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1 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
1.1 КАДРОВСКИ УСЛОВИ
ЗАНИМАЊЕ
директор
помоћник директора
педагог
психолог
координатор
библиотекар
настава:
-доктори
-магистри
-специјалисти
-факултет
-виша
- пети степен
Помоћни наставник
секретар
шеф рачуноводства
референт за финансијско рачуноводствене послове
Домар/мајстор одржавања
Радник на одржавању хигијене
Техничар одржавања информ. система и технологија
УКУПНО РАДНИКА

VII/2

1

11,90

VII
1
0,50
1
1
1
1

VI

V

IV

пк

34,93

13,17

4,73

/

64,73

2

2
1
1
1
2
13,70
0.30
91,23

1
1
1
2
13,70
12.90

41.43

14,17

4.73

Просечан радни стаж радника школе износи 17,37 година.
У настави је 64,73 наставника.
Укупно запослено 91.23 извршилаца
У школи ради 96 запослених.
Непотпун фонд часова има 15 наставника. Преко норме часова има 11 наставника.
1

0.30
4.30

13,70

УКУПНО
1
0,50
1
1
2
1
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1.2 КАДРОВСКЕ ИЗМЕНЕ (од 01.09.2021. до 31.08.2022. године)
Запослени на
неодређено време

Запослени на
одређено време

-

Слободанка Стевовић, референт за финансијско-рачуноводствене послове 100 %.
Весна Петровић, наставник предметне наставе - Историја и преузета 40% на грађанско васпитање, сада је 100%;
Емилијан Бека, наставник Медицинске етике - преузет 30%

-

Марија Поповски, секретар школе;
Синиша Хорват, наставник предметне наставе: Верска настава;
Александар Лукић, наставник предметне наставе: Верска настава;
Милица Поповић, наставник практичне наставе из предмета: Предузетништво;
Соња Живаљевић, наставник Филозофије,Медицинске етике и Грађанског васпитања;
Милена Ралевић, наставник предметне наставе из предмета: Српски језик и књижевност, и стручног сарадникаБиблиотекара;
Иван Давидовић, наставник предметне наставе из предмета: Грађанско васпитање;
Нада Штулић, чистачица школе;
Даница Батковић, чистачица школе;
Зорица Стефановић чистачица школе;
Aлександар Стојчетовић, координатор наставе вежби;
Гордана Иветић, наставник предметне наставе, ликовно;
Сања Вујашковић, наставник;
Јулијана Лешевић , наставник предметне наставе - Математика;
Зејак Небојша,наставник практичне наставе;
Драгана Маринковић наставник предметне наставе из предмета:Анатомија и физиологија, Хигијена са
здравственим васпитањем и Микробиологија са епидемиологијом;
Наташа Ћалић, наставник практичне наставe
Никола Јаковљевић, наставник предметне и практичне наставe;
Јелена Бојиновић, наставник;
Вељко Дрецун, наставник;
Тијана Миловановић, наставник предметне наставе, биологија;
Александра Котевски, наставник предметне наставе - Предузетништво;
Арсеновић Мирослав, наставник верске наставе;
Александар Величковић, наставник;
Милена Богдановић, наставник;
Драгана Благојевић, наставник;
Светлана Дојчиновић, наставник предметне наставе - Социологија;

-
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Раскинут радни однос

Неплаћено одсуство/
Боловање преко 30 д

-

Владимир Симић, наставник предметне наставе - Социологија;
Симонида Шћепановић, наставник предметне наставе - Физичко васпитање;
Анета Антић, наставник предметне наставе - Енглески језик;
Бојан Андоноски, наставник предметне наставе - Историја;
Ива Соле Наскоски, наставник;
Слађана Петровић, наставник предметне наставе из предмета: Српски језик и књижевност;

-

Ениса Меноски, наставник фиксне протетике - одлазак у СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ - 21.09.2021.;
Тијана Миловановић, наставник предметне наставе - билогија;
Јелена Бојиновић, наставник;
Наташа Ћалић, наставник;
Мирослав Арсеновић, наставник верске наставе;
Небојша Зејак, наставник;
Димитрија Дамјановски, наставник - одлазак у ИНВАЛИДСКУ ПЕНЗИЈУ- 05.10.2021.
Милена Богдановић, наставник;
Слађана Петровић, наставник предметне наставе - Српског језика
Драгана Благојевић, наставник;
Светлана Дојчиновић, наставник предметне наставе -Социологија;
Јулијана Лешевић, наставник предметне наставе - Математика;
Владимир Симић, наставник предметне наставе - Социологија;
Симонида Шћепановић, наставник предметне наставе - Физичко васпитање;
Анета Антић, наставник предметне наставе - Енглески језик;
Бојан Андоноски, наставник предметне наставе -Историја;
Ива Соле Наскоски, наставник;
Марија Праштало - наставник - одлазак у СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ - 19.05.2022.;
Слађана Бојанић - наставник предметне наставе - Социологија - ПРЕМИНУЛА - 19.06.2022.;
Љубинка Новичић - чистачица - ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ - 26.08.2022.;
Ана Савић, наставник - ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ - 31.08.2022.;
Нада Штулић, чистачица
Владимир Симић, наставник предметне наставе - Социологија;
Иван Давидовић, наставник - Грађанско васпитање;
Александар Лукић, наставник веронауке;
ЗАПОСЛЕНИ НА БОЛОВАЊУ ПРЕКО 30 ДАНА:
- Слађана Дољанчевић, чистачица школа
- Ђорђевић Светлана, наставник
- Матовић Нада, наставник
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Породиљско одсуство
и одсуство ради неге
детета

-

- Пејчић Весна , чистачица школе
- Поповић Милица, наставник предметне наставе Предузетништво
- Станимировић Сунчица, чистачица
- Бојанић Слађана, наставник предметне наставе Социологија
- Гојнић Марко, наставник
- Батковић Даница, чистачица школе
- Нанић Јадранка, чистачица школа
- Штулић Нада, чистачица школа
- Стојановић Драгана, наставник
- Обрадовић Милоје, домар школе
- Пењин Валентина, чистачица школе
- Благојевић Седлар Биљана, наставник
- НА НЕПЛАЋЕНОМ ОДСУСТВУ НИЈЕ БИО. НИКО 0Д ЗАПОСЛЕНИХ
Александра Цимбаљевић, наставник предметне наставе, Математика - породиљско одсуство
Милица Поповић, наставник предметне наставе, Предузетништво - породиљско одсутво у трајању од 15.03.2022. 14.03.2023
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2 ОБРАЗОВНИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА
Образовни резултати ученика на крају прве и треће класификације:
Класификација

Број
ученика

1. кл.
3. кл.

