочавање оклузалне 

површине, реални модели пацијената – циљ изливање и моделовање на реалним моделима за 

пацијента,  

- Тотална протеза – поред израде загрижајних шаблона и коришћења учила од прошле године за израду 

шаблона, на блок настави ученици су уносили моделе у артикулатор, постављали фронталне зубе и 

моделовали протезу у воску. За поставу зуба урађена су показна три пара демонстрационих постава 

зуба у артикулатору на три различита начина која су ученицима поред демонстрације помагала 

приликом увежбавања поставе. урађена ппт- циљ приказ свих фаза поставе фронталних зуба; 

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

редовној и блок настави. 

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

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

старијих 

 

 

 

 

 

 

Реализоване активности 

према Школском развојном 

плану  

Током школске 2018-2019 године Зуботехничко стручно веће је остварило предвиђене циљеве из 

развојног плана у периоду 2016-2019. 

Развојни циљ бр.1: 

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

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

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

након такмичења, тако и за ученике на редовној настави; 

Развојни циљ бр 2: 

Унапређење компетенција наставника за развијање мотивације за учење код ученика у циљу  

остваривања већих  постигнућа (подобласт наставе и учења - учење учења, област постигнућа 

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

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

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

слабије напредују, као  и ученицима које карактерише надареност. 

Развојни циљ бр.3:  

Повећање понуде ваннаставних активности у школи ради  подстицања  свестранијег развоја личности 

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

секције школе, одржано је предавања које је водио зубни техничари нашег порекла из Лихтенштајна, 
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Недељко Митровић, демонстратор компаније „Ivoclar Vivadent“. Такође је у Зуботехничкој школи одржано 

предавање др. спец. протетике Сања Штефанчић из Загреба на тему „Употреба артикулатора и образног 

лука“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такмичења 

- 27.09.2018.  одржано је школско такмичење из Морфологије зуба. Радни задатак био је моделовање 

доњег десног очњака и горњег левог првог молара. На такмичењу јe учествовало 11 ученика. У складу са 

развојним циљем бр. 2 Унапређење компетенција наставника за развијање мотивације за учење код 

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

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

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

стручном Већу да се троје најуспешнијих ученика укључи у додатне активности кроз учешће у раду 

секције у циљу неговања талента ученика и постизања добрих резултата у даљем школовању. 

- Одржана су три школска такмичење из предмета Фиксна протетика за ученике четвртог разреда. 

22.11.2018. у лабораторијама Зуботехничке школе одржан је први круг школског такмичења из предмета 

фиксна протетика за ученике завршних разреда. Радни задатак је био „Моделовање горњег  бочног  

фасетираног моста 17.01.2019. у лабораторијама Зуботехничке школе одржан је други круг школског 

такмичења из предмета фиксна протетика за ученике завршних разреда. Радни задатак је био 

„Моделовање доњег  бочног  пуног моста. 18.04.2019. одржано је финале школског такмичења из фиксне 

протетике за ученике четвртих разреда. Радни задатак је био „Моделовање једноделне ливене пуне круне-

горњи десни централни секутић; моделовање једноделне ливене пуне круне-горњи десни латерални 

секутић; моделовање  горњег  левог  бочног  пуног  моста 4х6“. 

- Ученице другог разредс учествовале су на првом Међународном такмичењу у морфолошком 

моделованју зуба, које је одржано 26-27.3.2019. у Љубљани. Такмичење је организовала Школа за 

фармацију и козметику. Учешће је имало неколико средњих школа са смером зубни техничар, и то из 

Чешке, Мађарске, Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине и Србије. Учествовало је 23 ученика. Наше 

ученице су биле најмлађе. Данијела Живковић 2-4, Исидора Стојиљковић 2-1 и Милица Лабудовић 2-3, 

сјајно су се показале с обзиром да су се такмичиле са старијим колегама. Ово је било фантастично 

искуство, како ученицима тако и њиховим менторима. Учесници такмичења су имали прилику да 

присуствују одличном предавању ЗТ Андреја Лазића и да виде нови приступ морфологији зуба у 

свакодневној пракси. Један од чланова комисије која је оцењивала радове је светски признат зубни 

техничар из Мађарске Мако Јанош. Организација је била на највишем могућем нивоу а домаћини 

изузетно гостопримљиви. Све ово не би могли да остваримо без помоћи нашиг драгих колега зубних 

техничара Саше Булића, Александра Гечевића, Свободе Ласло и Драгослава Делића, као и фирме Dental 

medical. Надамо се неком новом виђању и наставку сарадње са овим школама. Учешће ученица 

Зуботехничке школе организовала је и реализовала наставник Миљка Вицковић као њихов ментор. 
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- 09.05.2019. у лабораторијама Зуботехничке школе, први пут је одржано је школско такмичења из 

предмета тотална протеза за ученике трећег разреда. Радни задатак је био „Постављање горњих 

фронталних и горњих бочних зуба у односу на протетску раван. На такмичењу је учествовало 19 ученика.  

- 18.05.2019. У оквиру 33. мајских сусрета зубних техничара Србије, у Крагујевцу, одржано је 20. 

Републичко такмичење ученика четвртих разреда образовног профила зубни техничар. Наша школа је као 

и сваке године имала 4 кандидата. Од укупно 20 кандидата комисија је изабрала 5 најбољих радова: 

- 5.место-Зуботехничка школа Београд, ученик Павле Петковић, ментор Миљка Вицковић 

- 4.место-Зуботехничка школа Београд, ученик Невена Чаировић, ментор Ана Савић 

- 3.место-Медицинска школа из Крагујевца, ученик Татјана Мирчетић 

- 2.место-Зуботехничка школа Београд,ученик Сара Павићевић, ментор Драгана Стојановић 

- 1.место-Зуботехничка школа Београд, ученик Растко Ђурић, ментор Светлана Ђорђевић  

- 23.05.2019. у лабораторијама Зуботехничке школе одржано је школско такмичења из предмета фиксна 

протетика за ученике другог разреда. Радни задатак је био „Моделовање једноделне ливене пуне круне 

горњи централни секутић и моделовање једноделне ливене пуне круне горњи први молар. На такмичењу 

је учествовало 27 ученика. 

- 30.05.2019. у лабораторијама Зуботехничке школе одржано је школско такмичења из предмета фиксна 

протетика за ученике трећег  разреда. Радни задатак је био „Моделовање горњег левог бочног пуног 

моста“. На такмичењу је учествовао 21 ученик. 

Набављена и израђена  

наставна                       

средства 

- Урађено је осам нових кокила за изливање модела за предмет тотална протеза вежбе. 

Рад ментора и приправника 

у току школске године 

 

 

Евалуација годишњег 

плана рада већа 

- Можемо закључити да је протекла 2018-2019. школска година била изузетно успешна што се активности 

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

слушаоци и као предавачи, подизали своје компетенције, а одржавањем угледних, корелацијских и 

огледних часова, као и прилагођавањем наставе ученичким потенцијалима, унапредили  наставни процес 

и обогатили садржај часова. 
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СТОМАТОЛОШКО ВЕЋЕ 

Број чланова већа 20 

Председник већа Ана Гајић 
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- 21.08. – 22.08.2018.  Зуботехничка школа, Београд, Сарадња породице и школе у превенцији вршњачког 

насиља, Савез учитеља Републике Србије, учествовали наставници: Војин Гојнић, Јован Вуњак, Наташа 

Милановић, Ана Гајић; 

- 22.09.2018.  хотел Hayat, Београд, Механички третмани у ортодонцији, сада и у будућности, Организатор 

активности: Dental express, Предавач: dr John Bennet, наставници  Биљана Раковић, Ана Гајић; 

- 27.09. – 29.09.2018. Сава центар, Београд, 17 Конгрес стоматолога Србије – међународни конгрес, 

Организатор активности: Стоматолошка комора Србије, учествовали: : Зоран Поповић, Ана Тасић, 

Софија Говедарица, Снежана Благојевић, Ива Пилиповић, Наташа Милановић, Војин Гојнић, Јован 

Вуњак, Марко Гојнић, Ана Гајић; 

- 13.10.2018. Посета сајму медицине и стоматологије, наставници Димитрија Дамјановски, Драгана 

Ражнатовић са ученицима, члановима секције стоматолошка сестра – техничар (19 ученика из 3/5, 3/6, 

4/6); 

- 16.10.2018., хотел Цептер, Врњачка бања, Алтернативе протетике у естеткој регији, Организатор 

активности: Национална асоцијација здравствених радника, предавач наставник: Марко Гојнић; 

- 3.11.2018 у Зуботехничкој школи, одржан је семинар  Паметна табла, Организатор активности: Немања 

Здравковић и Владимир Весић, похађали наставници: Биљана Раковић, Снежана Благојевић, Војин 

Гојнић, Јован Вуњак, Димитрија Дамјановски, Слађана Неагић, Нада Матовић, Данка Гачић; 

- 2.11. - 3.11.2018 у Сава центру, Београд, одржан је Други конгрес превентивне стоматологије 

,,Превенција оралних обољења – будућност савремене стоматологије», Организатор активности: 

Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, Клиника за дечју и превентивну стоматологију, 

учествовали наставници: Марко Гојнић, Ива Пилиповић, Наташа Милановић, Марија Николић, Драгана 

Ражнатовић, Љиљана Вулета, Димитрија Дамјановски и Ана Гајић;  

- 3.11.2018 у Дому Војске,Трг Мученика бб, Панчево, предавање Могућности примене нових материјала и 

дигиталних технологија у стоматологији, Организатор активности: Удружење приватних доктора 

стоматологије Србије и стоматолошки факултет Панчево, учествовали наставници: Драгана Ражнатовић 

и Миљка Вицковић;  

- 30.11.2018.у Зуботехничкој школи реализована је Акција добровољног давања крви. Организатор 

активности: Институт за трансфузију крви и задужени наставник Слађана Неагић На акцију је дошло 18 
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ученика, потенцијалних давалаца, од којих је 14 дало крв, док је 4 ученика одбијено због медицинских 

разлога. Ово је прва акција давања крви у овој школској години, у којој могу да учествују запослени и 

ученици четвртог разреда. Акција је спроведена у периоду од 9 -13 h и протекла је у најбољем реду. 

- 30.11.2018, 4.12.2018, 6.12.2018. у Зуботехничкој школи реализована су предавања о АИДС –у и ХИВ 

инфекцији, Организатор активности је наставница: Слађана Неагић. Предавање је реализовано у свим 

одељењима другог разреда, у току часова грађанског васпитања/верске наставе, хигијене са здравственим 

васпитања и физиког васпитања. У оквиру обележавања Светског дана оболелих од ХИВ –а, 1.децембар, 

организовано је предавање међу ученицима другог разреда, у циљу ширења знања и  подизања свести код 

ученика о ризицима за ширење ХИВ инфекције. Предавање је конципирано тако да су ученици на 

почетку упознати са најновијим подацима о новооткривеним случајевима ХИВ позитивних особа у 

Србији у 2018. (према подацима Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“). Након тога 

ученици, кроз кратак квиз знања одговарају на питања о могућим начинима преношења ХИВ инфекције. 

У наставку, ученици гледају два кратка филма са кључним појмовима у вези са начином преношења 

вируса ХИВ-а, као и бројним профилактичким мерама,а све у циљу бољег здравтсвеног васпитања 

младих људи. Потом, свако од ученика извлачи једну од картица на којима су наведене неке од 

активности или навика и задаје им се да извучену картицу класификују као безбедно односно ризично 

понашање за инфицирање вирусом ХИВ-а. На крају, ученицима се прочита дневнички запис девојке која 

сазнаје да је ХИВ позитивна. 

- 6.3., 7.3., 22.3., 27.3.2019. у Зуботехничкој школи реализована су  Предавања о трговини људима. 

Организатор активности наставник Слађана Неагић, Предавање је одржано ученицима другог разреда. 

Предавање су уз помоћ наставника, држале ученице Софија Миланко и Ива Симовић, ученице 1-6 

одељења, чланице секције прве помоћи. Током предавања, ученици су  упознати са облицима трговине 

људима, ризицима/ризичним понашањем/ који представљају опасност за улазак у  ланац трговине, као и 

са бројним профилактичким мерама које могу да примене у свом свакодневном функционисању. 

Предавања су реализована током часова грађанског васпитања/верске наставе, физичког васпитања и у 

оквиру часова одељењске заједнице (у одељењима 2-2, 2-6).  

- 25-29.3.2019. у Зуботехничкој школи одржана су предавања о превенцији злоупотребе ПАС-а наставница 

Слађана Неагић, Предавање под слоганом „Мени живот значи“ реализовано је у одељењима првог 

разреда. Предавање је уз помоћ наставника, држала ученица Марија Жујевић, 2/5 чланица секције прве 

помоћи и волонтер Црвеног крста Звездара. Током предавања, ученици су упознати са ризичним 

понашањем облицима зависности и проблемима који конзумирање наркотика доводи, као и са бројним 

профилактичким мерама које морају знати како би се заштитили од овог проблема. Предавања су 

реализована током часова грађанског васпитања/верске наставе, физичког васпитања и у оквиру часова 

блок наставе здравствене неге (одељење 1/5).  
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- 30.03.2019. у Зуботехничкој школи одржан је семинар Основни алати Паметне табле и могућности 

њихове примене у настави, Организатор активности: Немања Здравковић, Владимир Весић, Александра 

Гуњак, учествовали наставници: Војин Гојнић, Јована Јокановић, Драгана Ражнатовић, Ана Гајић, Ива 

Пилиповић, Наташа Милановић; 

- 04.04.2019. – 07.04.2019. у Термама Тухељ, Хрватска одржана је 12 Смотра ,,Дани Е-медика 2019“, 

Организатор активности: Министарство просвете и спорта, Агенција за струковно образовање и 

образовање одраслих, Хрватска академска и истраживачкла мрежа – Карнета. Учествовали су  4 

наставника Зуботехничке школе - Наташа Милановић, Ива Пилиповић, Томислав Алавања, Ана Гајић и 4 

ученице - Јована Коматина 3/6, Катарина Ранковић 3/6, Ања Марковић 4/5, Ива Насовић 3/6. На 

четвородневној Смотри ученице су, уз подршку својих ментора, представљале Зуботехничку школу. 

Вишемесечним радом, а у сарадњи са школама из Хрватске, Словеније и Босне и Херцеговине, 

припремљени су радови под називом ,,Синдром изгарања“, ,,Стисни и покажи зубе“, ,,Цепљење“ и ,, 

Живот с Кроновом болешћу“. Са великим поносом на рад ученица и њихових ментора, истицали смо се и 

по дружељубивости, толеранцији и професионално урађеним пројектима. Добили смо све похвале од 

наших домаћина, у жељи да ћемо наставити даљу сарадњу и укључити се у размену наставника и 

ученика. 

- 05.04.2019. у Зуботехничкој школи реализована је Акција добровољног давања крви, Организатор 

активности: Институт за трансфузију крви и задужени наставник Слађана Неагић, У акцији је 

учествовало 33 потенцијалних давалаца, од којих је 27 дало крв, док је 6 ученика одбијено због 

медицинских разлога. Ово је друга акција давања крви у овој школској години, у којој учествују 

запослени и ученици четвртог разреда. Од ове школске године у оквиру сарадње Института за 

трансфузију и Црвеног крста Србије, акције помажу и волонтери Црвеног крста Звездара. Као знак 

пажње даваоцима су дељени захвални оброци, оловке и наруквице.  

- 12.04.2019. у Заводу за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10 одржана је Обука за 

реализацију програма образовног профила зубни техничар и развој програма заснованих на исходима. 

Организатор активности: Завод за унапређивање образовања и васпитања. Учествовали наставници: 

Зоран Поповић, Наташа Божић, Ана Гајић, Нико Комленић, Биљана Благојевић Седлар, Маја Врачар 

- 06.05.2019. У Зуботехничкој школи реализована је активност Превентивна акција контроле крвног 

притиска и нивоа гликемије у крви. Организатор активности: Ученици 1/5 одељења са задуженим 

наставником Слађаном Неагић. У акцији је учествовало 5 ученика, одељења 1/5: Божић Т, Василијевић Ј, 

Вељић Т, Марковић Н, Стефановић К. Ученице су запосленима у школи контролисале вредности крвног 

притиска и ниво гликемије у крви. и анкетирање запослених о факторима ризика за настанак 

кардиоваскуларних болести  и здравим стиловима живота. Добијене податке ученице су обрадиле, а 

резултате приказале на настави  здравствене неге. 
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- 12.09.2018  у 1 разреду одржан је угледни час Анатомска номенклатура, наставници  Софија Ераковић, 

Нада Матовић, часу присуствовали: Валентина Митровић, Снежана Машић, Ивана Софронић, Маријана 

Пеулић; 

- 25.10.2018. Вограликов ланац инфекције и интрахоспиталне инфекције – угледни час, наставник Слађана 

Неагић, са ученицима 1/5 одељења, директор школе,Биљана Благојевић –Седлар, психолог Маријана 

Пеулић и наставник Ана Гајић. 

- 09.11 и 14.11.2018. угледни час Живот с Кроновом болешћу, наставник Ана Гајић, ментор и Ива Насовић, 

ученица 3/6, присуствовали ученици 3 и 4 разреда, наставници Ивана Софронић, Ана Савић, Милица 

Станковић, Слађана Неагић, Маријана Пеулић. У оквиру програма е – медика организовано је предавање 

о Кроновој болести, где је у уводном делу подељена ученицима анкета о познавању болести црева. Након 

завршеног анкетирања, Ива Насовић и Ана Гајић упознале су присутне са симптомима, клиничком 

сликом и оралним манифестацијама код оболелих од Кронове болести. Учесници су са задовољством 

прихватили ово предавање. 

- 11.04.2019. угледни час ,,Анафилактички шок“, наставници Димитрија Дамјановски, Драгана 

Ражнатовић, ученици 3/5 и 3/6 одељења, присутни наставници Биљана Благојевић Седлар, Маја Врачар, 

Наташа Божић, Марија Николић, Ивана Софронић, Ксенија Клисарић; 

- 17.05. и 22.05.2019, угледни час ,,Физички процеси и појаве у анатаомији и физиологији, дијагностици и 

патологији људског организма“, наставници: Данка Гачић, Александра Мијовић, ученици 2/5 и 2/6 

одељења часу присуствовали наставници: Маријана Пеулић, Радмила Милановић, Немања Здравковић, 

Александра Гуњак, Слађана Неагић. 

 

 

 

Реализоване активности према 

годишњем плану рада 

 

 

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

факултета 

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

амбуланта) 

- посета изложби стоматолошког материјала и инструмената на београдском сајmu 

- спровођење акције добровољног давалаштва крви, мерење крвног притиска и шећера у крви 

- организационе припреме за извођење дела матурског испита – распоред, комисије, термини за 4/5, 4/6 
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КОМИСИЈЕ ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД: 

Болести зуба 1. Наташа Мирковић 

2. Снежана Благојевић 

3. Данијела Стојилковић/Марија Рајчевић – стоматолошка 

сестра 

Стоматолошка 

протетика 

1. Димитрија Дамјановски 

2. Драгана Ражнатовић 

3. Снежана Ђорђевић/Љиљана Илић – стоматолошка сестра 

Орална 

хирургија 

1. Војин Гојнић 

2. Марија Николић 

3. Душанка Благојевић/Гордана Дацковић – стоматолошка 

сестра 

Пародонтологија 1. Јован Вуњак 

2. Марко Гојнић 

3. Марија Милоски/Бојана Јовановић – стоматолошка сестра 

Ортопедија 

вилица 

1. Ана Гајић 

2. Биљана Раковић 

3. Марија Раденковић/Душица Родић – стоматошка сестра 

Дечија 

стоматологија 

1. Љиљана Вулета 

2. Ива Пилиповић 

3. Данијела Стојановић/Љубица Љубеновић – стоматолошка 

сестра 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ТЕСТА: 

 

1. Ана Гајић 

2. Наташа Мирковић 

3. Ива Пилиповић 

- реализован матурски практични рад, тест стручно теоријских знања 
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Такмичења/награде 
- Стоматолошко стручно веће је дало предлог, да кандидати ,за наградау ,,Златна шпатула“, буду Миљана 

Тодоровић 4/5, Емилија Станковић 4/6 и Сандра Томић 4/6. Од укупно 20 чланова стоматолошког 

стручног већа који су гласали, Емилија Станковић  је освојила 4 гласа, Сандра Томић 5 гласова, а 

Миљана Тодоровић 11 гласова, тиме је  ,,Златна шпатула“ додељена Миљани Тодоровић. 

Набављена и израђена  

наставна средства                     
- израђена наставна средства у виду различитих паноа,  

- power point презентације 

Рад ментора и приправника у 

току школске године 
- У току школске године испит за лиценцу за наставника положили су наставници 15.01.2019. Марко 

Гојнић, Ива Пилиповић, Драгана Ражнатовић, Данка Гачић, a 22.01.2019. Јована Јокановић и Ана Гајић. 

Евалуација годишњег плана 

рада већа 

 

- Током ове школске године стручно веће је вредно и предано радило на свим активностима које су биле 

предвиђене, учествовало је у многим стручним предавањима, али и у активностима које нису биле 

предвиђене школским планом за 2018/2019 годину. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИКА 

 

Број чланова већа 9 

Председник већа Ераковић Софија 

Број одржаних састанака 8 

Стручне теме - Извештавање о Програму обуке наставника за наставу и учење 1.и 2. циклус. 

 

 

Угледни/огледни часови 

 

 

- 12.09 2018, Анатомска номенклатура, интегрисани час латинског језика и анатомије са физиологијом 

одржан.у 1/1 и 1/2, наставник латинског језика Ераковић Софија., наставник анатомије са физиологијом 

Нада. Матовић; 

- 5.06.2019. и 14.6.2019. Угледни интегрисани час у 2/5 и 2/6, српски језик и књижевност и здравствена 

психологија, Лаза Лзаревић  ,,Ветар“, уз примену паметне табле. Наставници: Радмила Милановић и 

Маријана Пеулић. Часовима присуствовали: Слађана Неагић, Јелена Јовић и Александра Гуњак 

 

 

 

Реализоване активности према 

годишњем плану рада 

 

- септембар 2018 - Иницијално тестирање свих ученика и извештаји у складу са препоруком Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања 

- октобар 2018 - Посета Сајму књига и набавка књига за библиотеку - Софија Ераковић и Ивана Софронић 

- децембар 2018 - Новогодишња приредба на српском језику ЉУБАВ; НАВИКА; ПАНИКА – наставница 

Весна Кнежевић Живић; Новогодишњи филм на енглеском језику – наставница Наташа Алимпијевић 

- март 2018 - Посета Кафићу ЗВУЦИ СРЦА сусрет и разговор са особама ометеним у развоју, 30 ученика 

1/4 одељење, наставник Наташа Петровић; 
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- април 2018 - Посета Музеју Паје Јовановића, 20 ученика 1/5 одељења, задужени наставник Наташа 

Петровић 

- Током школске године наставници и ученици су  посетили позоришне представе: 

ПРЕ РАТА у Академији 28 (54 ученика) 

ТРИ КЛАСЕ И ГОСПОЂА НУШИЋ У БДП (50 ученика и 6 наставника) 

ОСАМА КАСАБА У ЊУЈОРКУ у Звездара театру (35 наставника) 

ХОТЕЛ СЛОБОДАН ПРОМЕТ у ЈДП (50 колега). 

 

 

 

Такмичења 

 

- новембар 2018 - Градско такмичење-Ђачка песничка сусретања -1. награда Ева Живковић, ментор 

наставник Јелица Пајић 

- јануар 2019 - Школско такмичење у рецитовању (5 ученика)- наставник Радмила Милановић 

- март 2019 - Општинско такмичење у рецитовању (3 ученика))- наставник: Радмила Милановић 

- април 2019 - Градско такмичење у рецитовању (2 ученика) Растко Ђурић 4-2 се пласирао на Републичко 

такмичење; Школско такмичење из енглеског језика (20 ученика)- наставник Милица Бошковић; 

Републичко такмичење из енглеског језика (1 ученица–Тијана Симић) - Милица Бошковић 

 

 

 

Израђена наставна средства 

 

 

 

Ученици израдили паное: 

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

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

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

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

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

(стручни текстови).  

Рад ментора и приправника у 

току школске године 

- 

Евалуација годишњег плана 

рада већа 

 

Ове године је одржан недовољан број угледних и огледних часова као и интегрисаних који су у складу са 

принципима савремене наставе неопходни. Можда је томе допринело увођење електронског дневника у 2, 

полугодишту за шта је било потребно прилагођавање и наставници нису могли да се довољно посвете 

иновацијама у настави 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 

Број чланова већа 10 

Председник већа Јелена Петковски 

Број одржаних састанака 8 

 

Стручне теме 
- Наставници Немања Здравковић и Владимир Весић организовали су у више термина  акредитован 

семинар Основни алати Паметне табле и могућност њихове примене у Зуботехничкој школи, ОШ 

''Милоје Закић'' у Куршумлији, и  ОШ ''Стојан Новаковић'' у Блацу. 

 

 

 

 

 

Угледни/огледни часови 

 

 

- 22.9.2018. Оријентационо кретање у Кошутњаку, наставници: Тања Жутић, Коста Поповић, Владимир 

Весић, Јелена Петковски, Анета Миливојевић, Немења Здравковић, Александра Гуњак 

- ''Зубићу, постави се'', наставници: Тања Жутић, Владимир Весић, Александра Срећковић, Лидија 

Домокош; 

- 10.4.2019. “Експерименти и огледи у природним наукама - физици, хемији и биологији“ Јелена 

Петковски, Анета Миливојевић, Немења Здравковић; 

- 9.5.2019, 16.5.2019,  20. 5.2019,  22.5.2019. ''Вода'' 8 часова, наставници: Јелена Петковски, Анета 

Миливојевић, Александра Мијовић; 

- 29.5.2019. 30.5.2019. ''Силе у механици и њихов утицај на жива бића'' 4 часа, наставници:   

Александра Мијовић, Јелена Петковски; 

- 30.5.2019.   3.6.2019. ''Силе у механици и њихов утицај на жива бића'' 4 часа, наставници:   Мирјана 

Мажибрада, Александра Мијовић; 

- ''Физички процеси и појаве у физиологији, дијагностици и патологији људског организма'' 4 часа, 

наставници:  Александра Мијовић и Данка Гачић 

 

 

 

 

Реализоване активности према 

годишњем плану рада 

 

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

резултата тестирања и предлог мера које ће се спровести у настави;  

- Формирана еколошка секција; 

- Формиране секције атлетике, кошарке, одбојке, фудбала и пливања; 

- 22.9.2018. Оријентационо кретање у Кошутњаку учествовало укупно 556 ученика,  задужени наставници 

Коста Поповић, Владимир Весић, Тања Жутић; 

- 7.11.2018. Рециклажа – презентација на дату тему и подела брошура ''Буди одговоран – рециклирај''; 

- 23.11.2018 Манифестација ''IV Дан  здраве исхране и физичке активности'' задужени наставници  Софија 

Ераковић, Тања Жутић и Јелена Петковски; 

- 31.11.2018. Посета изложбе ''Пази отровно!'' у Природњачком музеју у Београду, 123 ученика, задужени 

наставник Јелена Петковски 
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- 24.3.2019. године одржана предавања ''Сат за Планету Земљу''  под слоганом ''Скини се са пластике 

навуци се на природу'', ученицима 1/1,2,3,4,5,6,  предавачи  ученице 1/1Бероша Ива и Дубајић Јована,           

задужени наставник Јелена Петковски; 

- Јуни - Годишњи тест из биологије за ученике првог и трећег разреда, задужени наставник Јелена 

Петковски; 

- 31.5.2019. Ботаничку башту ''Јевремовац''  посетило 110 ученика свих првих разреда, задужени наставник 

Јелена Петковски. 

 

 

 

 

 

Такмичења 

 

- 21.9.2018. Општинско такмичењеу малом фудбалу за девојчице;  1. место пласман на градско  наставник 

физичког  Владимир Весић;  

- 2.10.2018.  Градско  такмичење у малом фудбалу за девојчице  4. место наставник физичког  Владимир 

Весић; 

- 30.10.2018. Школско градско такмичење у пливању, Јањић Андрија 3/1 5.место, Јањић Милош 3/1 

19.место, наставник физичког Тања Жутић;  

- 12. и 13. 12.2018. Општинско такмичење у одбојци девојчице и дечаке, учешће - наставник физичког 

Тања Жутић; 

- 18. И 21. 1. 2019.  Градско  такмичење у ватерполу за дечаке – 3.место, наставник Тања Жутић; 

- 22.4.2019. Омладинско школско такмичење, као део ЕУ заједничког пројекта за вакцинацију ученици 2/4 

Тара  Вељковић,  Данијела  Живковић, Јулија Миладиновић, Алекса Митровић освојили прво место у 

сениорској категорији, наставник Јелена Петковска 

Набављена и израђена  

наставна                       

средства 

Биологија 

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

Трећа година панои - ДНК, Пренос генетичке информације кроз ћелију; задужени наставник Ј. Петковски 

 

 

 

Евалуација годишњег плана 

рада већа 

 

 

 

Већина наставника је одржала угледне часове и то не један него више, у питању је била углавном 

интегрисана настава између предмета у оквиру нашег већа и са члановима других већа. Огледне часове нису 

одржали наставници Мирјана Мажибрада и Нина Василијевић. Неке теме огедних часова су измењене.  

Одржана су предвиђена школска такмичења из физике и градско такмичење из биологије. 

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

наставном процесу. 

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

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

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

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

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

Број чланова већа                                                                                   9 

Председник већа                                                                       Слађана Бојанић 

Број одржаних састанака                                                                                    10 

Стручне теме Каријерно вођење и саветовање ученика, М. Пеулић 

 

Угледни/огледни часови 

 

- 5.06.2019. и 14.6.2019. Угледни интегрисани час у 2/5 и 2/6, српски језик и књижевност и здравствена 

психологија, Лаза Лзаревић  ,,Ветар“, уз примену паметне табле. Наставници: Радмила Милановић и 

Маријана Пеулић. Часовима присуствовали: Слађана Неагић, Јелена Јовић, Ивана Софронић, Владимир 

Весић, Александра Гуњак 

 

 

 

 

 

 

 

Реализоване активности према 

годишњем плану рада 

 

- Иницијално тестирање свих ученика; 

- Методе и технике успешног учења, обука за ученике првог разреда,  Маријана Пеулић; 

- Посета музеју  Српске православне цркве  – вероучитељ Александар Лукић; 

- Посета ученика изложбама скулптура у галерији САНУ -  Љиљана Теодоровић Милинковић; 

- Посета изложбе слика Октобарског салона - Љиљана Теодоровић  Милинковић; 

- Изложба у галерији УЛУС – Љиљана Теодоровић Милинковић; 

- Посета изложбе слика у галерији  Прогрес - Љиљана Теодоровић Милинковић 

- Изложба ученичких радова поводом Дана Св. Саве у холу школе – Љиљана Теодоровић Милинковић; 

- Републичка смотра ученичког ликовног стваралаштва (такмичење);  Љиљана Теодоровић Милинковић 

- Обележавање дана сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском 

рату (предавање у оквиру одељења) – Весна Петровић; 

- Обележавање дана сећања на српске жртве у Другом светском рату, израда паноа у одељењима – Весна 

Петровић; 

- Обележавање Дана победе (Дан уједињене Европе) – Весна Петровић; 

- Анкетирање ученика трећег разреда, предмет Социологија,  – Слађана Бојанић; 

- Посета ученика изложби слика у галерији Хаос – Љиљана Теодоровић Милинковић; 

- Посета ученика изложби слика Саве Шумановића – Љиљана Теодоровић Милинковић; 

- Изложба ученичких радова поводом Дана школе; 

- Историјски маскенбал, В. Петровић са ученицима другог разреда, опраштање од предмета Историја. 

Учествовали сви ученици другог разреда образовног профила Зубни техничар. 

- Предавање ,,Бонтон у свакодневној комуникацији са особама са инвалидитетом”- Колосеум – М. Пеулић 

- Посета цркеве Светог Трифуна; посета Храма Светог кнеза Лазара – вероучитељи Лукић, Хорват. 
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Такмичења - На Републичкој смотри ученичког стваралаштва,  ученица Невена Марковић освојила је 2. место у рангу 

средњих стручних школа. Задужени наставник Љиљана Милинковић Теодоровић. 

Набављена и израђена  

наставна                       

средства 

- Неопходан канцеларијски материјал – лепкови, бојице, фломастери 

Рад ментора и приправника у 

току школске године 

- 

 

 

 

 

Евалуација годишњег плана 

рада већа 

 

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

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

Петровић. Лаза Лазаревић „Ветар“, српски језик и књижевеност и Здравствена психологија. Такође, врло 

важна активност је и предавање: „Методе и технике учења“, Маријане Пеулић, као подстицај ученицима за 

остваривање већих постигнућа. Планиране активности које нису реализоване су:   

,,Сократова одбрана“, Љ. Рвовић „Трансплантација људских органа“ Љ. Рвовић „Страдање Христово“, С. 

Хорват, „Оса симетрије“, Љ. Теодоровић и В. Митровић; Интегрисани час „Породица некад и сад“, В. 

Петровић и С. Бојанић, није одржан због тешке породичне ситуације наставнице В. Петровић имала око 

израде монографије. Приредба поводом Дана Св. Саве није одржана јер није било прославе у школи. 

Иницијално тестирање из организационих разлога није урађено из филозофије, медицинске етике, музичке 

уметности и ликовне културе.  Посета госта предавача није реализована због болести предавача, те је 

планирана за наредну школску годину. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ 

Број чланова већа 4 

Председник већа Валентина Митровић 

Број одржаних састанака 11 

Стручне теме Нису одржане 

 

Угледни/огледни часови 

 

- Угледфни час: ''Оријентационо кретање'' – А.Гуњак, час одржан 22.09.2018. Корелација Физичке културе 

са Математиком, Физиком, Хемијом и Биологијом. Час је одржан у парку Кошитњак. Присуствовали 

ученици првог разреда и велики број наставника. 
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Реализоване активности према 

годишњем плану рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Септембар 2018. Израда, припрема, тестирање и анализа резултата иницијалног теста из математике и 

информатике;  

- Септембар 2018. А. Гуњак је ажурирала податке за сајт школе (табеле допунске, додатне наставе и 

отворених врата, распоред часова);  

- Септембар 2018. Креирање презентација  и  израда постер паноа на теме по избору ученика. 

- 20.09.2018. Састанак Педагошког колегијума. Састанку присуствовала В.Митровић 

- Октобар 2018:Почео рад допунске наставе, реализација: професори математике и рачунарства и информатике; 

- 26.10.2018 Посета Сајму књига у организацији К. Клисарић, А.Гуњак и В.Митровић  
- 8.10.2018. Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег и 

средњег образовања и васпитања. Обуци присуствовали В.Митровић и А.Гуњак 

- 3.11.2018. Учествовала у реализацији семинара ''Основни алати паметне табле и могућности примене у 

настави'', А.Гуњак 

- 4 .11.2018.Обука за школске координаторе за електронски дневник. Обуци присуствовала А.Гуњак 

- 17.11.2018. Стручно усавршавање: ''Унапређивање наставе математике у основној чколи'', Г.Станојевић 

- 29.11.2018. Обука за коришћење електронског дневника. Обуку држала А.Гуњак – школски координатор. 

Обуци присуствовали сви чланови већа. 

- 1.12.2018. Посета Фестивалунауке у организацији К.Клисарић  

- 6.12.2018. Посета часу: ''Тригонометријска кружница'', В.Митровић. Часу присуствовала М.Пеулић у 3/6 

одељењу 

- 21.12.2018. Реализација школског квиза „Занимљива математика“, у организацији В.Митровић и А. 

Гуњак.  

- 28.12.2018. усвојена су испитна питања за матурски испит из математике и информатике 

- 12.01.2019., 13.01.2019. Стручно усавршавање: ''Програмирање у Пајтону за шести седми разред'', 

Г.Станојевић 

- 31.01.2019. Састанак Педагошког колегијума. Састанку присуствовала В.Митровић 

- 1.02.2019. Обука за коришћење електронског дневника. Обуку држала шкоолски координатор: А.Гуњак. 

Обуци присуствовали сви чланови наставничког већа. 

- 30.03.2019. Стручно усавршавање: ''Основни алати паметне табле и могућности примене у настави'', 

В.Митровић. Учествовала у реализацији семинара А.Гуњак 

- А. Гуњак и В.Митровић су дале предлог задатака за школско такмичење из математике за 1 и 2 годину 

- 24.04.2019. Састанак Педагошког колегијума. Састанку присуствовала В.Митровић 

- 17.05.2019. Стручно усавршавање: ''Пројектно оријентисана настава'', Г.Станојевић 
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Реализоване активности према 

годишњем плану рада 

 

 

- 17.05.2019. Присуствовала угледном часу: ''Физичке појаве и процеси у анатомији, дијагностици и 

патологији људског Организма'', А.Гињак у одељењу 2/5 

- 18.05.2019. уорганизацији В.Митровић и К.Клисарић ученици прве године посетили су Ноћ музеја. 

- 19.05.2019. Стручно усавршавање: ''Едуардо школски рачунарски интерфејс'', Г.Станојевић 

- 21.05.2019. Стручно усавршавање: ''Интернет учионица'', В.Митровић, А. Гуњак 

- 24.05.2019. У организацији В.Митровић и А.Гуњак ученици су посетили манифестацију „Мај месец 

математике“ у Галерији науке и технике САНУ ученици су погледали изложбу ''Животни циклуси 

Милутина Миланковића'' 

- А. Гуњак и В.Митровић су дале предлог полагања изборног предмета – математика, за дан 12.06.2019. 

- 6.06.2019.  Реализовано је Школско такмичење из математике за 1. и 2. годину (В. Митровић, А.Гуњак); 

- 12.06.2019. Реализовано је полагање матурскког испита из Математике (В.Митровић и А.Гуњак) 

- 14.06.2019. Присуствовала угледном часу: ''Ветар'', А. Гуњак у одељењу 2/5 

- 20.06.2019. Наставница математике В.Митровић и А.Гуњак учествовале су на прегледању тестова из 

математике за упис у средњу школу 

-  22.06.2019. Наставници математике В.Митровић и А.Гуњак били су на ревизији тестова из математике за 

упис у средњу школу 

- Чланови актива су урадили предлог расподеле часова за следећу школску 2019./2020. годину 

- 26.06.2019. Састанак Педагошког колегијума. Састанку присуствовала В.Митровић 

 

Током године: 

1. Анегдоте познатих математичара (В.Митровић и А.Гуњак); 

2. Током целе године ученици су правили презентације у П. Поинту у складу са наставним програмом 

(сви наставници); 

3. Вицеви из математике (В.Митровић и А.Гуњак); 

4. Занимљивости из рачунарства и информатике (К. Клисарић и Г.Станојевић). 

Такмичења 6.06.2019. Школско такмичење за разреде1.године (В.Митровић)  

6.06.2019. Школско такмичење за разреде 2. године (А.Гуњак) 

Набављена и израђена  

наставна                       

средства 

 

Рачунарство и информатика: 

- Израда П.Поинт презентација наставних јединица које се обрађују. 

Математика: 

- Израда П.Поинт презентација наставних јединица које се обрађују. 

 

Евалуација годишњег плана 

рада већа 

Анализом годишњег рада сагледале смо шта треба да урадимо у циљу унапређивања наставе: 

Континуирано подстицати ученике да марљиво раде, осмислити нове изазове како би били више мотивисани 

за рад, заинтересовати их да сами бирају наставну јединицу или интересантне садржаје које могу обрадити у 
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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. Ивана Ђурић, Представник Савета родитеља  

10. Наталија Илијевски, представник Ученичког парламента 

 пару или у групи уз помоћ наставника. Одржани угледни часови отварају нове идеје (шира примена 

наученог, укључивање и мање заинтересованих ученика, корелација више предмета на једном часу). Више 

инсистирати на групном раду ученика на неком задатку, као рад код куће или у оквиру вежбе на часу. 

Подстицати ученика за допунску наставу коме је потребна, и стимулација ученика за такмичења у виду 

додатних задатака за заинтересоване ученике. Препоручити литературу и садржаје са интернета за ученике 

који желе више. 

                                                                                                                                                       

                          СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Председник Др Асија Меноски 

 

 

 

Активности  

 

 

 Остварен je прогрaм рада Стручнoг актива за развој школског програма  школске  2018/19.  

 У току школске 2018/19. године стручни актив за развој школског програма је обављао прикупљање и обраду 

коригованих наставних планова и програма. 

 Унети су и нови садржаји за активности везане за школску 2018/19. годину. 

 Електронска верзија Шлолског програма је дорађена и припремљен је материјал за ново, кориговано, 

архивирање садржаја Школског програма. 

 У току школске године континуирано се прати примењивост урађених програма и евентуална потреба за 

корекцијом  за наредну школску годину. 
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Развојни план је донет за 

период 

2016-2019. 

Развојни план за перид 2016-2019. донет је 25.10.2016. на седници Школског одбора као стратешки план 

развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце 

активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој 

установе. Донет је на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености квалитета рада 

установе (спољашњем вредновању). 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ  ПЛАНА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ  

2018/2019. годину 

Руководилац рада Стручног актива за развојно планирање       Маја Врачар, педагог 

  

 

 

 

 

 

Време реализације активности 

Септембар  2018. –Јуни 2019. завршне активности у складу са процесом самовредновања кључних 

области. 

Одржано је 4 састанака Стручног актива за развојно планирање. 

Поступак самовредновања прати планирање унапређивања процеса, односно развојно планирање 

које има специфичне циљеве који се односе само на нашу школу и из ових разлога је важно да 

извештај о Развјном планирању буде основа за даље кораке у постуку плана самовредновања.  

У оквиру развојног циља бр.1: Унапређивање и побољшање квалитета наставе (област настава и 

учење) није реализован довољан број активности који би довео до оспособљавања већег броја 

ученика у самооцењивању. Потребно је наставити са обучавањем ученика да континуирано вреднују 

свој рад, постављају циљеве  и процењују сопствени напредак. 

У оквиру развојног циља бр. 2: Унапређење компетенција наставника за развијање мотивације за 

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

учења, област постигнућа ученика). Потребно је наставити са остваривањем  већег степена подршке 

ученицима који слабије напредују и ученицима које карактерише надареност, спроводити 

диференцирану и индивидуализовану наставу за надарене ученике (кроз додатни рад, семинарске 

радове, додатну литературу, обогаћивање програмских садржаја, рад у секцијама и др.) потребно је 

наставити у току школске године 2019/2020. 

У оквиру развојног циља бр.3: Повећање понуде ваннаставних активности у школи ради  

подстицања  свестранијег развоја  личности ученика (област подршка ученицима). Потребно је 

наставити рад на понуди адекватнијих термина за реализацију ваннаставних активности како би се 

већи број ученика континуирано укључио у току школске године  2019/2020. 

 

 

 

 

 

Кључна област: Настава и учење 

Задатак подстицање наставника за планирање, реализацију и евалуацију интегрисане наставе је 

реализован кроз  интегрисаних часова из различитих предметних области. Задатак увођење ИКТ-а у 

наставу уз помоћ „паметне-интерактивне табле у настави“  је реализован кроз огледне и угледне 

часове (наставници школе су акредитовали семинар “Основни алати Паметне табле и могућности 
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Развојни циљ бр. 1: 

Унапређивање и побољшање 

квалитета наставе (област 

настава и учење) 

 

 

                     

 

њихове примене у настави“ који подржава Зуботехничка школа, Каталошки број програма: 521, 

Аутора Немања Здравковића и Владимира Весића, професора Зуботехничке школе). Семинар je 

реализован за наставнике Зуботехничке школе у школској 2018/19.години. Планирање и извођење 

међупредметно повезане тематске наставу у коју су укључене различите мање или веће тематске 

области ће се наставити у школској 2019/20.години. 3.11.2018. године одржан је семинар са циљем 

јачања професионалних капацитета наставника у области иновативних информационо-

комуникационих метода применом софтвера „Паметне табле“ под називом  „Основни алати Паметне 

табле и могућности њихове примене у настави“, Обуку похађало 28 наставника, Водитељи и аутори 

програма Владимир Весић и Немања Здравковић. Семинар је у складу са остваривањем развојних 

циљева Зуботехничке школе за ову школску годину. 

30.3.2019. 30 наставника Зуботехничке школе похађало је обуку „Основни алати паметне табле и 

могућности њихове примене у настави“, коју су реализовали аутори обуке наставници Здравковић и 

Весић.  

Одржан је угледни час за ученике 1/3 и 3/2 одељења под називом „Зубићу, постави се“, интегрисани 

час морфологија зуба, тотална протеза и физичко васпитање; 

Одржан је угледни час за ученике 3/1 и 2/3 одељења под називом „Акрилати“; 

Одржани су огледни часови  „Вода“ у 2/1,2/2,2/3 и 2/4 одељењу. Часове припремиле и реализовале 

наставнице Јелена Петковски, Анета Миливојевић, Александра Мијовић. Иновативни час 

интегрисане наставе у коме нема наставних предмета, нема фронталног облика рада, ученици сами 

бирају пројекте, с наставником праве план рада, раде у групама, учествују у вредновању резултата 

свога рада. Циљ часа је да ученици стечена знања из физике, хемије и биологије интегришу и 

примене за надоградњу и унапређивање знања о води  Као наставна средства коришћена су аудио-

визуелна (презентације), илустрације (панои), визуелна ( експерименти – огледи).  

Угледни час „Експерименти и огледи у припродним наукама – физици, хемији и биологији“, 

наставници Немања Здравковић, Анета Миливојевић, Јелена Петковски са матурантима.  

Угледни час „Анафилактички шок“ – наставници Дамјановски Д. И Ражнатовић Д. са ученицима 3/5 

и 3/6 одељења.  

Одржани су огледни часови на тему ''Силе у механици и њихов утицај на жива бића'' у одељењима 

1/1, 1/2, 1/3. и 1/4.  Часове су припремиле и реализовале наставнице Јелена Петковски, Мирјана 

Мажибрада, Александра Мијовић. Циљ је био да ученици увиде да услови живота на планети 

одређују и грађу и функцију живих бића, развију свест о присутности сила у свакодневном животу, 

да повежу знања која су стекли из више различитих предмета, да се оспособе за самостално 

коришћење литературе, да развијају способност повезивања појмова; примене стечена знања у 

решавању задатака, развијају дигиталне компетенције, развијају самопоуздање и елиминишу трему и 
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страх, развијају способност за тимски рад и процене значај личног ангажовања сваког члана групе, 

развијају креативности (презентовање градива кроз израду презентација, експеримената, асоцијација, 

филмова). Као наставна средства коришћена су аудио-визуелна (презентације), илустрације (панои), 

визуелна ( експерименти – огледи).  

Одржан је угледни час на тему „Мобилна протетика кроз историју“, наставнице Нела Ристески и 

Мирјана Мрдаковић. Час реализовали ученици одељења 3/1 и 4/1 у одељењу 3/2.  

У 2/6 одељењу одржан је угледни час из предмета Здравствена психологија и Српски језик и 

књижевност Психолошка карактеризација лика Јанка из приповетке „Ветар“ Лазе Лазаревића. Час је 

допринео развијању и коришћењу критичког мишљења код ученика, а коришћене су предности које 

нуди интерактивна табла. Наставнице Милановић и Пеулић.  

На стручним већима наставници су редовно информисали чланове већа о активностима везаним зa 

унапређење наставе, а на Наставничком већу педагог школе je редовно информисao и презентовао о 

активностима везаним за унапређење квалитета наставе (анализа угледних и огледних часова). 

Примери добре праксе Зуботехничке школе из области самооцењивања на часовима вежби. 

 

 

 

Развојни циљ бр 2: 

Унапређење компетенција 

наставника за развијање 

мотивације за учење код 

ученика у циљу  остваривања 

већих  постигнућа (подобласт 

наставе и учења - учење 

учења, област постигнућа 

ученика) 

У оквиру задатака остваривање већег степена подршке ученицима који слабије напредују и 

ученицима које карактерише надареност, остварене су већина планираних активности, али је 

потребно и надаље радити на планираним активностима. 

У оквиру активности планирање подстицајних поступака у наставном процесу за пружање помоћи и 

подршке ученицима у  развијању мотивације за учење, психолог школе је одржао предавања свим 

ученицима 1. разреда на тему Методе учења што је посебно било значајно за развијање мотивације 

за учење код ученика 1. разреда. 

Анализа напредовања ученика који раде по ИОП-у и размена успешних стратегија, метода и техника 

рада је рађена континуирано у току године. 

Процена надарених ученика (тестирање одговарајућим стандардизованим тестовима општих и 

специфичних способности, тестовима стваралачких способности, тестовима личности, разговор са 

наставником, одељењским старешином и родитељима, школска такмичења и конкурси) 

Праћење инклузивне праксе у школи  

Контнуирано праћење и вредновање часова допунске и додатне наставе  

Спровођење диференциране и индивидуализоване наставе за надарене ученике (кроз додатни рад, 

семинарске радове, додатну литературу, обогаћивање програмских садржаја, рад у секцијама и др.)  

ће се наставити у школској 2019/20.години. 

Одржан је први круг школског такмичења из фиксне протетике за ученике четвртог разреда. 

Учествовало 18 ученика завршног разреда образовног профила зубни техничар. Стручна комисија је 

одабрала 12 најбољих радова ученика који пролазе у други круг такмичења; Невена Чаировић 4/4, 
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Сара Павићевић 4/2, Павле Петковић 4/1, Растко Ђурић 4/2, Бојана Стаменковић 4/3, Ивана 

Калуповић 4/2, Лара Владимировић 4/1, Лена Лазић 4/2, Филип Лалић 4/1, Сара Мијушковић 4/2, 

Јована Ђукић 4/4, Марко Миладиновић 4/2. 2.3.2019. талентовани матуранти су са наставницима 

Домокош, Вицковић и Алавања присуствовали националним семинару прве категорије, под 

насловом „Full Digital Workflow - Потпуно дигитални процес у стоматолошкој естетској протетици“, 

као и предавању „Face skener и дигитални дентални дизајн, анализа симетрије лица” са наставницима 

Стојановић, Домокош и Трбојевић.  

Oдржано је финале школског такмичења из фиксне протетике, трећи круг такмичења. Најбољи су се 

пласирали на републичко такмичење: 
1. Павле Петковић, ментор Миљка Вицковић 

2. Невена Чаировић, ментор Ана Савић 

3. Растко Ђурић, ментор Светлана Ђорђевић 

4. Сара Павићевић, ментор Драгана Стојановић  

Ученице 2/4 Тара Вељковић, Данијела Живковић и Јулија Миладиновић, уз техничку помоћ Алексе 

Митровића направиле су видео материјал на тему подизања свести о значају вакцинације међу децом 

школског узраста широм Европе. Наше ученице су освојиле прво место у сениорској категорији. 

Европска канцеролошка лига као организатор такмичења доделила је нашим ученицама и 

наставници Ј. Петковски вредне награде. У Крагујевцу је одржано јубиларно 20. Републичко 

такмичење ученика четвртих разреда образовног профила зубни техничар. Зуботехничка школа може 

да се похвали следећим резултатима: 

1. место Растко Ђурић 4/2 одељење, ментор Светлана Ђорђевић 

2. место Сара Павићевић 4/2 одељење, ментор Драгана Стојановић 

3. Татјана Мирчетић, медицинска школа из Крагујевца 

4. Невена Чаировић, 4/4 одељење, ментор Ана Савић 

5. Павле Петковић, 4/1 одељење, ментор Миљка Вицковић  

Одржано је такмичење из фиксне протетике за ученике другог разреда. Учествовало је 27 ученика, 

комисија у саставу Шћекић, Мрдаковић и Стојановић Драгана одабрали су најбоље: 

1. место деле три ученице Данијела Живковић 2/4 (ментори Станковић, Вицковић), Милица 

Лабудовић 2/3 (ментори Станковић, Вицковић) и Милица Ђукановић 2/4 (ментор Милица 

Станковић) 

2.  место Теодора Сандић 2/2 одељење (ментор Светлана Ђорђевић) 

3. Место Исидора Стојиљковић 2/1 одељење (ментори Душко Стојановић и Миљка Вицковић) 
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Развојни циљ бр.3: Повећање 

понуде ваннаставних 

активности у школиради  

подстицања  свестранијег 

развоја  личности ученика 

(област подршка ученицима) 

Задатак бр.1 

- Укључивање већег броја ученика  у  ваннаставне активности и секције школе 

 Нова секција стоматолошких сестара чији су координатори били Димитрија Дамјановски и Драгана 

Ражнатовић остварила је запажене резултате обележила је рад у школској 2018/19.години. 

Поред редовних ваннаставних активности ученици Зуботехничке школе имали су прилику да 

учествују и ове године у међународном пројекту повезивања здравствених (и партнерских) школа 

коришћењем нових ИКТ технологија Е-медика.  

Спроведена је још једна акција „Протеза на дар“. Ученици 4/1 разреда са наставницим вежби М. 

Мрдаковић, др З.  Поповићем и стоматолошким сестрама наше Поликлинике А. Тасић и С. 

Говедарицом израдили су горњу тоталну и доњу парцијалну протезу и предали пацијенту на дар.  

У оквиру међународног пројекта Е-медика, реализована је посета представника четири здравствене 

школе из Републике Хрватске (две школе из Загреба, и школе из Шибеника и Задра) Зуботехничкој и 

Фармацеутско-физиотерапеутској школи. Током радне посете Зуботехничкој школи, представљени 

су пројекти на којима школе раде ове школске године и размењена су искуства о раду у оквиру 

пројекта. Уприличен је пријем за госте и домаћине у ГО Звездара и обилазак звездарске 

опсерваторије и музеја Николе Тесле.  

Ученици ЗТШ прикупили и донирали новац на хуманитарном концерту за Вељка и Алексу Јовановић 

у Дому ученика ПТТ школе; Ученици и наставници школе посетили су међународни фестивал филма 

особа са инвалидитетом и конференцији БОСИФЕСТ 2018. СТОП РАМПА. Приказано је 15 

филмова, а наши ученици су учествовали као волонтери; У Установи културе „Вук Караџић“ на 

сцени „Култ“, организована је свачаност поводом доделе награда ученицима и менторима који су 

освојили неко од прва три места на републичким такмичењима. Из наше школе награду за освојено 

прво место на 19. Републичком такмичењу ученика четвртог разреда средњих школа, образовног 

профила зубни техничар,  које је одржано у мају на Дивчибарама, добила је ученица Андреа 

Попадић, ментор Ана Савић; за освојено друго место, на истом такмичењу, добио је ученик Милош 

Радановић, ментор Зорица Шћекић и за освојено треће место, на истом такмичењу, награду је добио 

ученик Ђорђе Стиковић, ментор Ана Савић. Награде су добили и ученици Јовановић Марија и 

Драгослав Маринковић, ментор наставница Љиљана Теодоровић Милинковић, за освојено друго и 

треће место на републичком такмичењу ученичког ликовног стваралаштва;  Гpaдcкa oпштинa 

Звeздapa pacпиcaлa je Koнкуpc зa нajвoлoнтepcку aкциjу у 2018. гoдини. Шкoлa je кoнкуpиcaлa ca двe 

aкциje.  Capaдњa ca Хeнди цeнтpoм ,,Koлoceум" и хумaнитapнa aкциja ,,Зajeднo" кoja ce 15. гoдина 

opгaнизуje у нaшoj Шкoли зa дeцу дoмa: ,,J.J.Змaj ". Зaвpшнa cвeчaнocт je opгaнизoвaнa у 

пpocтopиjaмa oпштинe 5. дeцeмбpa кaдa je Meђунapoдни дaн вoлoнтepa. ЗТШ је оcвojила пpву 

нaгpaду у кoнкуpeнциjи 7 шкoлa ca 10 вoлoнтepcких aкциja и дoбила вaучep у Teхнoмaниjи нa 30.000 
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динара. Дeo нoвцa је иcкopишћен зa купoвину фeнoвa зa кocу дeци дoмa. Организована је 

хуманитарна акција прикупљања одеће, обуће, средстава за хигијену, књига, играчака, прибора за 

школу и слаткиша за децу - ученике дома „Јован Јовановић Змај“. Уз поклоне, наши ученици су 

организовали и пригодну приредбу уз рецитовање и песме уз гитару; У оквиру традиционалне 

новогодишње приредбе одиграна је представа „Љубав, навика, паника“ у режији професорке Весна 

Кнежевић Живић; У оквиру приредбе приказана су и два филма: Филм „Moustache of Professor 

Nikolic“ на енглеском језику у организацији професорке Наташе Алимпијевић, као и филм „24 

минута са Зуботехничком школом“, аутора професора Владимира Весића; Одржан је семинар 

„Оснаживање младих кроз школску медијацију“, 24 ученика првог и другог разреда су прошли обуку 

за ненасилно решавање сукоба. Обуку је водила педагог Маја Врачар са педагогом приправником 

Јеленом Јовић.  

У организацији руководиоца Тима за Каријерно вођење Миљке Вицковић, талентоване ученице 

другог разреда су учествовале на првом међународном такмичењу у морфолошком моделовању зуба 

одржаном у Љубљани. Наше ученице су биле најмлађе Данијела Живковић 2/4, Исидора 

Стојиљковић 2/1 и Милица Лабудовић 2/3.Учесници такмичења нсу имали могућност да присуствују 

предавању зубног техничара Андреја Лазића и виде нови приступ морфологији зуба у свакодневној 

пракси. Ученица Исидора Стојиљковић је 6.6.2019.своје стечено знање и искуства поделила са 

ученицима одељења 2/1 на часу вежби, код наставника Душка Стојановића, под менторством Миљке 

Вицковић..   

У Тухељским Топлицама у Хрватској наша школа је учествовала са својим пројектима на 12. 

Међународној смотри „Дани Е - медика 2019“. Наставници Гајић, Пилиповић, Милановић и Алавања 

су са својим ученицима образовног профила стоматолошка сестра техничар представили пројекте 

„Стисни ил` покажи зубе“, „Кронова болест“, „Вакцинација да или не“ и „Синдром изгарања на 

послу“. Ања Марковић 4/5, Ива Насовић 3/6, Јована Коматина 3/6 и Катарина Ранковић 3/6 су 

ученице које су на сјајан начин представиле Зуботехничку школу.  

Организовано је и одржано је предавање за ученике првог разреда о безбедности деце у саобраћају 

под слоганом „Саобраћај није игра“; 

Одржана је манифестација Недеља љубави у организацији Ученичког парламента. Одржано је 

такмичење талената, и постављена изложба ликовних радова у холу школе. Гост на манифестацији је 

била госпођа Надица Блажић, оснивач удружења Плава шкољка а гост у самом програму Марина 

Блажић.  

Одржана  је серија предавања о трговини људима за ученике другог разреда. Предавање припремиле 

са наставницом С. Неагић вршњачки едукатори Софија Миланко и Ива Симовић 1/6 одељење.  

У ДКЦ одржана је приредба у организацији удружења „Плава шкољка“, у којој су учешће узели 
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наши ученици 1/6 одељења са својом наставницом с. Неагић и педагогом приправником Ј. Јовић. 

Ученици 1/4 са својим одељењским старешином Н. Петровић посетили су кафић „Звуци срца“ у коме 

раде особе са потешкоћама у развоју.  

Организована је хуманитарна акција прикупљања одеће, обуће, средстава за хигијену, књига, 

играчака, прибора за школу и слаткиша за децу - ученике дома „Јован Јовановић Змај“. Уз поклоне, 

наши ученици су организовали и пригодну приредбу уз рецитовање и песме уз гитару;  

Изашло је 5. бројева електронског часописа ЗТС МЕДИЈА, у чијој припреми је учествовао велики 

број ученика, са својом наставницом Асијом Меноски. Часопис је доступан на сајту школе и 

обухвата разна интересовања ученика и наставника школе.  

Организована је 12. по реду продајна изложба радова деце Дома „Ј.Јовановић Змај“.Посебно су се 

ангажовали ученици 3/2 одељења, и Стојковић Сара и Страхиња из 2/2 који су помогли око 

организације и дочека васпитача, деце и управника дома.  

У организацији Градске општине Звездара одржана је трибина „Мој ју-тјуб канал – култура, 

могућности, цаке и трикови“. Ученици 2/4 Миленковић Димитрије, Јовашевић Јанко и Митровић 

Алекса учествовали у трибини. У организацији „Хенди центра Колосеум“ у Сава Центру одржана је 

радионица „Харфа“, где су учествовали ученици Александра Јанковић и Милица Бабић из 3/1, Нађа 

Пољак и Сара Нешковић 3/4, Дејан Станојевић и Тамара Весић 2/6 одељење. Ученике пратила Јелена 

Јовић, педагог приправник. 

 

 

 

 

Евалуација годишњег плана 

рада Стручног актива за 

развојно планирање 

У оквиру развојног циља бр.1: Унапређивање и побољшање квалитета наставе (област настава и 

учење) није реализован довољан број активности који би довео до оспособљавања већег броја 

ученика у самооцењивању. Потребно је наставити са обучавањем ученика да континуирано вреднују 

свој рад, постављају циљеве  и процењују сопствени напредак. 

У оквиру развојног циља бр. 2: Унапређење компетенција наставника за развијање мотивације за 

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

учења, област постигнућа ученика) задатак остваривање већег степена подршке ученицима који 

слабије напредују и ученицима које карактерише надареност није остварен у потпуној мери. 

Спровођење диференциране и индивидуализоване наставе за надарене ученике (кроз додатни рад, 

семинарске радове, додатну литературу, обогаћивање програмских садржаја, рад у секцијама и др.) 

потребно је наставити у току школске године 2019/2020. 

У оквиру развојног циља бр.3: Повећање понуде ваннаставних активности (нове стручне секције) у 

школи ради подршке развоју личности ученика. Потребно је радити на понуди адекватнијих 

термина за реализацију ваннаставних активности и редовније информисати ученике како би се већи 

број ученика континуирано укључио у току школске године 2019/2020. 
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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Руководилац рада Тима за заштиту од насиља        Маријана Пеулић, психолог 

 

 

 

 

Састав школског Tима за за заштиту од насиља 

 

 

 

Биљана Благојевић Седлар, директор,  

Маја Врачар, педагог,  

Данка Гачић, Нада Матовић, Слађана Неагић (стручно веће ССТ),  

Милица Трбојевић (Ученички парламент)  

Коста Поповић, Владимир Весић, Тања Жутић, Александра 

Мијовић (стручно веће природних наука),  

Ваја Манојловић Стефановић, Томислав Алавања (стр. веће ЗТ). 

Члан обезбеђења школе 

Школски полицајац Анкица Симић 

 

 

Садржај 

 

 

Време реализ. 

 

Носиоци посла 

 

Превентивне активности 
- Израда програма заштите ученика од насиља – превентивне и интервентне активности.   Јун-август 2018. Псих., педаг. 

- Списак свих чланова школског Тима за борбу против насиља, злостављања и занемаривања 

је истакнут на огласним таблама у школи и зборници, као и важни бројеви телефона - СОС 

телефон за пријаву насиља у образовно – васпитном систему 0800 200 201, 

www.kliknibezbedno.rs  превенција насиља на интернету и Национална дечја линија 

0800/123456, 0800/116 111.  

 

септембар 2018. 

 

психолог 

- Упознавање са Посебним протоколом за заштиту деце од насиља – Ученички парламент септембар 2018. Трбојевић 

- На родитељским састанцима првог разреда, одржаним у првој недељи септембра, родитељи 

ученика су обавештени о активностима Тима за борбу против насиља, злостављања и 

занемаривања. Стручни сарадници су заједно са одељењским старешинама присуствовали 

првом родитељском састанку, и представили родитељима начин сарадње са школом. 

Подстиче се узајамна двосмерна комуникација.  

 

септембар 2018. 

 

Псих., педаг 

http://www.kliknibezbedno.rs/
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- У оквиру међународног пројекта Е-медика, реализована је посета представника четири 

здравствене школе из Републике Хрватске (две школе из Загреба, и школе из Шибеника и 

Задра) Зуботехничкој и Фармацеутско-физиотерапеутској школи. Током радне посете 

Зуботехничкој школи, представљени су пројекти на којима школе раде ове школске године и 

размењена су искуства о раду у оквиру пројекта. Уприличен је пријем за госте и домаћине у 

ГО Звездара и обилазак звездарске опсерваторије и музеја Николе Тесле.  

 

19 - 21.9.2018 

Алавања, Гајић, 

Милановић, 

Пилиповић, 

директор, 

стручни 

сарадници 

- 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 2018. Врачар, одељ. 

старешине 

- У Народној скупштини Републике Србије одржана је Седница представника ученичких 

парламената РС и деце активиста у области права детета. Учествовали су представници 

Ученичког парламента Зуботехничке школе са координатором;  

2.10.2018. Ученички 

парламент 

- Ученици ЗТШ прикупили и донирали новац на хуманитарном концерту за Вељка и Алексу 

Јовановић у Дому ученика ПТТ школе; 

8.10.2018. Ученички 

парламент 

- Учешће ученика и наставника Зуботехничке школе на БОСИФЕСТ-у, међународном 

фестивалу филма особа са инвалидитетом под слоганом ,,СТОП РАМПАМА“ у Сава 

центру, организатор ХЕНДИ ЦЕНТАР КОЛОСЕУМ из Београда.  

- Приказано је 15 филмова, а наши ученици су учествовали као волонтери у организацији 

фестивала.; 

 

10-12.10.2018. 

Светлана 

Ђорђевић 

 Поводом Дана сећања на српске жртве у Другом светском рату израда паноа у оквиру 

одељења другог разреда – час историје; 

21.10.2018. Петровић, В. 

Предавање о вршњачкој едукацији - Ученички парламент Октобар 2018. педагог 

- Обележавање Дана примирја у Првом светском рату - предавања у оквиру одељења првог и 

другог разреда. 

11.11.2018. Петровић, В 

- предавање на тему Посебног протиокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. Предавање одржала психолог школе Маријана Пеулић. 

17.11.2018 Трбојевић, УП 

- Прва акција добровољног давања крви, крв дало 42 даваоца 17.11.2018 Неагић 

Презентација медијације ученицима на часовима одељењске заједнице у одељењима 1. и 

2.разреда поводом обележавања Међународног дана Толераницје 

Новембар 2018. Медијатори, 

педагог, ос 

20. новембар Светски дан детета акција вршњачки едукатори ЗТШ, посета удружењу „Плава 

шкољка“ 

21. новембар  Трбојевић, 

Ђорђевић 

      Инклузија и толеранција, предавање - Ученички парламент Новембар, 2018 психолог 
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- Спроведена је још једна акција „Протеза на дар“. Ученици 4/1 разреда са наставницим 

вежби М. Мрдаковић, др З.  Поповићем и стоматолошким сестрама наше Поликлинике А. 

Тасић и С. Говедарицом израдили су горњу тоталну и доњу парцијалну протезу и предали 

пацијенту на дар. 

4.9.2018. - 

9.11.2018 

М. Мрдаковић 

З.  Поповић А. 

Тасић и С. 

Говедарицом 

- Одржани су „4. дани здраве исхране и физичке активности“. Велики број ученика 

припремио је бројне актиовности које су реализоване у холу школе 

23.11.2018. Ераковић, Жутић 

и Петковски 

- Ученици другог разреда са координатором Ученичког парламента присуствовали извођењу 

позоришне представе „Мотори“ за средњошколце, у оквиру реализације програма у области 

превенције безбедности ученика у саобраћају. 

29.11.2018 Трбојевић М. 

УП 

- Прва акција добровољног давања крви у Зуботехничкој школи 

 

30.11.2018 Неагић 

- Дан борбе против АИДСа интерактивна предавања ученицима другог и трећег разреда;  

- Парламентарци делили брошуре о ХИВу 

30.11-6.12.2018.  Неагић, 

Трбојевић 

- Међународни дан особа са инвалидитетом, свечаност „Живот без баријера“, посета ученика 

и наставника на позив Хенди центра Колосеум. Ученици учествовали као волонтери у 

организацији свечаности. 

3.12.2018. Ђорђевић 

- Гpaдcкa oпштинa Звeздapa pacпиcaлa je Koнкуpc зa нajвoлoнтepcку aкциjу у 2018. гoдини. 

Шкoлa je кoнкуpиcaлa ca двe aкциje.  Capaдњa ca Хeнди цeнтpoм ,,Koлoceум" и 

хумaнитapнa aкциja ,,Зajeднo" кoja ce 15. гoдина opгaнизуje у нaшoj Шкoли зa дeцу дoмa: 

,,J.J.Змaj ". Зaвpшнa cвeчaнocт je opгaнизoвaнa у пpocтopиjaмa oпштинe 5. дeцeмбpa кaдa je 

Meђунapoдни дaн вoлoнтepa.  

ЗТШ је оcвojила пpву нaгpaду у кoнкуpeнциjи 7 шкoлa ca 10 вoлoнтepcких aкциja и дoбила 

вaучep у Teхнoмaниjи нa 30.000 динара. Дeo нoвцa је иcкopишћен зa купoвину фeнoвa зa 

кocу дeци дoмa. 

 

5.12.2018. 

 

Ђорђевић 

- Организовано је и одржано је предавање за ученике првог разреда о безбедности деце у 

саобраћају под слоганом „Саобраћај није игра“; 

11.12.2018. стручни 

сарадници 

- Посета Дому Ј.Јовановић Змај „Ученици Зуботехничке школе – деци, ученицима дома Ј. 

Јовановић Змај“ – програм за децу и хуманитарна помоћ, велики број наставника и ученика. 

21. 12. 2018 Светлана 

Ђорђевић  

- Обележавање Дана сећања на жртве холокауста – ученички радови, предавања Јан/фебруар 2019 Петровић 

- Одржана је манифестација Недеља љубави у организацији Ученичког парламента. Одржано 

је такмичење талената, и постављена изложба ликовних радова у холу школе. Гост на 

манифестацији је била госпођа Надица Блажић, оснивач удружења Плава шкољка а гост у 

самом програму Марина Блажић. 

 

25.2.-1.3.2019. 

Ученички 

парламент 

Трбојевић 
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- Одржана је серија предавања о трговини људима за ученике другог разреда. Предавање 

припремиле са наставницом С. Неагић вршњачки едукатори Софија Миланко и Ива Симовић 

1/6 одељење. 

6-27.3.2019.  Неагић, С. 

- У ДКЦ одржана је приредба у организацији удружења „Плава шкољка“, у којој су учешће 

узели наши ученици 1/6 одељења са својом наставницом С. Неагић и педагогом 

приправником Ј. Јовић. 

8.3.2019. С. Неагић 

Ј. Јовић. 

- Ученици 1/4 са својим одељењским старешином Н. Петровић посетили су кафић „Звуци 

срца“ у коме раде особе са потешкоћама у развоју. 

11.3.2019. Н. Петровић 

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

сарадња са одељењским старешинама 1. и 2.разреда 

Март 2019. педагог 

одељењске с,  

- Семинар „Вршњачка медијација“, учествовало 24-оро ученика 1. и 2. разреда, будућих 

медијатора. Обука за ученике посвећена превенцији конфликата „Оснаживање младих кроз 

школску/вршњачку медијацију“. Циљ програма „Оснаживање младих кроз 

школску/вршњачку медијацију” је оспособљавање  адолесцената за ненасилно решавање 

сукоба.  Реализацијом семинара „Вршњачка медијација»  ученици  су упознати са 

следећим темама: 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. Трећег дана семинара гостовали су Нина Перић и Јован Вујић из 

3/6 који су одржали радионицу Медијатори на делу. После обуке медијатори су израдили су 

акциони план за примену вршњачке медијације у школи. Медијација  је поступак решавања 

конфликата уз помоћ неутралне треће стране медијатора. У медијацији  стране у сукобу 

слушају једна другу, сагледавају позицију друге стране и покушавају да нађу решење које је 

прихватљиво за обе стране уз помоћ медијатора. Примена медијације доприноси развијању 

комуникацијских вештина, лидерских вештина и подизању нивоа одговорности код младих 

јер се уче да настале конфликте решавају самостално.  

 

 

28.2-1.3. 2019. 

 

 

Педагог  

Врачар, М. 

- У Школи је одржано предавање у оквиру Програма из области безбедности за ученике 4. 

разреда. Предавање је одржао капетан ковете Дејан Грозденовић из Регионалног центра 

Министарства одбране. Присуствовало 120 матураната са својим одељењским старешинама 

Здравковић, Весић, Миливојевић, наставница Рвовић и стручни сарадници.  

18.3.2019. стручни 

сарадници 

одељењске 

старешине  

- Одржана је серија предавања о злоупотреби ПАС под слоганом „Мени живот значи“ у свим 

одељењима првог разреда. Предавања припремила и одржала ученица Марија Жујевић 2/5   

25.-29.3.2019. С. Неагић. 
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- У Тухељским Топлицама у Хрватској наша школа је учествовала са својим пројектима на 12. 

Међународној смотри „Дани Е - медика 2019“.  

- Наставници Гајић, Пилиповић, Милановић и Алавања су са својим ученицима образовног 

профила стоматолошка сестра техничар представили пројекте „Стисни ил` покажи зубе“, 

„Кронова болест“, „Вакцинација да или не“ и „Синдром изгарања на послу“. Ања Марковић 

4/5, Ива Насовић 3/6, Јована Коматина 3/6 и Катарина Ранковић 3/6 су ученице које су на 

сјајан начин представиле Зуботехничку школу.  

 

4-7. 4.2019. 

Гајић, 

Пилиповић, 

Милановић и 

Алавања 

- Обележавање Дана сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату - предавање у оквиру одељења 

април .2019. Петровић, В. 

- Друга акција добровољног давања крви, крв дало 27 даваоца 5.4.2019. Неагић 

- У оквиру манифестације Звездине игре ученици Матић Милош, Стојановски Петар и 

Пузовић Лука из 4/1 су заједно са удружењем деце и родитеља са инвалидитетом „Плава 

шкољка“ учествовали на такмичењу у игрању компјутерских игрица.  

10.4.2019. Ученички 

парламент 

- Реализован је Дан замене улога у организацији Ученичког парламента. 38 ученика је било у 

улогама својих професора и осталог особља школе.   

11.4.2019. Ученички 

парламент 

- Одржана је радионица у оквиру пројекта „Само од тебе зависи“ у организацији канцеларије 

за младе града Београда и стручних сарадника. 30 ученика првог и другог разреда 

учествовали у радионици. 

11.4.2019. стручни 

сарадници  

- Истраживање Однос младих према различитостима у оквиру популације, анкетирање 

ученика трећег разреда, анализа, резултати, мере 

Мај 2019 Бојанић, С веће 

друштвених 

наука 

- У Школи је одржано предавање „Матура 2019“ као део активности који релизује 

Министарство унутрашњих послова уз подршку Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, у циљу повећања безбедности матураната за време одржавања 

матурских прослава и других школских манифестација.  

- Обухваћене су теме злоупотреба алкохола и дрога и ризици и последице непоштовања 

правила и прописа у саобраћају.  

 

 

14.5.2019. 

 

МУП 

стручни 

сарадници 

директор 

- Организована је 12. по реду продајна изложба радова деце Дома „Ј.Јовановић Змај“. Били 

смо добри домаћини, и поред куповине ручно израђених керамичких радова, деци смо 

даровали слатку корпу пуну слаткиша.  

- Посебно су се ангажовали ученици 3/2 одељења, и Стојковић Сара и Страхиња из 2/2 који су 

помогли око организације и дочека васпитача, деце и управника дома. 

 

16.5.2019. 

 

 

Ђорђевић С. 
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- У организацији „Хенди центра Колосеум“ у Сава Центру одржана је радионица „Харфа“, где 

су учествовали ученици Александра Јанковић и Милица Бабић из 3/1, Нађа Пољак и Сара 

Нешковић 3/4, Дејан Станојевић и Тамара Весић 2/6 одељење.  

16.5.2019. Јелена Јовић, 

педагог 

приправник. 

- Ученички парламент је испоручио 7 џакова пластичних чепова Удружењу параплегичара 

Србије. 

17.5.2019. Ученички 

парламент 

- Поводом пројекта МУПа и МПНТР Србије „Матура“, одржана је манифестација „Плешимо 

заједно против насиља“. Учествовало 60 матураната ЗТШ са наставницима.  

24.5.2019. Миливојевић, 

Алавања и Јовић 

- Предавање о контрацепцији и полно преносивим болестима, сва одељења првог разреда 17.5.-12.6.2019 Неагић 

- 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 2019 

јун/јул 2019 

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; 

– Није било потребе за појачаним радом Тима за заштиту од насиља, (други или трећи ниво 

насиља). Школа је 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 

2018/2019 године 

 

 

 

Тим за заштиту 

од насиља, 

педагог психолог 

директор 
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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,  

Зорана Милосављевић 4/4, председник Ученичког парламента, 

Милица Бошковић,  

Снежана Машић,  

Наташа Мирковић,  

Весна Кнежевић Живић,  

Лидија Домокош,  

Ваја Манојловић Стефановић, наставници 

  

Време реализације самовредновања 

Септембар  2018 – почетак процеса самовредновања за школску 2018/2019 

Јун  2019– завршен процес самовредновања кључних области:  

  

 

 

 

 

Кључне области самовредноване 

школске 2018./2019. године 

 

                 

 

 

                     

Кључна област                             Подручје вредновања                           Показатељи       

                                                                                     

                                                                                            Квалитет понуђених програма за подршку     

                                                                                    ученицима у процесу учења; 

  Подршка ученицима                 Подршка учењу        Напредовање и успех ученика; 

                                                                                    Стручна помоћ наставницима у  

                                                                                    пружању подршке ученицима у  

                                                                                    процесу учења; 

 

 

Образовна постигнућа ученика      Квалитет школских постигнућа    Квалитет знања 

                                                                                                                                                                                                                               

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) 
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Фазе самовредновања, трајање, 

реализација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Састанак тима за самовредновање и избор кључних области 

за самовредновање у Зуботехничкој школи школске 

2018/2019 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: 

Подршка учењу; 

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: Образовна постигнућа ученика, подручје 

вредновања Квалитет знања. Прикупљање података, обрада, 

анализа добијених података, предлози мера;  

9. Израда пресека процеса самовредновања у Зуботехничкој 

школи за период 2016-2019; припрема за нови Школски 

развојни план.  

10. Писање извештаја о самовредновању рада школе за школску 

2018/2019. годину (психолог, педагог); 

11. Састанак Тима за самовредновање - планирање активности 

за наредну школску годину – избор кључне области, 

планирање активности и носиоци активности; 

12. Састанак са Тимом за развојно планирање, заједничке 

активности при креирању Акционог плана Развојног плана 

за школску 2019/20 годину.  