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

758

546

186

129

43

12

4

0

0

0

267

43

25

755

595

136

111

30

10

3

0

0

0

176

37

1

Образовни резултати ученика на крају првог и другог полугодишта:

Класификација

1.
полугодиште
2.
полугодиште
31. август
2022

Број
ученика

одлични

В.
добри

добри

Дов.

Пози.

1 н.

2 н.

3 и више
нед.

Нед

Нед.
оц

неоц

Средња
оцена

756

216

388

63

0

667

35

15

6

56

86

22

4.10

755

279

393

3

745

4

1

0

5

6

1

4.13

755

281

393

4

752

2

1

3

5

0

4.17

74
74

Број ученика са позитивним и недовољним успехом 31.8.2022. године:
Разред

Број ученика

Број позитивних

Број недовољних

I
II
III
IV
укупно

193
194
187
181
755

192
194
187
179
752

1
0
0
2
3

5
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Успех ученика према образовном профилу:
Зубни техничар
Први
разред
Други
разред
Трећи
разред
Четврти
разред

I-1
4.15
II-1
3,98
III-1
4.44
IV-1
4.22

I-2
4.12
II-2
4.10
III-2
4.40
IV-2
4.23

Средња
оцена

I-3
4.02
II-3
4.10
III-3
4.35
IV-3
4.28

Стоматолошка сестра-техничар
I-4
4.11
II-4
4.17
III-4
4.29
IV-4
4.22

I-5
3.79
II-5
3.86
III-5
4.31
IV-5
4.30

I-6
4.04
II-6
3.82
III-6
4.15
IV-6
4.23

4.19

4.06

Успех ученика на матурском испиту 31.8.2022. године:
одељење
IV 1
IV 2
IV 3
IV 4
IV 5
IV 6
Укупно

број ученика
30
31
31
30
29
30
181

одличних

врло добрих
21
20
17
20
11
7
96

добрих

8
9
14
10
11
15
67

довољних
1
2
0
0
4
4
11

6

недовољних
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
1
3

средња оцена
4.66
4.51
4.51
4.66
3.86
3.70
4.31
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Укупан број изостанака ученика током школске 2021/2022. године:
Разред
Први
Други
Трећи
Четврти
школа

Бр. ученика
193
194
187
181
755

оправданих
18069
21044
24650
22211
85974

неоправданих
512
514
719
795
2540

укупно
18581
21558
25369
23006
88514

просек
96,27
111,12
135,66
127,10
117,23

Владање ученика на крају школске 2021/2022. године:
Разред
Први
Други
Трећи
Четврти
Укупно

Бр. ученика
193
194
187
181
755

Примерно (5)
190
190
178
164
722

Врло добро (4)
3
2
7
12
24

7

Добро (3)
0
2
1
4
7

Довољан (2)
1
1
2

Незадовољавајуће (1)
-
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3 РАД НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Број чланова н. већа

82 наставникa

Број одрж. седница

12

Сталне активности

1. наставничко веће
23.09.2021

2. наставничко веће

14.10.2021.

3. наставничко веће
3.11.2021.

4. наставничко веће
23.12.2020.

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.
Организација и реализација наставе током примене другог модела (комбинована настава)
Усвајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда седнице. Поштовање превентивно
– епидемиолошких мера у школи и одвијање несметаног рада школе. Регулисање планирања и евиденције
распореда писмених провера знања у измењеним условима рада. Организовање допунског, додатног рада и
ваннаставних активности у измењеним условима рада. Информација о потреби установљавања индивидуалних
образовних програма. Извештај о праћењу адаптације ученике првог разреда на захтеве средње школе.
Информација о ученицима ослобођеним наставе физичког васпитања. Извештај о избору изборних предмета у
одељењима 1. разреда. Представљање плана обиласка часова у току школске 2021/2022. године. Именовање
ментора. Активности у школи од почетка школске 2021/22. године. Допис МПНТР о Правилнику о протоколу
поступања у установама у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања.
Усвајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда седнице. Евидентирање
недовољног успеха, реализација планираног фонда часова на крају првог класификационог периода, васпитнодисциплинске мере, изостајање ученика. Извештај о раду са наставницима приправницима. Извештај са 12.
БОСИФЕСТа “Прозирни свет”. Извештај са 14. Конгреса Националне асоцијације удружења здравствених
радника Србије. Извештај са семинара “Финансијско управљање и контрола - актуелности у просвети”
Активности у школи.
Усавајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда; Упознавање са извештајем о
стручно-педагошком надзору, Мишљењем и Извештајем просветних саветника за наставнике др Ану Гајић и
Немању здравковића поводом избора за звање педагошког саветника. Анализа рада у првом полугодишту:
оствареност обавезног наставног плана и ваннаставних активности, утврђивање успеха ученика, изостајање
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5. наставничко веће

10.3.2022.

6. наставничко веће
20.4.2022.

7. наставничко веће
16.05.2022.

8. наставничко веће
6.06.2022.