13. Усвајање Извештаја о самовредновању за школску 

2018/2019 годину и Плана за самовредновање за наредну 

школску годину (2019/2020) на Наставничком већу.  

 

Јун 2018.  

 

 

Септембар 2018 

 

 

 

Март  2019. 

 

 

Април  2019.  

 

Април  2019. 

  

Мај   2019. 

 

 

 

 Јун 2019. 

 

 

Јун 2019. 

 

Август 2019. 

 

 

 

 

 

Август 2019 

 

 



 67 

 

3.  Самовредновање кључних области  

 

Кључна област 

Подручје вредновања 

Показатељи 

 

Опис стања                                                                      

 

Оцена нивоа 

остварености 

 

 

 

 

 

 

1. Подршка ученицима               

1.1. Подршка учењу 

1.1.1. Квалитет понуђених 

програма за подршку 

ученицима у процесу 

учења; 

1.1.2. Напредовање и успех 

ученика; 

1.1.3. Стручна помоћ 

наставницима у 

пружању подршке 

ученицима у процесу 

учења; 

 

Средња оцена коју су дали ученици за Подршка учењу је 3.08 

(прошло самовредновање 2016. године 3.05) 

Оцене се крећу од 1,97 као најниже до 3.39 као највише оцене којом су 

ученици вредновали Подршку учењу. (2016 -  2,45 најнижа, 3,7 највиша) 

Високо су оцењене следеће тврдње: Напредни ученици имају прилику 

да даље напредују, да учествују у истраживачким и другим пројектима, 

секцијама и сл. Свако напредовање и успех ученика се похваљује. Школа 

редовно користи прилике за похвалу и признање позитивних поступака и успеха 

ученика. Знају коме могу да се обрате за помоћ и подршку у процесу учења у 

школи. Могу да проценим сопствено напредовање у учењу. У школи учимо о 

различитим методама и техникама учења.  

Најниже су оцењене следеће тврдње: Упознат/а сам са радом Тима за 

каријерно вођење и саветовање ученика наше школе. Ученицима који заостају у 

раду наставници додатно помажу у савладавању тешкоћа.  У школи се подстиче 

самосталност и одговорност за сопствено напредовање.  

Кључна област Подршка ученицима, подручје вредновања Подршка 

учењу је самовредновано школске 2015/2016. Оцена која је тада добијена је 3. 

Ученици су оценили да у највећем броју ученицима који заостају у раду 

наставници додатно помажу у савладавању тешкоћа. Знају коме могу да се 

обрате за помоћ и подршку у процесу учења у школи, као и да могу успешно да 

процене сопствено напредовање у учењу. Ученици су потврдили да у школи 

имају могућност да уче о различитим методама и техникама учења. Области 

процењене за умапређење рада су похваљивање и признавање позитивних 

поступака и успеха ученика, подстицање самосталности и одговорности за 

сопствено напредовање., и упознавање већег броја ученика са радом Тима за 

каријерно вођење и саветовање ученика наше школе. 
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Неке од предузетих мера од предходног самовредновања подручја 

вредновања Подршка учењу: Посебна пажња се усмерава на праћење 

адаптације ученика првог разреда. Они пролазе кроз обуку о методама и 

техникама успешног учења; идентификују се ученици којима је потребна 

додатна подршка, појачан је васпитни рад, организују се посете предавача 

стручњака као и вршњачких едукатора. Наставници у оквиру рада стручних већа 

организују угледне и огледне часове како би се повећао број коришћења 

различитих наставних метода и средстава који омогућавају ефикасније технике 

учења. Ученици који имају 4 и више слабих оцена на класификационим 

периодима се упућују на пружање додатне подршке (педагог и психолог). 

Неколико ИОПа 1 су успешно спроведени и спроводе се у школи, наставници 

чланови Тима за инклузивно образовање успешно воде евиденцију о раду.  Тим 

за каријерно вођење који спроводи низ активности (професионалног 

информисања, саветовања, професионалне оријентације, као и промоције наше 

школе за будуће ученике). У плану стручног усавршавања наставника постоје 

семинари који унапређују компетенције за подршку учењу.  

На основу анализе, оцена добијена самовредновањем за показатељ 

Подршка учењу, кључна област Подршка ученицима је 3.  

 

 Предлози мера за унапређење 

 

- Упућивати ученике у разне технике учења;  

- Појачати подстицање ученика да уче путем открића и решавања проблема; 

- Редовно евидентирање напредовања и постигнућа ученика. 

- Примењивати различите стратегије: учење усмерено на ученика, искуствено 

учење, учење у групи... 

- Интерне обуке о методама и техникама учења за наставнике, ученике 

(стручна већа); 

- Планирати екстерно стручно усавршавање наставника о учењу; 

- Интензивнији рад на идентификовању ученика за додатну подршку и 

креирање ИОПа (1,2,3); планови рада са идентификованим ученицима, 

евиденција о праћењу идентификованих ученика. 

- Информисати родитеље о одржаним угледним и огледним часовима на 

родитељским састанцима, Савету родитеља. 
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- Интензивније спровођење активности каријерног вођења у пракси (Припре 

реалних сусрета са бившим ученицима, успешним родитељима који су се 

остварили у занимањима зубни техничар и стоматолошка сестра-техничар, 

упознати ученике са активностима које Тим спроводи – огласна табла)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Образовна постигнућа 

ученика 

2.1. Квалитет школских 

постигнућа 

2.1.1. Квалитет знања 

2.1.2. Додатни стандарди 

квалитета за стручно 

образовање  

 

 Кључна област Образовн постигнућа ученика, подручје вредновања 

Квалитет школских постигнућа, показатељ Квалитет знања је посебно 

самовредновано школске 2007 године. Оцена која је тада добијена је 3. Ученици 

су оценили квалитет знања који се стиче у школи са просечном оценом 2.75, 

наставници са оценом 2.94, а родитељи са просечном оценом 2.89.  

2019. године ученици су оценили квалитет знања који се стиче у школи 

са просечном оценом 2.78, наставници са оценом 3,41, а родитељи са просечном 

оценом 2.97. 

Као позитивне стране и примери добре праксе су оцењене од стране 

свих тврдње да знања стечена у школи ученицима обезбеђују да могу (без 

додатних часова) да одговоре на захтеве наставника (писмени и контролни 

задаци, усмена испитивања) и да је у великој мери омогућено повевезивање 

знања стечених у различитим наставним предметима. Такође, позитивно је 

оцењена и тврдња да  знања стечена у школи омогућавају ученицима да се боље 

сналазе у садашњем и будућем професионалном животу.   

Као заједничка примедба родитеља и ученика је у већем проценту него 

код наставника издвојена оцена да школска знања не помажу ученицима да се 

сналазе у новим и непознатим ситуацијама и да ученици користе школска знања 

у свакодневним животним ситуацијама. Ученици и родитељи такође изражавају 

и сумњу да су школска знања стечена у средњој школи довољна да се ученици 

могу одмах укључити у радни однос (обављати самостално посао за који се 

образују). Родитељи сматрају да школска знања са часова редовне и додатне 

наставе не обезбеђују у довољној мери ученицима довољно знања да се могу 

такмичити на школском  и општинском нивоу. 

Примедба свих јесте да ученици не могу да положе пријемни испит за 

факултет са знањима која стекну у својој школи.  

На основу анализе, оцена добијена самовредновањем за показатељ 

Квалитет знања, кључна област Образовна постигнућа ученика је 3.  
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 Предлози мера за унапређење 

- Отварањем стоматолошке поликлинике као наставне базе у оквиру рада 

Зуботехничке школе, ученици оба образовна профила имају могућност да 

буду укључени у рад наставне базе и на тај начин се остварује повезивање 

наученог и практичног знања и вежбања. Сваке школске године се рад у 

наставној бази Стоматолошке поликлинике евалуира, на основу резултата 

унапређује, мењају се и испробавају нови начини рада, како би ученици 

добили највише. 

- Унапређивати наставу континуирано, радити на развоју међупредметних 

компетенција. Стручно усавршавање наставника о међупредметним 

компетенцијама, и компетенцијама уопште; 

- Динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова 

релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову 

функционалну примену.  

- Ангажовање школских знања на припреми ученика да буду конкурентни и 

функционални у садашњем и будућем образовном и професионалном 

простору. 

 

5. Утицај самовредновања 

 

 

 

Евалуација рада Тима за 

самовредновање у спровођењу 

самовредновања 

Добра и корисна пракса произашла из процеса самовредновања који Зуботехничка школа спроводи 

од школске 2006/2007 године до сада: 

1. Упознавање са циљевима самовредновања свих интересних група у школи (наставници, 

ученици, родитељи); 

2. Развијање методологије самовредновања, велики број инструмената за праћење, успостављање 

система извештавања о резултатима вредновања свих интересних група; 

3. Подаци и препоруке добијене процесом самовредновања кључних области представљају 

најдрагоценије продукте самовредновања и доприносе сталном улагању напора да се побољша 

образовно-васпитни процес;  

4. Придавање посебне пажње проблемима који се издвоје у процесу самовредновања као битни;  

5. Приближавање идеје тимског рада наставника, затим  наставника, родитеља и деце. 

6. Будући да су резултати спроведених анализа коришћени за идентификовање јаких и слабих 

кључних области Зуботехничке школе, у многоме доприносе планирању будућег рада школе, 

са циљем унапређења васпитно-образовног процеса. 
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 ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Руководилац Маријана Пеулић 

 

        

 

 

Чланови тима 

1.  др. Биљана Благојевић Седлар, директор 

2. Маријана Пеулић, психолог 

3. Маја Врачар, педагог 

4. Наташа Петровић, проф. српског језика 

5. Милица Бошковић, проф енглеског језика 

6. Весна Кнежевић Живић, проф. српског језика 

7. Тања Даниловић, проф хемије 

8. Слађана Неагић, дефектолог 

9. Асија Меноски, руководилац Тима за развој школског програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

1. Анализа реализације Плана уписа ученика у први разред, стручни тим за ИО, август 2018; 

2. Индивидуални рад са родитељима и ученицима који исказују потребе за неким од видова инклузивног рада, 

прикупљање података, документације. (септембар 2018, током године); 

3. Састанак стручних сарадника, педагога и психолога са одељенским старешинама првог разреда, у вези са 

ученицима код којих потенцијално постоји могућност за израду индивидуалног образовног плана (1 или 2). 

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

Републичке здравствене комисије Министарства просвете и науке РС (школска управа града Београда), 

септембар 2018., стручни тим за ИО. Стручни сарадници су на одељенским већима предметним наставницима 

детаљно образложили систем рада са ученицима, као и препоруке метода и техника које одговарају 

конкретним ученицима и њиховим специфичностима. 

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

вредновање израђених ИОПа. (септембар, на класификационим периодима); 

5. Информација о инклузивном образовању – родитељски састанци свих одељења првог разреда, педагог, 

психолог; 

6. Информација о инклузивном образовању школска 2018/2019 – Наставничко веће, одељењска већа, Савет 

родитеља, Ученички парламент (психолог); 

7. 12.10.2018. БОСИФЕСТ – фестивал филма особа са инвалидитетом. и конференцији БОСИФЕСТ 2018. СТОП 

РАМПА.  

8. 31.10.2018. Састанак Републичке секције стручних сарадника у образовању. - Правилник о ближим 

упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање . 

Представљање правилника на Наставничком већу. 
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9. Рад на усклађивању формулара за ИОП 

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

фебруар - јун 2019. 

11. Ученици 1/4 са својим одељењским старешином Н. Петровић посетили су кафић „Звуци срца“ у коме раде 

особе са потешкоћама у развоју. 

12. Тестирање ученика, израда педагошког профила мај 2019. 

13. Рад на педагошким профилима 

14. Састанци одељењских већа у одељењима у којима постоје ученици са ИОП 1 (први разред 1/1, 1/4, 1/5), 

евалуација успешности рада са ученицима, предлози за наредну школску годину. Јун 2018. 

15. 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 2019.) 

16. Анализа рада Тима за инклузивно образовање, сачињавање плана рада за школску 2019/2020., август 2020. 

 

                                                         

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

 

коориднатор Миљка Вицковић, наставник вежби 

 

       

Чланови тима 

- Зоран Поповић, координатор практичне наставе  

- Миљка Вицковић, наставник вежби 

- Ана Гајић, председник стоматолошког стручног већа 

- Наташа Милановић, наставник теорије и вежби 

- Маријана Пеулић, психолог 

- Маја Врачар, педагог 

Број одржаних 

састанака 
 

5  састанака у школској 2018/2019.години 

 

 

Активности током 

године 

 

 

 

 

- Изградња, неговање и учвршћивање радне климе, навика и позитивних ставова према раду, Часови 

одељенске заједнице, наставне и ваннаставне активности, индивидуални разговори/Одељењски старешина, 

предметни наставници, педагог, психолог; 

- Повећање компетенција наставника за рад на подршци професионалног развоја ученика, Саветодавни рад са 

наставницима, информисање/педагог, психолог; 

- Оспособљавање за израду ЦВ и активистички однос према тражењу запослења, На часовима грађанског 

васпитања и одељењске заједнице наставници грађанског васпитања, одељењске старешине. 
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Активности током 

године 

- 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, родитељсики састанци, консултације, саветодавни рад, одељенске 

старешине, педагог, психолог. 

- Вођење документације о раду, Дневници рада, резултати тестирања, статистички подаци, записници и фото 

документација/психолог, педагог, чланови тима за каријерно вођење. 

 

 

 

Септембар 

2018. 

- 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. 

- 12.09.2018. у Наставној бази школе,у организацији руководиоца Тима за каријерно вођење,гостовао је зубни 

техничар Недељко Митровић из фирме Ивоклар,са предавањем на тему ,,Ивоклар безметални систем и 

техника унутрашњег бојења''.Предавању су присуствовали ученици трећег и четвртог разреда.Предавање је 

реализивано у сарадњи са проф.Данимиром Јевремовићем и колегом Иваном Унфетером. 

 

Октобар 

2018. 

- Рад на успостављеној Бази података о кретању ученика четвртих разреда, након завршене Зуботехничке 

школе, истраживање, извештавање на Наставничком већу, Савету родитеља. 

- 10.11.2018. су талентоване ученице трећег разреда са руководиоцем Тима за каријерно вођење Миљком 

Вицковић,присуствовале X годишњем ,интернационалном скупу ,,Competence in estetic“ где су упознате са 

најсавременијим техникама које се у свету примењују у стоматологији и зубној техници. 

 

Новембар 

2018. 

-    Ученици трећег разреда похађали су обуку за вршњачке едукаторе у области Каријерно вођење и саветовање    

      у сарадњи са ГИЗом и Инвентивом – удружењем за професионални развој. Ученици су учествовали у     

      припреми пројекта  „Вршњачки каријерни саветници“. 

- 30.11.2018.организован је јавни час са радионицом коју је водила зубни техничар Александра Томашевић на 
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тему ,,Дијагностички WAX UP“, учествовали су талентовани ученици завршног разреда. Органозовала и 

реализовала радионицу у просторијама Наставне базе школе руководилац Тима за каријерно вођење Миљка 

Вицковић. 

 

 

Децембар 

2018. 

- 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. 

- 4.12.2018. у организацији руководиоца Тима за каријрно вођење Миљке Вицковић,у просторијама школе 

реализивано је предавање ,,АртиCOOLирање предност употребе артикулатора и образног лука'',др 

специјалиста стоматолошке протетике Сања Штефанчић из Загреба. Предавању је присуствовало 70 ученика 

другог, трећег и четвртог разреда са својим наставницима. 

 

Фебруар 

2019. 

- 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. 

 

 

 

Март 

2019 

- У току марта ученици Зуботехничке школе су са својим наставницима М.Трбојевић и Т.Алавања 

учествовали су на сајмовима образовања у ОШ ,,Филип Филиповић'', Високој пословној школи и 

Београдском сајму ,и ове године су на себи својствен начин представљали своју школу. 

- 2.3.2019. талентовани матуранти су са наставницима Л.Домокош, Т.Алавања и М.Вицковић присуствовали 

националном семинару I категорије под насловом ,,Full digital work fllow-потпуно дигитални процес у 

стоматолошкој протетици''. 

- 26.-27.3.2019. у организацији руководиоца Тима за каријерно воћење Миљке Вицковић,талентоване ученице 

другог разреда су учествовале на I Међународном такмичењу у морфолошком моделовању зуба одржаном у 

Словенији у Љубљани. 

 

Мај 

2019 

 

- 29.5.2019. одржана је радионица са ученицима трећег и четвртог разреда на тему ,,Карактеризација тоталне и 

парцијалне протезе'',коју су реализовале руководилац Тима за каријерно вођење Миљка Вицковић и 

натсавник вежби Бранка Вукосављевић, где су ученици сами потпуно новом техником израдили протезе које 

су у току школске године научили. 
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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: Марија 

Пришуњак, Милана Милуновић, Марија Миликић 
 

Активности током 

године 

 Праћење културних и спортских манифестација у школи и обавештавање  (Школска слава, прослава Св. 

Саве, Дан школе, Историјски маскембал,...); 

 Осавремењавање маркетиншког наступа; 

 Праћење развоја и напредовања планираних активности. 
 

 

 

 

 

 

Септембар 2018. 

 Планирање и програмирање маркетиншких активности; 

 Подела задужења за сајт школе, организацију изложби, трибина и др; 

 Ажурирање сајта Школе. 
 У оквиру међународног пројекта Е-медика, заједнице здравствених школа Републике Хрватске у 

периоду од 19-21.9.2018. године реализована је посета четири здравствене школе из Републике Хрватске, 

главном граду Републике Србије, Београду, односно Зуботехничкој и Фармацеутско-физиотерапеутској 

школи, које се налазе на градској општини Звездари. Након радног дела, у вечерњим сатима, ученици и 

наставници искористили су за упознавање и размену искустава и примера добре праксе, али и за  

облизак  Београда и мало опуштање у београдској Скадарлији. Други дан посете искоришћен је за посету 

градској општини Звездари.  Након посете општини гости су обишли звездарску опсерваторију, 

посетивши библиотеку и опсерваторију са највећим телескопом у звездарској опсерваторији који је 

тежак више од 1000кг а чије је сочиво тешко око 500кг. Након опсерваторије, наставници и ученици 

обишли су и музеј Николе Тесле у коме су имали прилику да погледају 15-минутни филм о животу 

Николе Тесле а након тога и да на своме телу осете електрицитет Теслиних проналазака.. 

 

 

Новембар 

2018/Децембар 2019, 

 13. и 14. новембра 2018. Учешће у манифестацији Песничка сусретања деце и младих. На овогодишњи 

конкурс стигло је преко 150 песничких остварења из свих 12 основних школа и 5 од 9 средњих школа на 

Звездари Наша ученица Ева Живковић 4/4, је у категорији средњошколци освојила 1. награду за песму 

Соба. Сви учесници такмичења добили су годишње чланске карте Библиотеке „Вук Караџић“, а 

финалисти су награђени и дипломама, торбицама и књигама. Добитници првих награда у свакој 

категорији представљaли су нашу општину на градском такмичењу које је одржано 9. децембра 2018. 

године у Градској општини Врачар. Ева Живковић, ученица 4/4 Зуботехничке школе је освојила 1. 

Награду. Објаве о програму: http://zvezdara.rs/opstinsko-takmicenje-djacka-pesnicka-susretanja-2018-19/ 

http://zvezdara.rs/opstinsko-takmicenje-djacka-pesnicka-susretanja-2018-19/
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Јануар 2019.  
 На основу јавног позива упућеног од Градске општине Звездара за подношење пријава 

пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама, 

Зуботехнихничка школа је у сарадњи са Фармацеутско-физиотерапеутском школом конкурисала на исти, 

који је објављен 24.1.2019. Зуботехничкој и Фармацеутско-физиотерапеутској школи је за реализацију 

пројекта додељено 181.000,00 динара. 

 

 

 

 

 

Март 2019. 

 

 19. марта 2019. Одржано је Општинско такмичење рецитатора, у оквиру програма „Култура говора - 

рецитатори“ одржано је. у позоришту „Пан театар“. На такмичењу су учествовала укупно 72 рецитатора 

из свих 12 основних и 8 средњих школа. 2. Награду освојио је Растко Ђурић 4/2, ученик наше школе, 

са казивањем IN MEMORIAM од Mирослава Антића. 3. награду освојио је Петар Милуновић из 2/1, са 

казивањем  Слепи нас нису водили кроз мрак од аутора Славко Дрински. Ментор наших успешних 

ученика је професор српског језика и књижевности Радмила Милановић. Библиотека „Вук Караџић“  

Звездара, наградила је све учеснике такмичења годишњим чланским картама за библиотеку, а Пријатељи 

деце Звездаре су победнике наградили књигама и дипломама. 

https://zvezdara.rs/nasloni-uho-na-pesmu-opstinsko-takmicenje-recitatora-na-zvezdari/?lang=lat 

https://zvezdara.rs/opstinsko-takmicenje-recitatora-odrzano-na-zvezdari/?lang=lat 

 28.03.2019.  САЈАМ ОБРАЗОВАЊА у Београдској пословној школи. Нашу школу представиле су 

ученице: Маја Пејовић 3/4, Сара Нешковић 3/4 и Јелена Пиљак 1/4 са наставницом Милицом Трбојевић. 

 

 

 

 

 

Април 2019.  

 Е-МЕДИКА, Терме Тухељ. 4-7. априла 2019. године у Тухељским Топлицама одржана је 12. смотра 

“Дани Е-медика 2019“. На смотри је учествовало 29 хрватских и укупно 8 школа из Словеније, Босне и 

Херцеговине и Србије, 186 ученика и 123 наставника. Програм овогодишње 12.смотре „Е-медика“ 

можете погледати на линку: http://www.e-medica.hr/Portals/0/Tuhelj2019/Program-2019.pdf. Слике са 

12.Смотре „Е-медика“ можете погледати на линковима: https://photos.app.goo.gl/kq6bYsFkTk2anBaT6, 

https://photos.app.goo.gl/xr5Y3LTnWxKHk6oB7    https://photos.app.goo.gl/XMH9VAyXtQiw9ema9, 

https://photos.app.goo.gl/2J8VLR6CgkHdHASq9 

 15.4.2019. САЈАМ ОБРАЗОВАЊА, Сајам образовања одржан је на Београдски сајму. Учествовали: Ј 

Миладиновић, Сања Сувајац и Ана Чогурић из одељења 2/4, Маја Пејовић, Сара Нешковић из 3/4 и 

наставници Томислав Алавања и Милица Трбојевић. Сајам образовања у организацији Секретаријата за 

образовање и дечју заштиту дуги низ година бави се организацијом ове манифестације са циљем 

упознавања ученика осмих разреда са будућим занимањима. Зуботехничка школа учествује сваке године 

са групом ученика који промовишу 2 образовна профила Зуботехничке школе из Београда 

 Школа певања Радионице су се организовале у Геодетској техничкој школи, Фармацеутско – 

физиотерапеутској школи и Седмој београдској гимназији, Зуботехничку школу представљали су 

ученици: КатаринаЂуровић 3/3, Душан Димитријевић 3/3 и Урош Симић 2/3 

https://zvezdara.rs/nasloni-uho-na-pesmu-opstinsko-takmicenje-recitatora-na-zvezdari/?lang=lat
https://zvezdara.rs/opstinsko-takmicenje-recitatora-odrzano-na-zvezdari/?lang=lat
http://www.e-medica.hr/Portals/0/Tuhelj2019/Program-2019.pdf
https://photos.app.goo.gl/kq6bYsFkTk2anBaT6
https://photos.app.goo.gl/xr5Y3LTnWxKHk6oB7
https://photos.app.goo.gl/XMH9VAyXtQiw9ema9
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Maj 2019. 

 Ученици који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима са наставницима 

менторима: Невена Марковић, 1/6, Републичка смотра ликовног стваралаштва, 2. место, ментор Љ.  

Теодоровић Милинковић, Растко Ђурић 4/2, Републичко такмичење из фиксне протетике, 1. место, 

ментор С. Ђорђевић, Сара Павићевић, 4/2, Републичко такмичење из фиксне протетике, 2. Место, ментор 

Д. Стојановић.  

 Такмичење “Прву глас Звездаре”, 17. мај 2019. године, у оквиру Звездаријаде – фестивал цултуре 

младих наступило је 29 средњошколаца из звездарских средњих школа и вождовачке Школе за негу 

лепоте. Похваљен је наступ Катарине Ђуровић из Зуботехничке школе. и она је добила ваучер од 

1.000,00 динара. За ауторске песме у реп аранжману, са 2.000,00 динара, награђени су Урош Симић и 

Душан Димитријевић, из Зуботехничке школе. 

 Књижевност и литерарно стваралаштво  на  Звездаријади – фестивалу клтуре младих, ове године 

стигли су радови из шест школа са општине Звездара. У књижевном кутку библиотеке “Бранко 

Миљковић” 24. маја 2019. године, одржан је књижевни сусрет на коме су додељене награде учесницима 

конкурса за најуспешнију кратку причу и песму. Другу награду за прозу освојила је Ксенија Кандић, 

Дворац, ученица 4/5 одељења наше школе, трећу награду освојила је Сташа Лончар из 4/5 одељења за 

прозу Грижење.  

 

Медији 
 Сајт школе редовно ажуриран и посећен; 

 Youtube канал Зуботехничке школе ажуриран током године, снимци са свих школских манифестација 

 Сарадња са Просветним прегледом 

 Промоција Новогодишње приредбе у Јутарњем програму радио С2, Буђење са Горицом и Драганом.  

 

                                                         

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
 

Чланови тима 
Биљана Благојевић Седлар, Маја Врачар, Маријана Пеулић, Милица Трбојевић, Светлана Ђорђевић, Ениса 

Меноски, Томислав Алавања, Наташа Милановић, Александра Мијовић 

Председник Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва: Томислав Алавања 

 

Активности током 

године 

 Развој предузетничког духа код ученика 

 Пројектна и тематска настава 

 Тематско планирање 

 Примена пројектне и тематске наставе и развој међупредметних компетенција и предузетништва у 

пракси 
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Септембар 2018. 
 Формирање тима и подела задатака 

 Упознавање са свих 11 међупредметних компетенција 

 Међународна сарадња  у оквуру пројекта Е-медика „Развој ученичких компетенција“ 

Април 2019.  Промоција школе на сајмовима основних школа 

 

 

Мај 2019 

 Школски пројекат- историсјки маскенбал (међупредметно повезивање и развој предузетништва) 

 Промоција школе на сајмовима основних школа 

 Предности и недостаци реализације међупредметног повезивања и развоја предузетништва у пракси-

идентификовање активности/смерница за унапређивање 

 Велики број наставника је похађао семинар Настава усмерена ка исходима образовања, Завода за 

унапређење образовања и васпитања 

 

                                                         

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 
 

Чланови тима 
Чланови тима су: Биљана Благојевић Седлар, Маја Врачар, Маријана Пеулић, Анета Миловојевић, Јелена 

Петковски , Александра Мијовић, Мирјана Мрдаковић, Томислав Алавања, Весна Петровић 

Председник Тима за професионални развој: Анета Миливојевић 

 

 

 

 

Активности током 

године 

 Стручно усавршавање наставника; 

 стручно усавршавање после положеног стручног испита; 

 дидактичко-методичко усавршавање; 

 усавршавање у ужој наставној струци у области здравства 

 У току месеца августа запослени се на нивоу стручних већа изјашњавају за облике стручног 

усавршавања на основу усклађивања са Развијним планом школе и резултатима самовредновања.  

 Педагошки колегијум припрема План стручног усавршавања који разматра Наставничко веће а усваја 

Школски одбор. 

 Наставници и стручни сарадници сачињавају свој лични план професионалног развоја на основу 

самопроцене нивоа развијености компетенција за професију наставника и стручног сарадника.  

 Праћење остваривања плана стручног усавршавања и тромесечно извештавање директора о реализацији 

плана стручног усавршавања. 

 У циљу реализације Плана стручног усавршавања, наставници су похађали акредитоване семинаре, 

одржавали угледне часове и присуствовали истим, присуствовали трибинама и стручним скуповима, 

сајмовима, учествовали у раду стручних већа, припремали ученике за републичка такмичења, 
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реализовали стручне посете и још бројне активности. 

 Пракса је излагање наставника са стручних усавршавања са обавезном дискусијом на стручним већима 

или Наставничком већу (примери електронског портфолија) 

 Разматрање напредовања стицањем звања под условима и по поступку утврђеним  Правилником – три 

наставника Зуботехничке школе су поднели захтев за стицање звања – Мирјана Мрдаковић, Зорица 

Шћекић и Томислав Алавања.  

 План стручног усавршавања наставника, васпитача, стручног сарадника је саставни део годишњег плана 

рада установе и усклађен је са развојним планом установе и резултатима самовредновања и спољашњег 

вредновања установе. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ  

Извештај 

приредила  

Анета Миливојевић 

председник Педагошког колегијума  

 

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 ,,Основни алати паметне табле и могућности примене у настави“, 8 сати, предавачи Владимир Весић, Немања 

Здравковић и Александра Гуњак. Семинару присуствовали: Јелена Петковски, Алекасандра Мијовић, Нина Василијевић, 

Радмила Милановић, Весна Петровић,Тања Жутић, Ивана Софронић, Слађана Неагић, Наташа Петровић, Весна Кнежевић, 

Лидија Домокош, Томислав Алавања, Јован Вуњак, Биљана Раковић, Марија Праштало, Нада Матовић, Снежана Благојевић, 

Мирјана Мажибрада, Мирјана Мрдаковић, Наташа Алимпијевић, Маријана Пеулић, Ивана Васовић, Живорад Тонић, Милица 

Трбојевић, Нела Ристески, Слађана Бојанић, Софија Ераковић, Данка Гачић.   

- Семинари ,,Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије“, К-1, П-3, 8 сати и ,, Коридори Србије“, К-1,П-3, 

16 сати, организатор Географски институт ,, Јован Цвијић “. Семинарима присуствовала Снежана Машић.  

- Семинар ,,Унапређењивање наставе математике у основној школи“ . Семинару присуствовала Горица Станојевић. 

- Обука за школске координаторе за електронски дневник. Обуци присуствовали Александра Гуњак и Владимир Весић. 

- Алтернативе протетике у естеткој регији, организатор Национална асоцијација здравствених радника, предавач Марко Гојнић. 

- 17 Конгрес стоматолога Србије – међународни конгрес, организатор Стоматолошка комора Србије. Конгресу присуствовали: 

Зоран Поповић, Ана Тасић, Софија Говедарица, Снежана Благојевић, Ива Пилиповић, Наташа Милановић, Војин Гојнић, Јован 

Вуњак, Марко Гојнић, Ана Гајић 
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- Предавање  ,,Механички третмани у ортодонцији, сада и у будућности “ Организатор активности Dental express, предавач др 

John Bennet. Предавању присуствовале: Биљана Раковић, Ана Гајић 

- Предавање и демонстрација на тему Ivoclar безметални системи и техника унутрашњег бојења, предавач зубни техничар 

Недељко Митровић, демонстратор компаније ,, Ivoclar vivadent ” у сарадњи са професором Данимиром Јевремовићем и зубним 

техничаром Иваном Унфетром, наставна база Зуботехничке школе. Предавању су присуствовали наставници: Маја 

Александрић, Милан Михајловић, Светлана Петковић,Томислав Алавања, Мирјана Мрдаковић, Бранка Вукосављевић, Драгана 

Стојановић, Душко Стојановић, Ана Савић, Миљка Вицковић и Милица Станковић. 

- Стручни семинар на тему „Планирање зубних надокнада на имплантатима – индикације, протокол“, организатор Друштво 

приватних зубних техничара. Предавању су присуствовали  наставници: Мирјана Мрдаковић, Лидија Домокош и Нела 

Ристески.  

- Национални симпозијум „Могућност примене нових материјала и дигиталних технологија у стоматологији“, организатор 

Удружење приватних доктора стоматологије Србије и Стоматолошки факултет Панчево. Предавању су присуствовали 

наставници: Миљка Вицковић  и  др Драгана Ражнатовић. 

- 10-ти годишњи интернационални  дентални скуп „Competence in Esthetic“, организатор Ivoclar Vivadent-a. Стручном 

интернационалном програму  присуствовала је наставник  Миљка Вицковић. 

- Стручна предавања ,,Oдређивање боје зуба“, „ArtiCOOLiranje, предност употребе артикулатора и образног лука“, „ Метал 

керамиком до високе естетике“; „ Естетско затварње простора NON Prep љуспицама“, организатор Interdent. Предавањима су 

присуствовали  наставници  Бранка Вукосављевић, Миљка Вицковић, Светлана Петковић, Душко Стојановић и Милица 

Станковић. 

- Стручна предавања „Тотална протеза – функција, статика,естетика“ и „Нијансама до савршене естетике – керамика,композит, 

циркон “, предавач зубни техничар из Ријеке Велимир Жујић, организатор Друштво приватних зубних техничара. Предавањима 

присуствовали наставници: Мирјана Мрдаковић, Јелена Бојиновић и Бранка Вукосављевић. 

- Семинар „ Основни алати паметне табле и  могућности њихове примене у настави “, организатор Зуботехничка школа, К-2, П-3, 

8 сати. Семинару су присуствовали: Анета Миливојевић, Снежана Машић,Валентина Митровић, Зорана Николић Марков, Ана 

Савић, Душко Стојановић, Светлана Петковић, Миљка Вицковић,Бранка Вукосављевић, Биљана Благојевић-Седлар, Наташа 

Божић, Љиљана Вулета, Милица Бошковић, Ана Гајић, Наташа Мирковић, Коста Поповић, Ива Пилиповић, Војин Гојнић, 

Драгана Ражнатовић, Јелена Јовић, Јована Јокановић. 

- Оn line семинар  „ Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником “, организатор ОКЦ Бор, К-4, П-3, 32 сата. 

Семинар похађао Томислав Алавања. 

- On line семинар ,, Интернет учионица “, организатор ОКЦ Бор, К-4, П-1, 32 сата. Семинар похађале: Јелена Петковски, Весна 

Петровић, Радмила Милановић. 

- On line семинар ,, Креирање и модерација обука “, ОКЦ Бор, К-4, П-3, 32 сата. Семинар похађали: Томислав Алавања, Мирјана 

Мрдаковић, Зорица Шћекић. 

- On line семинар ,,Управљање тимовима“, организатор ОКЦ Бор, К-4, П-1, 40 сати. Семинар похађали: Томислав Алавања, 

Мирјана Мрдаковић, Зорица Шћекић. 

- On line семинар ,,Примена ИКТ у настави физичког васпитања “, К-2, П-1, 26 сати. Семинар похађали: Тања Жутић, Владимир 

Весић, Коста Поповић. 
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- Семинар ,, Програмирање у Паујтону “, организатор Фондација петља, 16 сати. Семинару присуствовала Горица Станојевић. 

- Национални семинар I категорије под насловом„Full Digital Workflow – Потпуно Дигитални процес у стоматолошкој естетској 

протетици“ под вођством проф.др Данимира Јевремовића, организатор Друштво приватних зубних техничара Србије, 6 сати. 

Семинару  су присуствовали: Лидија Домокош, Миљка Вицковић  и Томислав Алавања. 

- Национални семинар на тему “Face skener и дигитални дентални дизајн; анализа симетрије лица“ , предавачи др Веселин Васић, 

спец.стом.протетике, др Вук Вилотијевић, спец.оралне хирургије и импл.стоматологије и ЗТ Митар Божић, организатор 

Друштво приватних зубних техничара Србије. Семинару присуствовали: Душко Стојановић, Лидија Домокош и М. Трбојевић. 

- 12 Смотра ,,Дани Е-медика 2019“, Организатор активности: Министарство просвете и спорта, Агенција за струковно 

образовање и образовање одраслих, Хрватска академска и истраживачкла мрежа – Карнета. Смотри присуствовали: Наташа 

Милановић, Ива Пилиповић, Томислав Алавања, Ана Гајић. 

- Обука за реализацију програма образовног профила зубни техничар и развој програма заснованих на исходима Организатор 

активности: Завод за унапређивање образовања и васпитања Обуци присуствовали: Зоран Поповић, Наташа Божић, Ана Гајић, 

Биљана Благојевић Седлар, Маја Врачар 

- Семинар ,,Повратак правог енглеског језика у учионицу“, организатор Издавачка кућа Pearson. Наставници: Милица Бошковић 

и Славица Цветковић.                                                                                   

- Стручни скуп ,,Априлски дани о настави хемије“, конференција, организатор ,,Српско хемијско друштво“. Наставници: Анета 

Миливојевић и Нина Василијевић, 2 сата. 

- Семинар ,,Едуардо – школски рачунарски интерфејс“, ОШ Исидора Секулић. Наставник Александра Гуњак, К-1, П-1, 8 сати. 

- On line семинар ,,Интернет учионица“ , организатор Образовно Креативни Центар. Наставници: Александра Гуњак и Валентина 

Митровић, К-4, 32 сата. 

- Семинар ,, Пројектно орјентисана настава“, К-2,П-3, 8 сати.  Наставник Горица Станојевић. 

- Наставници Немања Здравковић и Владимир Весић одржали акредитовани семинар ,,Основни алати Паметне табле и 

могућности њихове примене у настави“, у две основне школе ОШ ,,Милоје Закић“ у Куршумлији и ОШ ,,Стојан Новаковић“ у 

Блацу.  

- Стручни рад на тему ,,Израда индивидуалне кашике од светлоснополимеризујућег акрилата“- приказ случаја, објављен у 

стручном часопису ,, стоматолог“. 

- Радионица ,, Инклузија кроз уметност“, организатор Хенди центар "Колосеум". Уметница Симонида Бењеглав са пуно страсти, 

у оквиру радионице, говорила је  своје песме из њене најновије збирке песама "Радна свеска из познавања друштва". Радионици 

присуствовала Светлана Ђорђевић и ученице другог и трећег разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

- 12.09.2108. Угледни - интегрисани час из анатомије и физиологије и латинског језика ,,Анатомска номенклатура“, 

наставници, Нада Матовић и Софија Ераковић, 8 сати. Часу присуствовали: Маријана Пеулић, Снежана Машић, 

Валентина Митровић, Софронић Ивана, 1 сат као слушаоци.  

- 22.09.2018. Угледни- интегрисани час из физичког васпитања и физике, хемије, биологије и математике 

,,Орјентационо кретање на Кошутњаку“, наставници: Тања Жутић, Коста Поповић, Владимир Весић, Анета 

Миливојевић, Јелена Петковски, Александра Гуњак, Немања Здравковић, 32 сата, 4 часа. 

- 25.10.2018. Угледни час из здравствене неге ,,Вограликов ланац инфекције и интрахоспиталне инфекције”, 1/5, 
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2. ниво 

интерног 

стручног 

усавршавања 

Угледни 

часови-

приказ, 

дискусија, 

анализа, 

приказ 

блога, 

ППП... 

 

 

наставник Слађана Неагић, 8 сати. Часу присуствовали: Биљана Благојевић Седлар, Маријана Пеулић, Ана Гајић, 

1сат као слушаоци. 

- 18.11.2018. Угледни час „Живот са кроновом болести“, одељења 3/3, 3/4, 3/6, Наставник Ана Гајић, 8 сати, часу 

присуствовали Ивана Софронић, Ана Савић, Милица Станковић, Слађана Неагић, Маријана Пеулић 1 сат као 

слушаоци. 

- 30.11.2018. у Наставној бази Зуботехничке школе зубни техничар Александра Томашевић у организацији са 

координатором Тима за каријерно вођење наставником Миљком Вицковић, одржала је јавни час са радионицом за 

ученике четвртог разреда на тему „Дијагностички WAX UP“, 8 сати. Јавном часу са радионицом присуствовало је 15 

ученика четвртог разреда. 

- 30.01.2019. угледни час на тему „Зубићу, постави се“. Наставници: Владимир Весић, Тања Жутић, Александра 

Срећковић, Лидија Домокош, ученици 1-3, 3-2, 8 сати.  Угледном часу присуствовали: директор школе др Биљана 

Благојевић Седлар, педагог школе Маја Врачар, наставници Душко Стојановић, Мирјана Мрдаковић и Светлана 

Петковић. 

- 30.01.2019. угледни час на тему „ Акрилати“. Наставници: др Живорад Тонић, Милица Трбојевић и ученице 4-4 

Зорана Милосављевић и Брбара Илић, ученици 3-1 и 2-3, 8 сати. Угледном часу присуствовали: психолог школе 

Маријана Пеулић, наставници Светлана Ђорђевић, Зорана Николић Марков и Милица Станковић.    

- 10.04.2019.угледни час ,, Експерименти и огледи у природним наукама-физици, хемији и биологији“. Наставници: 

Немања Здравковић, Анета Миливојевић, Јелена Петковски, ученици 4-1 Тијана Симић, Бошко Медаковић, Филип 

Лалић, Анес Есати,ученици 4-3 Павле Касом, Ђорђо Тинтор, 8 сати.  Угледном часу присуствовали: Биљана 

Благојевиц-Седлар, Слађана Неагић, Маја Врачар, Нина Василијевић, Александра Мијовић, Љиљана Рвовић, Весна 

Петровић, 1 сат. 

- 11.04.2019. угледни час ,, Анафилактички шок“. Наставници: Димитрија Дамјановски, Драгана Ражнатовић, ученици 

3/5 и 3/6 одељења, 8 сати. Угледмом часу присуствовали: Биљана Благојевић Седлар, Маја Врачар, Наташа Божић, 

Марија Николић, Ивана Софронић, Ксенија Клисарић, 1 сат као слушаоци. 

- 09.05., 16.05., 20.05. и 22.05.2019. угледни час интегрсане наставе физике,хемије и биологије ,,Вода“. Наставници: 

Јелена Петковски, Александра Мијовић и Анета Миливојевић,одељења 2/2, 2/1, 2/3 и 2/4, по 2 часа, 64 сати. Часовима 

присуствовали: Маја Врачар, Биљана Благојевић-Седлар, Немања Здравковић, Јелена Јовић, Јована Јокановћ, Ана 

Гајић, Ивана Софронић, Маријана Пеучић и Владимир Весић, 2 сата као слушаоци. 

- 29.05.и 30.05.2019. угледни час интегрисане наставе физике и биологије ,,Силе у механици и њихов утицај жива 

бића“. Наставници: Александра Мијовић, 64 сати, Јелена Петковски ,32 сата,и Мирјана Мажибрада, 32 сата, одељења 

1/1, 1/2, 1/3 и 1/4  по 2 часа, Часовима присуствовали: Јелена Јовић, Тања Жутић, Маријана Пеулић, Слађана Неагић, 

Маја Врачар, Немања Здравковић, Јелена Петковски, 2 сата. 

- 25.05. и 30.05.2019. угледни час интегрисане наставе физике и банатомије и физиологије ,,Физички процеси и појаве 

у физиологији, дијагностици и патологији људског организма“. Наставници :Александра Мијовић и Данка Гачић, 
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одељења 2/5 и 2/6, по 2 часа, 32 сата. Часовима присуствовали: Маријана Пеулић, Немања Здравковић, Слађана 

Неагић, Јелена Јовић,Радмила Милановић и Александра Гуњак, 2 сата. 

- 29.05.2019.угледни час ,,Мобилна протетика кроз историју“. Наставници Нела Ристески и Мирјана Мрдаковић , 

одељења 3-1 и 4-1 , 8 сати. Часу су присуствовали ученици 3-2 одељења, психолог школе Маријана Пеулић, Зорица 

Шћекић и Милица Станковић, 1 сат. 

- 05.06.2019. и 14.6.2019. угледни час здравствене психологије и српског језика и кљижевности Лаза Лзаревић  

,,Ветар“, уз примену паметне табле. Наставници:Радмила Милановић и Маријана Пеулић, одељење 2/6, 2/5, 4 часа, 32 

сата. Часовима присуствовали: Слађана Неагић, Јелена Јовић и Александра Гуњак, 2 сата 

- 28.05.2019. радионица „Карактеризација тоталних и парцијалних протеза у акрилату“. Наставник Миљка Вицковић, 

ученици трећег и четвртог разреда, 8 сати. Радионици је присуствовала и наставник Бранка Вукосављревић,1 сат. 

 

5.ниво 

интерног 

стручног 

усавршавања 

Стручна 

предавања 

 

- др.спец.протетике Сања Штефанчић из Загреба у организацији са координатором Тима за каријерно вођење, 

наставником Миљком Вицковић, одржала је предавање за ученике и наставнике Зуботехничке школе на тему 

„Употреба артикулатора и образног лука“, 10 сати. Предавању је присуствовало преко 70 ученика другог, трећег и 

четвртог разреда. Предавању су присуствовали и директор школе др Биљана Благојевић Седлар, наставници: др 

Ениса Меноски, др Наташа Божић, Томислав Алавања, Душко Стојановић, Лидија Домокош, Нела Ристески, Миљка 

Вицковић, Зорица Шћекић, Бранка Вукосављевић, Ана Савић и Милица Станковић, 1 сат као слушаоци.  

- 29.11. Прва обука за електронски дневник, наставници Александра Гуњак и Владимир Весић, 10 сати. Обуци 

присуствовали чланови Наставничког већа, 1 сат као слушаоци. 

- 1.02.2019. Друга обука за коришћење електронског дневника. Обуку држали шкоолски координатори: А.Гуњак и В. 

Весић. 10 сати.  Обуци присуствовали сви чланови наставничког већа, 1 сат као слушаоци. 

- Оквир дигиталних компетенција, Стручна тема представљена на Наставничком већу, Владимир Весић, 10 сати, 

Обуци присуствовали сви чланови наставничког већа, 1 сат као слушаоци. 
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ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА 

 

Упис кандидата За школску 2018/19 

       Уписано кандидата Образовни профил зубни техничар 8 

Образовни профил стом. сестра - техничар                                           8 

Број испитних рокова  5 (утврђени законом) 
 

Матурирало 
Образовни профил зубни техничар 9 

Образ. профил стом сестра техничар 3 

 

 

 

Реализација наставе 
 

Предмет Одржано  Време реализације Наставник 

*Ортодонтски апарати (вежбе) 20 часова 11.09. - 25.10.2018.  Миљка Вицковић 

*Парцијална протеза (вежбе) 50 часова 13.09. - 02.11.2018. Лидија Домокош 

*Фиксна протетика IV (вежбе) 50 часова 17.09. - 27.11.2018.  Драгана Стојановић 

Морфологија зуба (вежбе) 50 часова 16.10.- 04.12.2018. Александра Срећковић 

Фиксна протетика II разред 

(вежбе) 

55 часова 10.01. - 11.04.2019. Зорана Николић Марков 

Тотална протеза (вежбе) 55 часова 16.04. - 20.06.2019.  Нела Ристески 

Фиксна протетика III разред 

(вежбе) 

35 часова 15.04. - 03.06.2019. Лазар Миљковић 

  Планирана настава из осталих предмета ће бити реализована почетком наредне школске године. 

*Настава је реализована са кандидатима уписаним школске 2017/18. 

Организатор наставе за 

преквалификацију 

Александра Мијовић 



 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 

Уписано кандидата 10 
Образовни профил фиксна протетика 7 

Образовни профил мобилна протетика – скелетирана 

протеза 

3 

Специјалистички испит у  

јунском испитном року 
 

Образовни профил фиксна протетика 4 

Образовни профил мобилна протетика – скелетирана 

протеза 

1 

 

 

 

 

 

Остварени прогрaм рада 

специјалистичког 

образовања 
 

 

 

 

 

 

Настава специјалистичког образовања је у школској 2018/2019. 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 

         Директор школе др Биљана Благојевић Седлар (од 1.9.2018. до 14.6.2019) 

                        Директор школе Томислав Алавања (од 15.6.2019) 

 

 

Програмом рада школе за 2018/2019, Законом о основама система образовања и васпитања, члан 126. И Развојним планом 

Зуботехничке школе дефинисани су послови и задаци директора Зуботехничке школе. У периоду од 01.09.2018. године до 

14.06.2019. Биљана Благојевић Седлар је била ангажована на пословима из различитих области рада, а од 15.6.2019 Томислав 

Алавања: 

 Планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања свих активности Зуботехничке школе; 

 Организовање и учешће у раду Зуботехничке школе у оквиру рада: Стручних органа, Органа управљања, Савета 

родитеља, Ученичког парламента; 

 Старање о осигурању квалитета, самовредновања, остваривању постигнућа и унапређења образовно – васпитног рада кроз 

рад у Тиму за самовредновање, Тиму за развојно планирање, Педагошком колегијуму и сарадњу са стручним сарадницима; 

 Рад на реализацији активности за школску 2018/2019. из Плана за унапређивање квалитета рада школе, начињеног након 

спољашњег вредновања школе у фебруару 2016. када је Зуботехничка школа оцењена оценом 4; Учешће у остваривању 

планираних активности за школску 2018/2019. годину из Развојног плана установе за период 2016-2019, водећи рачуна 

утврђеним приоритетима у оквиру следећих области: 

- Развојни циљ бр. 1. Утврђивање и побољшање квалитета наставе: обилазак часова, разговори и мотивисање 

наставника, истицање примера добре праксе, награђивање на основу Правилника о награђивању; 

- Развојни циљ бр.2. Подршка, праћење и рад на унапређењу компетенција наставника за развијање мотивације за учење 

код ученика у циљу остваривања већих постигнућа ученика. Као активни члан Тима за инклузивно образовање пратила сам 

прилагођавање ученика који су дошли из другог система школовања, ученика који су понављали разред, ученика спортиста, 

као и ученика који су савладавали наставни план и програм по ИОПу 1 и ИОПу 2. Упозната сам са активностима 

прилагођавања ученика који су радили по ИОП1,  2 и 3. Пратила сам формирање педагошке документације о напредовању и 

постигнућима ученика код наставника и одељењскихстарешина; 

- Развојни циљ бр. 3. Подршка и подстицај повећању ванаставних активности у Зуботехничкој школи, ради подстицања 

свестранијег развоја личности ученика. Континуирано сам подржавала и учествовала у промоцији, праћењу, подстицању свих 

ваннаставних активности, укључивању и ангажовању што већег броја ученика инаставника; 

 Коришћење средстава утврђених финансијским планом у складу са законом и Правилником о расподели сопственог 

прихода; 
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 Редовна сарадња са: 

- Органима јединице локалне самоуправе; 

- Министарсвом просвете, науке и технолошког развоја; 

- Школском управом; 

- Просветном инспекцијом; 

- Установама и предузећима у циљу обезбеђивања што квалитетније реализације вежби и вежби у блоку ученика школе; 

- Културним установама; 

- Јавним предузећима; 

- Заводом за трансфузију крви; 

- МУП-ом ради заштите и безбедности ученика од насиља; 

- Саобраћајном полицијом ради безбедности ученика усаобраћају; 

- Удружењем Медицинских школа; 

- Активом директора Звездаре; 

- Хуманитарним организацијама; 

- Невладиним организацијама. 

 Организовање и вршење педагошко-инструктивног увида кроз посете часовима и испитима ради увида и праћења квалитета 

образовно-васпитног рада и педагошке праксе. Заједно са стручним сарадницима школе предузимали смо мере за унапређивање 

и усавршавање раданаставника; 

 У оквиру Педагошког колегијума планирали смо и пратили стручно усавршавање; 

 Није било повреда забране из чл. 44. до 46. Закона о основама образовања иваспитања; 

 Предузете су све мере ради извршавања налога просветних инспектора и других инспекцијских органа; 

 Сви тражени подаци о установи су благовремено и тачно унети у јединствени информациони систем и благовремено 

достављени на захтев надлежних институција; 

 Редовно и благовремено се обавештавају запослени, ученици, родитељи, стручни органи и органи управљања о свим питањима 

од интереса за рад установе и других органа. Сајт школе је активан и садржи све релевантне податке о раду школе; 

 Редовно сам сазивала и руководила седницама Наставничког већа и учествовала у раду осталих органа; 

 У школи су образована стручна тела и тимови; 

 Редовно сам сарађивала са родитељима и ученицима; 

 Благовремено је поднет полугодишњи  извештај о раду директора и раду установе који је усвојен у складу са законом; 

 Током године редовно и благовремено одлучивање о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених у складу са 

Законом.  
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Ради лакшег праћења активности су изнете хронолошким редом: 

          Време        

 реализације 

 

Активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Утврђивање бројног стања ученика и одељења. Школска година је започела са 747 ученика и 24 

одељења. 

• Извршен је преглед досијеа радника школе. 

• Унос података у информациони систем „Доситеј“; 

• Разговори са технолошким вишковима; 

• Пријем нових радника са листе технолошких вишкова; 

• Израда решења о заради за 2018/2019; 

• Израда решења о 40-часовној радној недељи; 

• Психолог школе је урадио анализу праћења адаптације ученика првих разреда на захтеве средње 

школе; 

• Рад на Развојном плану рада школе; 

• Припремљен је Годишњи извештај који је усвојени од стране Школског одбора у Законом 

прописаном року и прослеђени надлежним институцијама; 

• Припремљен је Годишњи план рада Школе, усвојен од стране Школског одбора у Законом 

прописаном року и прослеђен надлежним институцијама. 

• Организација и рад на изради упитника, статистичких извештаја и табеларних приказа о раду 

школе и припремљености рада школе за школску 2018/2019. годину. 

• Рад у оквиру Тима за самовредновање – извештај и план; 

• Успостављање сарадње са социјалним партнерима око наставка сарадње поводом реализације дела 

наставе вежби и блок наставе (Стоматолошки факултет, Друштво приватних зубних техничара). 

• Рад на промоцији Наставне базе; 

• У оквиру Наставне базе обављен је систематски преглед зуба ученика првог разреда наше школе у 

циљу побољшања и очувања оралног здравља; 

• Рад на организацији рада наставне базе, распореди, организација блок наставе; 

• Формирање испитне комисије за преквалификацију и специјализацију; 

• Урађен је и представљен на наставничком већу план обиласка наставних часова у току школске 

2018/2019. године; 
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• Успостављена је сарадња са МУП-ом Звездара; 

• Настављена је успешна сарадња са Градским секретаријатом за образовање и 

социјалну заштиту; 

• Настављена је успешна сарадња са ГО Звездара; 

• 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; 

• Сарадња са социјалним партнерима; 

• Урађен план обиласка вежби од стране наставника теорије образовног профила зубни техничар; 

• Организовање комисија за набавку потрошног материјала, осигурања ученика и запослених и 

обезбеђење ученика; 

• Припрема екскурзије ученика трећег разреда у Северну Грчку 03.10.2018.-07.10.2018. која је 

реализована у складу са Законом; 

• На седници Наставничког већа, одржаној 27.9.2018. према законској процедури формирана 

Комисија за спровођење гласања која је констатовала резултате гласања и именована су три члана 

из редова запослених за чланове Школског одбора; 

• Сарадња са ГО Звездара  – безбедност ученика, планови и програми за децу и младе, рад са 

ученичким Парламентом, општински Савет родитеља – вршњачка едукација; 

• Рад на сталном побољшању услова рада школе; 

• Рад у активу директора школа Звездаре; 

• Рад у Удружењу Медицинских школа Србије; 

• Сарадња са Школском управом; 

• 12.9.2018.  у наставној бази Зуботехничке школе одржано је предавање и демонстрација на тему 

Ivoclar безметални системи и техника унутрашњег бојења. Предавању је присуствовало 11 ученика 

4/1 одељења и 11 наставника. Предавање је одржао Недељко Митровић, зубни техничар нашег 

порекла из Лихтенштајна, у организацији зубног техничара Ивана Унфетера и проф. др. Данимира 

Јевремовића. 

• 19-21.9.2018. у оквиру међународног пројекта Е-медика, реализована је посета представника четири 

здравствене школе из Републике Хрватске (две школе из Загреба, и школе из Шибеника и Задра) 

Зуботехничкој и Фармацеутско-физиотерапеутској школи. Током радне посете Зуботехничкој 

школи, представљени су пројекти на којима школе раде ове школске године и размењена су 
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искуства о раду у оквиру пројекта. Уприличен је пријем за госте и домаћине у ГО Звездара и 

обилазак звездарске опсерваторије и музеја Николе Тесле.  

• 21.9.2018. одржано је општинско такмичење у малом фудбалу за девојчице. Ученице Зуботехничке 

школе су заузеле 1. место и пласирале се на градско такмичење.  

• 22.09.2018. одржано оријентационо кретање на Кошутњаку свих ученика 

школе, као угледни час физичког васпитања у корелацији са предметима хемија. физика, 

математика и биологија; 

• 22.9.2018. предавању „Механички третмани у ортодонцији, сада и у будућности“  у организацији 

Дентал експрес, предавач др John Bennet, присуствовале наставнице А. Гајић и Б. Раковић; 

• 27.9.2018. Одржано школско такмичење из предмета морфологија зуба. 

• 27.9-29.9.2018. на 17. конгресу стоматолога Србије, у организацији стоматолошке коморе Србије, 

учествовало је 10 нставника Зуботехничке школе; 

• На Наставничком већу 27.9.2018. представљен је Правилник о обављању друштвено-корисног 

односно хуманитарног рада;.  

• 28.9.2018. и 2.10.2018. ученици другог разреда су са наставницом Љиљаном Теодоровић 

Милинковић посетили изложбу под називом „Чуло какофоније“ у оквиру Октобарског салона 2018.   
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• Рад са стручним сарадницима и председницима стручних већа око анализе предлога стручних већа 

за набавку приручника и наставних средстава (могућности и план набавке); 

• Ученици школе су посетили Сајам медицинске и стоматолошке опреме; 

• Преглед педагошке документације (разредне и матичне књиге); 

• Рад на опремању и организацији рада наставне базе:опремање, прављење распореда ученика и 

наставника, координација рада ординације и зубне технике, организација блок наставе и дела 

наставе вежби; 

• Рад и учешће у Стручном активу за развојно планирање; 

• Рад и учешће у раду Педагошког колегијума на плану за стручно усавршавање; 

• Утврђена је потреба за установљавањем индивидуалних образовних планова и програма; 

• Извршена је анализа праћења адаптације ученика првог разреда на захтеве средње школе; 

• Преглед педагошке документације (разредне и матичне књиге); 

• 2.10.2018. одржано је градско такмичење у малом фудбалу за девојчице на ком су ученице 

Зуботехничке школе заузеле 4. место;  

• 2.10.2018. у Народној скупштини Републике Србије одржана је Седница представника ученичких 

парламената РС и деце активиста у области права детета. Учествовали су представници УП;  
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• 03.10.2018-07.10.2018. реализована је екскурзија ученика трећег разреда у Северну Грчку;  

• 8.10.2018. Ученици ЗТШ прикупили и донирали новац на хуманитарном концерту за Вељка и 

Алексу Јовановић у Дому ученика ПТТ школе; 

• 10-12.10.2018. Ученици и наставници школе посетили су међународни фестивал филма особа са 

инвалидитетом и конференцији БОСИФЕСТ 2018. СТОП РАМПАМА. Приказано је 15 филмова, а 

наши ученици су учествовали као волонтери; 

• 13.10.2018. Ученици школе су са наставницима посетили Сајам медицинске и стоматолошке 

опреме; 

• 13.10.2018. Ученици првог и другог разреда са наставницима гледали представу „Пре рата“ у 

„Академији 28“; 

• 16.10.2018. у Установи културе „Вук Караџић“ на сцени „Култ“, организована је свечаност поводом 

доделе награда ученицима и менторима који су освојили неко од прва три места на републичким 

такмичењима. Из наше школе награду за освојено прво место на 19. Републичком такмичењу 

ученика четвртог разреда средњих школа, образовног профила зубни техничар, које је одржано у 

мају на Дивчибарама, добила је ученица Андреа Попадић, ментор Ана Савић; за освојено друго 

место, на истом такмичењу, добио је ученик Милош Радановић, ментор Зорица Шћекић и за 

освојено треће место, на истом такмичењу, награду је добио ученик Ђорђе Стиковић, ментор Ана 

Савић. Награде су добили и ученици Јовановић Марија и Драгослав Маринковић, ментор 

наставница Љиљана Теодоровић Милинковић, за освојено друго и треће место на републичком 

такмичењу ученичког ликовног стваралаштва; 

• 16.10.2018. у Врњачкој бањи, у организацији Националне асоцијације здравствених радника, 

наставник Марко Гојнић је одржао предавање „Алтернативе протетике у естетској регији“; 

• 20.10.2018. у просторијама Друштва приватних зубних техничара одржан је стручни семинар на 

тему „Планирање зубних надокнада на имплантантима – индикације, протокол“. Предавању су 

присуствовала наставници вежби и ученици четвртог разреда; 

• 21.10.2018. године је обележен је Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату узрадом 

паноа и пригодним предавањим; 

• 21.10.-28.10.2018. Ученици и наставници школе посетили су  Међународни сајам књига и 

традиционално купили књиге за школску библиотеку. Библиотека је путем добротворне акције 

„Поклонимо књигу школској библиотеци“ обогаћена за 189 примерака књига;  

• На Наставничком већу, 23.10.2019. представљени су нови правилници: Правилник о поступању 

установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 
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достојанства личности; Правилнико сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника, Правилник о стандардима квалитета рада установе и 

Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе и образовања и 

васпитања. 

• Наставничко веће је упознато са садржајем стручног упутства за превенцију употребе дрога код 

ученика и стандардима превенције. 

• 26.10.2018. ученици другог разреда су са наставницом Љиљаном Теодоровић Милинковић 

посетили изложбу слика и скулптура под називом „Незавршено“ сликара Лазовић Мирослава и 

вајара Стошовић Михаила.  

• 31.10.2018. психолог школе М. Пеулић учествовала је на састанку Републичке секције стручних 

сарадника у образовању. Теме стручног скупа су биле нови актуелни Правилници.  

• Обилазак часова. 
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• Одржана стручна већа поводом прве класификације, са анализом успеха, реализације наставе и 

изостанака ученика са предлогом мера за унапређење успеха; 

• На Наставничком већу представљени Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на 

ИОП, његову примену и вредновање и Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној 

подршци детету, ученику и одраслом; 

• Чланови Наставничког већа упознати са обавезом увођења електронског дневника и 

предвиђеном динамиком спровођења обука за увођење е-дневника; 

• Рад у Савету родитеља; Рад у Школском одбору; 

• Урађена анализа кретања ученика након завршене Зуботехничке школе и поређење са претходним 

генерацијама - матуранти 2017/2018.године; 

• Посета часовима; 

• 2.-3.11.2018. Одржан је Други конгрес превентивне стоматологије „Превенција оралних обољења - 

будућност савремене стоматологије“, у организацији Стоматолошког факултета Универзитета у 

Београду, Клинике за дечију и превентивну стоматологију. Присуствовало 8 наставника ЗТШ; 

• 3.11.2018. године одржан је семинар са циљем јачања професионалних капацитета наставника у 

области иновативних информационо-комуникационих метода применом софтвера „Паметне табле“ 

под називом  „Основни алати Паметне табле и могућности њихове примене у настави“, К2, П3, 8 

бодова стручног усавршавања. Обуку похађало 28 наставника, Водитељи и аутори програма 

Владимир Весић и Немања Здравковић. Семинар је у складу са остваривањем развојних циљева 

Зуботехничке школе за ову школску годину. 
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• 3.11.2018. у организацији Удружења приватних доктора стоматологије и Стоматолошког факултета 

Панчево одржан је Национални симпозијум „Могућност примене нових материјала и дигиталних 

технологија у стоматологији“, присуствовали наставници ЗТШ; 

• 7.11.2018. у одељењима другог разреда одржана су предавања вршњачких едукатора чланова 

еколошке секције под називом „Рециклажа“. Ученицима су подељене брошуре „Буди одговоран– 

рециклирај“; 

• 4.9.2018. - 9.11.2018. спроведена је још једна акција „Протеза на дар“. Ученици 4/1 разреда са 

наставницим вежби М. Мрдаковић, др З.  Поповићем и стоматолошким сестрама наше Поликлинике 

А. Тасић и С. Говедарицом израдили су горњу тоталну и доњу парцијалну протезу и предали 

пацијенту на дар. 

• 10.11.2018. у Белекспо центру одржан је 10ти годишњи интернационални дентални скуп 

„Competence in esthetic” у организацији Ivoclar Vivadent-a. Присуствовала наставница М. Вицковић 

са ученицама трећег разреда; 

• Обележен је Дан примирја 11.11.2017. године низом активности, вршњачким предавањима; 

• 13.11.2018. ученици другог разреда су са вероучитељем Александром Лукићем посетили Музеј 

Српске православне цркве, корелација са предметима Историја, Српски језик и књижевност и 

Ликовна култура; 

• 17.11.2018. ученици и наставници су гледали представу „Три класе и госпођа Нушић“ у 

Београдском драмском позоришту; 

• 21.11.2018. представници Ученичког парламента су са координатором већ традиционално посетили 

Удружење деце и родитеља са инвалидитетом „Плава Шкољка“; 

• 22.11.2018. Одржан је први круг школског такмичења из фиксне протетике за ученике четвртог 

разреда. Учествовало 18 ученика завршног разреда образовног профила зубни техничар. Стручна 

комисија је одабрала 12 најбољих радова ученика који пролазе у други круг такмичења; 

• 22.11.2018. ученица Ева Живковић, 4/4 одељење, освојила је прво место на Републичком 

такмичењу литерарних радова; 

• 23.11.2018. одржани су „4. дани здраве исхране и физичке активности“. Велики број ученика 

припремио је бројне актиовности са наставницама С. Ераковић, Т. Жутић и Ј. Петковски; 

• 24.11.2018. У Високој здравственој школи струковних студија у Београду, у организацији 

ИНТЕРДЕНТа, одржана су стручна предавања: „Shade Management“, „АртиCOOLирање, предност 

употребе артикулатора и образног лука“, „Метал керамиком до високе естетике“ и „Естетско 

затварање простора Нон преп љуспицама“. Предавањима присуствовало 5 наставника вежби; 
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• 25.11.2018. наставници гледали позоришну представу „Осама касаба у Њујорку“, Звездара театар; 

• 29.11.2018. одржан васпитно-дисциплински поступак, за ученика П.Ђ. из 3/3, одељењски старешина 

Н. Алимпијевић. Ученику је изречена васпитно дисциплинска мера укор директора, уз друштвено-

користан рад. Наставничко веће се, након образложења теже повреде коју је ученик начинио, 

сложило са изреченом васпитно дисциплинском мером.  

• 29.11.2018. Координатори за увођење електронског дневника за Зуботехничку школу, Александра 

Гуњак и Владимир Весић одржали су прву планирану обуку запослених о коришћењу електронских 

дневника. Наставници су упознати са основама коришћења електронског дневника, техничким 

основама, употребом е-дневника за увежбавање и принципима рада када започне званична употреба 

е-дневника.  

• 29.11.2018. Ученици другог разреда са координатором Ученичког парламента присуствовали 

извођењу позоришне представе „Мотори“ за средњошколце, у оквиру реализације програма у 

области превенције безбедности ученика у саобраћају; 

• 30.11.2018. Акција добровољног давања крви, Институт за трансфузију крви и Зуботехничка школа; 

• 30.11.2018. – 6.12.2018. у свим одељењима другог разреда, у оквиру обележавања Светског дана 

оболелих од ХИВа, организована су предавања са циљем ширења знања и подизања свести код 

ученика о ризицима за ширење ХИВ инфекције; 

• 30.11.2018. у Наставној бази Зуботехничке школе зубни техничар Александра Томашевић у 

организацији са координатором Тима за каријерно вођење наставником Миљком Вицковић, одржала 

је јавни час са радионицом за ученике 4. разреда на тему „Дијагностички WAX UP“; 

• 30.11.2018. посета 123 ученика другог разреда изложби „Пази, отровно!“ у Природњачком музеју у 
Београду са наставницом биологије Ј. Петковски. 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 2018. 

 

 

 

 

 

 

 01.12.2018. Ученички парламент је активно учествоваo у обележавању Дана борбе против сиде; 

 01.12.2018. Стручним предавањима „Тотална протеза – функција, статика, естетика“ и „Нијансама 

до савршене естетике – керамика, композит, циркон“, предавач зубни техничар из Ријеке Велимир 

Жујић, присуствовали наставници ЗТШ: 

 Предлог Министарству просвете, науке и технолошког развоја о броју ученика за упис у 1. разред; 

 Именовање комисија и праћење реализације пописа; 

 5.12.2018. Гpaдcкa oпштинa Звeздapa pacпиcaлa je Koнкуpc зa нajвoлoнтepcку aкциjу у 2018. 

гoдини. Шкoлa je кoнкуpиcaлa ca двe aкциje.  Capaдњa ca Хeнди цeнтpoм ,,Koлoceум" и 

хумaнитapнa aкциja ,,Зajeднo" кoja ce 15. гoдина opгaнизуje у нaшoj Шкoли зa дeцу дoмa: ,,J.J.Змaj". 

Зaвpшнa cвeчaнocт je opгaнизoвaнa у пpocтopиjaмa oпштинe 5. дeцeмбpa кaдa je Meђунapoдни дaн 
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вoлoнтepa. ЗТШ је оcвojила пpву нaгpaду у кoнкуpeнциjи 7 шкoлa ca 10 вoлoнтepcких aкциja и 

дoбила вaучep у Teхнoмaниjи нa 30.000 динара. Дeo нoвцa је иcкopишћен зa купoвину фeнoвa зa 

кocу дeци дoмa, а други део за набавку лаптоп рачунара. 

 11.12.2018. организовано је и одржано је предавање за ученике првог разреда о безбедности деце у 

саобраћају под слоганом „Саобраћај није игра“; 

 12.12.-13.12.2018. учешће на општинском такмичењу у одбојци за девојчице и дечаке; 

• 14.12.2018. организовано је предавање за ученике и наставнике Зуботехничке школе на тему 

„Употреба артикулатора и образног лука“ које је одржала др. спец. протетике Сања Штефанчић 

из Загреба.  

 Организација обележавања Нове године у простору школе; У оквиру традиционалне новогодишње 

приредбе одиграна је представа „Љубав, навика, паника“ у режији професорке В. Кнежевић Живић; 

 У оквиру представе приказана су и два филма: Филм „Moustache of Professor Nikolic“ на енглеском 

језику у организацији професорке Наташе Алимпијевић, као и филм „24 минута са Зуботехничком 

школом“, аутора професора Владимира Весића; 

 Организована набавка и додела новогодишњих пакетића за децу запослених и запослене, 

позоришна представа, фотографисање; 

 Организована је хуманитарна акција прикупљања одеће, обуће, средстава за хигијену, књига, 

играчака, прибора за школу и слаткиша за децу - ученике дома „Јован Јовановић Змај“. Уз 

поклоне, наши ученици су организовали и пригодну приредбу уз рецитовање и песме узгитару; 

 Посета часовима; 

 Рад у „Доситеју“; 

 Објављен је нови број часописа ЗТС МЕДИЈА. Часопис обухвата разна интересовања ученика и 

наставника школе, јединствен је по свом садржају, а резултат је примене наученог на семинару. 

Часопис постоји у електронској верзији на сајту. Уредник часописа је наставница Ениса Меноски са 

својим сарадницима; 

 Током децембра 2018. године, студенти Филозофског факултета, Одељења за педагогију и 

андрагогију у оквиру предмета Школска педагогија су обавили 4 посете Зуботехничкој школи. 

Упознали су се са радом школе, и успешно извршили обавезе предвиђене програмом овог 

предмета. Студентима стручну подршку и помоћ пружила психолог Маријана Пеулић.  

 Рад на организацији реализације испита за лиценцу за рад наставника, сарадња са Заводом за 

унапређење образовања и васпитања. 
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• Учешће у припреми матурских питања: подела задужења, рокови; 

• Рад на формирању базе података; 

• 15.1.2019. – 23.1.2019. у Зуботехничкој школи је организован и спроведен испит за лиценцу за рад 

наставника у сарадњи са Заводом за унапређење образовања и васпитања. 24 приправника су 

полагала стручне испите у школи, који укључују одржавање часа, део испита о Закону о основама 

система образовања и васпитања и део о педагошким ситуацијама. 9 кандидата су били приправници 

Зуботехничке школе, који су са успехом положили испит за лиценцу; 

• 15.1.2019. Ученици првог разреда, са наставницом Љиљаном Теодоровић Милинковић, посетили су 

изложбу слика Јошкин Шиљана у галерији Хаос и изложбу Боја, форма, функција Јоване Чајовић у 

галерији Коларац 

• 17.1.2019. Одржан је други круг школског такмичења из фиксне протетике за ученике четвртог 

разреда. Од 13 ученика који су се такмичили у другом кругу, Комисија је одабрала 9 најбољих 

радова ученика који пролазе у финале; 

• Школска слава Свети Сава је ове године обележена пригодном изложбом у холу Школе и одласком 

у цркву на освештавање славског колача и жита. Вероучитељ Синиша Хорват и ученици су  

присуствовали обреду. Домаћини су били Томислав Алавања и Александра Мијовић; 

• Рад у Школском одбору; 

• Пријем нових радника-замене; 

• Рад у стручним већима; 

• Архивирање документације школе; 

• Јавне набавке - планирање, реализација; 

• Рад на изради финансијског плана за 2019; 

• Рад на извештају о попису; 

• Рад на изради анекса Статуту школе и усаглашавању аката са новим законима; 

• Посета часовима; 

• Обележен је Дан сећања на жртве Холокауста низом пригодних предаваља  

• Организација реализације часова за матуранте са темом „Основе система одбране Републике 

Србије“, према упутству Министарства просвете, науке и технилошког развоја од 18.12.2018; 

• Анализа рада у првом полугодишту – оствареност плана, утврђивање успеха ученика, васпитно-

дисциплинске мере, изостајање ученика, предлог мера за унапређење успеха; 

• 18.1.2019. – 21.1.2019. – освојено треће место на градском такмичењу у ватерполу за дечаке; 
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• 28.1.2019. Одржано је школско такмичење у рецитовању; 

• 30.1.2019. Одржан је угледни час за ученике 3/1 и 2/3 одељења под називом „Акрилати“; 

• 30.1.2019. Одржан је угледни час за ученике 1/3 и 3/2 одељења под називом „Зубићу, постави се“, 

интегрисани час морфологија зуба, тотална протеза и физичко васпитање. 
 

 

 

 

 

 

ФЕБРУАР 2019. 

• 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; 

• 1.2.2019. одржана је Друга обука за електронски дневник, наставници Александра Гуњак и 

Владимир Весић, школски координатори, обуци присуствовали чланови Наставничког већа. 

• 25.2.-1.3.2019. одржана је манифестација Недеља љубави у организацији Ученичког парламента. 

Одржано је такмичење талената, и постављена изложба ликовних радова у холу школе. Гост на 

манифестацији је била госпођа Надица Блажић, оснивач удружења Плава шкољка а гост у самом 

програму Марина Блажић. 

• 28.2-1.3.2019. одржан је семинар „Оснаживање младих кроз школску медијацију“, 24 ученика првог 

и другог разреда су прошли обуку за ненасилно решавање сукоба. Обуку је водила педагог Маја 

Врачар са педагогом приправником Јеленом Јовић 
 

 

 

 

 

МАРТ 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рад на обрасцима М-4; 

• Рад на даљем унапређењу рада Школе и запослених; 

• Прикупљање понуда за одабир места за прославу матурске вечери; 

• Обилазак часова; 

• 2.3.2019. талентовани матуранти су са наставницима Домокош, Вицковић и Алавања присуствовали 

националним семинару прве категорије, под насловом „Full Digital Workflow - Потпуно дигитални 

процес у стоматолошкој естетској протетици“, као и предавању „Face skener и дигитални дентални 

дизајн, анализа симетрије лица” са наставницима Стојановић, Домокош и Трбојевић.  

• 6-27.3.2019. одржана је серија предавања о трговини људима за ученике другог разреда. Предавање 

припремиле са наставницом С. Неагић вршњачки едукатори Софија Миланко и Ива Симовић 1/6 

одељење.  

• 8.3.2019. у ДКЦ одржана је приредба у организацији удружења „Плава шкољка“, у којој су учешће 

узели наши ученици 1/6 одељења са С. Неагић и педагогом приправником Ј. Јовић. 

• 11.3.2019. ученици 1/4 са својим одељењским старешином Н. Петровић посетили су кафић „Звуци 

срца“ у коме раде особе са потешкоћама у развоју. 
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• 14.3.2019. је у Школи одржана промоција Стоматолошког факултета у Панчеву, посећена у великом 

броју.  

• 15.3.-28.3.2019. Представници ученичког парламента су учествовали на сајмовима образовања и 

представљали своју школу заједно са наставницима Трбојевић и Алавања. 

• 18.3.2019. у Школи је одржано предавање у оквиру Програма из области безбедности за ученике 4. 

разреда. Предавање је одржао капетан ковете Дејан Грозденовић из Регионалног центра 

Министарства одбране. Присуствовало 120 матураната са својим одељењским старешинама 

Здравковић, Весић, Миливојевић, наставница Рвовић и стручни сарадници.  

• 19.3.2019. у Пан театру одржано је општинско такмичење у рецитовању. Ученици Петар Милуновић 

2/1 и Растко Ђурић 4/2 пласирали су се на градско такмичење. Ученица Милена Вукосављевић 1/3 се 

похваљује за учешће на такмичењу. 

• 7.4.2019. Градско такмичење у рецитовању, Растко Ђурић 4/2 се пласирао на Републичко 

такмичење. 

• 21.3.2019. на састанку представника Ученичког парламента из средњих школа на Звездари школу су 

представљале Ива Дивац и Ирена Станишић 

• 25.-29.3.2019. одржана је серија предавања о злоупотреби ПАС под слоганом „Мени живот значи“ у 

свим одељењима првог разреда. Предавања припремила и одржала ученица Марија Жујевић 2/5 

одељење са наставницом С. Неагић.  

• 26-27.3.2019. У организацији руководиоца Тима за Каријерно вођење Миљке Вицковић, талентоване 

ученице другог разреда су учествовале на првом међународном такмичењу у морфолошком 

моделовању зуба одржаном у Љубљани. Наше ученице су биле најмлађе Данијела Живковић 2/4, 

Исидора Стојиљковић 2/1 и Милица Лабудовић 2/3.Учесници такмичења нсу имали могућност да 

присуствују предавању зубног техничара Андреја Лазића и виде нови приступ морфологији зуба у 

свакодневној пракси. Ученица Исидора Стојиљковић је 6.6.2019.своје стечено знање и искуства 

поделила са ученицима одељења 2/1 на часу вежби, код наставника Душка Стојановића, под 

менторством Миљке Вицковић.  