ученика, похвале, васпитно-дисциплинске мере. Предлог мера за унапређење успеха. База података о кретању
ученика након завршене школе. Извештај о прегледу књига евиденције образовно-васпитног рада и предлог
мера. Извештај о систематском прегледу ученикапрвог разреда - статус оралног здравља. Припреме за матурски
испит - испитна питања, Извештај о међународној посети Средњој зуботехничкој школи у Сарајеву.
Активности у школи од последњег већа.
Електронски одржано путем зум апликације. Усвајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање
дневног реда. Разматрање полугодишњег извештаја о раду школе и раду директора за школску 2021/22.
Информације о раду и улози Националне платформе „Чувам те“, Мишљење Наставничког већа о пријави
наставника З. Шћекић за стручно напредовање и стицање знања. Извештај о стручном усавршавању у периоду
септембар 2021-јануар 2022. Организација рада специјалистичког образовања од марта 2022. и промене у
начину рада Информисање о реализацији пилот пројекта државне матуре у Зуботехничкој школи. Активности
школе у периоду од претходног већа.
Седница одржана непосредно у просторијама Школе. Усвајање записника са претходне седнице; предлог и
усвајање дневног реда; Евидентирање недовољног успеха, реализација планираног фонда часова на крају трећег
класификационог периода, васпитно-дисциплинске мере, изостајање ученика. Предлози мера за унапређење
успеха. Упознавање са реализацијом и резултатима пилот државне матуре на нивоу Школе. Извештај о
активностима на професионалној оријентацији. Извештај о опредељивању ученика четвртог разреда за
практични рад и изборни предмет у оквиру матурског испита. Избор комисије за ученика генерације 2021/2022.
Активности школе у периоду од претходног већа. Предавање са дискусијом “Развој детета са оштећењима
слуха у периоду од 15 до 18 године и улога наставника као особе која пружа подршку у учењу и развоју детета интерно стручно усавршавање, гост предавач Нина Барановски.
Електронска седница. Усвајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда. План
активности поводом завршетка другог полугодишта. Организациони послови око спровођења матурског
испита. Распоред полагања, именовање Комисије и комисија за делове матурског испита, усвајање предлога
распореда и комисија, дежурних наставника. Припрема за промоцију и понуду изборних предмета за оба
профила у 3. и 4. разреду. Извештај о обележавању Дана демократске културе. Предавање са дискусијом
педагошки саветник З. Шћекић Приказ истраживања - пример добре праксе Примена ППпрезентација и других
програма у настави. Активности школе у периоду од претходног већа.
Усвајање записника са претходне седнице наставничког већа; предлог дневног реда седнице;.Утврђивање
успеха ученика 4. разреда на крају другог полугодишта школске 2021/2022. 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 2021/2022. године; Евидентирање потенцијалних кандидата за носиоца дипломе “Вук Стефановић
Караџић”, прелиминарни предлог за Ученика генерације, Златну шпатулу, Златни ножић и Спортисту
генерације. Извештај о самовредновању кључне области Настава и учење, Подручје вредновања наставни
процес. Упознавање са извештајем о стручно-педагошком надзору, Мишљењем и Извештајем просветних
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9. наставничко веће
20.6.2022.

10. наставничко веће
29.6.2022.

11. наставничко веће
15.07.2022.

12. наставничко веће
30.08.2022.

саветника за наставнике Александру Мијовић, Јелену Петковски и Весну Петровић поводом избора за звање
педагошког саветника. Усвајање листе изборних предмета за оба профила у 3. и 4. разреду за школску
2022/2023 годину. . Планирање часова и евиденција одржаних часова - радне обавезе наставника. Припрема
наставника за дежурство, супервизију и прегледање комисија на завршном испиту. Активности Школе од
последњег већа; Матурско вече. Разно
Електронска седница. Усвајање записника са претходне седнице наставничког већа; предлог дневног реда
седнице; Извештај о спроведеним разредним, поправним и матурском испиту, Утврђивање термина за поправне
испите и припремну наставу. Утврђивање успеха ученика 4. разреда на матурском испиту. Извештај о
резултатима анкетирања обавезних изборних предмета у складу са одлуком Наставничког веча од 6.6.
Утврђивање носилаца дипломе „Вук Караџић“. Избор ученика генерације. Избор Спортисте генерације. Златни
ножић, Златна шпатула. Информација са Мајских стручних сусрета зубних техничара - 18. Републичко
такмичење. Извештај са екскурзије другог разреда. Извештај о предавању “Дигитално насиље. Активности
Школе од последњег већа;
Усвајање записника са претходне седнице; предлог и усвајање дневног реда. Анализа успеха ученика на крају
другог полугодишта шк. 2021/22.године (васпитно-дисциплинске мере, изостанци ученика, похвале, награде).
Евидентирање ученика који су упућени на полагање разредног, поправних испита и ученика који се упућују на
понављање разреда, именовање комисија. Реализација планираног фонда часова (утврђивање нереализованих
часова. Организационе припреме за спровођење припремне наставе. Расподела задужења за израду Извештаја о
раду школе, Годишњег плана рада школе за 2022/23. годину. Извештај о стручном усавршавању на нивоу
школе и постигнутим ефектима – председник Педагошког колегијума. Приказ резултата истраживања о
квалитету пројектне наставе у Зуботехничкој школи. педагошки саветници Александра Мијович и Јелена
Петковски. Усвајање одлуке о избору уџбеника за школску 2022/2023. годину. Именовање комисије за упис
ученика у први разред. Извештај о записнику инспекцијског надзора Разно.
Усвајање записника са претходног већа; предлог и усвајање дневног реда; Извештај о спроведеном упису
ученика у 1. разред за школску 2022/2023. годину; Усвајање распореда разредних и поправних испита за
августовски испитни рок; Организационе припреме за спровођење припремне наставе. Расподела задужења за
школску 2022/23. Именовање одељењских старешина, записничара одељењских и наставничког већа,
председника стручних тимова и тимова. Именовање чланова стручног актива за развојно планирање. Израда
индивидуалних планова стручног усавршавања и припреме за наредну школску годину. Упознавање са
извештајем о стручно-педагошком надзору, Мишљењем и Извештајем просветних саветника за наставника
Владимира Весића поводом избора за звање педагошког саветника. Информације о правилнику о календару
образовно васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023 годину.
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 2022/2022. године. Усвајање 40-часовне радне недеље наставника; Усвајање распореда часова теорије,
вежби, блок наставе, рада наставне базе; Разматрање и упућивање Извештаја о раду школе у шк.2021/22.години
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на усвајање органу управљања; Разматрање и упућивање Годишњег плана рада за школску 2022/23. годину на
усвајање органу управљања; Усвајање извештаја о раду директора Школе за школску 2021/22. годину, Распоред
ученика који се упућују на поновно похађање разреда и распоређују на основу молби. Предлози стручних већа
за набавку наставних средстава и литературе. Информације о електронском дневнику, почетак школске
године.Избор три представника из реда чланова Наставничког већа за Школски одбор. Разно.
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4 РАД ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