• 30.3.2019. 30 наставника Зуботехничке школе похађало је обуку „Основни алати паметне табле и 

могућности њихове примене у настави“, коју су реализовали аутори обуке наставници Здравковић и 

Весић.  

 

АПРИЛ 2019. 

 

 

 

• Учешће у раду Одељенских већа поводом трећег класификационог периода; 

• Припрема Наставничког већа поводом трећег класификационог периода; 

• Праћење реализације Школског такмичења из области моделовања ученика завршних разреда 

образовног профила зубни техничар; 

• 11.04.2018. посета изложби слика Уроша Предића, Галерија Српске академинје наука и уметности; 
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• Рад у припреми за реализацију матурских испита; изјаве ученика о избору предмета за полагање 

матурског испита, распоред полагања.  

• Учешће око организације одласка Тимова за презентацију Зуботехничке школе на Сајмовима 

образовања у основним школама; 

• Рад у Савету родитеља; Рад у Школском одбору; 

• Сарадња са Ученичким парламентом; 

• Посета часовима; 

• 4-7. 4.2019. у Тухељским Топлицама у Хрватској наша школа је учествовала са својим пројектима на 

12. Међународној смотри „Дани Е - медика 2019“. Наставници Гајић, Пилиповић, Милановић и 

Алавања су са својим ученицима образовног профила стоматолошка сестра техничар представили 

пројекте „Стисни ил` покажи зубе“, „Кронова болест“, „Вакцинација да или не“ и „Синдром 

изгарања на послу“. Ања Марковић 4/5, Ива Насовић 3/6, Јована Коматина 3/6 и Катарина Ранковић 

3/6 су ученице које су на сјајан начин представиле Зуботехничку школу.  

• 5.4.2019. реализована је друга акција добровољног давања крви  у овој школској години у којој 

учествују матуранти. 27 ученика је дало крв. 

• 6.4.2019. наставнице енглеског језика С Цветковић и М. Бошковић учествовале на семинару 

„Повратак правог енглског језика у учионицу“.  

• 6.4.2019. Петковић Павле 4/1 и Младеновић Михајло 3/1учествовали су на спортској манифестацији 

„Звездине игре“ у такмичењу у стоном тенису и освојили 4. место.  

• 6.4.2019. на градском такмичењу из енглеског језика ученица Тијана Симић 4/1 освојила је 3, 

награду, и потом је учествовала на Републичком такмичењу и остварила добар резултат. 

• 10.4.2019. у оквиру манифестације Звездине игре ученици Матић Милош, Стојановски Петар и 

Пузовић Лука из 4/1 су заједно са удружењем деце и родитеља са инвалидитетом „Плава 

шкољка“учествовали на такмичењу у игрању компјутерских игрица.  

• 10.4.2019. Угледни час „Експерименти и огледи у припродним наукама – физици, хемији и 

биологији“, наставници Немања Здравковић, Анета Миливојевић, Јелена Петковски са матурантима. 

• 11.4.2019. Угледни час „Анафилактички шок“ – наставници Дамјановски Д. И Ражнатовић Д. са 

ученицима 3/5 и 3/6 одељења. 

• 11.4.2019. Реализован је Дан замене улога у организацији Ученичког парламента. 38 ученика је било 

у улогама својих професора и осталог особља школе.   

• 11.4.2019. одржана је радионица у оквиру пројекта „Само од тебе зависи“ у организацији 

канцеларије за младе града Београда и стручних сарадника. 30 ученика првог и другог разреда 

учествовали у радионици. 

• 13.4.2019. су ученици трећег разреда са наставницима Домокош, Мрдаковић и Алавања 
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присуствовали предавању „Размишљај дигитално са Medit Level 1” 

• 17.4.2019. одржано је школско такмичење из енглеског језика. 1. место освојила је Кнежевић 

Милица 2/5 одељење, 2. место Божовић Теодора 2/3 и 3. место деле Радовановић Весна 2/1 и Куч 

Димитрије 3/1. Наставница М. Бошковић. 

• 18.4.2019. одржано је финале школског такмичења из фиксне протетике, трећи круг такмичења. 

Најбољи су се пласирали на републичко такмичење: 

1. Павле Петковић, ментор Миљка Вицковић 

2. Невена Чаировић, ментор Ана Савић 

3. Растко Ђурић, ментор Светлана Ђорђевић 

4. Сара Павићевић, ментор Драгана Стојановић 

 19.4.2019. ученици 1/5 су са наставницом Н. Петровић посетили Музеј Паје Јовановића. 

 22.4.2019. Ученице 2/4 Тара Вељковић, Данијела Живковић и Јулија Миладиновић, уз техничку 

помоћ Алексе Митровића направиле су видео материјал на тему подизања свести о значају 

вакцинације међу децом школског узраста широм Европе. Наше ученице су освојиле прво место у 

сениорској категорији. Европска канцеролошка лига као организатор такмичења доделила је нашим 

ученицама и наставници Ј. Петковски вредне награде.  

 23.4.2019. одржана су предавања поводом акције „Сат за планету Земљу“. Предавања су одржала 

ученице Бероња Ива и Дубајић Јована 1/1, а ученице 2/3 Ана Витић и Тијана Митровићнаправиле су 

пано изложен у холу школе. Наставница Ј. Петковски. 

 24.4.2019. ученици 2/2 одељења су са наставницом ликовне културе Љ. Теодоровић Милинковић 

посетили изложбу скулптура академика Светомира Арсића Басаре у галерији САНУ и изложбу 

слика савремене сликарке Јасмине Калић у галерији Удружења ликовних уметника Србије. 

 У току априла 2019. педагог школе Маја Врачар одржала је предавања за матуранте „Услови, 

садржај и начин спровођења матурског испита“. Предавања су одржана у свим одељењима оба 

образовна профила. Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу стоматолошка 

сестра техничар је доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и сајту  

школе. 

 

 

МАЈ 2019. 

 

 

 

• Припрема и реализација седница Наставничког већа; 

• Обилазак часова; 

• Присуство испитима Специјалистичког образовања; 

• Праћење рада и реализације наставе и испита преквалификације; 

• Рад у Педагошком колегијуму; 

• Рад у Тиму за развојно планирање; 
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• Рад у Тиму за израду школског програма; 

• Рад у Тиму за самовредновање; 

• Рад у Тиму за заштиту деце од  насиља, злостављања и занемаривања; 

• Рад у Савету родитеља; 

• Рад у Школском одбору; 

• Сарадња са Ученичким парламентом, предлози, сугестије, договори; 

• Сарадња са родитељима; 

• Сарадња са Стоматолошким факултетом, посета наставним базама; 

• Организација дежурства због прославе последњег наставног дана матураната у школском дворишту; 

• Присуство Стручним већима; 

• 9.5.2019. одржано је школско такмичење из предмета тотална протеза за ученике трећег разреда. 

Учествовало је 19 ученика, а комисија у саставу Божић, Мрдаковић, Вицковић је одабрала најбоље: 

1. место Кристина Кузмановић 3/3 (ментор Нела Ристески),2. место Милица Вујичић 3/4 (ментор 

Ваја Манојловић Стефановић и Александра Срећковић) и 3. место Вук Бојанић 3/1 одељење (ментор 

Лидија Домокош). 

• 9.5., 16.5. и 22.5.2019.  одржани су огледни часови  „Вода“ у 2/1,2/2,2/3 и 2/4 одељењу. Часове 

припремиле и реализовале наставнице  Јелена Петковски, Анета Миливојевић, Александра Мијовић. 

Иновативни час интегрисане наставе у коме нема наставних предмета, нема фронталног облика 

рада, ученици сами бирају пројекте, с наставником праве план рада, раде у групама, учествују у 

вредновању резултата свога рада. Циљ часа је да ученици стечена знања из физике, хемије и 

биологије интегришу и примене за надоградњу и унапређивање знања о води  Као наставна средства 

коришћена су аудио-визуелна (презентације), илустрације (панои), визуелна (експерименти/ огледи).  

• 14.5.2019. у Школи је одржано предавање „Матура 2019“ као део активности који релизује 

Министарство унутрашњих послова уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, у циљу повећања безбедности матураната за време одржавања матурских прослава и других 

школских манифестација. Обухваћене су теме злоупотреба алкохола и дрога и ризици и последице 

непоштовања правила и прописа у саобраћају.  

• 16.5.2019. организована је 12. по реду продајна изложба радова деце Дома „Ј.Јовановић Змај“. Били 

смо добри домаћини, и поред куповине ручно израђених керамичких радова, деци смо даровали 

слатку корпу пуну слаткиша. Посебно су се ангажовали ученици 3/2 одељења, и Стојковић Сара и 

Страхиња из 2/2 који су помогли око организације и дочека васпитача, деце и управника дома. 

• 16.5.2019. у организацији Градске општине Звездара одржана је трибина „Мој ју-тјуб канал – 

култура, могућности, цаке и трикови“. Учествовали ученици 2/4 Миленковић Д, Јовашевић Ј. и 

Митровић А.  
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• У организацији „Хенди центра Колосеум“ у Сава Центру одржана је радионица „Харфа“, где су 

учествовали ученици Александра Јанковић и Милица Бабић из 3/1, Нађа Пољак и Сара Нешковић 

3/4, Дејан Станојевић и Тамара Весић 2/6 одељење. Ученике пратила Јелена Јовић. 

• 17.5.2019. у Пан театру одржана је манифестација Први глас Звездаре у организацији Градске 

општине Звездара и Ученичког парламента. Катарина Ђуровић из 3/3 одељења добила је посебну 

похвалу за певање и ваучер у вредности од 1000 динара, Душан Димитријевић 3/3 похвала за 

најбољу реп изведбу и Урош Симић 2/3 похвалу за ауторску песму. Ученици су добили ваучер од 

2000 динара за књижару Делфи. Ученике пратила координатор Ученичког парламента Милица 

Трбојевић. 

• 17.5.2019. Ученички парламент је испоручио 7 џакова пластичних чепова Удружењу параплегичара 

Србије. 

• 18.5.2019. у Крагујевцу је одржано јубиларно 20. Републичко такмичење ученика четвртих разреда 

образовног профила зубни техничар. Зуботехничка школа може да се похвали следећим 

резултатима: 

1. место Растко Ђурић 4/2 одељење, ментор Светлана Ђорђевић 

2. место Сара Павићевић 4/2 одељење, ментор Драгана Стојановић 

3. Татјана Мирчетић, медицинска школа из Крагујевца 

4. Невена Чаировић, 4/4 одељење, ментор Ана Савић 

5. Павле Петковић, 4/1 одељење, ментор Миљка Вицковић 

• 22.5.2018. ученици су учествовали у радионици „Инклузија кроз уметност“ у организацији Хенди 

центра Колосеум и наставнице С. Ђорђевић. 

• 22.5.2019. и 17.6.2019 огледни часови „Физички процеси и појаве у физиологији, дијагностици и 

патологији људског организма“, наставнице Д. Гачић и А. Мијовић, одељења 2/5 и 2/6. 

• 23.5.2019. Одржано је такмичење из фиксне протетике за ученике другог разреда. Учествовало је 27 

ученика, комисија у саставу Шћекић, Мрдаковић и Стојановић Драгана одабрали су најбоље: 

1. место деле три ученице Данијела Живковић 2/4 (ментори Станковић, Вицковић), Милица 

Лабудовић 2/3 (ментори Станковић, Вицковић) и Милица Ђукановић 2/4 (ментор Милица 

Станковић) 

2.  место Теодора Сандић 2/2 одељење (ментор Светлана Ђорђевић) 

3. Место Исидора Стојиљковић 2/1 одељење (ментори Душко Стојановић и Миљка 

Вицковић) 

• 24.5.2019. поводом пројекта МУПа и МПНТР Србије „Матура“, одржана је манифестација 

„Плешимо заједно против насиља“. 60 матураната ЗТШ су са наставницима Миливојевић, Алавања 

и Јовић узели учешће у матурантском плесу.  
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• 24.5.2019. изашао је 5. број електронског часописа ЗТС МЕДИЈА, у чијој припреми је учествовао 

велики број ученика, са својом наставницом Асијом Меноски. Часопис је доступан на сајту школе. 

• 28.5. 2019. Миљка Вицковић је реализовала радионицу за талентоване ученике 3 и 4 разреда 

„Карактеризација парцијалне и тоталне протезе у акрилату“.Учествовали ученици Вук Бојанић 3/1, 

Лазар Личина 3/2, Катарина Ђуровић и Кристина Кузмановић 3/3, Милица Вујичић 3/4, Тијана 

Симић, Александра Недељковић и Павле Петковић из 4/1 одељења.  

• 29.5, 30.5. и 3.6.2019. одржани су огледни часови на тему ''Силе у механици и њихов утицај на жива 

бића'' у одељењима 1/1, 1/2, 1/3. и 1/4.  Часове су припремиле и реализовале наставнице Јелена 

Петковски, Мирјана Мажибрада, Александра Мијовић. Циљ је био да ученици увиде да услови 

живота на планети одређују и грађу и функцију живих бића, развију свест о присутности сила у 

свакодневном животу, да повежу знања која су стекли из више различитих предмета, да се оспособе 

за самостално коришћење литературе,  да развијају способност повезивања појмова; примене 

стечена знања у решавању задатака, развијају дигиталне компетенције, развијају самопоуздање и 

елиминишу трему и страх, развијају способност за тимски рад и процене значај личног ангажовања 

сваког члана групе, развијају креативности (презентовање градива кроз израду презентација, 

експеримената, асоцијација, филмова). Као наставна средства коришћена су аудио-визуелна 

(презентације), илустрације (панои), визуелна (експерименти – огледи) 

• 29.5.2019. Одржан је угледни час на тему „Мобилна протетика кроз историју“, наставнице Нела 

Ристески и Мирјана Мрдаковић. Час реализовали ученици одељења 3/1 и 4/1 у одељењу 3/2.  

• 30.5.2019. Одржано је такмичење из фиксне протетике за ученике трећег разреда. Учествовао је 21 

ученик, комисија у саставу Вицковић, Манојловић Стефановић и Стојановић Душко одабрали су 

најбоље: 

1. место Андријана Недељковић 3/2 (ментор Светлана Ђорђевић),  

2. место Тијана Јаџић 3/2 (ментор Милица Станковић) 

3. место Ана Стојановић 3/2 одељење (ментор Светлана Петковић) 

 31.5.2019.  110 ученика првог разреда  су са својим наставницама Петковски, Неагић и Петровић 

посетили Ботаничку башту „Јевремовац“.Уз стручне водиче ученици су упознали занимљиве биљне 

врсте и посетили Јапански врт. 

 

 

ЈУН 2019. 

 

 

 

• Организација и реализација матурских испита; 

• Избор Ученика генерације, Спортисте генерације и носиоца 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; 
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ЈУН 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Организација и реализација припремне наставе и поправних испита; 

• Обука наставника за учешће у завршним испитима, упутства; 

• Израда решења за наставнике упућене у ОШ на полагање завршних испита; 

• Организациони послови око измена распореда часова због одсутних наставника упућених у ОШ  и 

завршне испите; 

• Рад на анализи остварености програма и задатака образовно –васпитног рада школе; 

• 14.06.2019.ГОДИНЕ ИЗВРШЕНА ПРИМОПРЕДАЈА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ. 

Дужност предала Биљана Благојевић Седлар новоизабраном директору  Томиславу Алавања. 
• 21.06.2019. Прослава Матурске вечери у хотелу Хилтон; 

• Формирање комисије за пријем докумената ученика уписаних у први разред; припреме за рад 

комисије; 

• Присуство матурским испитима и специјалистичким испитима; 

• Посета часовима; Поднет извештај о запажањима приликом посете часовима; 

• Рад са стручним већима; 

• Резултати анкетирања обавезних изборних предмета;  

• Рад у Педагошком колегијуму; 

• Набавка књига и поклона најбољим ученицима; 

• Потписивање сведочанстава и диплома; 

• Прелиминарна задужења наставника; 

• Истакнути су часови примера добре праксе, дат предлог Наставничком већу за награђивање 

најбољих наставника. 

• 5.6.2019. у 2/6 одељењу одржан је угледни час из предмета Здравствена психологија и Српски језик 

и књижевност Психолошка карактеризација лика Јанка из приповетке „Ветар“ Лазе Лазаревића. Час 

је допринео развијању и коришћењу критичког мишљења код ученика, а коришћене су предности 

које нуди интерактивна табла. Наставнице Милановић и Пеулић.  

• 6.6.2019. одржано је школско такмичење из математике за ученике првог и другог разреда. Први 

разред: 1. место Сандра Вујичић 1/4, 2. место Војин Грујичић 1/3, 3. место Ана Ћендић 1/2 одељење. 

Други разред: 1. место  Милица Ђукановић 2/4, 2. место Јулија Миладиновић 2/4, 3. место  Ивона 

Гегић Мијатовић 2/3 одељење. Наставнице математике А. Гуњак и В. Митровић. 

• 8.6.2019. 24. Републичко такмичење ученичког ликовног стваралаштва, ученица Невена Марковић 

1/6 одељење освојила је друго место за слику, у категорији средњих стручних школа. Наставница Љ. 

Теодоровић Милинковић.  

• 17.6.2019. Одржан је Историјски маскембал за ученике другог разреда. Реализација наставница 

историје В. Петровић. 
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ЈУН 2019. 

• 18.6.2019. ученици другог разреда су са наставницом ликовне културе Љ. Теодоровић Милинковић 

посетили изложбу „Шилски пејзаж“ Саве Шумановића у галерији Дома војске. 

• 19.6.2019. у школи је одржано предавање „Бонтон у свакодневној комуникацији са особама са 

инвалидитетом“ у сарадњи са Хенди центром Колосеум у оквиру часа Здравствене психологије. 

Наставнице С. Ђорђевић, М. Пеулић и Ј. Јовић   

 

 

 

 

 

ЈУЛ 2019. 

• Рад у комисији за пријем докумената ученика уписаних у први разред; 

• Састанак са функционерима ГО Звездара, ОУП Звездара, Дом здравља Звездара и Службом за 

социјални рад Звездара; 

• Састанак са Активом директора средњих школа Звездаре; 

• Организациони послови везани за поправке и сређивање школе; 

• Набавка административног и хигијенског материјала; 

• Решења за годишње одморе радницима школе; 

• Прелиминарна подела задужења наставницима: одељенске старешине, помоћници директора, 

председници стручних већа, записничари; 

• Прикупљање предлога стручних већа о подели часова; 

• Израда листе технолошких вишкова; 

• Припрема и реализација наставничког већа; 

• Израда решења о награђивању запослених у складу са Правилником. 

 

 

 

 

АВГУСТ 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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, шефова смена, организатора наставе преквалификације и специјалистичког 

образовања, координатора вежби; 

• Просторна организација школе; 

• Припреме, консултације и израда дела Годишњег програма рада школе и Извештаја о раду школе; 

• Израда извештаја о раду директора  школе; Израда Годишњег програма рада директора; 

• Израда 40. часовне радне недеље свих наставника; 

• Узврђивање Листе технолошких вишкова и потреба; 
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 • Израда распореда часова вежби зубних техничра; 

• Израда распореда вежби стоматолошких сестара-техничара; 

• Израда распореда рада Стоматолошке поликлинике; 

• Израда распореда блок наставе прве помоћи, здравствене неге и ликовне културе; 

• Израда распореда наставе физичког васпитања; 

• Рад на ЦЕНУС-у; Рад у Доситеј-у. 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Инструктивно педагошки рад свих облика образовно – васпитног рада; 

• Присуство и рад на седницама стручних органа; 

• Рад у Школском одбору и Савету родитеља; 

• Рад у тиму за Развојно планирање и тиму за Самовредновање; 

• Сарадња са представницима друштвене средине; 

• Сарадња са социјалним партнерима; 

• Сарадња са родитељима; 

• Сарадња са Удружењем медицинских школа; 

• Сарадња  са Министарством просвете- Школска управа (саветници, инспектори); 

• Рад на разрешавању текућих проблема, инспекције; 

• Сарадња са ученицима – појединачно и посредством ученичког парламента; 

• Праћење ученика уписаних путем здравственог упута; 

• Сарадња са активом директора Звездара; 

• Сарадња са ГО Звездара; Сарадња са ОУП-ом Звездара; 

• Сарадња са Градским секретаријатом за образовање и социјалну заштиту; 

• Присуство угледним часовима; 

• Рад са приправницима. 

 

 

 

Педагошко инструктивни 

увид и праћење 

образовно-васпитног рада 

 

 

 

У школској 2018/2019. години директор Школе је редовно посећивао часове према најављеном 

распореду – укупно 24 часа. Часови су праћени у складу са Стандардима квалитета рада образовно-

васпитних установа – област 2 Настава и учење. Разлози за посету били су: редован односно планиран 

обилазак, праћење рада приправника, као и увид у рад новог члана колектива. Поред посете редовној 

настави, посећени су и часови допунске наставе,  додатне и секције,  директор је пратио све 

манифестације у школи.  Директор је учествовао у раду: Стручних већа,  Педагошком колегијуму, Тима 

за самовредновање, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за 

инклузивно образовање, Стручног актива за развојно планирање и Стручног актива за развој школског 

програма. 
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Основна сврха посета је даље унапређивање образовно–васпитног рада у школи, а часови су 

посматрани и анализирани кроз 5 стандарда Наставе и учења који су посматрани кроз посебне 

индикаторе:  

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

Општа запажања и препоруке и издвојени примери добре праксе изнети су на наставничком већу 

26.6.2019. а на Педагошком колегијуму 26.6.2019. су oдабрани најбољи огледни и угледни часови, који 

су награђени. Похваљени су и награђени на предлог председника стручних већа наставници који су 

имали високо залагање и велики број реализованих активности. 

 

 

 

 

 

 

 

Ангажовање директора у 

области  међународне 

сарадње  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 19.-21.9.2018. У пријатној атмосфери у оквиру међународног пројекта Е-медика – повезивања 

здравствених и партнерских школа коришћењем нових ИКТ технологија, реализована је посета 

четири здравствене школе из Републике Хрватске Београду, Зуботехничкој и Фармацеутско – 

физиотерапеутској школи. Првог дана посете представници здравствене школе Млинарска и 

здравствене школе Врапче из Загреба, Здравствене школе из Шибеника и Здравствене школе Анте 

Кузманић из Задра, посетили су Зуботехничку школу. Први дан је посвећен раду на пројектима, а 

након радног дела ученици и наставници су искористили време за упознавање и размену искустава и 

примера добре праксе и обилазак Београда. Други дан је организован пријем гостију у ГО Звездара. 

Председник општине Милош Игњатовић је подржао пројекат и изразио наду да ће се пројекат уз 

подршку општине наставити. За госте и домаћине уприличена је посета Звездарском опсерваторију 

и Музеју Николе Тесле.  

 

• 26-27.3.2019. Зуботехничка школа је учествовала на Првом међународном такмичењу у 

морфолошком моделовању зуба у Љубљани. У организацији руководиоца Тима за Каријерно 

вођење Миљке Вицковић, талентоване ученице другог разреда су учествовале на међународном 

такмичењу у морфолошком моделовању зуба. Наше ученице су биле најмлађе Данијела Живковић 

2/4, Исидора Стојиљковић 2/1 и Милица Лабудовић 2/3.  Учесници такмичења нсу имали могућност 

да присуствују предавању зубног техничара Андреја Лазића и виде нови приступ морфологији зуба 

у свакодневној пракси. Ученица Исидора Стојиљковић је 6.6.2019. своје стечено знање и искуства 

поделила са ученицима одељења 2/1 на часу вежби, код наставника Душка Стојановића, под 

менторством Миљке Вицковић.  
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Ангажовање директора у 

области  међународне 

сарадње 

• Зуботехничка школа узела је и ове године учешће у међународном пројекту Е-медика – повезивања 

здравствених и партнерских школа коришћењем нових ИКТ технологија. Овогодишња 12. смотра 

Дани Е - медике 2019. одржана је од 4. до 7. априла 2019. године у Термама Тухељ. На смотри је 

учествовало укупно 309 учесника - 186 ученика и 123 наставника из 37 медицинских школа из 

Хрватске и иностранства. Циљ овога пројекта је повезивање свих медицинских школа у Републици 

Хрватској и иностранству кроз израду едукативног портала медицинских школа, комуникацију 

ученика и наставника путем Интернета и оште коришћење информационо-комуникацијских 

технологија у свакодневном едукативном процесу, како кроз струковну наставу, тако и кроз 

општеобразовне предмете и ваннаставне активности ученика. Осим свих медицинских школа у 

Републици Хрватској и партнерских школа изван сектора Здравства, на смотри су учествовале и 

школе из Словеније, Македоније, Србије и Босне и Херцеговине. Подигнута је лествица квалитета 

истраживања и излагања ученика, њихова иновативност, добра организација и јавни наступ. 

Излагања су могла да се прате и у живо (streaming).   Зуботехничку школу представљали су следећи 

ученици и наставници   

1. Пројекат „Кронова болест“,  наставница Ана Гајић са ученицом Ивом Насовић 3/6; 

2. Пројекат  „Синдром изгарања на послу“, наставник Томислав Алавања и ученица Ања 

Марковић 4/5; 

3. Пројекат  „Стисни ил` покажи зубе“, наставница Ива Пилиповић и ученица Катарина 

Ранковић 3/6; 

4. Пројекат „Вакцинација да или не“, наставница Наташа Милановић и ученица Јована 

Коматина 3/6. 

Међу ученицима је остварена  јако лепа сарадња и жеља да се започну нови пројекти и истраживања и 

стекну нова искуства и пријатељства. 

 

 

 

 

Планирање и праћење 

стручног усавршавања 

наставника 

 

 

 

 

Избор стручних усавршавања наставника је зависио од актуелних законских регулатива, интересовања 

наставника, предлога стручних већа и Педагошког колегијума, и од постављених Развојних циљева. 

(Развојни циљ бр 1. Унапређивање и побољшање квалитета наставе, бр 2. Унапређење компетенција 

наставника за развијање мотивације за учење код ученика и бр 3. Повећање понуде ванаставних 

активностиу школи ради подстицања свестранијег развоја личности ученика). 

Специфичност потреба Зуботехничке школе је то што поред стручног усавршавања из области 

просвете, наставници стручних предмета који предају клиничке предмете имају обавезу да се 

усавршавају и из области здравства. Они поседују и лиценце за рад у здравству, како би могли да 

реализују наставу у Наставним базама Стоматолошког факултета и Наставној бази Зуботехничке школе 

која подразумева рад са или поред пацијента. Овај део усавршавања је неопходан због сталних појава 

нових материјала и техника рада. Наставник је у обавези да их прати како би образовање из области 
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стручних предмета било савремено и омогуЋило да се наши ученици одмах након завршене школе 

укључе успешно у рад.  

Средства за ове видове усавршавања се обезбеђују из сопственог прихода, јер Закон још увек не 

препознаје неопходност ових видова стручног усавршавања у средњим стручним школама. Добром 

сарадњом са Друштвом приватних зубних техничара, Асоцијацијом здравствених радника и 

Стоматолошким факултетима из Београда и Панчева, један број наставника може бесплатно да се 

усавршава што је значајна уштеда за школу. Подржавамо учешће наставника на Стручним скуповима и 

Конгресима који се стручним радовима усавршавају, али и на најбољи начин презентују Зуботехничку 

школу. 

 

 

 

 
Стручно усавршавање 

директора школе  

Биљане Благојевић 

Седлар 

(септембар 2018. - јун 

2019) 

 

• 19-21.9.2018. директор је учествовао у организацији и реализацији посете представника четири 

здравствене школе из Републике Хрватске (две школе из Загреба, и школе из Шибеника и Задра) 

Зуботехничкој и Фармацеутско-физиотерапеутској школи, у оквиру међународног пројекта Е-

медика.  
 

• 17.10.2018. директор је учествовао на Јубиларним 20. сусретима установа, Златибор, по називом 

„Најважнија питања у реформисању јавног сектора и како их решавати“;  

 

• 29.11.2018. директор је похађао Обуку за електронски дневник, Обука реализована у 

Зуботехничкој школи, школски координатори Александра Гуњак и Владимир Весић;   

 

• 14.12.2018. директор је присуствовао предавању на тему „Употреба артикулатора и образног 

лука“ које је одржала др. спец. протетике Сања Штефанчић из Загреба.  

• Директор Школе је учествовао на међународној конференцији, ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

– Пут развоја образовања Србије од 22. – 23. новембра 2018. Београд, организатор Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ; 

 

• 1.2.2019. директор је учествовао у Другој обуци за електронски дневник, реализованој у 

Зуботехничкој школи. школски координатори наставници Александра Гуњак и Владимир Весић.  

• Семинар „Основни алати паметне табле и могућности њихове примене у настави“, организатор 

Зуботехничка школа, К-2, П-3, 8 сати. 

 

• Обука за реализацију програма образовног профила зубни техничар и развој програма 

заснованих на исходима Организатор активности: Завод за унапређивање образовања и васпитања. 
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Усавршавање директора 

школе Томислав 

Алавања 

(јун 2019. - септембар 

2019) 

 

• Директор школе Томислав Алавања, заједно са секретаром школе Мирјаном Оклобџијом похађао је 

семинар „Одређивање броја извршилаца у школама“, 23.05.2019.године у хотелу „Праг“. 

Одређивање броја извршилаца у школама (тзв. „Обрачун школа“) представља једну од основних 

административних  обавеза коју је свака средња школа дужна да уради једном годишње и то крајем 

текуће а на име следеће, нове школске године. Основа ове процедуре је директна примена низа 

законских норми и регулатива који се тичу испуњења адекватног наставног плана дате образовне 

установе за следећу школску годину и обрачун броја наставног и ван-наставног кадра које актуелни 

правилници налажу и условљавају.  

 

• Актив директора средњих медицинских школа одржан 01. и 02. јула 2019. године  у Сомбору, у 

хотелу „Lodge in“, Трг Републике бр.1. Активу директора присуствовао је директор Зуботехничке 

школе, Томислав Алавања. На активу се говорило о активностима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, реализованим републичким такмичењима, активностима Националног 

просветног савета и активностима Савета за стручно образовање и образовање одраслих 

 

• Институт за економију и право, на борском језеру у периоду од 21-24.8.2019. године је организовао 

семинар на тему „Припреме за почетак школске 2019/2020.године“. Семинар je похађао директор, 

Томислав Алавања. На семинару се говорило о сталном стручном усавршавању, лиценци за 

директоре,  вредновању квалитета рада установе, примерима поступка јавне набавке 

екскурзије/наставе у природи, контроли установа образовања и васпитања и актуелностима у 

установама образовања и васпитања. 

 

 

 

 

 

 

Стручно усавршавање, 

семинари, студијска 

путовања 

 

 

 

 

ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

• Семинар ,,Основни алати паметне табле и могућности примене у настави“, 8 сати, предавачи 

Владимир Весић, Немања Здравковић и Александра Гуњак. Семинару присуствовали: Ј Петковски, 

А Мијовић, Н Василијевић, Р Милановић, В Петровић,Т Жутић, И Софронић, С Неагић, Н 

Петровић, В Кнежевић, Л Домокош, Т Алавања, Ј Вуњак, Б Раковић, М Праштало, Н Матовић, С 

Благојевић, М. Мажибрада, М Мрдаковић, Н Алимпијевић, М Пеулић, И Васовић, Ж Тонић, М 

Трбојевић, Н Ристески, С Бојанић, С Ераковић, Д Гачић.   

• Семинари ,,Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије“, К-1, П-3, 8 

сати и „Коридори Србије“, К-1,П-3,16 сати,организатор Географски институт „Јован Цвијић“. 

Семинарима присуствовала Снежана Машић.  

• Семинар ,,Унапређењивање наставе математике у основној школи“. Наставник Г Станојевић. 

• Обука за школске координаторе за електронски дневник. Обуци присуствовали А. Гуњак и 

Владимир Весић. 
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• Алтернативе протетике у естеткој регији, организатор Национална асоцијација здравствених 

радника, предавач Марко Гојнић. 

• 17. Конгрес стоматолога Србије – међународни конгрес, организатор Стоматолошка комора 

Србије. Конгресу присуствовали: З. Поповић, А. Тасић, С. Говедарица, С. Благојевић, И. 

Пилиповић, Н. Милановић, В. Гојнић, Ј. Вуњак, М. Гојнић, А. Гајић. Предавање  ,,Механички 

третмани у ортодонцији, сада и у будућности“, Организатор активности Dental express, 

предавач др John Bennet. Предавању присуствовале: Биљана Раковић, Ана Гајић 

• Предавање и демонстрација на тему Ivoclar безметални системи и техника унутрашњег 

бојења, предавач зубни техничар Недељко Митровић, демонстратор компаније „Ivoclar vivadent” у 

сарадњи са професором Данимиром Јевремовићем и зубним техничаром Иваном Унфетром, 

наставна база Зуботехничке школе. Предавању су присуствовали наставници: М. Александрић, М. 

Михајловић, С. Петковић, Т. Алавања, М. Мрдаковић, Б. Вукосављевић, Д. Стојановић, Д. 

Стојановић, А. Савић, М. Вицковић и М. Станковић. 

• Стручни семинар на тему „Планирање зубних надокнада на имплантатима–индикације, 

протокол“, организатор Друштво приватних зубних техничара  

Предавању су присуствовали  наставници: Мирјана Мрдаковић,  Лидија Домокош и Нела Ристески.  

• Национални симпозијум „Могућност примене нових материјала и дигиталних технологија у 

стоматологији“, организатор Удружење приватних доктора стоматологије Србије и 

Стоматолошки факултет Панчево. Предавању су присуствовали: М. Вицковић  и  др Д.  

Ражнатовић. 

• 10-ти годишњи интернационални дентални скуп „Competence in Esthetic“, организатор Ivoclar 

Vivadent-a. Стручном интернационалном програму присуствовала је наставник  Миљка Вицковић. 

• Стручна предавања ,,Oдређивање боје зуба“, „ArtiCOOLiranje, предност употребе 

артикулатора и образног лука“, „Метал керамиком до високе естетике“; „Естетско затваранје 

простора  NON Prep љуспицама“, организатор Interdent. Предавањима су присуствовали  

наставници  Б. Вукосављевић, М. Вицковић, С. Петковић, Д. Стојановић и М. Станковић. 

• Стручна предавања „Тотална протеза – функција, статика, естетика“ и „Нијансама до 

савршене естетике – керамика, композит, циркон“, предавач зубни техничар из Ријеке Велимир 

Жујић, организатор Друштво приватних зубних техничара. Предавањима присуствовали 

наставници: М. Мрдаковић, Ј. Бојиновић и Б. Вукосављевић.  

• Семинар Јачање професионалне улоге психолога у школи, К1, П4, 8 сати, Маријана Пеулић, 

психолог, организатор програма обуке Друштво психолога Србије, Београд 

• Семинар „Основни алати паметне табле и могућности њихове примене у настави“, 

организатор Зуботехничка школа, К-2, П-3, 8 сати. Семинару су присуствовали: А. Миливојевић, 
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С. Машић, В. Митровић, З. Николић Марков, А. Савић, Д. Стојановић, С. Петковић, М.  Вицковић, 

Б. Вукосављевић, Б. Благојевић-Седлар, Н. Божић, Љ. Вулета, М. Бошковић, А. Гајић, Н. Мирковић, 

К. Поповић, И. Пилиповић, В. Гојнић, Д. Ражнатовић, Ј. Јовић, Ј. Јокановић. 

• Оn line семинар  „Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником“, 

организатор ОКЦ Бор, К-4, П-3, 32 сата. Семинар похађао Томислав Алавања. 

• On line семинар „Интернет учионица“, организатор ОКЦ Бор, К-4, П-1, 32 сата. Семинар 

похађале: Ј. Петковски, В. Петровић, Р. Милановић. 

• On line семинар „Креирање и модерација обука“, ОКЦ Бор, К-4, П-3, 32 сата. Семинар 

похађали: Т. Алавања, М. Мрдаковић, З. Шћекић. 

• On line семинар ,,Управљање тимовима“, организатор ОКЦ Бор, К-4, П-1, 40 сати. Семинар 

похађали: Т. Алавања, М. Мрдаковић, З. Шћекић. 

• On line семинар „Примена ИКТ у настави физичког васпитања“, К-2, П-1, 26 сати. Семинар 

похађали: Т. Жутић, В. Весић, К. Поповић. 

• Семинар „Програмирање у Паујтону“, организатор Фондација петља, 16 сати. Семинару 

присуствовала Горица Станојевић. 

• Национални семинар I категорије под насловом „Full Digital Workflow – Потпуно Дигитални 

процес у стоматолошкој естетској протетици“ под вођством проф. др. Данимира Јевремовића, 

организатор Друштво приватних зубних техничара Србије, 6 сати. Семинару  су присуствовали: 

Л. Домокош, М. Вицковић  и Т. Алавања. 

• Национални семинар на тему “Face skener и дигитални дентални дизајн; анализа симетрије 

лица“ , предавачи др Веселин Васић, спец.стом.протетике, др Вук Вилотијевић, спец.оралне 

хирургије и импл.стоматологије и ЗТ Митар Божић, организатор Друштво приватних зубних 

техничара Србије. Семинару присуствовали: Д. Стојановић, Л. Домокош и М. Трбојевић. 

• 12 Смотра ,,Дани Е-медика 2019“, Организатор активности: Министарство просвете и спорта, 

Агенција за струковно образовање и образовање одраслих, Хрватска академска и 

истраживачкла мрежа – Карнета. Смотри присуствовали: Н. Милановић, И. Пилиповић, Т. 

Алавања, А. Гајић. 

• Обука за реализацију програма образовног профила зубни техничар и развој програма 

заснованих на исходима Организатор активности: Завод за унапређивање образовања и 

васпитања. Обуци присуствовали: З. Поповић, Н. Божић, А. Гајић, Б. Благојевић Седлар, М. 

Врачар.  
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ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

• 12.09.2108. Угледни - интегрисани час из анатомије и физиологије и латинског језика 

,,Анатомска номенклатура“, наставници Нада Матовић и Софија Ераковић, 8 сати. Часу 

присуствовали: М. Пеулић, С. Машић, В. Митровић, Софронић И, 1 сат као слушаоци.  

• 18.11.2018. Угледни час „Живот са кроновом болести“, одељења 3/3, 3/4, 3/6, Наставник Ана 

Гајић, 8 сати, часу присуствовали И. Софронић, А. Савић, М. Станковић, С. Неагић, М. Пеулић 1 сат 

као слушаоци. 

• 22.09.2018. Угледни- интегрисани час из физичког васпитања и физике, хемије, биологије и 

математике „Орјентационо кретање на Кошутњаку“, наставници: Т. Жутић, К. Поповић, В. 

Весић, А. Миливојевић, Ј. Петковски, А. Гуњак, Н. Здравковић, 32 сата, 4 часа. 

• 30.11.2018. у Наставној бази Зуботехничке школе зубни техничар Александра Томашевић у 

организацији са координатором Тима за каријерно вођење наставником Миљком Вицковић, 

одржала је јавни час са радионицом за ученике четвртог разреда на тему „Дијагностички 

WAX UP“, 8 сати. Јавном часу са радионицом присуствовало је 15 матураната 

• 30.1.2019. Одржан је угледни час за ученике 3/1 и 2/3 одељења под називом „Акрилати“; 

наставници Живорад Тонић и Милица Трбојевић, 8 бодова. Часу присуствовали М. Пеулић, С. 

Ђорђевић, З. Николић Марков и М. Станковић, 1 бод као слушаоци. 

• 30.1.2019. Одржан је угледни час за ученике 1/3 и 3/2 одељења под називом „Зубићу, постави 

се“, интегрисани час морфологија зуба, тотална протеза и физичко васпитање; Наставници: А 

Срећковић, Л Домокош, Т Жутић и В Весић, 8 сати. Часу присуствовали: Б. Благојевић Седлар, М. 

Врачар, Д. Стојановић, М. Мрдаковић и С. Петковић, 1 сат као слушаоци.  

• 10.04.2019. угледни час ,,Експерименти и огледи у природним наукама-физици, хемији и 

биологији“. Наставници: Н Здравковић, А Миливојевић, Ј Петковски, ученици 4-1 Т Симић, Б 

Медаковић, Ф Лалић, А Есати,ученици 4-3 П Касом, Ђ Тинтор, 8 сати. Угледном часу 

присуствовали: Б Благојевиц-Седлар, С Неагић, М Врачар, Н Василијевић, А Мијовић, Љ Рвовић, В 

Петровић, 1 сат. 

• 11.04.2019. угледни час ,,Анафилактички шок“. Наставници:  Димитрија Дамјановски, Драгана 

Ражнатовић, ученици 3/5 и 3/6 одељења, 8 сати. Угледном часу присуствовали: Б. Благојевић 

Седлар, М Врачар, Н Божић, М. Николић, И Софронић, К Клисарић, 1 сат као слушаоци. 

• 09.05., 16.05., 20.05. и 22.05.2019. угледни час интегрсане наставе физике, хемије и биологије 

,,Вода“. Наставници: Ј Петковски, А Мијовић и А Миливојевић,одељења 2/2, 2/1, 2/3 и 2/4, по 2 

часа, 64 сати. Часовима присуствовали: М Врачар, Б Благојевић-Седлар, Н Здравковић, Ј Јовић, Ј 

Јокановћ, А Гајић, И Софронић, М Пеучић и В Весић, 2 сата као слушаоци. 
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• 29.05.и 30.05.2019. угледни час интегрисане наставе физике и биологије ,,Силе у механици и 

њихов утицај жива бића“. Наставници: Александра Мијовић,64 сати, Јелена Петковски ,32 сата, и 

Мирјана Мажибрада, 32 сата, одељења 1/1, 1/2, 1/3 и 1/4  по 2 часа, Часовима присуствовали: Ј 

Јовић, Т  Жутић, М. Пеулић, С. Неагић, М. Врачар, Немања Здравковић, Јелена Петковски, 2 сата. 

• 25.05. и 30.05.2019. угледни час интегрисане наставе физике и банатомије и физиологије 

,,Физички процеси и појаве у физиологији, дијагностици и патологији људског организма“. 

Наставници: Александра Мијовић и Данка Гачић, одељења 2/5 и 2/6, по 2 часа, 32 сата. Часовима 

присуствовали: М. Пеулић, Н. Здравковић, С. Неагић, Ј. Јовић, Р. Милановић и А. Гуњак, 2 сата. 

• 29.05.2019.угледни час ,,Мобилна протетика кроз историју“. Наставници Нела Ристески и 

Мирјана Мрдаковић, одељења 3-1 и 4-1, 8 сати. Часу су присуствовали ученици 3-2 одељења, 

психолог школе М. Пеулић, З. Шћекић и М. Станковић, 1 сат. 

• 05.06.2019. и 14.6.2019. угледни часови Здравствене психологије и Српског језика и 

кљижевности Лаза Лазаревић ,,Ветар“, уз примену паметне табле. Наставници: Радмила 

Милановић и Маријана Пеулић, одељење 2/6, 2/5,  4 часа, 32 сати. Часовима присуствовали: С. 

Неагић, Ј. Јовић и А. Гуњак, И. Софронић, А. Мијовић, 2 сата. 

СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА 

• 14.12.2018. др. спец. протетике Сања Штефанчић из Загреба у организацији са координатором 

Тима за каријерно вођење, наставником Миљком Вицковић, одржала је предавање за ученике 

и наставнике Зуботехничке школе на тему „Употреба артикулатора и образног лука“, 10 сати. 

Предавању је присуствовало преко 70 ученика другог, трећег и четвртог разреда. Предавању су 

присуствовали и директор школе др Б. Благојевић Седлар, наставници: др Е Меноски, др Н Божић, Т 

Алавања, Д Стојановић, Л Домокош, Н Ристески, М Вицковић, З Шћекић, Б Вукосављевић, А Савић 

и М Станковић, 1 сат као слушаоци.                                      
СТРУЧНЕ ОБУКЕ 

• 29.11.2018. Прва обука за електронски дневник, наставници А. Гуњак и В. Весић, школски 

координатори, 10 сати. Обуци присуствовали чланови Наставничког већа, 1 сат као слушаоци. 

• 1.2.2019. Друга обука за електронски дневник, наставници А. Гуњак и В. Весић, школски 

координатори, 10 сати. Обуци присуствовали чланови Наставничког већа, 1 сат као слушаоци. 

СТРУЧНА 

УСАВРШАВАЊА У 

ПЕРИОДУ ОД 

01.09.2018.-1.09.2019. 

 

 

КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ...............351.354,00 
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Награде запосленима за 

посебне резултате рада 

 

Награде запосленима су исплаћиване током читаве године из сопственог прихода, а у складу са 

Правилником и Законом. Поред награда за посебне резултате рада, исплаћивана су средства и за: 

 Организаторе преквалификације и специјализације; 

 Реализацију наставе преквалификације и специјализације; 

 Реализацију испита преквалификације и специјализације; 

 Израду распореда часова; 

 Рад са пацијентима у оквиру Наставне базе Зуботехничке школе (доктори, зубни техничари, 

стоматолошке сестре); 

 Сви 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 другачије; 

 Наставници који презентују школу ван свог радног времена по различитим основама; 

 Ванредни послови везани са кратким роквима по налогу директора; 

 Организивање приредби, 

 Снимање филмова; 

 Повећан обим посла појединачних запослених; 

На основу Правилника и стицању и расподели сопствених прихода, награде запосленима у бруто 

износу................................................................................................................................................. 6.319.315,00 

 

 

Инвестиције, 

одржавање, поправке, 

набавка опреме и 

материјала, стручна 

усавршавања, стручна 

литература, социјална 

давања и услуге по 

уговору 

септембар 2018-

септембар 2019. 

 

 

• Референт безбедности на раду........................................................................................................115200,00 

• Референт за противпожарну заштиту............................................................................................115.200,00 

• Услуге агенције за  јавне набавке..................................................................................................180.000,00 

• Поправке и одржавање рачунара...................................................................................................215.003,00 

• Сервис и поправке зуботехничких апарата..................................................................................247.795,00 

• Стручна литература за запослене..................................................................................................161.829,00 

• Сервис ППП апарата и хидрантске мреже...........................................................................................57.600,00 

• Микроталасна пећница.......................................................................................................................8.490,00 

• Одржавање гасне, громобранскеи електро инсталације и опреме за заштиту од пожара. Провера 

инсталација за детекцију експлозије гасова, система за дојаву пожара, демонтажа испаривача и 

заваривање посуде грејача, термостата и уградња новог грејача, ремонт, испитивање и 

контрола..........................................................................................................................................328.320,00 

• Новогодишњи пакетићи за децу радника....................................................................................165.640,86 
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• Новогодишња представа за децу радника......................................................................................25.000,00 

• Новогодишњи поклони за запослене............................................................................................175.057,80 

• Расходи за радну униформу (одећа и обућа)..................................................................................227.942,00 

• Набавка  4 лап топ рачунара..........................................................................................................155.100,00 

• Набавка књига за библиотеку..........................................................................................................20.000,00 

• Набавка и уградња кошаркашке табле ................................................................................... ...    23.600,00 

• Набавка пријектног платна ...................................................................................................... ..      6.990,00 

• Набавка диктафона ............................................................................................................................6.490,00 

 Набавка и уградња бојлера ................................................................................................................7.515,00 

Мере које је директор 

предузимао (повреде 

забрана или ради извршења 

налога просветних 

инспектора)  

 

 

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

 

 

Сарадња са родитељима, 

старатељима деце и 

ученика 

 

Добра сарадња директора са представницима родитеља у Савету родитеља. Подстицање родитеља на 

сарадњу и укључивање у рад школе, (родитељи – предавачи, сарадници на часовима), укључивање у 

волонтерске и хуманитарне активности, присуствовање ваннаставним активностима школе. Директор 

подржао и промовисао Протокол о сарадњи са родитељима. Редован појачан васпитни рад са ученицима 

и сарадња са родитељима који чине дисциплинске повреде, имају велики број изостанака или 

недовољан успех, у сарадњи са одељењским старешинама и стручним сарадницима.   

 

 

Одлуке директора о 

правима, обавезама и 

одговорностима ученика и 

запослених 

 

 

 

 

 

У школској 2018/2019. години вођена су два дисциплинска поступка против ученика, за које је изречена 

васпитно сисциплинска мера укор директора. 

Екскурзије 

У школској 2018/2019. години Зуботехничка школа је реализовала следеће екскурзије: 

- Трећи разред школске 2018/19. године – Северна Грчка, 

- Први разред школске 2018/19. године – Виминацијум,  

- Четврти разред школске 2018/2019 није ишао на екскурзију због недовољног интересовања 

ученика.  

У сарадњи са Саветом родитеља спровела је поступак избора агенције за реализацију следеће 

екскурзије: 

- Трећи разред школске 2019/20. године – Северна Грчка 

Нови чланови колектива 

Нових апослених на неодређено време није било у овој школској години. 
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Запажања директора 
(1.9.2018-14.6.2019)  

Биљане Благојевић 

Седлар 

 

Почетак школске 2018/2019. године обележиле су велике организационе промене. 

Стручни сарадници су враћени на проценат од 75% психолога и 75% педагога, што предтавља 

озбиљан проблем и за далеко мање и мање комплексније школе од Зуботехничке школе. 

Нови правилници и подзаконски акти који су донети у току школске године чине ситуацију још 

тежом. 

Рад наставне базе и редовне наставе је озбиљно угрожен практичним укидањем помоћних 

наставника. 

Уз изузетно лично ангажовање, са врло аргументованим образложењем успели смо да добијемо 

одобрење за ову школску годину за 4 помоћна наставника, од досадашњих 8. 

То је довело до озбиљних организационих промена. 

Четири квалитетна помоћна наставника су проглашени технолошким вишковима, што се озбиљно 

одразило на реализацију блок наставе и наставе посебно код образовног профила зубни техничар. 

У образовном профилу стоматолошка сестра-техничар проблем је тренутно решен ангажовањем 1 

помоћног наставника стоматолошке сестре-техничара који се у потпуности финансира из сопственог 

прихода школе. 

Два месеца је школски педагог Маја Врачар била ангажована у оквиру пројекта Министарсва 

просвете, науке и технолошког развоја. У том периоду са 75 % ангажован је педагог са мало искуства, 

те је оба посла изнео психолог школе. 

Повратком педагога, стигло је и одобрење за још 50% стручних сарадника до краја школске године, 

што само тренутно решава проблем. 

Новим Правилником је укинуто и 50% административног радника, тако да послове благајника и 

административног радника сада обавља једна особа што је превелико оптерећење, како због обима 

тако и због разнородности послова. 

Покренуте су припреме за увођење електронског дневника и поред тога што школа нема техничких 

могућности за реализацију, која се поставља као императив. 

Поднет је захтев Министарсву просвете, науке и технолошког развоја за доделу средстава за 

рачунарску опрему која нам је неопходна. До сада нисмо добили никакав одговор, који очекујемо. 

У међувремену је Школски одбор донео одлуку да се од средстава које стичемо издавањем 

фискултурне сале набаве рачунари за потребе електронског дневника. До сада је набављено 4 лаптоп 

рачунара. 

Захваљујући ангажовању наше колегинице Иване Софронић и њеном супругу школа је добила 

донацију Светске банке у виду 9 коришћених, али одличних лаптоп рачунара, фотокопир апарата, 

штампача и канцеларијског намештаја. Добијеном донацијом стекли су се услови за реализацију 

примене електронског дневника, који је од другог полугодишта обавезан. 
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ГО Звездара је наменила средства у износу од 100.000,00 динара за Зуботехничку школу и 

Фармацеутско-физиотерапеутску школу за реализацију међународног пројекта Е-медика у којем наша 

школа годинама успешно сарађује. 

Тим поводом је школу посетила велика делегација наставника и ученика из Загреба, Сплита, 

Шибеника и Задра. Наши наставници: Ана Гајић, Ива Пилиповић, Наташа Милановић и Томислав 

Алавања и ученици ће и наредне године представљати своје пројекте и школу у Хрватској. 

На иницијативу председнице Тима за каријерно вођење Миљке Вицковић реализовано је више 

квалитетних предавања и обука од стране еминентних домаћих и страних стручњака из области зубне 

технике намењених ученицима и наставницима школе. Поред тога, по први пут наши ученици су са 

ментором Миљком Вицковић учествовали на међународном такмичењу у моделовању које се 

одржавало у Словенији. 

Ове године је именован нов Школски одбор. 

Донет је нов Закон о основама образовања и васпитања. Очекује нас поновно усклађивање аката 

школе.  

Радна група која је именована од стране Завода за унапеђивање образовања и васпитања, изузетним 

залагањем и уз велику помоћ колега који нису били део радне групе успела је да заврши све задатке 

на време. Радној групи се придружио и нови директор Томислав Алавања који је активно учествовао у 

раду. Овај презахтеван посао, са неразумно кратким роковима не би био могућ без координације и 

огромног рада пре свега педагога Маје Врачар, а затим и колегиница Енисе Меноски и Асије Меноски 

које су изнеле највећи део посла и поред тога што нису били чланови радне групе, радећи искључиво 

у интересу Зуботехничке школе. 

Крај мог четвртог мандата обележили су пре свега успеси наших ученика на Републичком 

такмичењу, због којих Зуботехничка школа постоји. 

Реформе које трају, измене програма које очекујемо јесу неопходне и представљају велики изазов, 

али и страх запослених од губитка посла. 

За оне који остају и даље остаје велики проблем укидања помоћних наставника чија је улога у 

осавремењивању наставе била значајна. 

Поред изузетних ученика и квалитетног наставног кадра, Зуботехничка школа је јединствена у 

Србији, јер је уз велико ангажовање запослених, Града Београда и Министарсва просвете, науке и 

технолошког развоја успела да поново формира у оквиру саме школе Наставну базу састављену од 

савремене стоматолошке поликлинике и зуботехничке лабораторије, где наставници школе раде за 

пацијенте уз укључивање ученика од првог дана у рад. Такав начин рада је претеча дуалног 

образовања и подигао је квалитет наставе на завидан ниво. 

Верујем да ће колектив под руководством новог директора, успети да превазиђе и ове изазове. 
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Запажања директора 

(15.6.2019-1.9.2019) 

        Томислав Алавања 

 У циљу образложења новонастале ситуације, неповољне за школу и помоћне наставнике, а на 

основу дописа МПНТРО у коме је образложена немогућност финансирања помоћних наставника од 

стране МПНТР одржани су састанци са помоћним наставницима, Јеленом Бојиновић, Наташом 

Унфетер, Небојшом Зејаком и Миланом Михајловићем, за чијим радним местом престаје потреба 

15.9.2019. и помоћним наставницима Мајом Александрић, Вајом Манојловић, Аном Тасић и 

Лазаром Миљковићем који се пребацују на листу технолошких вишкова до 15.9.2020. Уколико 

МПНТР у перспективи процени да је ради квалитетног одржавања наставе вежби у блоку и 

безбедности ученика на раду неопходно да се помоћни наставници поново уведу у иновирани НПП 

за образовни профил ЗТ, Зуботехничка школа биће спремна да одговори на захтев, што је и моја 

лична жеља. 

 Током августа одржан је састанак са председницом стручног већа стоматолошких сестара dr mr 

Аном Гајић и председницом већа зубних техничара ВЗТ Милицом Станковић. Такође одржан је 

исастанак за координатором наставне базе dr spec. Зораном Поповићем и стом.асистентом Аном 

Тасић. Састанак са помоћним радницима а у циљу израде распореда и побољшања квалитета рада 

одржан је почетком септембра. Урађене су листе запослених за којима је делимично или потпуно 

престала потреба до 15.8. и унете у Доситеј до 22.8. до 12 часова на захтев ШУ Београд.  

 Пред почетак нове школске године, 28.8.2019. одржао сам састанак са наставницима који раде у 

наставној бази-стоматолошке поликлинике Зуботехничке школе (стоматолошке ординације и зубне 

технике) а са циљем израде краткорочног плана рада (1. година), и избор и успостављање 

инструмената за мониторинг успешности истог. Сврха састанка је и да коришћењем методе 

„мождане олује“ дођемо до 3 заједничка циља и стратегије које ће допринети реализацији истих. 

 Такође, непосредно пред почетак школске 2019/2020.године, 29-30.8.2019. године организованa је 

дводневна активност за изградњу и повећање мотивације колектива Зуботехничке школе у 

Археолошком парку Limes park Viminacium Adventure, а у циљу акумулације енергије за предстојећу 

школску годину. 

 Oд 2.9.2019. образовни профил-зубни техничар кренуо је у остваривање наставе по новом наставном 

плану и програму објављеном у Просветном гласнику бр.10 од 29.7.2019. 
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ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 
 

Помоћници директора  

 

Анета Миливојевић 

Радмила Милановић 

Немања Здравковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

 У току ове школске године помоћници директора су све послове, планиране у годишњем плану рада 

школе, одрадили. Током августа, септембра и октобра 2018. 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 2018. израдиo предлог распореда часова.  

 У новембру и децембру 2018. сви помоћници директора су учествовали у формирању комисије за 

попис,  

 Мај 2019. је прошао у припреми за реализацију матурских испита, изради дежурства наставника на 

заједничком делу матурског испита (српски језик и књижевност). Такође је обављен систематски 

преглед ученика првог и трећег разреда од стране лекара Дома здравља Звездара. 

 У јуну 2019. су праћени матурски испити (од 1.6. до 13.6), а праћена је и матурска прослава (21.6). 

Током године (9,11,3,5) А. Миливојевић и Р. Милановић израђивале су распоред Родитељских 

састанака.  

 Сви помоћници директора су током године имали добру сарадњу са МУП-ом Звездара, са Хитном 

помоћи, са Ватрогасном службом, са техничким особљем школе, са обезбеђењем школе, са 

секретаром школе, са рачуноводством школе. Сарађивали су са стручним сарадницима и 

учествовали у раду стручних органа школе. Учествовали су у организационим пословима за 

Школски одбор и Савет родитеља, као и у раду Одељењских и Наставничких већа. А. Миливојевић 

и Р. Милановић организовале су током године замену часова и пратиле реализацију наставе, 

организовале су дежурства ученика, организовале и пратиле групне посете разним културно-

уметничким манифестацијама (Сајам књига, позоришта, музеји), организовале систематске прегледе 

ученика и бринуле о школском инвентару.  



 121 

 

 

 

 

 

            КООРДИНАТОР СТРУЧНЕ НАСТАВЕ 

 

Координатор 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 Милицом 

Станковић, договор око просторне организације вежби и око расподеле стручних предмета; 

 Успостављена сарадња са наставним базама; 

 Редован обилазак вежби и блок наставе у првом полугодишту (праћење усклађености прниципа 

вођења вежби, усклађености теоријске наставе и наставе вежби); 

 Одабир индикације за моделовање фиксног протетског рада за школско такмичење са председником 

стручног већа М. Станковић; 

 Одабир материјала и инструмената за наставну базу (ендомотор, пескара за рад у устима и пећ за 

безметалну керамику); 

 Организација матурских испита и набавка неопходног материјала за извођење испита; 

 Пружање помоћи наставницима приправницима и помоћним наставницима; 

 План стручног усавршавања и континуиране едукације; 

 Организација стоматолошких прегледа и учествовање школе у превентивној едукацији  „Дани   

      здравља“; 

 Пројекат „Протеза на дар“; 

  Предлог учила и предлог допуне. 
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            СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ 

Секретар Мирјана Гаровић 

Референт за ученичка 

питања и 

административне послове 

 

Слободанка Стевовић  

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- израда решења о 40-часовној структури, статусу и заради запсолених за школску 2018/2019. годину; 

- израда свих обавештења, уговора, анекса у вези са радно-правним статусом ново-запослених; 

- израда решења о награђивању запослених из сопствених средстава; 

- израда решења о именовању чланова комисије (разне области); 

- рад на документацији поводом технолошких вишкова; 

- кадровски послови- заснивање радног односа на одређено (пријаве, одјаве и сл, у Централном регистру 

осигурања запослених); 

- рад на уносу података у нови информациони систем Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја „Доситеј“; 

- попуна ПРМ обрасца са захтевом ради одобравања расписивања конкурса за докторе стоматологије; 

- припрема седница органа управљања/Школског одбора и Савета родитеља; 

- израда записника и одлука са седница Школског одбора и Савета родитеља; 

- обавештавање чланова Школског одбора и Савета родитеља; 

- праћење реализације одлука Школског одбора; 

- рад на конституисању Савета родитеља; 

- рад на конституисању Савета родитеља; 

- рад на припреми документације ради избора 3 представника из реда Савета родитеља за чланове 

Школског одбора; 

- рад на припреми документације ради избора 3 представника из реда запослених за чланове Школског 

одбора; 

- припремање седнице Савета родитеља ради избора 3 представника; 

- припремање седнице Наставничког већа ради избора 3 представника из реда запослених; 

- послови на изради и усклађивању Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Зуботехничкој школи, са Уредбом о каталогу радних места и шифарником радних места; 

- послови на изради огласа за издавање фискултурне сале на период од годину дана; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 
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Септембар 2018. 

- израда и сређивање спискова свих ученика од I разреда у школској 2018/19 години; 

- спровођење јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује; 

- израда решења ученицима других школа који су тражили пребацивање у Зуботехничку школу; 

- израда решења ученицима који су тражили пребацивање са смера стоматолошка сестра -техничар на 

смер зубни- техничар у Зуботехничкој школи; 

- издавање потврда ученицима и запосленима;  

- евиденција рада и одсуствовања запослених са рада; 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- припрема документације за потребе преквалификације и специјализације; 

- текући послови: захтеви за хитне интервенције, израда различитих аката, извештаја и одговора на 

захтеве и молбе, уговори и сл; 

- прикупљање и слање документације за ученичке стипендије; 

- послови на праћењу позитивних прописа и информисању запослених; 

- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата, Школског одбора, Савета родитеља, и 

кадровског извештаја. 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- послови везани за формирање матичних књига;  

- кадровски послови - заснивање радног односа на одређено (пријаве,одјаве, и сл), у Централном 

регистру осигурања запослених; 

- достава образаца МУП-у Звездара ради издавања извода из листа о неосуђиваности, за изабране 

кандидате у нови Школског одбора; 

- послови припреме документације за предложене кандидате из реда Савета родитеља и реда запослених, 

и слање надлежним органима Градске управе града Београда; 

- послови допуне документације надлежним органима, ради избора новог сазива Школског одбора, након 

добијања извода из листа неосуђиваности из Мупа; 

- прегледање персоналне документације запослених; 

- израда решења о награђивању запослених из сопствених средстава; 

- по потреби уношење измена у програм „Доситеј“; 

- послови на припремању табела редовног инспекцијског надзора; 

- послови на припремању  противпожарног инспекцијског надзора; 

- послови обавештавања Градског Секретаријата и Београдског водовода у вези притиска у хидрантској 

мрежи; 

- послови на припремању спецификација  и захтева ради покретања набавки услуга,радова и добара за 

школску 2018/19 годину; 

- послови на припреми табела са евиденцијом свих уговора спроведених по основу набавки; 
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Октобар 2018. 

- послови на истраживању интернета, ради  израде спецификације набавки; 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- израда разних уговора и осталих аката; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- издавање потврда у разне сврхе; 

- издавање наставних планова и програма; 

- припрема спискова деце запослених за Новогодишње пакетиће; 

- попуњавање Статистичких  образаца ШС/П и ШС/К-правни део; 

- евиденција рада и одсуствовања запослених са рада; 

- информисање запослених на седници Наставничког већа (о новим Правилницима); 

- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата, Школског одбора, Савета родитеља, и 

кадровског извештаја; 

 

 

  

 

 

 

 

 Новембар 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ажурирање документације везане за текуће  послове;  

- кадровски послови - заснивање радног односа на одређено (пријаве,одјаве, и сл), у Централном 

регистру осигурања запослених; 

- припрема документације и покретање васпитно-дисциплинског поступка против ученика П.Ђ III/3 

одељења; 

- израда решења о награђивању запослених из сопствених средстава; 

- послови на расписивању конкурса у Листу,,Послови" под бројем: 803 од дана 14.11.2018. године, за 

радна места: наставник српског језика са 50 % радног времена, и 1 чистачице са 100 % радног времена, 

на одређено радно време преко 60 дана, ради замене одутних запослених до повратка са боловања; 

- рад на изради нормативних аката: измене и допуне Правилника о правима, обавезама и одговорностима 

ученика, измене и допуне Статута Зуботехничке школе, измене и допуне Правила понашања ученика, 

родитеља и запослених у Зуботехничкој школи,а на основу Правилика о друштвено-корисном раду и 

Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или достојанства; 

- рад на форматирању, штампању, укоричавању и естетском изгледу измене и допуне нормативних аката; 

- припрема седница органа управљања Школског одбора и Савета родитеља; 

- израда записника и одлука са седница Школског одбора и Савета родитеља; 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 
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        Новембар 2018. 

 

 

- издавање наставних планова и програма; 

- издавање потврда у разне сврхе; 

- евиденција рада и одсуствовања запослених са рада; 

- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата, Школског одбора, Савета родитеља, и 

кадровског извештаја; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 2018. 

- послови везани за попис имовине на крају календарске 2018. године; 

- израда решења о награђивању запослених из сопствених средстава; 

- послови на изради решења за одлазак у инвалидску пензију; 

- послови пријаве-одјаве у Централном регистру; 

- уношење измена у „Доситеј“ и на портал „Кросо“; 

- кадровски послови и различити текући послови (потврде, обрасци, разни акти); 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“) 

- послови везани за седнице Школског одбора и релизација одлука;  

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- издавање наставних планова и програма ученицима; 

- израда решења о избору кандидата по расписаном конкурсу за радно место наставник српског језика; 

- достава решења о избору кандидата и обавештења свим учесницима конкурса, за радно место наставник 

српског језика и књижевности; 

- послови на изради уговора о раду на одређено преко 60 дана, по расписаном конкурсу у 

Листу,,Послови” за српски језик и књижевност; 

- упућивање кандидата на психо-физичку проверу спремности, за радно место чистачице у школи, по 

расписаном конкурсу; 

- израда и слање списка запослених (чланова породице) за здравствено осигурање за РФЗО, Београд и 

Панчево; 

- ажурирање спискова и слање честитки електронском поштом за Нову годину пословним партнерима и 

сарадницима установа; 

- издавање потврда запосленима у разне сврхе; 

- евиденција рада и одсуствовања запослених са рада;  

- послови на уносу података у табелу- правни део (националну евиденцију објекта у области спорта); 

- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата, Школског одбора, Савета родитеља, и 

кадровског извештаја. 



 126 

 

 

 

 

 

 

 

Јануар 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- текући послови везани за почетак нове календарске године (сређивање документације);  

- кадровски послови (почетак другог полугодишта 2018/2019 године); 

- послови везани за објављивање текста конкурса за радно место директора школе, у Листу,,Послови" 

коднационалне службе за запошљавање Београд; 

- послови на изради одлука о расписивању конкурса за избор директора, текст конкуса, и одлуке о 

образовању комисије за избор директора Зуботехничке школе; 

- израда измене и допуне Статута Зуботехничке школе; 

- послови везани за седницу Школског одбора и праћење релизације одлука;  

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- сарадња са рачуноводством на изради аката (План јавних набавки, Финансијски план); 

- покретање и спровођење јавних набавки након усвајања финансијског плана и плана јавних набавки  за 

2019.годину; 

- евиденција рада и одсуствовања запослених са рада; 

- израда решења о одбијању захтева за прелазак ученика из других школа у Зуботехничку школу; 

- израда решења о награђивању запослених из сопствених средстава; 

- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата, Школског одбора, Савета родитеља, и 

кадровског извештаја; 

 

 

 

 

 

Фебруар 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- израда решења о награђивању запослених  из сопствених средстава; 

- припрема документације за седницу Школског одбора; 

- израда извода одлука са седнице Школског одбора; 

- сређивање и ажурирање кадровске евиденције и документације за раднике школе (пријаве и одјаве); 

- Текст конкурса за радно место директора школе, у Листу ,,Послови" коднационалне службе за 

запошљавање Београд под бројем 816 од дана 13.02.2019.године; 

- послови на пружању стручне подршке и координирању рада комисије за избор директора Зуботехничке 

школе; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- израда уговора о донаторству; 

- уношење измена у „Доситеј“ и на портал „Кросо“; 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора. 
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Фебруар 2019. 
- евиденција рада и одсуствовања запослених са рада; 

- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата, Школског одбора, Савета родитеља, и 

кадровског извештаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- израда решења о награђивању запослених, из сопствених средстава; 

- израда записника о испуњености услова кандидата по расписаном конкурсу; 

- израда записника о обављеном интервју са кандидатима по расписаном конкурсу; 

- израда записника са посебне седнице Наставничког већа; 

- израда записника након добијеног мишљења се седнице Наставничког већа; 

- израда Извештаја комисије о спроведеном поступку за избор директора; 

- израда записника са седнице Школског одбора; 

- израда одлуке Школског одбора тј.предлога за избор кандидата; 

- израда Листе образложених кандидата; 

- Достава целокупне документације за избор директора Школској управи; 

- Израда и припрема целокупне тендерске документације за спровођење екскурзије за ученике првих, 

трећих и четвртих разреда у школској 2018/19. години; 

- послови везани за организацију екскурзија; 

- уношење података у „Доситеј“ и портал „Кросо“; 

- различити текући послови (овере, обрасци, потврде, решења, уговори); 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- послови везани за хитне интервенције; 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- евиденција рада и одсуствовања запослених са рада; 

- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата, Школског одбора, Савета родитеља, и 

кадровског извештаја; 

 

 

 

Април 2019 

 

 

 

 

- послови везани за праћење реализација одлука Школског одбора; 

- Информисање чланова Школског одбора са изменама и допунама Закона о основама система 

образовања и васпитања ,,Сл.Гласник РС" под бројем 10/19 од дана 15.02.2019.године; 

- израда решења о премештају Томислава Алавање на радно место директора под дел.бр.01-304/3 од дана 

23.04.2019.године (који ступа на дужност директора од 15.06.2019-15.06.2023.године); 

- израда Измена и допуна Статута Зуботехничке школе; 

- израда Измена и допуна Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика Зуботехничке 
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Април 2019 

школе; 

- израда Измена и допуна Правилника о организацији рада и систематизацији послова Зуботехничке 

школе; 

- израда Измена и допуна Правилника о стицању и распореди сопствених прихода Зуботехничке школе; 

- израда Измена и допуна Пословника о раду Школског одбора; 

- израда Измена и допуна Пословника о раду Савета родитеља; 

- израда решења о именовању комисије за избор ђака генерације у школској 2018/19. години; 

- израда решења о образовању комисије за бодовање у школској 2018/19 године, бодовање запослених за 

чијим радом је у целости или делимично престала потреба за радом; 

- послови на изради Текста конкуса ради објављивања екскурзија за ученике првих, трећих и четвртих 

разреда у школској 2018/19 години, у „Просветном Прегледу" под бројем: 2796/7 од дана 11.04.2019. 

године; 

- унос података у „Доситеј“ и на портал „Кросо“; 

- послови везани за организацију екскурзија ученика првих, трећих и четвртих разреда; 

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- рад око избора Агенција за реализацију Матурске вечери; 

- помоћ у припреми документације за преквалификацију; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- различити текући послови (уговори, потврде, обрасци, решења); 

- послови везани за хитну интервенције; 

- послови везани за дописе градској чистоћи; 

- евиденција рада и одсуствовања запослених са рада; 

- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата, Школског одбора, Савета родитеља, и 

кадровског извештаја. 

 

 

 

Мај 2019 

 

 

 

 

 

- израда решења о истеку мандата директору Зуботехничке школе, Биљани Благојевић Седар од дана 

14.06.2019. године; 

- израда уговора о раду и премештај на одговарајуће послове Биљане Благојевић Седлар; 

- израда Измена и допуна Правилника о раду Зуботехничке школе; 

- израда Измена и допуна Правилника о испитима Зуботехничке школе; 

- израда решења о изабраном кандидату по расписаном конкурсу у Листу „Послови“ под бројем 803 од 

дана 14.11.2018. године за радно место ,,чистачица- са 100 % радног времена"; 

- израда одлуке о избору хотела ,,Хилтон" за ученике завршних разреда у школској 2018/19.години; 

- израда решења о престанку мировања радног односа; 
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Мај 2019 

- израда решења о истеку рок и распоређивању запослених (који су мењали запослену на неплаћеном 

одсуству тј.мировању радног односа); 

- кадровски послови и вођење евиденције; 

- припрема и слање позивница за дан Школе; 

- израда решења о награђивању запослених из сопствених средстава; 

- Израда одлука, записника о избору агенције за ученике првих  разреда, за реализацију екскурзија у 

школској 2018/19.  (Виминацијум); 

- Израда одлука, записника и  о избору агенције за ученике трећих  разреда, за реализацију екскурзија у 

школској 2018/19 (Грчка-Северни Метеори); 

- Израда и припрема целокупне тендерске документације за спровођење екскурзије за ученике првих  за 

школску 2018/19 и  трећих  разреда за школску 2019/20 годину; 

- послови на изради поновног Текста конкуса ради објављивања екскурзија за ученике четвртих разреда у 

школској 2018/19 години, у „Просветном Прегледу" под бројем: 2801 (15) од дана 16.05.2019.године, 

дестинација: (Праг-Будимпешта); 

- послови на изради целокупне тендерске документације за ученике четвртих разреда, дестинација: 

(Праг-Будимпешта); 

- послови везани за седнице Школског одбора и праћење реализација одлука; 

- израде одлуке Школског одбора за запосленог Димитрија Дамјановском-да му се одобри новчана 

надокнада у висини бус плус картице, до краја календарске године 31.12.2019. године (из сопствених 

прихода Зуботехничке школе); 

- планирање послова из делокруга рада за наредну школску годину; 

- помоћ у припреми матурског испита; 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- послови везани за јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- израда решења о формирању Школске уписне комисије за школску 2019/20. годину; 

- припрема и овера сведочанстава и диплома; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- евиденција рада и одсуствовања запослених са рада; 

- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата, Школског одбора, Савета родитеља, и 

кадровског извештаја; 

 

Јун 2019. 

 

- израда решења за годишње одморе запослених за 2019. годину;   

- израда решења о формирању Школске уписне комисије за школску 2019/20. годину; 

- израда решења за наставнике - прегледаче за Завршни испит у основним школама у школској 2018/19; 
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Јун 2019. 

- праћење прописа објављених у Службеном Гласнику РС, Службеном Гласнику РС-Просветном 

Гласнику; 

- послови везани за организовање матурског испита за четврти разред;  

- послови везани за организовање разредних и поправних испита; 

- послови оверавања сведочанстава, диплома и уверења; 

- преглед матичних књига на основу сведочанстава, диплома и уверења; 

- преглед сравнавања матичних књига на основу сведочанстава, диплома и уверења; 

- преглед матичних књига у погледу употребе малог печата за грешке; 

- припрема документације потребне за крај школске године; 

- припрема документације и техничка подршка комисији за утврђивање технолошких вишкова; 

- рад на изради плана - Годишњег програма рада (Савета родитеља, Школског одобра и Секретаријата) за 

школску 2018/19 годину; 

- рад на изради Извештаја о раду Секретаријата за школску 2018/19. годину; 

- рад на изради Извештаја о кадровским изменама за школску 2018/19. годину; 

- рад на изради табеле Кадровских услова рада за школску 2018/19. годину; 

- рад на изради Извештаја о раду Школског одбора за школску 2018/19. годину; 

- рад на изради Извештаја о раду Савета родитеља за школску 2018/19. годину; 

- рад на изради предлога Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину                                        

(за Секретаријат, Савет родитеља, Школски одбор); 

- израда и слање списка запослених (њихових чланова породице) за здравствено осигурање за РФЗО, 

Београд, Панчево; 

- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора; 

- припрема документације за РФЗО; 

- унос података у „Доситеј“; 

- објава прелиминарне листе технолошких вишкова наставног особља; 

- објава коначне листе технолошких вишкова наставног особља; 

- издавање дупликата сведочанстава и диплома; 

- издавање наставних планова и програма; 

- послови везани за јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује (У сарадњи са агенцијом 

„КГБ“); 

- припрема докумената за разредне испите. 

- послови на обједињавању наставних планова и програма; 

- евиденција рада и одсуствовања запослених са рада. 
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Јул 2019. 

- послови везани за упис ученика у први разред школске 2019/2020. године; 

- послови на припреми материјала и пријавних формулара; 

- припрема документације за седницу Школског одбора; 

- израда извода одлука са седнице Школског одбора; 

- послови на изради решења о формирању Школске уписне комисије за 2019/20 годину; 

- послови везани за припрему документације за поправне испите; 

- окончавање поступка набавке услуге -текуће поправке и одржавање опреме за образовање; 

- ажурирање „Доситеј“-а. 

- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата, Школског одбора, Савета родитеља, и 

кадровског извештаја; 

- достава годишњих извештаја пп служби; 

- послови на изради табела-наставника за наставни план и програм зубни техничар 1.разред 

 

 

 

Август 2019. 

- послови везани за организацију поправних и других испита; 

- текући послови за почетак нове школске године;    

- састављање листе радника за чијим радом је престала потреба и достављање Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја;  

- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (са агенцијом „КГБ“); 

- ажурирање „Доситеј“-а; 

- израда различитих извештаја из делокруга рада; 

- израда дупликата сведочанстава, диплома, уверења. 

  

 

 

 

 

Током године 

 

- припрема седница Школског одбора и Савета родитеља;   

- записници са седница Школског одбора и Савета родитеља; 

- изводи одлука из записника са седница Школског одбора и Савета родитеља; 

- израда додатних решења за запослене по другим основама, сходно одредбама Закона о раду; 

- расписивање и спровођење конкурса преко 60 дана; 

- спровођење  јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује у сарадњи са агенцијом „КГБ“ 

- евидентирање уговора који се закључују након спроведених набавки; 

- евидентирање истека рока уговоримо и покретање њихових набавки у сарадњи са предузећем ,,КГБ" 

- достава свих информација КГБ предузећу за набавку,спецификацију, износ цене из плана набавки, 

мејлове на које ће бити позиви достављени и сл. 

- послови сарадње са предузећем за противпожарне услуге и безбедност; 

- извештавање о обављеним инспекцијским прегледима Школе (просветна, здравствена, санитарна, 

комунална, урбанистичка, грађевинска, противпожарна...); 
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- сарадња са Републичким заводом за унапређење образовања и васпитања на регулисању информација о 

испитима за стицање дозволе за рад наставника (пријаве, рокови, резултати); 

- експедиција поште; 

- издавање потврда ученицима и запосленима; 

- рад везан за осигурање ученика и запослених;  

- рад на упознавању нових законских и подзаконских решења из области образовања и здравства, као и 

других релевантних прописа; 

- усклађивање постојећих општих аката са прописима који су ступили на снагу. 