Август, септембар 2021.

-

-

Новембар 2021.

-

Децембар 2021,

Април 2022.

Јун 2022.

-

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.
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).
анализа општег успеха ученика на крају првог полугодишта, предлог за изрицање васпитнодисциплинских 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.
Непосредно у школи одржане седнице свих одељењских већа
евидентирање недовољног успеха ученика, утврђивање ученика којима је неопоходна додатна подршка
како би остварили исходе учења.
предлог мера за унапређивање успеха.
Непосредно у школи одржане седнице свих одељењских већа
утврђивање општег успеха ученика на крају другог полугодишта;
предлог васпитно-дисциплинских мера, утврђивање оцена из владања, похвала, награда;
реализација планираног фонда часова;
предлог Годишњег плана и програма рада одељењског већа за школску 2022/2023. годину;
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Август 2022.

Одељењска већа прве године

-

Одељењска већа друге године
Одељењска већа треће године

-

Одељењска већа четврте године

-

израда распореда и реализација припремне наставе;
резултати са испита након јунског испитног рока.
евидентирање успеха ученика у августовском испитном року;
успех ученика на крају школске 2021/2022. 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 2021.
(одељењске
старешине, предметни наставници, педагог, психолог)
Тим за инклузивно образовање – индивидуализација образовног плана 1/2.
Појачан рад одељењског већа првог 2,3,6
резултати опредељења ученика за грађанско васпитање и верску наставу, јуни 2021, одељењске старешине;
Тим за инклузивно образовање – индивидуализација образовног плана 2/4,2/5,
појачан рад одељењског већа другог 4, 5 одељења.
Појачан рад одељењских већа трећег 1, 2, 4, 5 одељења
резултати избора изборног предмета (јун 2022 – одељењске старешине).
статус ученика, који су завршили школу - база података о кретању, анализа, извештај на наставничком
већу (септембар, октобар 2021 – одељењске старешине, психолог).
Услови, садржај и начин спровођења матурског испита (март 2022. - педагог);
Учешће у припремама за спровођење матурског испита (мај, јун 2022);
Изјашњавање ученика о избору предмета за израду практичног рада и изборног предмета- анкетирање –
електронским путем (април 2022, педагог психолог);
професионална орјентација, каријерно вођење (март-јун 2022, психолог, педагог);
успех ученика на матурском испиту (јун 2022. одељењске старешине);
евидентирање ученика упућених за полагање матурског или дела матурског испита у августовском
испитном року (јун 2022 – одељењски старешина 4/5 и 4/6);
извештај о резултатима матурских испита у августовском року (август 2022, о старешине);
евидентирање ученика код којих је дошло до промене статуса (август 2022. О. старешине).
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5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
5.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА

Педагог

Маја Врачар
●

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)
● Саветодавни рад са наставницима, саветодавни рад са родитељима, ученицима, групама ученика
● Рад са приправником наставником Николом Јаковљевићем
● Обилазак часова – редовне, додатне и допунске наставе, онлајн наставе
● Анализе истраживања, преглед педагошке документације, сачињавање извештаја
● Професионално информисање и 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
● Праћење измена и нових правилника и саветодавни рад са наставницима поводом измена
нормативних аката
● Припрема и реализација задатака из Акционог развојног плана за школску 2021/2022.годину редовно
информисање о активностима везаним за унапређење квалитета наставе и рад на изради кључних
одредница Развојног плана за нови трогодишњи период
● Учешће у писању недељног и месечног извештаја о реализацији наставе по посебном програму за рад
у условима пандемије вируса Covid-19.
● У сарадњи са психологом израда упустава о формативном оцењивању
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Активности реализоване у школској 2021/2022. години






Август,
септембар 2021.
















Октобар 2021.









Сачињавање извештаја о раду за Извештај о раду школе за 2020/2021.
Израда делова Годишњег плана рада школе за 2020/21.и повезивање делова у складу са мисијом школе и извештајем о
раду из Акционог Школског развојног плана
Израда плана рада педагога за 2021/22.
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 на нивоу личних планова професионалног развоја
Израда плана рада тимова школе и васпитног програма школе
Структурирање одељења, распоред новодошлих ученика у одељења
Израда орјентационог плана рада седница одељењских и Наставничког већа поводом класификационих периода;
Предлог обједињене набавке наставних средстава и литературе за шк.2021/22.год., на основу предлога већа
Сачињавање дневног реда родитељских састанака 1. разреда; припрема и реализација тачака дневног реда у 6 одељења
Упознавање са нормативним актом, правилницима
Израда извештаја о запажањима након посећених часова
Израда плана посете часовима редовне наставе
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, другом, трећем и четвртом разреду
изборних предмета предвиђених планом наставе и учења;
Рад у седницама Школског одбора и Савета родитеља
Припреме за најављени преглед припремљености школе за почетак школске године и пргледе у току године
Упознавање са новом документацијом која прати пријаве, реализацију, евалуацију и извештавање професионалног развоја
наставника
Упознавање са напредовањем развојних активности и унапређивање наставе и учења
Праћење иницијалног тестирања и израда извештаја о спроведеном тестирању
Припрема за одељењска већа и припрема електронског начина вођења евиденције
Прикупљање података о статусу екстерног и интерног стручног усавршавања појединачних наставника на нивоу школе
Реализација личног плана професионалног развоја
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

15

Извештај о раду Зуботехничке школе за школску 2021/2022. годину

Новембар 2021.