- евиденција рада и одсуствовања запослених са рада; 

- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата, Школског одбора, Савета родитеља, и 

кадровског извештаја. 

 

 РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛЕ 

Шеф 

рачуноводства 

Јелена Веиновић 

Благајник  Слободанка Стевовић 

 

 

 

 

Септембар 2018. 

- Послови везани за обнављање уговора о финасирању;  

- Израда и штампа уплатница за осигурање ученика, учешћа у административно-хигијенских трошкова, 

обезбеђење школе, екскурзије. 

- 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 2018/2019;  

- Извештај Савету родитеља о утрошку донираних новчаних средстава за административно-техничке потребе 

за школску 2018/2019.  

- Набавка и расподела материјала за практичну наставу наставницима за потребе демонстрације наставних 

јединица; 

 

Октобар 2018. 

- Припрема налога за уплату школарине за полазнике за преквалификацију и специјализацију; 

- Израда и предаја обрасца број 5 – Извештај о извршењу буџета за трећи квартал; 

- Спровођење обрачуна и исплате зараде професора-ментора, а везано за пројекат ТАРИ; 

- Израда и састављање спровођење јавних набавки за портал jавних набавки; 
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Новембар 2018. 

- Послови везани за припрему пописа, формирање пописне комисије; 

- Текући полови. 

 

Децембар 2018. 

- Праћење рада и пружање помоћи у раду пописне комисије; 

- Припрема за израду завршног рачуна; 

- Текући послови. 

 

 

 

 

Јануар 2019. 

- Послови везани за израду завршног рачуна за 2018 годину  

- Израда Финансијског плана за 2019. годину  

- Израда Плана јавних набавки за 2019 годину 

- Извештај школском одбору о попису основних средстава за 2018 годину 

- Пружање помоћи пописним комисијама приликом састављања извештаја о пописа; 

- Израда ППП обрасца и достављање запосленом у 2018 години; 

- 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 састављање спровођење јавних набавки за портал Јавних набавки 

- Отварање пословних књига за 2019. Годину 

 

Фебруар 2019. 

- Израда завршног рачуна за 2018 годину 

- Извештај послодавцу 

- Извештај органу управљању/школском одбору о завршном рачуну школе  

 

 

Март 2019. 

- 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 2019 

- Израда и предаја обрасца бр.5 – Извештај о извршењу буџета – за први квартал 

- Израда табела о извршењеу буџета средстава – Секретаријата за образовање  

- Израда и састављање спровођење јавних набавки за портал Јавних набавки 

- Текући послови 

 

Мај 2019 

- Штампа уплатница за матурско вече   

- Обрачун и плаћања везана за огранизацију Републичког такмичења профила зубни техничар 

- Подношење трошкова за извођење Републичког такмичења Зубних техничара МП 

 

 

Јул 2019. 

- Израда табела о извршењеу буџета средстава – Секретаријата за образовање  

- Израда и предаја обрасца бр.5 – Извештај о извршењу буџета – за други квартал 

- Израда и састављање спровођење јавних набавки за портал Јавних набавки 

- Израда предлога Финансијског плана за 2019. Годину и достављање надлежним огранима 
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Август 2019. 

- Предлог и план потрошње материјала за канцеларијски, наставни, материјал за наставну базу  

- Текући послови 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

- Унос и преглед путем веб апликације новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног 

сектора и привредних субјеката  

- Поштовање рокова измирења новчаних обавеза  - ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА, Управе за трезор 

- 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  

- 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 услуга наставне базе Зуботехничке школе, 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 просвете, 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 9 редовних седница без одлагања, уз присуство свих или већине чланова и 1 електронска седница. 

 

 

 

 

Датуми одржаних 

седница: 

 

 12.09.2018.године; 

 28.11.2018.године; 

 05.12.2018.године; 

 29.01.2019.године; 

 27.02.2019.године; 

 19.03.2019.године; 

 23.04.2019.године; 

 27.05.2019.године; 

 05.06.2019.године; 

 04.07.2019. године; 

Школски одбор је: 

 Усвојио дневни ред XXIV седнице; 

 Усвојио Записник са претходно одржане XXIII седнице Школског одбора од дана 27.06.2018.године; 

 Донео одлуку о усвајању Извештаја о раду школе за школску 2017/18; 

 Донео одлуку о усвајању Извештаја о раду директора школе 2017/18; 

 Донео Годишњи план рада Зуботехничке школе за школску 2018/2019. годину; 

 Донео План стручног усавршавања за школску 2018/19 годину; 

 Донео Анекс Школског програма рада на период о 4 године (2018-2022); 

 Донео одлуку о измени чланова Стручног актива за развојно планирање; 

 Донео одлуку о давању сагласности на Правилник о организацији рада и систематизацији послова Зуботехнничке школе; 

 Донео одлуку о давању сагласности у закуп школског простора – фискултурне сале и школског простора у школској години 

2018/19 години; 

 Донео одлуку о висини цене издавања фискултурне сале и школског простора за школску 2018/19. 

 Донео одлуку о висини учешћа родитеља на принципу добровољности у административним, хигијенским и трошковима 

обезбеђења и осигурања ученика за школску 2018/2019. годину  (по ученику); 

 Донео одлуку о усвајању Извештаја о успеху ученика на крају школске 2017/18 године; 

 Донео одлуку о одобравању финансирања запослене на радном месту помоћног наставника-стоматолошке сестре-техничара из 

Сопствених средстава Зуботехничке школе; 
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 Донео одлуку о одобравању награђивања директора школе Биљани Благојевић Седлар на тромесечном нивоу (септембар-

октобар-новембар 2018.године); 

Школски одбор је: 

 Усвојио дневни ред XXV седнице; 

 Усвојио Записник са претходно одржане XXIV седнице Школског одбора од дана 12.09.2018.године; 

 Усвојио Извештај о успеху ученика на првом тромесечју у школској 2018/19 години; 

 Усвојио Извештај о екскурзији ученика трећих разреда у школској 2018/19 години; 

 Упознат са увођењем електронских дневника у Зуботехничку школу; 

 Упознат са Правилником о друштвено-корисном, односно хуманитарном раду; 

 Упознат са Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, 

части или достојанства личности; 

 Упознат са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и 

вредновање (ИОП); 

 Упознат са Правилником о додатној образовној здравственој подршци детету, ученику и одраслом; 

 Донео Анекс Годишњег плана рада школе за школску 2018/19 годину; 

 Донео измене и допуне Статута Зуботехничке школе; 

 Донео измене и допуне Правилника о правима обавезама и одговорности ученика Зуботехничке школе; 

 Донео измене и допуне Правила понашања ученика, запослених, родитеља ученика, односно других законских заступника; 

 Одобрио фиксну протезу на дар, кроз Хуманитарну акцију „Фиксна протеза на дар" ученици Јасни Крстић, на терет 

Зуботехничке школе; 

 Одобрио награђивање директору Зуботехничке школе на тромесечном нивоу (децембар 2018-јануар-фебруар 2019.године); 

Школски одбор је: 

 Усвојио дневни ред са I конститутивне седнице Школског одбора; 

 Верификовао мандат члановима Школског одбора Зуботехничке школе, на основу Решења Скупштине града Београда под 

бројем: 112-1005/18-С од дана 14.11.2018.године: 

             Наташа Милановић, из реда запослених; 

             Александра Мијовић, из реда запослених; 

             Милица Станковић, из реда запослених; 

             Бранислава Цвјетковић, из реда родитеља; 

             Никола Нешковић, из реда родитеља; 

             Дејан Микулетић, из реда родитеља; 

             Вук Војиновић, из реда јединице локалне самоуправе; 

             Јован Ђукић, из реда јединице локалне самоуправе; 
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             Александар Стојчетовић, из реда једнице локалне самоурпаве. 

 

 Упознат са Пословником о раду Школског одбора; 

 Изабрао Александру Мијовић за председника Школског одбора и Дејана Микулетића за заменика председника Школског 

одбора; 

 Усвојио Записник са претходно одржане XXV седнице Школског одбора од дана 28.11.2018.године; 

 Одобрио финансирање три лап-топа, из сопствених средстава Зуботехничке школе, ради увођења електронских дневника у 

Зуботехничку школу; 

 Упознат са информацијом да је Зуботехничка школа је освојила прво место за акцију „Заједно“  и награду у износу од 30.000,00 

динара (поклон ваучер Техноманије), средства ће бити утрошена за набавку лап-топ рачунара за потребе наставе. 

Школски одбор је: 

 Усвојио дневни ред за II седницу Школског одбора; 

 Усвојио Записник са I Конститутивне седнице Школског одбора од дана 05.12.2018.године; 

 Усвојио измене и допуне Статута Зуботехничке школе; 

 Донео Одлуку о расписивању конкурса за избор директора Зуботехничке школе; 

 Донео Одлуку о образовању комисије за избор директора Зуботехничке школе; 

 Донео Текст конкурса за избор директора Зуботехничке школе; 

 Усвојио Извештај о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2018.године; 

 Донео Финансијски план за 2019. годину; 

 Донео План јавних набавки за 2019. годину; 

Школски одбор је: 

 Усвојио дневни ред за III седницу Школског одбора; 

 Усвојио Записник са II седнице Школског одбора од дана 29.01.2019. године; 

 Усвојио Извештај о раду директора Зуботехничке школе и Школе за период септембар 2018. године до фебруара 2019. године; 

 Донео Анекс Годишњег плана рада школе за школску 2018/19 годину; 

 Донео Анекс Школског плана рада школа за школску 2018/19 годину; 

 Усвојио Извештај о школском успеху, реализацији планираног фонда часова, васпитно-дисциплинским мерама, изостајањем 

ученика и предлозима мера за побољшање успеха, на крају првог полугодишта у школској 2018/19; 

 Усвојио Извештај о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и директора школе за период септембар-децембар 

2018.године; 

 Донео Измене и допуне Правилника о стицању и расподели сопствених прихода Зуботехничке школе; 

 Усвојио Извештај о Финансијском пословању за период од 01.01.2018.-31.01.2018.године; 
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 Одобрио награђивање директору Зуботехничке школе на тромесечном нивоу (март-април-мај 2019 године); 
 Упознат са дописом Министарства Просвете, науке и технолошког развоја под бројем: 611-00-02945/2018-03 у вези са захтевом 

Министарства одбране; 

 Упознат са дописом Министарства Просвете, науке и технолошког развоја под бројем: 399/2019-11 у вези са обуком коју 

организује Агенција за борбу против корпције; 

 Упознат са Информацијама у вези захтева за приступ информацијама од јавног значаја од тражиоца захтева Николе Јеленића; 

 Упознат са одговором установе на захтев тражица информација, као и одговором на жалбу поверенику информација од јавног 

значаја; 

 Упознат са информацијама у вези Конкурса за избор директора Зуботехничке школе: 

- да су пристигле 3 пријаве кандидата на конкурс: Ана Гајић, Томислав Алавања и Снежана Карић; 

- Биљана Благојевић Седлар садашњи директор школе изјавила је да због личних разлога, неће се пријавити на расписани 

конкурс за директора. 

Школски одбор је: 

 Усвојио дневни ред за IV седницу Школског одбора; 

 Усвојио Записник са III седнице Школског одбора од дана 27.02.2019.године; 

 Усвојио  Извештај конкурсне комисије о спроведеном поступку за избор директора Зуботехничке школе; 

 Донео Образложену Листу кандидата, који су конкурисали за избор директора Зуботехничке школе; 

 Упознат са представљањем кандидата за избор директора Зуботехничке школе: Ана Гајић доктор стоматологије и Томислав 

Алавања дипломирани економиста; 

 Донео Одуку даје се позитивно мишљење и предлаже министру кандидат Томислава Алавању за директора Зуботехничке 

школе; 

Школски одбор је: 

 Усвојио дневни ред за V седницу Школског одбора; 

 Усвојио Записник са IV седнице Школског одбора; 

 Донео решење о премештају Томислава Алавање на радно место директора Зуботехничке школе; 

 Усвојио Извештај о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и директора школе за период децембар 2018. 

године-март 2019. године; 

 Донео измене и допуне Статута Зуботехничке школе; 

 Донео измене и допуне Правилника о правима, обавезама и одговорностима Зуботехничке школе; 

 Донео измене и допуне Пословника о раду Школског одбора Зуботехничке школе; 

 Упознат са изменама и допунама Пословника о раду Савета родитеља Зуботехничке школе; 

 Донео измене и допуне Правилника о организацији рада и систематизацији послова Зуботехничке школе; 

 Донео измене и допуне Правилника о стицању и расподели сопствених прихода Зуботехниче школе; 
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 Дао је сагласност запосленом Димитрију Дамјановском да прима новачни износ за градски јавни превоз уместо бус плус 

електронске картице; 

 Упознат са дописом Повереника за информације од јавног значаја по жалби Ане Гајић и одговором установе на жалбу; 

 Упознат са службеном белешком секретра школе која је достављена директору школе Биљани Благојевић Седлар под 

дел.бр.01-273 од дана 12.04.2019.године; 

Школски одбор је: 

 Донео Одлуку о престанку дужности Биљани Благојевић Седлар директору Зуботехничке школе, услед истека IV мандата 

закључно са даном 14.06.2019. године.   

Школски одбор је: 

 Усвојио дневни ред за VI седницу Школског одбора 

 Усвојио Записник са електорнске седнице Школског одбора од дана 27.05.2019.године; 

 Усвојио Извештај о успеху ученика на III класификационом периоду у школској 2018/19 години; 

 Донео измене и допуне Правилника о раду Зуботехничке школе; 

 Донео измене и допуне Правилника о испитима Зуботехничке школе; 

 Дао сагласност на измене и допуне Правилника о организацији рада и систематизацији послова Зуботехничке школе; 

 Донео одлуку о именовању записничара седница Школског одбора Милице Станковић наставника практичне наставе до 

септембра месеца 2019.године; 

Школски одбор је: 

 Усвојио дневни ред за VII седницу Школског одбора; 

 Упознат са Записником о ванредном инспекцијском надзору под бројем: VII-06 број: 614-624/2019 од дана 17.06.2019.године; 

 Усвојио Извештај о реализацији екскурзије ученика I разреда у школској 2018/19. години; 

 Усвојио Извештај о стручном усавршавању наставника за период април - јун 2019. године; 

 Усвојио Анализу успеха ученика на крају II полугодишта у школској 2018/19 години, васпитно-дисциплинске мере, изостанци 

ученика, похвале, награде и сл; 

 Упознати са реализацијом планираног фонда часова 

 Упознати са изменама Плана наставе и учења за образовни профил: зубни техничар у I разреду Зуботехничке школе, за школску 

2019/20. годину ; 

 Упознат са информацијама о награђивању наставника за угледне часове. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА  
 

Број седница 4  редовне седнице, 1 електронско одржавање, уз присуство свих или већине чланова. 

 

Датуми 

одржаних 

седница 

 12.09.2018. године 

 28.11.2018. године 

 14.03.2019. године 

 09.05.2019.године  

 11.06.2019.године 

Савет родитеља је:  

 Конституисан на првој седници Савета родитеља, изабран је председник и заменик;  

 Усвојио дневни ред за I седницу Савета родитеља, без допуна и примедби; 

 Усвојио записник са претходне седнице одржане од дана 04.05.2018.године, у школској 2017/18 години; 

 Усвојио Извештај о раду Савета родитеља за школску 2017/2018. годину; 

 Донео закључак да је размотрен Извештај о успеху ученика на крају школске 2017/2018 године; 

 Донео закључак да је размотрен Извештај о раду Зуботехничке школе за школску 2017/2018. годину, 

 Упознат са  извештајем о раду директора школе за школску 2017/2018 годину; 

 Упознат са Годишњим планом рада школе за школску 2018/19 годину; 

 Донео закључак да је 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 2017/2018 годину; 

 Донео одлуку о висини учешћа родитеља на принципу добровољности у  административним, хигијенским и трошковима 

обезбеђења и осигурања ученика за школску 2018/2019 годину: 

 Упознат са информацијама о изборним предметима, као и листом обавезних уџбеника, која је постављена на сајту Зуботехничке 

школе; 

 Упознат са информацијама о јавним набавкама које су  у току: 

- осигурање ученика од последица несрећног случаја за 2018/19 годину 

- физичко обезбеђење ученика у школској 2018/19 години као и чињеницом да ће се јавне набавке спроводити  преко агенције за 

стручну помоћ ,,КГБ Финанце". 

 Упознат са информацијама и о ученичким стипендијама, поступку предаје документације школи, која је само посредник између 

ученика и Министарства просвете науке и технолошког развоја које је и расписало конкурс за ученичке стипендије; 

 Упознат са информацијама за  иницијалне тестове које ће полагати ученици првог и трећег разреда у школској 2018/19; 
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Савет родитеља је:  

 Усвојио дневни ред за II седницу; 

 Усвојио Записник са I седнице Савета родитеља; 

 Упознат са Извештајем о успеху ученика на првом тромесечју у школској 2018/19 години; 

 Упознат са Извештајем о екскрзији ученика трећих разреда у школској 2018/19 години; 

 Упознат са Информацијом о увођењу електронских дневника у Зуботехничку школу; 

 Упознат са Базом кретања ученика након завршене Зуботехничке школе за школску 2017/18 годину; 

 Предлажио  кандидате из реда Савета родитеља у Општински Савет родитеља: 

за представника Татјана Стојиљковић представник одељења II/1, и за заменика представника Бранислава Цвјетковић 

представник одељења III/5; 

 Упознат са Правилником о друштвено-корисном, односно хуманитарном раду; 

 Упознат са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални, образовни план, његову примену 

и вредновање; 

 Упознат са Правилником о додатној образовној здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом; 

 Упознат са изменама и допунама  Статута Зуботехничке школе; 

 Упознат са изменама и допунама Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика Зуботехничке школе; 

 Упознат са изменама и допунама Правила понашања ученика, запослених, родитеља ученика, односно других законских 

заступника; 

Савет родитеља је:  

 Усвојио дневни ред за III седницу; 

 Усвојио Записник са II седнице Савета родитеља; 

 Упознат са Анализом рада у првом полугодишту-оствареност плана, утврђивање усхпеха ученика, васпитно 

дисциплинске мере, изостајање ученика-предлог мера за унапређење успеха; 

 Упознат са Анексом Годишњег плана рада Зуботехничке школе за школску  2018/19 годину; 

 Упознат са Информацијама о упутсву о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у 

образовно-васпитним установама; 

 Дао позитивно мишљење Томиславу Алавањи за сицање звања Педагошког саветника; 

 Дао позитивно мишљење Мирјани Мрдаковић за стицање звања Педагошког саветника; 

 Дао позитивно мишљење Зорици Шћекић за стицање звања Педагошког саветника; 

 Упознат са изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл.Гласник РС" број 88/17,27/18-

др.закони и 10/19); 

 Упознат са Активностима које су реализоване у Зуботехничкој школи у периоду септембар 2018. године до фебруар 

2019. године; 
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 Упознат са понудама за фотографисање ученика ФМ Фото, и Амарт д.о.о; 

 Упознат са Информацијама о начину рада и оцењивања запослених Асије Меноски и Енисе Меноски; 

Савет родитеља је:  

 Дао сагласност на Програм и избор агенције ,,Глобус Травел" из Београда за организовање и извођење екскурзије у 

Виминацијуму за ученике првог разреда у школској 2018/19; 

 Дао сагласност на Програм и избор агенције ,,Глобус Травел" из Београда за организовање и извођење екскурзије у 

Северна Грчка-Метеори за ученике трећег разреда у школској 2019/20; 

 Дао се сагласност на Одлуку о избору Хотела „Хилтон“ за прославу матурске вечери за ученике завршних разреда у  

школској 2018/19.години. 

Савет родитеља је:  

 Усвојио дневни ред за IV седницу Савета родитеља; 

 Усвојио Записник  III седнице Савета родитеља; 

 Упознат са Извештајем о реализовању екскурзије ученика првих разреда у школској години 2018/19 години; 

 Упознат са Анализом успеха ученика на трећем класификационом периоду и утврђивањем успеха ученика 4.разреда на 

крају другог полугодишта у школској 2018/19 години; 

 Упознат са Извештајем о самовредновању кључне области Подршка ученицима, подручје вредновања ,,Подршка учењу“ ; 

 Упознат са Активностима реализованим у Зуботехничкој школи у периоду од фебруара до јуна 2019.године. 
 

 

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 

 

Током године  

 

- Посете позоришним представама:  

- Награда књигом највернијег читаоца школске библиотеке; 

- Посете верским објектима; 

- Сарадња са уметничким факултетима, изложбе; 

- Учешће на сајмовима образовања, промоција Школе. 

 

 

Септембар 2018. 

 

- 28.9.2018. и 2.10.2018. ученици другог разреда су са наставницом Љиљаном Теодоровић Милинковић 

посетили изложбу под називом „Чудо какофоније“ у оквиру Октобарског салона 2018.   
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Октобар 2018. 

- Ученици и наставници школе посетили су 63. Међународни сајма књига и традиционално купили књиге 

за школску библиотеку; Библиотека је путем добротворне акције „Поклонимо књигу школској 

библиотеци“ обогаћена за 189 примерака књига;  

- 10.-12.10.2018. Ученици и наставници школе посетили су међународни фестивал филма особа са 

инвалидитетом и конференцији БОСИФЕСТ 2018. СТОП РАМПАМА. Приказано је 15 филмова, а наши 

ученици су учествовали као волонтери; 

- 13.10.2018. Ученици 1. и 2.  разреда са наставницима гледали представу „Пре рата“ у „Академији 28“; 

- 16.10.2018. у Установи културе „Вук Караџић“ на сцени „Култ“, организована је свачаност поводом 

доделе награда ученицима и менторима који су освојили неко од прва три места на републичким 

такмичењима. Из наше школе награду за освојено прво место на 19. Републичком такмичењу ученика 

четвртог разреда средњих школа, образовног профила зубни техничар,  које је одржано у мају на 

Дивчибарама, добила је ученица Андреа Попадић, ментор Ана Савић; за освојено друго место, на истом 

такмичењу, добио је ученик Милош Радановић, ментор Зорица Шћекић и за освојено треће место, на 

истом такмичењу, награду је добио ученик Ђорђе Стиковић, ментор Ана Савић. Награде су добили и 

ученици Јовановић Марија и Драгослав Маринковић, ментор наставница Љиљана Теодоровић 

Милинковић, за освојено друго и треће место на републичком такмичењу ученичког ликовног 

стваралаштва;  

- 21.10. Дан сећања на српске жртве у 2. светском рату - обележавање (В. Петровић, ученици 2. разреда); 

- 26.10.2018. ученици другог разреда су са наставницом Љиљаном Теодоровић Милинковић посетили 

изложбу слика и скулптура под називом „Незавршено“ сликара Лазовић Мирослава и вајара Стошовић 

Михаила.  

 

 

 

 

 

Новембар 2018.  

- 11.11. Дан завршетка Првог светског рата, обележавање, Петровић, В. 

- 13.11.2018. ученици другог разреда су са вероучитељем Александром Лукићем посетили Музеј Српске 

православне цркве, корелација са предметима Историја, Српски језик и књижевност и Ликовна култура; 

- 17.11.2018. ученици и наставници су гледали представу „Три класе и госпођа Нушић“ у Београдском 

драмском позоришту; 

- 22.11.2018. ученица Ева Живковић, 4/4 одељење, освојила је прво место на Републичком такмичењу 

литерарних радова; 

- 25.11.2018. наставници гледали позоришну представу „Осама касаба у Њујорку“, Звездара театар; 

- 29.11.2018. Ученици другог разреда са координатором Ученичког парламента присуствовали извођењу 

позоришне представе „Мотори“ за средњошколце, у оквиру реализације програма у области превенције 

безбедности ученика у саобраћају. 

- 30.11.2018. посета 123 ученика другог разреда изложби „Пази, отровно!“ у Природњачком музеју у 

Београду са наставницом биологије Ј. Петковски. 
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Децембар 2018. 

- Обележавање Дана борбе против АИДСа, ученички парламент; 

- Обележавање Дана особа са инвалидитетом, ученички парламент; 

- У оквиру традиционалне новогодишње приредбе одиграна је представа „Љубав, навика, паника“ у 

режији професорке Весна Кнежевић Живић; У оквиру приредбе приказана су и два филма: Филм 

„Moustache of Professor Nikolic“ на енглеском језику у организацији професорке Наташе Алимпијевић, 

као и филм „24 минута са Зуботехничком школом“, аутора професора Владимира Весића; 

- Објављен је нови број часописа ЗТС МЕДИЈА. Часопис обухвата разна интересовања ученика и 

наставника школе, јединствен је по свом садржају, а резултат је примене наученог на семинару. Часопис 

постоји у електронској верзији на сајту. Уредник часописа је наставница Ениса Меноски са својим 

сарадницима; 

 

 

 

Јануар 2019 

- 15.1.2019. Ученици првог разреда, са наставницом Љиљаном Теодоровић Милинковић, посетили су 

изложбу слика Јошкин Шиљана у галерији Хаос и изложбу Боја, форма, функција Јоване Чајовић у 

галерији Коларац 

- Обележен је Дан сећања на жртве Холокауста низом пригодних предаваља и пројекцијом филма 

„Пијаниста“; 

- Школска слава Свети Сава је ове године обележена пригодном изложбом у холу Школе и одласком у 

цркву на освештавање славског колача и жита. Домаћини су били Томислав Алавања и Александра 

Мијовић; 

 

Фебруар 2019. 
- фебруар 2018. одржана Недеља љубави (ликовне изложбе, вече љубавне поезије наших ученика), 

организација Ученички парламент; 

- 18.02.2018. посета позоришној представи „Клаустрофобична комедија“- Звездара театар: 

 

Март 2019. 
- 8.3.2019. у ДКЦ одржана је приредба у организацији удружења „Плава шкољка“, у којој су учешће узели 

наши ученици 1/6 одељења са својом наставницом с. Неагић и педагогом приправником Ј. Јовић. 

- 11.3.2019. ученици 1/4 са својим одељењским старешином Н. Петровић посетили су кафић „Звуци срца“ 

у коме раде особе са потешкоћама у развоју. 

 

 

Април 2019. 

- 19.4.2019. ученици 1/5 су са наставницом Н. Петровић посетили Музеј Паје Јовановића. 

- 22.април, обележавање Дана сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 2. 

светском рату, Петровић В., ученици другог разреда.   

- 24.4.2019. ученици 2/2 одељења су са наставницом ликовне културе Љ. Теодоровић Милинковић 

посетили изложбу скулптура академика Светомира Арсића Басаре у галерији САНУ и изложбу слика 

савремене сликарке Јасмине Калић у галерији Удружења ликовних уметника Србије. 
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Мај 2019. 

- 16.5.2019. у организацији Градске општине Звездара одржана је трибина „Мој ју-тјуб канал – култура, 

могућности, цаке и трикови“. Ученици 2/4 Миленковић Димитрије, Јовашевић Јанко и Митровић Алекса 

учествовали у трибини.  

- У организацији „Хенди центра Колосеум“ у Сава Центру одржана је радионица „Харфа“, где су 

учествовали ученици Александра Јанковић и Милица Бабић из 3/1, Нађа Пољак и Сара Нешковић 3/4, 

Дејан Станојевић и Тамара Весић 2/6 одељење. Ученике пратила Јелена Јовић, педагог приправник. 

- 17.5.2019. у Пан театру одржана је манифестација Први глас Звездаре у организацији Градске општине 

Звездара и Ученичког парламента. Катарина Ђуровић из 3/3 одељења добила је посебну похвалу за 

певање и ваучер у вредности од 1000 динара, Душан Димитријевић 3/3 похвала за најбољу реп изведбу и 

Урош Симић 2/3 похвалу за ауторску песму. Ученици су добили ваучер од 2000 динара за књижару 

Делфи. Ученике пратила координатор Ученичког парламента Милица Трбојевић. 

- 18.05.2018. посета ботаничке баште „Јевремовац“, наставник Јелена Петковска са ученицима 

- Историјски маскенбал, Петровић В., опраштање са предметом историја, ученици другог разреда. 

- Прослава последњег наставног дана у школи – матуранти, одељењске старешине. 

- 24.5.2019. поводом пројекта МУПа и МПНТР Србије „Матура“, одржана је манифестација „Плешимо 

заједно против насиља“. 60 матураната ЗТШ су са наставницима Миливојевић, Алавања и Јовић узели 

учешће у матурантском плесу.  

- 24.5.2019. изашао је 5. број електронског часописа ЗТС МЕДИЈА, у чијој припреми је учествовао велики 

број ученика, са својом наставницом Асијом Меноски. Часопис је доступан на сајту школе. 

- 31.5.2019.  110 ученика првог разреда  су са својим наставницама Петковски, Неагић и Петровић 

посетили Ботаничку башту „Јевремовац“.Уз стручне водиче ученици су упознали занимљиве биљне 

врсте и посетили Јапански врт. 

 

 

 

Јун 2019. 

- 02.06.2019. На Републичком такмичењу ученичког ликовног стваралаштва ученица наше школе Невена 

Марковић освојили је друго место, ментор Љиљана Теодоровић Милинковић; 

- Прослава Матурске вечери - свечана додела диплома,  диплома Вук Караџић и награда: Златан ножић, 

Златна шпатула, Ученик генерације, Спортиста генерације. 

- 17.6.2019. Одржан је Историјски маскембал за ученике другог разреда. Реализација наставница историје 

В. Петровић. 

- 18.6.2019. ученици другог разреда су са наставницом ликовне културе Љ. Теодоровић Милинковић 

посетили изложбу „Шилски пејзаж“ Саве Шумановића у галерији Дома војске. 

- 19.6.2019. у школи је одржано предавање „Бонтон у свакодневној комуникацији са особама са 

инвалидитетом“ у сарадњи са Хенди центром Колосеум у оквиру часа Здравствене психологије. 

Наставнице С. Ђорђевић, М. Пеулић и Ј. Јовић   
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ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

 

Број чланова секције 22 

Руководилац секцијом Јелена Петковски 

Број одржаних часова 35 

Септембар 2018. - формирана секција, подељена задужења на основу интересовања. 

 

 

 

 

 

Новембар 2018. 

- Презентацију на тему Рециклаже, ученице Јана Секулић 2/1, Нада Џебић 2/1, Ања Тривић 2/1,  

презентовале су ученицима других разреда  2/1,2,3,4 након чега су подељене брошуре о рециклажи; 

- 24.11.2017. одржани је 4. Дан здраве исхране, реализација: чланови еколошке секције, Јелена 

Петковски, Тања Жутић и Софија Ераковић (22 ученика)  

- Ове године су ученици припремили здраве оброке - хељдине палачинке, бомбице од шаргарепе, слане 

галете, витаминску салату, воће, чај. Понудили су и козметичке препарате које могу припремити сами 

код куће. Радили су Трим тест како би проверили физичке способности ученика. Представљен је  

ученицима модел шаке из Зимбабвеа као једноставан начин за одређивање дневне количине  протеина, 

угљених хидрата (скроб и воће), поврћа  и масти. Ове активности је пратила презентација на видео биму 

на тему Здраве исхране  

- 30.11.2018. Посета изложбе „Пази, отровно!“ у Природњачком музеју у Београду (123 ученика других  

разреда и чланови секције). 

 

Март 2019. 
- Угрожене животињске врсте у Србији - презентација неколико угрожених врста животиња у холу школе  

- 24.3.2019. Године одржана предавања „Сат за Планету Земљу“ под слоганом „Скини се са пластике 

навуци се на природу'' ученице 1/1 Бероња Ива и Дубајић Јована упознале су ученике првог разреда са 

овом активношћу и промовисале одговоран однос према природи. 

 

 

 

Април, мај 

 2019. 

- 10.4.2019. „Експерименти и огледи у природним наукама - физици, хемији и биологији“, Експеримент из 

биологије  се односио на разлагање молекула ДНК у конкретној смеси органских елемената (јагода). 

Тинтор Ђорђо (43), Касом Павле (43) 

- 22.4.2019. Дан планете Земље –  2/3 Ана Витић и Тијана Митровић направиле пано на дату тему који је 

излошен у холу школе 

- 31.5.2019. Ботаничку башту ''Јевремовац''  посетило  110 ученика првих разреда и чланови секције. 
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Планиране активности 

које нису реализоване 

Није било довољно времена за организацију и реализацију предавања Пут отпадних вода,  Загађеност вода у 

Србији,  превише активности је било планирано.   

Уни стем дан није организован ове године, али смо у холу школе организовали угледни час “Експерименти и 

огледи у природним наукама - физици, хемији и биологији“, 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Секцијом руководи  Радмила Милановић 

Број ученика  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности, време 

реализациије 

СЕПТЕМБАР 2018. 

Окупили су се стари чланови и нови чланови ове секције. Секцију је чинило седам ученика различитих 

разреда. Усвојен је план рада, а нови чланови су упознати и са досадашњим радом секције.  

ОКТОБАР 2018.  

Избор песама за казивање (у складу са полом, узрастом и афинитетима ученика), казивање песама, вежбање 

артикулације на вокалним брзалицама. 

НОВЕМБАР 2018. 

Вежбање правилне акцентуације и дикције на изабраним песмама савремене књижевности,говорење 

одабраних песама савремене књижевности, вежбања (дикција, правилан положај тела, правилно дисање, 

акценти-генитив множине, паузе, пасажи, блокови, логички акценат). 

ДЕЦЕМБАР 2018. 

Вежбања (дикција, правилан положај тела, правилно дисање, акценти-генитив множине, паузе, пасажи и 

блокови, логички акценат). 

ЈАНУАР И ФЕБРУАР 2019. 

Припреме за школско такмичење рецитатора-вежбе (рад на одабраним песмама са пријављеним ученицима), 

школско такмичење, читање песме и њена анализа, акцентовање, дужине, подела песме на веће мисаоне 

целине-пасаже, на блокове (реченица или реч), проналажење логичких акцената, градације. 

МАРТ 2019.  

Вежбања (пробе), припреме за Општинско такмичење, Општинско такмичење и пласирање на Градско 

такмичење (Петар Милуновић 2/1 – 3. место на Општинском такмичењу и Растко Ђурић 4/2 – 1. место на 

Општинском такмичењу).  

АПРИЛ 2019. 

Вежбања (пробе), Усклађивање гласности, вежбање дикције. Учење песме напамет. Градско такмичење: два 

ученика, Петар Милуновић 2/1 и Растко Ђурић 4/2 учествовали су на Градском такмичењу. Растко Ђурић 

освојио је 1. место на Градском такмичењу и пласирао се на Републичко такмичење. 
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ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 

Руководилац секције  Весна Кнежевић Живић 

Број ученика  10 

 

 

 

 

 

Октобар 2018. 

Одржан први радни састанак досадашњих чланова драмске секције и донета одлука о пријему нових чланова. 

Усвојен план рада за школску 2018/2019. годину. 

Извршена анализа рада и резултата у школској 2017/2018. години. 

Приказани снимци претходних представа постављених на Yu Tube канал Школе. Коментарисање и анализа 

изабраних драмских текстова и реализације у школским условима. Стари чланови пренели су своја искуства 

у досадашњем раду. 

Чланови су дали своје предлоге за побољшање услова за извођење школских представа. Предложили су 

израду костима и сценографије како би се простор оплеменио и заличио на сцену. 

Формирана је секција, Чланови су: глумци: Снежана Новчић III/3: Анђела МанојловићIII/2; Нада Џебић, 

Петар Милуновић II1; Душан Јанићијевић, Тијана Ћурчић, Ива Караџић, Димитрије Куч, Вук Бојанић, 

Михајло Младеновић III/1.  

Проучаван одабрани текст из серије „Љубав, навика, паника“ на предлог ученице Снежане Новчић. 

Прилагођавање текста времену трајања представе и условима извођења. Текст је адаптирала ученица 

Снежана Новчић. 

Одржане читалачке пробе на којима је извршена и подела улога. 

 

 

Новембар 2018. 

 

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. 

Груписање лица и ствари на сцени. 

Вежбања сценских покрета у комбинацији са текстом. 

Усвајање текста напамет. 

МАЈ 2019. 

Услед поклапања термина два Републичка такмичења и неразумевања организатора, ученик Растко Ђурић не 

одлази на Републичко такмичење у рецитовању. 

ЈУН 2019. 

Анализа рада у претходној школској години, предлози ученика за план рада секције у школској 2018/2019. г. 
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Децембар 2018. 

Увежбаване сценске ситуације, анализирани драмски карактери на импровизованој позорници. 

Вежбање дикције, акцентовање, говорнe радње на одабраном тексту. 

Сценографија и костими (осмишљавање костима и декора у складу са драмским временом и карактером 

драмских јунака). 

Осмишљавање звучних ефеката и музичких деоница у складу са текстом. 

Израда и постављање декора. 

Генерална проба. 

Премијера (школска приредба) - у холу школе  27.12.2018, у 13.00 часова. 

Одгледан снимак представе који је постављен и на Yu Tube. Сви чланови су добили компакт дискове са 

снимком представе и похваљени су на Наставничком већу за изузетно успешно извођење. Размењена 

искуства и задовољство због великог успеха. 

 

 

МЕДИЈАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

Секцијом руководи  Маја Врачар, педагог 

Број ученика  28 

Број састанака  6 састанака  

 

 

 

 

Активности, време 

реализације 

У оквиру плана рада медијаторске секције Зуботехничке школе реализиван  је семинар из области превенције 

конфликата–вршњачке медијације 28. фебруара и 1. марта у простору школе. Циљна група семинара били су 

ученици 1. и 2. разреда, 24-оро ученика који су изабрани на основу  критеријума уз консултације са 

одељењским старешинама. Изабрани ученици су чланови медијаторске секције коју води педагог Маја Врачар 

и педагог приправник Јелена Јовић. 

Циљ програма „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију” је оспособљавање  адолесцената 

за ненасилно решавање сукоба.  Реализацијом семинара „Вршњачка медијација»  ученици  су упознати са 

следећим темама: 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. После обуке медијатори су израдили  акциони 

план за примену вршњачке медијације у школи. У изради акциониог плана ученици су били веома креативни. 

Њихови  предлози су да кроз представе, часове одељенске заједнице, семинаре шире идеје ове секције, а све у 

сарадњи са ученичким парламентом, заинтересованим професорима и ученицима, ПП службом,  као и кроз 

сарадњу са драмском секцијом. Ове активности би организовали у међусменама, на  полугодишту или пред крај 

године. Медијација  је поступак решавања конфликата уз помоћ неутралне треће стране медијатора.                   
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У медијацији  стране у сукобу слушају једна другу, сагледавају позицију друге стране и покушавају да нађу 

решење које је прихватљиво за обе стране уз помоћ медијатора. Примена медијације доприноси развијању 

комуникацијских вештина, лидерских вештина и подизању нивоа одговорности код младих јер се уче да 

настале конфликте решавају самостално. 

Гостовање педагога на Ученичком парламенту и промоција рада медијаторске секције. 

Студент Сашка Миловановић је гостовала на састанку медијаторске секције који је имао за циљ размену 

искуства и активирање наученог и примењеног кроз бројне радионице и активности које су реализоване у 

претходном периоду.  

Ова радна активност са ученицима, подразумевала је да се припреми излагање на тему ,,Медијација у школи и 

улога педагога у процесу медијације“. Излагање је отпочето са предавањем о конфликтима и стиловима у 

решавању конфликта, а затим се наставило са дискусијом са ученицима о одређењу медијације и примене 

вештине медијације. Час је завршен поделом сертификати којим се потврђује да је ученик похађао-ла семинар 

за младе ,,Оснаживање младих кроз школску/вршљачку медијацију“ . 