Децембар 2021
Јануар 2022.






Фебруар 2022.







Март 2022.











Април 2022.







Састанак са председницима стручног већа и рад у Педагошком колегијуму
Састанак са записничарима одељењског већа који су именовани за школску 2021/2022.годину
Припреме, упознавање са условима рада и приоритетима из Годишњег плана рада
Рад на васпитним активностима имајући у виду измењен услове рада и онлајн наставу, подршка руководиоцу и члановима
секција
Припрема и континуирана помоћ наставницима у раду који конкуришу за звање Педагошки саветник
Рад на припреми активности Тима за каријерно вођење и саветовање
Израда извештаја о прегледу електронских књига евиденције образовно-васпитног рада
Припрема и континуирана помоћ наставницима у раду који конкуришу за звање Педагошки саветник
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 и подсетник за предлоге мера и предстојеће
активности матураната.
Припрема задатака из Акционог развојног плана за школску 2021/2022.године
Редовно информисање о активностима везаним за унапређење квалитета наставе са посебним освртом на угледне и огледне
часове
Израда плана обиласка наставе за друго полугодиште- директор, психолог
Припрема састанака чланова Стручног већа за школско развојно планирање
Појачан рад у Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
Рад на плану наставе и учења за зубне техничаре за стручне предмете, план уџбеника и опреме
Припрема онлајн седница Наставничког и одељењских већа, као и Педагошког колегијума
Припрема за спровођење пилот пројекта Државна матура.
Одржан је велики број припремних састанака у вези са пројектом Државна матура
Припрема и помоћ у раду наставници Зорици Шћекић која конкурише за друго звање, звање самосталног педагошког
саветника
Припрема и помоћ наставницима у раду који конкуришу за звање Педагошки саветник: Јелена Петковски, Александра
Мијовић, Владимир Весић, Весна Петровић
Припрема упуства за матуранте „Услови, садржај и начин спровођења матурског испита“ за сајту школе.
Припрема обавештења и упустава за избор ученике генерације, одељењске старешине, комисија
Помоћ ученицима у припреми документација за избор ученика генерације
Саветодавни рад са родитељима, ученицима путем е-маила и телефонским путем и непосредно уз поштовање
епидемолошких мера
Учешће у реализацији пилот пројекта Државна матура у периоду од 05.04. – 07.04.2022. године, уз помоћ волонтерке
Маријане Грбић
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Мај 2022.

Јун, јул, август
2021.

























Припрема и помоћ наставницима у раду који конкуришу за звање Педагошки саветник: Јелена Петковски, Александра
Мијовић, Владимир Весић, Весна Петровић
Организација предавања заједно са психологом Маријаном Пеулић у име Тима за заштиту деце од насиља за ученике три
одељења првог разреда на тему «Дигитално безбедно» 8.априла. Предавање је одржала Емина Беговић испред
Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Предавање је у потпуности прилагођено узрасту ученика са
конкретним примерима угрожавања безбедности на интернету и препорукама за безбедно коришћење друштвених мрежа
Израда предлога плана активности
Учешће у раду Савета родитеља, Школског одбора
Припрема састанака чланова Стручног већа за школско развојно планирање
Анализа огледних часова и припрема презентације
Организациони послови око спровођења матурског испита
План хигијенско превентивних мера током одржавања матурских испита
Онлајн анкетирање ученика о изборним предметима образовног профила стоматолошка сестра техничар
Припрема и помоћ наставницима у раду који конкуришу за звање Педагошки саветник: Јелена Петковски, Александра
Мијовић, Владимир Весић, Весна Петровић
Припрема за састанак Стручног актива за школско развојно планирање
Припрема материјала за упис ученика у први разред
Израда извештаја о раду педагога, медијаторске секције, тимова
Рад у Уписној комисији
Рад на формирању одељења
Утврђивање успеха ученика 4.разреда на крају другог полугодишта
Евидентирање ученика упућених на полагање разредног, поправних и матурског испита
Извештај о спроведеном матурском испиту
Утврђивање успеха ученика на матурском испиту
Утврђивање носилаца дипломе «Вук Караџић»
Анализа успеха ученика
Евидентирање награђених ученика
Резултати изјашњавања ученика о избору изборног предмета- веронаука, грађанско, изборни предмети предвиђени
планом наставе и учења у 2,3,4.разреду оба профила
Израда Годишњег програма рада за 2022/23. годину
Организација предавања заједно са психологом Маријаном Пеулић у име Тима за заштиту деце од насиља за ученике три
одељења првог разреда на тему «Дигитално безбедно» 20.јуна. Предавање су одржале Сандра Бакић и Јелена Глигоријевић
испред Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Предавање је у потпуности прилагођено узрасту ученика са
конкретним примерима угрожавања безбедности на интернету и препорукама за безбедно коришћење друштвених мрежа.
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Стручно усавршавање у периоду септембар-јануар школске 2021/2022.
Екстерно усавршавање