 

 

 

 

 

Евалауција рада 

секције и израда 

плана за наредну 

годину: 

 

  Као предлог акције коју је могуће и потребно реализовати након обављене активности јесте примена 

медијационе технике и у конфликтним ситуацијама које се дешавају у реалном школском контексту. Важно је 

показати ученицима да медијација има своју примену у школском и ваншколском животу. Поред овог, неки од 

предлога акција у оквиру медијаторске секције могу да буду:  

У даљем раду секције следеће школске године 2019/2020. планирамо да наставимо: 

 Наставити са оснаживањем и едукацијом значајних актера како би на прави начин препознали предности 

медијације и опасности вршњачког насиља кроз различите активности (израде постера, организовати 

излагања око важних датума- на пример излагање поводом Међународног дана толеранције, повремене 

радионице- пример радионица потражити у ,,Вршњачка медијација- водич за педагоге и психологе“ , 

посете часовима одељенске заједнице и слично) 

 Развијање културе дијалога између ученика како би превентивно деловали и спречили појаву сукоба или 

када се сукоб догоди подстицати ученике да примене вештине медијације у решавања конфликта, како би 

суделовали у превенцији вршњачког насиља 

 Континуирано и доследно пратити и евалуирати исходе како би се утврдила ефективност  рада 

медијаторске секције и водити неопходну документацију. 

 Израдити у сарањи са учесницима семинара презентацију на којој би представили резултате рада осталим 

члановима школског колектива, заинтересованим појединцима и институција у окружењу. Превенција 

различитих облика и форми вршњачког насиља у школи не подразумева само парцијелно деловање 

школског педагога. Школа својим деловањем у оквиру медијаторске секције, може и треба да повеже 

различите актере, појединце и институције у окружењу у циљу остваривања кооперативног деловања у 

превенцији вршњачког насиља. То даље значи да је потребно остварити сарадњу са родитељима и 
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заинтересованим поједнацима и институцијама у окружењу. Како би се постигли бољи резултати у 

области превенције, школа у оквиру рада медијаторске секције треба наставити сарадњу са родитељима, 

организовањем различитих активности: 

 Активности подучавања - предавања, трибине или панел дискусије на тему превенције 

вршњачког насиља или медијације као облика превенције вршњачког насиља у школи 

 Активности гледања видео снимака у вези са темом вршњачког насиља или  активности снимања 

различитих симулација медијације и групне дискусије на задату тему 

 Едуковање родитеља и наставника о различитим облицима вршњачког насиља и њиховој 

превенцији. 

Сарадња са другим школама које су прошле такође медијаторску обуку може омогућити размену 

искуства, информација о успешности, тешкоћама и даљим корацима у оквиру рада секције. Сарадња школе и 

окружења може омогућити и пружити материјалну, техничку и стручну помоћ у реализацији активности за 

родитеље у вези са медијацијом као једном облику превенције насилног понашања.  

Нит која треба да повезује све активности у оквиру медијаторске секције, о предлозима за унапређивање 

школске праксе и рада педагога осноси се на партиципацију. Партиципација свих значајних актера васпитно-

образовног процеса је основа квалитетног школског живота и рада. Без истинског учешћа свих горе наведених 

актера, без њиховог суделовања у превенцији, нема ни истинске превенције насиља у школи. Превенција 

вршњачког насиља је актуелно друштвено питање и школа не може и не треба деловати сама у преузимању и 

остваривању превентивних мера. Уколико изостане иницирање активности којима се промовише превенција 

вршњачког насиља, уколико изостану активности инициране од стране ученика, наставника, стручних 

сарадника и родитеља, уколико изостане заинтересованост за активности превенције на локалном и ширем 

друштвеном нивоу, уколико изостане деловање органа власти а школа се види као једини друштвени чинилац 

који може својим парцијалним ангажовањем да истраје у превенцији вршњачког насиља, односно уколико 

нисмо спремни да сви заједно деламо у циљу превенције насиља, учинићемо да се оно рапидно шири и на 

велика врата уђе у школску праксу. 
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ФОТО СЕКЦИЈА 

 

Секцијом руководи 

наставник 

Владимир Весић 

Број ученика 

обухваћених секцијом 

10 

 

Септембар 2018. 

 

Фотографисање орјентационог кретања на Koшутњаку; 

Фотографисање и израда филма о пријему првака; 

Фотографисање екскурзијe ученика треће године. 

Фотографисање посете ученика из Хрватске у оквиру пројекта Е-медика 

 

Октобар 2018. 

 

Фотографисање БОСИФЕСТА; 

Фотографисање општинског такмичења у малом фудбалу; 

Фотографисање градског такмичења у фудбалу. 

 

Новембар 2018. 

Фотографисање акције добровољног давања крви; 

Фотографисање обуке у моделовању фиксних надокнада у наставној бази Зуботехничке школе; 

Израда филма фото секције за конкурс Новогодишње емисије „Вече са Иваном Ивановићем“.  

 

 

 

Децембар 2018. 

Фотографисање новогодишње приредбе; 

Израда филма новогодишње представе „Љубав, навика, паника“; 

Израда новогодишњег филма на енглеском језику „бркови професора Николића“; 

Израда новогодишњег филма „24 минута са Зуботехничком школом“; 

Фотографисање дечије новогодишње представе за децу запослених; 

Фотографисање посете ученика дому за незбринуту децу Јован Јовановић Змај; 

Фотографисање предавањa др спец. Протетике Сање Штефанчић 

Јануар 2019. 

Фотографисање угледног часа физичког васпитања и морфологије зуба 

Фотографисање новогодишњих честитки 

Фотографисање градског такмичења у ватерполу 

Фебруар 2019. 

Фотографисање и израда филма и израда паноа са скијања „Val’d Alos  2019“; 

Фотографисање Дана љубави 

Фотографисање семинара „Оснажвање младих кроз школску/вршњачку медијацију“ 

 

Март 2019. 

 

Фотографисање сајма образовања у ОШ Филип Кљајић Фића; 

Фотографисање општинског такмичења у рецитовању; 

Фотографисање предавања ученицим четврте године о Војсци Србије; 
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Фотографисање посете Плавој Шкољци. 

 

 

Април 2019. 

 

Фотографисање са Београдског маратона. 

Фотографисање акције добровољног давања крви 

Фотографисање међународног такмичења у Морфологији зуба одржаном у Словенији 

Фотографисање завршног дела такмичења у Моделовању фиксних надокнада 

Фотографисање ускршње  продајне изложбе 

Фотографисање дванаесте смотре Е-медика у Тухељским топлицама 

 

 

Мај 2019. 

Фотографисање угледног часа анатомије и физиологије и физике 

Фотографисање и израда филма са прославе матураната; 

Фотографисање мајских сусрета; 

Фотографисање такмичења из фиксне протетике ученика другог разреда; 

Фотографисање такмичења из фиксне протетике ученика трећег разреда. 

Фотографисање Хуманитарног турнира 

Фотографисање угледних часова из предмета физика, биологија, хемија 

 

Јун 2019 

Фотографисање Историјског маскенбала; 

Фотографисање матурске вечери 

Фотографисање екскурзије ученика прве године у Виминациуму; 

Фотографисање Радионице „Canдulor“ 

 

ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 

Секцијом руководи 

наставник 

Светлана Ђорђевић 

Број ученика 

обухваћених 

секцијом,  

Активности, време 

реализациије 

Ове школске године није реализован Годишњи план рада планинарске секције. Разлози су неадекватне 

временске прилике у терминима када су акције биле планиране као и недовољна заинтересованост ученика 

због школских обавеза и екскурзија. Приликом евалуације рада секције, узете су у обзир све отежавајуће 

активности, те је за План за наредну школску годину обогаћен посетом Виминацијуму планираном у мају 

месецу. 
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СЕКЦИЈА ЗУБНИХ ТЕХНИЧАРА „КОРОНА“ 

 

Секцијом руководи 

наставник 

Светлана Петковић 

Душко Стојановић 

Број чланова секције 8 

Број одржаних часова 30 

 

 

 

 

Активности, време 

реализациије 

Септембар 

Рад са гипсом (изливање кокила, отисака за пацијенте, отисака са фантома). За млађе разреде, израда фигура 

од гипса. 

Октобар 

Моделовање топлом и хладном методом. 

Новембар  

Моделовање – учећи на грешкама и методом корак по корак. 

Децембар 

Креативн арадионица (сваки ученик према својим могућностима и свом избору моделује различите фигуре). 

Новогодишња изложба досадашњих радова. 

Април 

Оклузална морфологија – усвајање знања (теоретско знање – презентација и панои). Оклузална морфологија 

– практични рад. 

 

 

Планиране 

активности које нису 

одржане 

Децембар 

Новогодишња изложба досадашњих радова. 

Разлози: Ученици су и ове године показали веће интересовање за моделовање фиксних надокнада, 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 2019-2020. 
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СЕКЦИЈА СТОМАТОЛОШКИХ СЕСТАРА ТЕХНИЧАРА 

 

Секцијом руководи 

наставник 

Др Димитрија Дамјановски и др Драгана Ражнатовић 

Број ученика 

обухваћених секцијом 

45 ученика (III/5; III/6; IV/5; IV/6) 

 

 

Активности, време 

реализациије 

- 13.9.2018 – Пријем нових чланова у секцију (ученици трећег разреда образовног профила 

стоматолошка сестра-техничар); 

- Доношење плана рада и упознавање чланова са планом рада секције; 

- 20.10.2018 – Посета ученика стоматолошке секције образовног профила стоматолошка сестра - 

техничар Зуботехничке школе сајму стоматологије и медицине у Београду (присуствовало 22 

ученика); 

- 25.4.2019 - Одржан угледни час у ком су учествовали чланови секције са темама „Материјали у 

стоматолошкој протетици“ и „Анафилактички шок“. 

 

СЕКЦИЈА ПРВЕ ПОМОЋИ 

Секцијом руководи 

наставник 

Слађана Неагић 

Број ученика 

обухваћених секцијом 

20 

 

 

 

 

 

 

Активности, време 

реализациије 

Током школске 2018/2019 године,секција прве помоћи имала је 20 чланова, ученика  првог  и другог разреда 

.На часовима секције ученици су увежбавали реалистичке приказе повреда (поступак шминкања и 

маркирања различитих повреда), као и поступак збрињавања повређених лица по принципима тријаже, по 

оцењивачким листама и критеријумима  које се користе на такмичењима.Три ученице (Урукало Ања, Балија 

Елма и Вујновић Марија) су током месеца априла, (20,21.4.2019.) присуствовале обуци за шминкере која је 

реализована у просторијама Црвеног крста Звездара. 

  На Општинском такмичењу у пружању прве помоћи, које је одржано 19.5.2019. на којем сам била 

ангажована као судија, ученице Балија Елма и Вујновић Марија  учествовале су као симуланти повреда, док 

су још две ученице, чланице секције прве помоћи (Гарибовић Тања и Жујевић Марија), учествовале као 

чланице екипе прве помоћи  ученичког дома „Карађорђе“. 
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  Осим активности у области прве помоћи, чланови секције током школске године, учили су и основе 

знаковног језика, у циљу додатне едукације ученика за  постизање боље комуникације са особама које имају 

аудитивна оштећења, с обзиром на то, да ће кроз свој професионални рад, као стоматолошке сестре –

техничари и зубни техничари  долазити у контакт са различитим групацијама  пацијената. 

  За овај сегмент рада у оквиру секције, ученици су били посебно заинтересовани. Током године урадили су 

паное знакова за оба писма – ћирилично и латинично. Такође, током часова секције, ученици су учили  

основне елементе комуникације на знаковном језику (представљање, поздраве). 

  На основу заинтересованости и мотивисаности  ученика за ову додатну едукацију,  она ће бити планирана 

за наредну  школску  годину, са идејом да ученици који су научили основне елементе знаковног језика, то 

стечено знање пренесу својим вршњацима у одељењу, на часовима одељењске заједнице.  

 

ШАХОВСКА СЕКЦИЈА 

 

Секцијом руководи 

наставник 

Синиша Хорват 

Број ученика 

обухваћених 

секцијом,  

Активности, време 

реализациије 

Шаховска секција школске 2018/2019 није имала довољан број заинтересованих ученика и није реализовала 

активности планиране Годишњим програмом рада школе. У евалуацији рада секције на стручном већу 

друштвених наука наставник Хорват Синиша је разматрао услове и начине рада за наредну школску годину 

који ће допринети активирању ученика у раду шаховске секције. Направљен је детаљан план рада са новим 

планираним активностима попут шаховског турнира, који има за циљ укључивање ученика.  
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САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Координатор  Томислав Алавања 

 

 

 

 

 

Новембар 2018/ 

децембар 2018. 

 ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ су традиционални програм који Пријатељи деце 

Звездаре реализују са циљем да се, кроз интеракцију деце песника и афирмисаних писаца, код деце и 

младих развија љубав према поезији и писаној речи уопште. На овогодишњи конкурс стигло је преко 

150 песничких остварења из свих 12 основних школа и 5 од 9 средњих школа на Звездари (Шеста 

београдска гимназија, Седма београдска гимназија, Зуботехничка школа, Фармацеутско-

физиотерапеутска школа и Школа за машинство и уметничке занате „Техноарт“). Школски сусрети 

(укупно 5 сусрета) су одржани 13. и 14. новембра 2018.г. у Библиотеци-галерији „Бранко Миљковић“, а 

у улози водитеља била је песникиња Љиљана Нинковић Мргић, која је са Мирјаном Ђукановић, 

професорком књижевности и Снежаном Ђорђевић, песникињом и председницом организације 

Пријатељи деце Звездаре, жирирала пристигле песме. На финалном сусрету одржаном 22. новембра, 

сусрело се 26 школских победника, а жири је у свакој категорији доделио по неколико награда: 

СРЕДЊОШКОЛЦИ 

1. НАГРАДА - СОБА, Ева Живковић 4/4, Зуботехничка школа  

2. НАГРАДА - КОЛЕВКА ПОСТОЈАЊА, Марина Атанацковић 4/1, Седма београдска гимназија 

3. НАГРАДА - КАКО? Милица Вукосављевић 3/6, Школа за машинство и уметничке занате Техноарт 

Београд  

Сви учесници такмичења добили су годишње чланске карте Библиотеке „Вук Караџић“, а финалисти су 

награђени и дипломама, торбицама и књигама. Добитници првих награда у свакој категорији 

представљaли су нашу општину на градском такмичењу које је одржано 9. децембра 2018. године у 

Градској општини Врачар. Ева Живковић, ученица 4/4 Зуботехничке школе је освојила 1. награду, 

док су Лена Чукаловић 4/2 и Николина Митић 5/1 из ОШ „Марија Бурсаћ“ награђене трећим наградама. 

Објаве о програму: http://zvezdara.rs/opstinsko-takmicenje-djacka-pesnicka-susretanja-2018-19/ 

 

 

 

Јануар 2019. 

 На основу јавног позива упућеног од Градске општине Звездара за подношење пријава 

пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама, 

Зуботехнихничка школа је у сарадњи са Фармацеутско-физиотерапеутском школом конкурисала на 

исти, који је објављен 24.1.2019. У поступку доделе финансијских средстава за реализацију 

пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама 

разматрани су пројекти који утичу на један од следећих циљева или на више њих: 

- пројекти/програми који утичу на подизање знања и вештина код деце и младих у вези са заштитом 

од злоупотребе психоактивних супстанци, заштитом од насиља, злостављања и занемаривања и 

http://zvezdara.rs/opstinsko-takmicenje-djacka-pesnicka-susretanja-2018-19/
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других облика ризичног понашања 

- пројекти/програми који доприносе подизању знања и вештина код наставника и родитеља у области 

заштите деце од злоупотребе психоактивних супстанци, заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања и других облика ризичног понашања, укључујући и пројекте размене примера добре 

праксе у области унапређења безбедности ученика 

- пројекти/програми који доприносе развоју и поштовању расне, националне, културне, језичке, 

верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости. 

 Зуботехничкој и Фармацеутско-физиотерапеутској школи је за реализацију пројекта додељено 

181.000,00 динара 

 

 

 

 

 

 

Март 2019. 

 19. марта 2019. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА, у оквиру програма „КУЛТУРА 

ГОВОРА– РЕЦИТАТОРИ“ одржано је. у позоришту „Пан театар“. На такмичењу су учествовала 

укупно 72 рецитатора из свих 12 основних и 8 средњих школа (није учествовала Грађевинска-техничка 

школа „Бранко Жежељ“). Наступе рецитатора оцењивао је стручни жири у саставу: Оливера 

Викторовић, професор глуме и глумица;  Снежана Ђорђевић, песникиња и председница oрганизације 

Пријатељи деце Звездаре и Бојана Ђурашковић, глумица. У складу са пропозицијама, из сваке 

такмичарске категорије стручни жири је одабрао по 3 најбоља рецитатора која ће општину Звездара 

представљати на градском такмичењу. У наставку је Одлука жирија: 

Старији узраст 

1. Награда -Стефан Радовановић 3/2, Геодетска техничка школа, ОПСЕСИВНО КОМПУЛСИВНИ 

ПОРЕМЕЋАЈ – Нил Хилборн, Педагог: Амира Петровић 

2. Награда - Растко Ђурић 4/2, Зуботехничка школа, IN MEMORIAM – Mирослав Антић, Професор 

српског језика и књижевности: Радмила Милановић 

3. Награда, Петар Милуновић 2/1, Зуботехничка школа, СЛЕПИ НАС НИСУ ВОДИЛИ КРОЗ МРАК – 

Славко Дрински, Професор српског језика и књижевности: Радмила Милановић. Библиотека „Вук 

Караџић“ – Звездара наградила је све учеснике такмичења годишњим чланским картама за 

библиотеку, а Пријатељи деце Звездаре су победнике наградили књигама и дипломама. 

https://zvezdara.rs/nasloni-uho-na-pesmu-opstinsko-takmicenje-recitatora-na-zvezdari/?lang=lat 

https://zvezdara.rs/opstinsko-takmicenje-recitatora-odrzano-na-zvezdari/?lang=lat 

 28.03.2019.  САЈАМ ОБРАЗОВАЊА у Београдској пословној школи, одржао се Сајам обрзовања. 

Основци са територије општине Звездаре посетили су догађај. Поред наше школе представио се велики 

број гимназија и стручних школа. Нашу школу представиле су ученице: Маја Пејовић (3-4) , Сара 

Нешковић (3-4) и Јелена Пиљак (1-4) са наставницом Милицом Трбојевић. 

 

 
 Е-МЕДИКА, Терме Тухељ. У пролећној атмосфери, од 4-7. априла 2019. године у Тухељским 

Топлицама одржана је 12. смотра “Дани Е-медика 2019“. На смотри је учествовало 29 хрватских и 

https://zvezdara.rs/nasloni-uho-na-pesmu-opstinsko-takmicenje-recitatora-na-zvezdari/?lang=lat
https://zvezdara.rs/opstinsko-takmicenje-recitatora-odrzano-na-zvezdari/?lang=lat
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Април 2019. 

укупно 8 школа из Словеније, Босне и Херцеговине и Србије, 186 ученика и 123 наставника.Током 3 

дана дружења и едукације, ученици су представили 28 различитих пројеката. ГО Звездара, у оквиру 

реализације пројекта у области унапређења безбедности у школама , представљали су наставници и 

ученици Фармацеутско-физиотерапеутске и Зуботехничке школе и то: наставници-Биљана Васић, Маја 

Павловић, Ивана Пашић и Елизабета Марот и ученици- Марија Николић, Нина Ђуричић, Филип 

Седларевић и Бранислав Бековић из Фармацеутско-физиотерапеутске школе и наставници-Ана Гајић, 

Ива Пилиповић, Наташа Мирковић и Томислав Алавања и ученици-Катарина Ранковић, Ива Насовић, 

Јована Коматина и Ања Марковић из Зуботехничке школе. Ученици Зуботехничке школе представили 

део пројекта и истраживања на теме: „Стисни ил' покажи зубе“,                                                                        

„Хронова болест“, „Вакцинација да или не?“ и „Синдром изгарања на послу“. Оно што је обележило 

12.смотру „Е-медика“ је подизање лествице квалитета истраживања и излагања ученика, њихова 

иновативност, добра организација и јавни наступ. Квалитет радова је нарочито похваљен од хрватских 

агенција. Излагања су могла да се прате и уживо (streaming). Кроз ученичку комуникацију су добијени 

нови подстицаји за даљи развој и сарадњу „Е-медике“. Најављени су новитети за следећу годину попут 

„преноса операција уживо из болница...“ Наши ученици су искористили сваки моменат за дружење за 

вршњацима из Хрватске, Словеније и Босне и Херцеговине. Дружили су се кроз едукацију, али и уз 

гитару и песму. У срцу нам остају превазиђена очекивања и једно дивно и емотивно дружење. 

Програм овогодишње 12.смотре „Е-медика“ можете погледати на линку: 

http://www.e-medica.hr/Portals/0/Tuhelj2019/Program-2019.pdf 

Слике са 12.Смотре „Е-медика“ можете погледати на линку: 

https://photos.app.goo.gl/kq6bYsFkTk2anBaT6 

https://photos.app.goo.gl/xr5Y3LTnWxKHk6oB7 

https://photos.app.goo.gl/XMH9VAyXtQiw9ema9 

https://photos.app.goo.gl/2J8VLR6CgkHdHASq9 

 ШКОЛА ПЕВАЊА У оквиру музичког стваралаштва, ове године се поред традиционалног такмичења 

Први глас Звездаре организовала и кратка школа певања. Радионице су се током марта, априла и маја 

организовале у Геодетској техничкој школи, Фармацеутско – физиотерапеутској школи и Седмој 

београдској гимназији, уторком и четвртком, од 18:00 до 20 часова,а некад и од 16.30 до 18.30. Млади 

су градили правилан певачки стави уметнички израз, развијали изражајност и дикцију и увежбавали 

интерпретацију балада и бржих, у ритмичко-мелодијском смислу, композиција у области забавне, џез, 

класичне и народне (етно) музике. Учесници су се кроз класичне вежбе распевавања, дисања, загревања 

и заједничког певања, музички развијали. Такође на радионицама су одређивали распон гласа, вежбали 

упевавање, стварали композицију, тумачили текст, певали у групама и самостално, по строфама уз 

ритам и музику. Радило се на поједничним песмама које су ученици сами одабрали и на заједничким - 

http://www.e-medica.hr/Portals/0/Tuhelj2019/Program-2019.pdf
https://photos.app.goo.gl/kq6bYsFkTk2anBaT6
https://photos.app.goo.gl/xr5Y3LTnWxKHk6oB7
https://photos.app.goo.gl/XMH9VAyXtQiw9ema9
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“Да има нас”, “Дани су без броја, “Даире. Ове радионице одликовало је добро расположење и увек 

ведра атмосфера. Полазници из различитих школа су се упознавала, дружила, размењивала знања,  

храбрили и подстицали једни друге.  Школу певања водила је Јована Аврамовић, мастер музиколог, 

уредник програма Музичке омладине Београда. Зуботехничку школу представљали су ученици: 

КатаринаЂуровић 3/3, Душан Димитријевић 3/3 и Урош Симић 2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 2019.  

 Такмичење “Прву глас Звездаре”, У петак, 17. маја 2019. године, у Великој сали МЗ „Липов лад“, 

одржано је такмичење Први глас Звездаре, у оквиру Звездаријаде – фестивал цултуре младих. 

Наступило је 29 средњошколаца из звездарских средњих школа и вождовачке Школе за негу лепоте. У 

категорији Рок-Поп наступила су 24 такмичара, а у Етно категорији било је 5 наступа. Програм су 

водили Јована Васић и Војин Павловић из Седме београдске гимназије. Млади извођачи су надахнуто 

наступали и имали велику подршку другара из публике. На крају наступа, сваки учесник је добио 

повељу, еколошку торбу и мајицу са амблемом Звездаријаде и ГО Звездара, као и наставници ментори. 

Жири у саставу Душан Дуда Безуха, познати гитариста, композитор и музички продуцент, Катарина 

Азањац Врачар, флаутисткиња, директорка ОМШ „Владимир Ђорђевић“ и Златко Бокун, познати 

звездарски хирург и гитариста групе „Плутониа“ из Београда, је имао веома тежак задатак. Наградни 

фонд је износио 30.000,00 динара, у вредносним ваучерима Делфи књижаре. Похваљен је наступ 

Катарине Ђуровић из Зуботехничке школе. и она је добила ваучер од 1.000,00 динара. За ауторске 

песме у реп аранжману, са 2.000,00 динара, награђени су Урош Симић и Душан Димитријевић, из 

Зуботехничке школе. 

 Књижевност и литерарно стваралаштво  на  Звездаријади – фестивалу клтуре младих, ове године 

стигли су радови из шест школа са општине Звездара:Грађевинска школа, Зуботехничка школа, 

Медицинска школа на Звездари, Шеста београдска гимназија, Седма београдска гимназија и Техноарт 

школа. 

 24. маја 2019. године У књижевном кутку библиотеке “Бранко Миљковић” одржан је књижевни сусрет 

на коме су додељене награде учесницима конкурса за најуспешнију кратку причу и песму. Жирирано је 

30 прича и 38 песама, учествовало је 30 ученика из шест звездарских школа. О радовима, стваралаштву 

младих и радости коју доносе њихови радови поприлично младој публици, а и жирију, говориле су 

песникиња Даница Вукићевић и Дана Ћирић, иначе чланице жирија. Жирију у саставу Даница 

Вукићевић, песникиња, Вуле Журић, писац и Дана Ћирић, професорка и песникиња, није било лако да 

се одлучи за најбоље радове. Упркос томе, донели су одлуке: Проза, прва награда: Лука Маринковић, 

Прича о свачему и ничему, Медицинска школа друга награда, Ксенија Кандић, Дворац, Зуботехничка 

школа, Наталија Богићевић, Шетња, Живот тече - ко га не стигне остаје сам, Седма београдска 

гимназија, трећа награда, Даница Ковачевић, Бака, Прича о Анђели, Медицинска школа, Сташа 

Лончар, Грижење, Зуботехничка школа 
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ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Вођа пута и 

подносилац 

извештаја 

 

Владимир Весић (1. разред)  

Коста Поповић (3. разред) 

 

 

 

 

 

Екскурзија 

првог разреда 

Лепенски вир - Голубац - манастир Тумане - Сребрно језеро - Виминациум - манастир Горњак – Пожаревац, 

Време одржавања екскурзије од 23.05.2019. до 25.05.2019. године 

Окупљање ученика било је заказано у 07.30 часова испред спортске хале Александар Николић. Сви ученици и 

наставници су дошли на време. Дежурна патрола милиције извршила је преглед аутобуса и возача  од 07.40  до 

8.00 часова након чега смо добили дозволу за полазак.  На  пут је кренуло 128 ученика, 6 професора, два водича и 

вођа пута. После успутне паузе у Голубцу стигли смо до археолошког локалитета и музеја Лепенски вир.  

Уследили су обиласци Голубца, манастира Тумане и Сребрног језера где смо направили паузу пре одласка у 

Римски Легијски Логор Виминациум. По доласку у Виминациум уследила је вечера, дискотека и ноћење. 

Други дан екскурзије био је резервисан за обилазак археолошког налазишта и програм у Адреналин парку 

Виминациум. Ученици и наставници имали су прилике  да се опробају на Полигону легионара (препреке се 

прелазе прескакањем, пењањем, пузањем, провлачењем - самостално или у тиму, проласком кроз блато, воду, 

сламу..), Авантура-парк (полигон са више од 50 пепрека, прилагођене свим узрастима и различитим степенима 

физичке припремљености,  на висини од 1 до 12 метара) и "Zip line-u". 

Трећи дан екскурзије био је резервисан за обилазак манастира Горњак и галерије наше прослављене ликовне 

уметнице Милене Павловић Барили у Пожаревцу. Након обиласка поново смо се вратили у Виминацијум, где смо 

након ручка кренули пут Београда. 

У Београд испред спортске хале Александар Николић смо стигли око 19.00 часова.  

Римски Легијски Логор Виминациум у којем смо били смештени је добар, домаћини сарадљиви, особље љубазно. 

Ученици су били смештени у четворокреветним и трокреветним собамама. Храна одлична, водичи и возачи веома 

добри. 

Програм екскурзије је у потпуности испуњен. 

Екскурзија 

другог разреда 

Због недовољног броја заинтересованих ученика, планирана екскурзија није реализована.  
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Екскурзија 

трећег разреда. 

Северна Грчка, Паралија,  27.09.-1.10. 2017., Агенција Глобус 

На планирану екскурзију кренуло је 109 ученика, одељенске старешине, вођа пута и директор школе. Полазак је 

био заказан за 6:30 на паркингу хале Александар Николић. После решеног проблема око документације возила а 

након прегледаних аутобуса од стране саобраћајне полиције пошли смо ка Грчкој око 8.30. Са неколико пауза и 

без већег задржавања на границама у Паралију смо стигли у послеподневним часовима. Били смо смештени у 

хотелу Закинтос.Собе су биле дво и трокреветне. Хигијена соба на одличном нивоу. Храна је била свежа и 

разноврсна. Другог дана обишли смо манастир Метаморфозис на Метеорима и извор и цркву Свете Петке. Трећег 

дана ишли смо пут Солуна где смо имали панорамско разгледање града, слободно време у Солуну  и посету 

Српском војничком гробљу Зејнтилик где смо традиционално положили венац у име Зуботехничке школе. Након 

тога смо организовано посетили тржни цдентар Космос. Увече смо имали организовано Грчко вече уз 

традиционалну храну и музику. Четвртог дана смо посетили археолошки музеј и остатке древног града Дионис у 

подножју Олимпа. Поподне је било слободно за шетње поред мора и обилазак Паралије. Свако вече било нам је 

организовано, тако да смо три пута ишли у дискотеку и једно вече имали смо националну вечеру са програмом 

фолклора. Храна, смештај и услуга у хотелу су били добри. Деца су била добра, никаквих проблема није било.  

Агенција је испунила све наше захтеве, аутобуси и возачи више него коректни. Водичи добри и предусретљиви. 

Екскурзија 4. 

разреда. 

Због недовољног броја заинтересованих ученика, планирана екскурзија није реализована. 

Зимовање 

ученика, излети 

Планирана зимовања ученика нису реализована због малог броја заинтересованих ученика. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 

Координатор   Милица Трбојевић 

Председник 

парламента 

Подпредседник  

Секретар 

Зорана Милосављевић IV-4 

 

Павле Петковић IV-1 

Сара Здравковић II-1 

Конститутивна 

седница 

07.09.2018. 

Одржано 

седница 

15 
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Септембар 2018 

 

 

 

 

 

 

 

- 07.09.2017. конституисан сазив Ученичког парламента, седници присуствовало 39 представника од укупног 

броја 48; увођење нових представника и подстицање интересовања ученика за рад у Парламенту;  

кандидатура за места председника, подпредседника и секретара. Такође за рад у Школском одбору и Савету 

родитеља делегирани су Марија Живановић IV-2 и Анђела Илић IV-1. 

- На седници уз присуство координатора ученичког Парламента наставнице Милице Трбојевић присуствовали 

су чланови УП где су изабрали нове представнике: за председника изабрана је  Зорана Милосављевић IV-4, за 

подпредседника Павле Петковић IV-1 и за секретара изгласали су Сара Здравковић, ученика II-1. 

- Наставак хуманитарне акције Чеп за хендикеп.   

- 25.09.2018. год. Одржана је седница УП ЗТШ на којој је присуствовала Јелена Јовић педагог приправник и 

педагог наше школе Маја Врачар. 

- 26.09.2018. год. Представништво УП одржало је састанак са директорком ЗТШ др. Биљаном Благојевић Седлар 

где су разговарали о плану и програму УП као и о предлозима и сугестијама представника одељенских 

заједница и њихових представника у УП. 

 

 

 

 

Октобар 2018. 

- 02.10.2018. год одржана је седница представника УП-а Републике Србије и деце активиста у области права 

деце. Скуп се одржао у Народној скупштини РС поводом дечије недеље. Седници су присуствовале Ива Дивац 

2-1 и Мрија Живановић из 4-2. Учесницима се обратио потпредседник НС проф. др. Владимир Маринковић. 

- 08.10.2018. Одржан је регионални хуманитарни концерт у свечаној сали VI београдске гимназије. Концерту је 

присуствовала Јована Павловић. 

- Од 10.10.-12.10. одржан је „Босифест“, у Сава центру, коме је присуствовао велики број чланова УП са 

координатором, великим бројем наставника, наставницом Светланом Ђорђевић координатором волонтерског 

сервиса наше школе.  

- Од 19.10. гост на састанку УП била је Светлана Ђорђевић координатор волонтерског сервиса наше школе која 

је говорила о значају волонтирања. 

 

 

 

 

Новембар 2018. 

- 02.11.2018. гост на састанку УП педагог приправник Јелена Јовић држала је предавање на тему ненасилне 

технике комуникације. 

- 19.11.2018. седници УП присуствовала је психолог Маријана Пеулић, која је одржала предавање на тему 

„Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговање у случају када се насиље деси“. Упознала 

је ученике са Правилником. 

- 21.11.2018. посета “Плавој шкољки” ишли су Ива Дивац, Наталија Кнежевић, Катарина Орловић, Драгана 

Кусић из 2-1, Наталија Илијевски и Анастасија Матковић из 2-2 и координатор Милица Трбојевић. 

- 29.11.2018. На сцени Култ УК Вук Стефановић Каражић 20 ученика 2-4 са координатором УП Милицом 

Трбојевић гледало је представу “Мотори”. Представа поводом превенције у области безбедности ученика у 

саобраћају.  
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Децембар 2018. 

- 03.12.2018. У дечијем културном центру поводом дана особа са инвалидитетом одржана је приредба коју је 

организовала ”Плава шкољка”. Ученици који су били присутни Ана Хованисијан, Теодора Раковић, Сташа 

Јовановић, Ивана Арсић, Милица Божиловић, Нина Правик, Данило Љујић из 3-3, из 3-1 Андрија Јањић, из 4-1 

Лука Лазаревић, Ива Дивац, Наталија Кнежевић из 2-1, Тијана Никодијевић иѕ 3-4, Тијана Малешевић и 

Анђела Илић из 4-1 са координатором Милицом Трбојевић. 

- 24.12.2018. Преставници УП ЗТШ са наставницом Светланом Ђорђевић ишли су у посету дечијем дому Јован 

Јовановић Змај. Наш парламент ове године сакупио је 29 200 динара и од тог новца купљена су средства за 

хигијену, пакетићи са слаткишима, школским прибором. Сакупљено је доста обуће, одеће, играчака, књига. 

Јануар 2019. - Организација и предлози поводом Недеље Љубави. 

 

Фебруар 2019. 
- 25.02.-01.03. УП је организовао манифестацију “Недеља Љубави“. У холу школе постављена је изложба 

ликовних радова ученика наше школе. У оквиру манифестације држане су караоке, такмичење у плесу и 

мађионичарсто. 

 

 

Март 2019. 

- 07.03.- На састанку УП била је педагог приправник Јелена Јовић која је разговарала са парламентарцима који 

су похађали семинар медијације; 

- 08.03. У дечијем КЦ на позив деце и Надице Блажић из Плаве шкољке 10 ученика из 1-6 присуствовало је 

приредби коју су организовали штићеници удружења Плава шкољка. Овим догађајем обележили су 

међународни дан жена. Ученике наше школе водиле су Јелена Јовић педагог-приправник и наставница Слађана 

Неагић. 

- 15. 03. одржан је сајам образовања у ОШ Филип Филиповић на Вождовцу. Ученици који су били на сајму су 

Анђела Павловић и Јелена Тихов1-1, и Наталија илијевски 2-2. Такође са њима координатор наставница 

Милица Трбојевић.  

- 21.03. Ива Дивац 2-1 и Ирена Станишић 2-5 учествовале су на парламенту представника ученика средњих 

школа на општини Звездара. Циљ састанка био је стварање заједничких пројеката који ће помоћи уједињавању 

поменутих школских парламената.  

- 28.03. У Високој пословној школи одржао се сајам образовања. Поред наше школе представио се велики број 

осталих стручних школа и гимназија. Наставница Милица Трбојевић са Мајом Пејовић, Саром Нешковић из 3-

4 и Јеленом Пиљак из 1-4 презентовале су нашу школу.   

 

 

Април 2019 

- 05.04. На састанку УП били су волонтери из УНИЦЕФ-а. Разговарали су са парламентарцима о свим темама 

које су актуелне: стипендија, раѕмена адреса ,ангажовање младих у политици. Такође наставник Влада Весић 

саопштио је распоред хуманитарног турнира који је имао за циљ да се сакупи новац за ученике наше школе 

који су у лошој материјалној ситуацији. 

- 06.04. У спортском центру Слодес одржано је такмичење у стоном тенису. Михајло Младеновић 3-1 и Павле 

Петковић играли су турнир у име удружења деце и родитеља са инвалидитетом Плава шкољка. 
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                                                                                                                                                     ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

У Београду ,                                                                                                         

Септембар 2019.                             

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

                                                                                                                                                        Томислав Алавања  

 

                                                                   

- 10.04. У ПЦ играоници Цајбер Шарк одржано је такмичење у ПЕСу. Матић Милош, Петар Стојановски и Лука 

Пузовић из 4-1 учествовали су у име Плаве шкољке. 

- 11.04. Одржан је традиционални дан замене улога. У улози 19 наставника нашао се 21 ученик. 13 ученика 

заменило је помоћно особље у школи. 

- 15.04. На Београдском сајму одржан је сајам образовања гимназија и средњих стручних школа. Велики број 

основаца са свих територија града Београд посетили су манифестацију. Нашу школу преѕентовале су Јулија 

Миладиновић, Сања Сувајац, Ана Чогурић из 2-4, Маја Пејовић, Сара Нешковић иѕ 3-4 у пратњи наставника 

Томислава Алавање и Милице Трбојевић.  

 

 

 

 

 

Мај/јун 2019. 

- У нашој школи одржано је предавање о безбедности ученика на матурској вечери. Предавање су одржали 

инспектори полиције на ком је присуствовало 38 матураната. 

- 09.05. Гости на седници УП били су педагог приправник Јелена Јовић и апсолвент педагогије Сашка 

Миловановић. Оне су информисале и дале позив да ученички парламент подржи радионицу Харфа. Циљ 

радионице је разбијање предрасуда. 

- 16.05. У великој сали ГО Звездара одржана је трибина „Мој Ју Тјуб канал - култура, могућности, цаке и 

трикови“. Из наше школе учествовали су Димитрије Миленковић, Јанко Јовашевић и Алекса Митровић из 2-4. 

- 17.05. У Пан театру одржан је тпрви глас Звездаре. За нашу школу наступали су Катарина Ђуровић, Душан 

Димитријевић из 3-3 и Урош Симић из 2-3. 

- 17.05.  Испоручено је удружењу параплегичара Србије седам ђакова чепова, поводом акције „Чеп за хендикеп” 

- 22.05. УП дао је мишљење комисији за ученика генерације ЗТШ 2018-2019. 

- 31.05. Одржана је матурантска журка у дворишту школе. Све је протекло у најбољем реду. 

- 17.06. УП учествовао је у традиционалном историјском маскенбалу који организује професорка историје Весна 

Петровић 