Стручно
усавршавање
















Међународна конференција руководиоца уобразовању „ Умрежавање ка квалитету 2 “, одржан у Сарајеву, организатор
Међународни центар за пренос знања из Љубљане.
Округли сто на тему ,, Промене у образовном систему изазвне пандемијом и развој професионалне заједнице практичара у
време кризе“, организатор Зуботехничка школа у Сарајеву, 3 сата.
Вебинар ,, Диференцирана настава и даровити ученици “, организатор Педагошко друштво Србије.
Вебинар ,, Ко су све наши ученици? Увод у ромологију као искорак ка инклузивној школи“, организатор Друштво
психолога Србије, 2 сата.
Вебинар ,, Ширење културе различитости и људских права у школи“, организатор Друштво психолога Србије, 2 сата.
Онлајн обука за стручне сараднике – психологе и педагоге „Пружање психосоцијалне подршке у школама,у овиру
пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу- Успостављање е библиотека и пружање додатне
подршке“, 24 сата.
Семинар „Формативно оцењивање од планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне свеске“ , коаутор и
водитељ непосредне обуке
Међународна конференција „Образованието: класичност и модерност“ (140 години педагогическо образование Враца).
Учествовала Маја Врачар са радом :PERCEPTION OF CLASS TEACHERS IN SCOHOOLS IN SERBIA OF
COLLABORATION WITH PARENTS - ПЕРЦЕПЦИЈА НАСТАВНИКА-ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У ШКОЛАМА У
СРБИЈИ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА.
Онлајн обука Унапређивање међупредметне компетенције ученика“Одговоран однос према здрављу“
Пројекат Министарства просвете,науке и технолошког развоја, Делегације Европске Уније у Србији и УНИЦЕФ-а
„Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна
образовна подршка“ путем Зум апликације.
Представљању пројекта присуствовала Маја Врачар.
Програм обуке за унапређење менторства у школама,организатор ЗУОВ и Педагошко друштво Србије, 24 сата.
Састанак „Утицај оцењивања на успешност учења“, организатор Друштво психолога Србије, 2 сата.
Републичка секција стручних сарадника, на тему „Улога стручних сарадника у превенцији насиља и заштити ученика од
сексуалне, радне и вишеструке експлоатације“, организатор Педагошко друштв Србије
Онлајн Национални, научни и стручни скуп „Образовање у време кризе и како даље“ 2 бода.
Вебинар „Значај улоге наставника у развијању мотивације ученика“, организатор Педагошко друштво Србије.
Ућешће на стручном скупу и предавање на тему „Улога васпитача у примени интегрисаног,пројектног приступа учењу у
функцији одрживог развоја“, организатор Висока школа струковних студија за васпитаче Алексинац, 2 бода
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Стручни радови






Евалауција рада
стручног сарадника
и израда плана за
наредну годину






Све теме обрађене на седницама Наставничког већа, Савету родитеља
Учешће на међународној научној конференцији „75th Anniversary of the Institute of Pedagogy – Educational Challenges and
Future Prospects” у Охриду, Македонија од 15 – 18. Маја 2022. године са радом “Profesional development of teachers within
the concept of education for sustainable development”.
Anđelković, Z., Vračar, M. i Prnjat, Z. (2021). Perception of class teachers in schools in Serbia of collaboration with parents. U:
Hristova Koceva, R. (ured.) (2021). Образованието: класичност и модерност (71-81). Veliko Trnovo: Univerzitet Sv. Kiril i
Metodij. ISBN 978-619-208-274-1.
Учешће на конференцији ”Васпитач у XXI веку” – „Професионалне улоге васпитача у контексту нове концепције
предшколског програма“ у мају 2022. Године, са радом на тему „Улога васпитача у примени интегрисаног, пројектног
приступа учењу у функцији одрживог развоја“. Рад са конференције биће објављен накнадно у тематском зборнику.
У критичком осврту на рад педагога у протеклој години издваја се континуирана подршка у раду за припрему онлајн
наставе и пројектне наставе у онлајн окружењу, хоризонталног учења наставника
Упознавање и подсећање чланова стручних већа на део развојних активности које се односе на унапређивање наставе и
учења
Недовољна примена диференцираних задатака за ученике којима је потребна помоћ или за ученике који изузетно
напредују у раду и учењу, ова припрема наставника ће бити интензиван део активности плана педагога и развојних
активности, плана унапређења рада школе за наредну годину
Поред отежаних и измењених услова у раду, издваја се ентузијазим и мотивација већине наставника у раду кроз успешне
примере угледних и огледних часова, пројектних активности школе и припрему документације за напредовање у звање.
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5.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА
Психолог

Маријана Пеулић
-

Континуиране активности
током целе године

-

Август,
Септембар 2021.

-

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
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, 2019/2020.
Учешће у комисијaма приликом полагања испита кандидата за стицање лиценце за наставнике и кандидата који
полажу испите преквалификације.
Подршка у учењу ученицима који су изабрали А модел наставе и рад са наставницима, члановима одељењских
већа који раде са ученицима по А моделу
Активности реализоване у школској 2021/2022. години
Анализа структуре популације ученика првог разреда.
Рад на коначним верзијама Извештаја о раду школе за 2020/2021, Годишњег плана рада ЗТШ за шк. 2021/2022 год,
Извештаја о самовредновању за 2020/2021 и Плана за самовредновање за 2021/2022 год, Тима за заштиту ученика
од дискриминације, 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.
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-

Октобар 2021.

-

Запажања са часова посећених у 2020/2021 години (школска управа, МП)
Учешће у реализацији састанка одељењског већа 1. разреда – структура одељења, припреме о. старешина
Анализа реализације Плана уписа ученика у први разред, стручни тим за ИО, август 2021;
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 2020/2021. 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 оним 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
План обиласка наставе – директор, педагог
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;
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);
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.
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-

-

Новембар 2021.

-

-

Децембар 2021.
-

-

-

Анализа успеха ученика, изостајање ученика;
Рад на Бази података о кретању ученика четвртих разреда шк. 2020/21 год, након завршене Зуботехничке школе,
извештавање на Наставничком већу;
БОСИФЕСТ 2021 у организацији Хенди центра Колосеум Београдски интернационални фестивал особа са
инвалидитетом, организација ученика и наставника за посету Овогодишњи, дванаести по реду фестивал под
називом Прозиран свет, одржан је у Југословенској кинотеци од 18-20. октобра 2021. У шест термина, за три дана,
ученици и наставници су погледали 12 филмова о снажним људима који покушавају да превазиђу сваку препреку
како би постигли своје циљеве. Укупно 180 ученика и наставника су присуствовали пројекцијама и показали
велику одговорност и жељу да Зуботехничка школа развија инклузивно разумевање света.
5.10.2021 – упознавање са дописом МПНТР које се односи на трећи ниво насиља и обавештавање надлежне
школске управе према обрасцу за обавештавање о ситуацијама насиља.
Праћење адаптације ученика првог разреда
Планиране посете часовима
3.11. Одржана су одељењска и стручна већа поводом прве класификације, са анализом успеха, реализације наставе
и изостанака ученика са предлогом мера за унапређење успеха;
Урађена је анализа кретања ученика након завршене Зуботехничке школе и поређење са претходним
генерацијама – матуранти 2020/2021. године. Велики број ученика је након завршене Зуботехничке школе
наставио формално образовање уписом на факултете, високе струковне школе, основне струковне студије,
специјалистичко образовање или преквалификацију: 130 (70.65%). Одржан је висок проценат од прошле године,
а у односу на предходне године је значајан пораст: 2019 (59,18%), 2018 година (61,42%,). Најзаступљенији је
стоматолошки факултет 37 (30 државни 7 приватни). (2020 – 38, 2019 - 35 ученика – 25 државни, 10 приватни
факултет). Матуранти из ове генерације уписивали су различите факултете, медицинске струке, али и техничке,
факултете, правни, филолошки, филозофски, природне науке, уметничке факултете.
Током новембра и децембра 2021. У свим одељењима првог разреда одржана је обука „Методе и технике
успешног учења“. Ученици су добили и штампани материјалса садржајем обуке. Реализација психолог школе М.
Пеулић
1.12. У Зуботехничкој школи, обележили смо Светски дан борбе против ХИВ /АИДС-а и придружили се људима
широм света који симболичним ношењем црвене тракице, пружају подршку људима који живе са ХИВ /АИДС –
ом. Реализација, наставник С. Неагић.
Прелазак у целости на извођење наставе на даљину, према препорукама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја услед погоршане епидемиолошке ситуације. Праћење реализације, отклањање препрека ѕа
несметано извођење наставе,
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;
Током децембра 2021. године, студенти Филозофског факултета, Одељења за психологију су обавили 5 посета
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Јануар/Фебруар 2022.

-

Март 2022.

-

Април 2022.

-

Зуботехничкој школи као обавезну праксу на основним студијама. Пружање студентима стручне подршке и
помоћи.
Успех ученика на крају другог полугодишта, анализа, предлози мера; васпитно-дисциплинске мере, изостајање
ученика, похвале, оствареност обавезног наставног плана и ваннаставних активности;
Седница Школског одбора;
Рад на васпитним активностима имајући у виду измењен услове рада и онлајн наставу,
Припрема и помоћ наставницима у раду који конкуришу за звање Педагошки саветник
Евидентирање ученика четвртих разреда којима је потребна помоћ психолога у циљу лакшег опредељења за избор
занимања – наставак формалног образовања или запослења. Распоред тестирања;
Рад на Плану за унапређивање квалитета рада школе у областима дефинисаним стандардима квалитета рада
установе;
У сарадњи са педагогом припрема и реализација подсетника за предлоге мера и предстојеће активности
матураната;
Електронски дневник – праћење;
Рад са редовним ученицима који полажу разлику испита.
27.1.2022. У Школи је у складу са епидемиолошким мерама, обележена слава Свети Сава.
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; 16 ученик укључен у
индивидуални процес професионалне оријентације.
Израда плана обиласка наставе за друго полугодиште - директор, педагог
Појачан рад у Тиму за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Савет родитеља
Организација рада наставе на даљину, рад са ученицима којима је потребна додатна подршка за праћење наставе
на даљину.
Онлајн седнице Наставничког и одељењских већа, као и Педагошког колегијума.
Припрема за спровођење пилот пројекта Државна матура.
Одржан је велики број припремних састанака у вези са пројектом Државна матура
Наставничко веће -Улога националне платформе “Чувам те”
Припрема извештаја на основу анализе изјава ученика четвртог разреда о полагању матурског испита (практични
и изборни предмет), извештај поднет Наставничком већу.
Учешће у раду одељенских већа поводом трећег класификационог периода;
Саветодавни рад са ученицима, родитељима и наставницима путем е-маила и телефонским путем и непосредно

уз поштовање епидемолошких мера
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Учешће у реализацији пилот пројекта Државна матура у периоду од 05.04. – 07.04.2022. године у Зуботехничкој
школи
Организација предавања заједно са педагогом Мајом Врачар у име Тима за заштиту деце од насиља за ученике
прва три одељења првог разреда на тему “Дигитално безбедно” 8.априла. Предавање је одржала Емина Беговић
испред Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Предавање је у потпуности прилагођено узрасту
ученика са конкретним примерима угрожавања безбедности на интернету и препорукама за безбедно коришћење
друштвених мрежа.
21.4.2022. Предавање са дискусијом “Развој детета са оштећењима слуха у периоду од 15 до 18 годинеи улога
наставника као особе која пружа подршку у учењу и развоју детета” гост предавач Нина Барандовски,
присуствовали сви чланови наставничког већа. Учешће у организацији предавања заједно са педагогом школе.
Саветодавни рад са ученицима, родитељима и наставницима путем е-маила и телефонским путем и непосредно

уз поштовање епидемолошких мера

Мај 2022.

-

-

Јун, јул, август 2022.

-

-

Састанак чланова Стручног већа за школско развојно планирање
Анализа огледних часова
Организациони послови око спровођења матурског испита
Учешће у планирању хигијенско превентивних мера током одржавања матурских испита
Припрема и помоћ наставницима у раду који конкуришу за звање Педагошки саветник: Јелена Петковски,
Александра Мијовић, Владимир Весић, Весна Петровић, сарадња са представницима МПНТР
11.5. Заједно са педагогом М. Врачар, организација предавања за ученике и наставнике “Тешкоће са којима се
суочавају глуве особе”, предавач Нина Барановски, Ученички парламент, одељење 1/2.
18.4-12.5. учешће у организацији реализовања радионица на теме “Или пијеш или возиш”, “Реци не говору
мржње” које су одржали вршњачки едукатори Центра за позитивни развој деце и младих, заједно са наставника
грађанског васпитања И. Давидовићем и педагогом М. Врачар у свим одељењима другог разреда.
Самовредновање кључне области Настава и учење – подручје вредновања Наставни процес; анкетирање,
представљање резултата на Наставничком већу, објављивање на сајту школе;
Извештај о успеху ученика, награђени матуранти, промоција успеха матураната
Учешће у раду одељењских већа, Наставничких већа.
Организација предавања заједно сапедагогом Мајом Врачар у име Тима за заштиту деце од насиља за ученике
три одељења првог разреда на тему “Дигитално безбедно” 20.јуна. Предавање су одржале Сандра Бакић и Јелена
Глигоријевић испред Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Предавање је у потпуности
прилагођено узрасту ученика са конкретним примерима угрожавања безбедности на интернету и препорукама за
безбедно коришћење друштвених мрежа.
Припреме за рад у Уписној комисији, електронски упис ученика,
Рад на формирању одељења
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Стручно усавршавање

-

-

-

Анализа и прикупљање школске документације као извора доказа за самовредновање - педагошка документација,
извештаји чланова Тима за самовредновање;
Извештај о раду психолога у школској 2021/2022 години;
Учешће у планирању рада стручног већа друштвених наука за 2022/2023;
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 2021/2022 године;
Анализа рада Тима за инклузивно образовање, извештај за 2021/2022,
Прикупљање извештаја и приређивање коначне верзије Извештаја о раду школе;
Учешће у изради делова Годишњег плана рада за 2022/23. годину; Израда плана за самовредновање и вредновање
рада Зуботехничке школе Предлог и усвајање плана рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања и Тима за инклузивно образовање за школску 2022/2023. годину.
Током децембра у свим одељењима првог разреда, у оквиру часа одељенске заједнице одржана је обука „Методе
и технике успешног учења“.
БОСИФЕСТ 2021 у организацији Хенди центра Колосеум Београдски интернационални фестивал особа са
инвалидитетом, организација ученика и наставника за посету Овогодишњи, дванаести по реду фестивал под
називом Прозиран свет, одржан је у Југословенској кинотеци од 18-20. октобра 2021. У шест термина, за три дана,
ученици и наставници су погледали 12 филмова о снажним људима који покушавају да превазиђу сваку препреку
како би постигли своје циљеве. Укупно 180 ученика и наставника су присуствовали пројекцијама и показали
велику одговорност и жељу да Зуботехничка школа развија инклузивно разумевање света.

Конференција „Чувам те“ дана 21.04.2022. која је намењена запосленима у образовању, на тему
превенције и заштите од вршњачког насиља у Дому омладине д 10 - 13 часова.
26.04.2022.године, Републичка секција стручних сарадника, предавање у организацији Педагошког
друштва Србије на тему „Улога стручних сарадника у превенцији насиља и заштити ученика од
сексуалне, радне и вишеструке експлоатације“. Овој секцији присуствовала је и Маја Врачар.
Од 20.04 до 10.05. 2022.године, одржане су серије радионица у одељењима другог разреда на теме:
„Реци НЕ говору мржње“, „Или пијеш или возиш“ и „Родна равноправност“. Радионице су
реализовали вршњачки едукатори Центра за позитиван развој деце и омладине ЦЕПОРА у сарадњи са
наставником Иваном Давидовићем и стручним сарадницама школе, Мајом Врачар и Маријаном Пеулић.
Радионице су се одржале у оквиру часова грађанског васпитања, здравствене психологије и српског
језика. У организацији учествовала и професор српског језика и књижевности Милена Ралевић.
Организација предавања заједно са педагогом Мајом Врачар у име Тима за заштиту деце од насиља за ученике
прва три одељења првог разреда на тему “Дигитално безбедно” 8.априла. Предавање је одржала Емина Беговић
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испред Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Предавање је у потпуности прилагођено узрасту
ученика са конкретним примерима угрожавања безбедности на интернету и препорукама за безбедно коришћење
друштвених мрежа.
Организација предавања заједно са психологом Мајом Врачар у име Тима за заштиту деце од насиља за ученике
друга три одељења првог разреда на тему “Дигитално безбедно” 20.јуна. Предавање су одржале Сандра Бакић и
Јелена Глигоријевић испред Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Предавање је у потпуности
прилагођено узрасту ученика са конкретним примерима угрожавања безбедности на интернету и препорукама за
безбедно коришћење друштвених мрежа.
31.3.2022., угледни час на тему “Надрилекарство у стоматологији - примери из Србије“, наставници Снежана
Благојевић и Слађана Неагић, одељења 3/5 (А група) и 3/6 (Б група), 2 часа, 2 бода
28.4.2022. јавни час “Учимо знаковни језик” у оквиру пројекта “Квалитетно образовање за све“, наставник
Слађана Неагић, 1 бод.
11.5.2022. угледни час интегрисане наставе медицинске етике и веронауке на тему “Абортус као средство
контрацепције“, наставници Соња Живаљевић и Синиша Хорват, одељење 2/4, 1 бод
24.5.2022. Трибина “Значај физичке активности у превенцији постуралних деформитета и грешке које се

јављају приликом њихових третмана’’ Наставници физичке културе Радмила Панзаловић из
Фармацеутско-физиотарапеутске школе и Владимир Весић из Зуботехничке школе - 2 бода
-

31.5.2022. Интегрисани пројекат филозофија и физика, наставници Соња Живаљевић, Александра Мијовић,
одељење 4/1, 2 бода. .
Представа „Одбрана Сократова и смрт“, Интегрисани пројекат филозофија-физика, наставници Соња Живаљевић,
Александра Мијовић и Милена Ралевић, 1 бод.

13.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије, Ефекат стаклене баште, одељење 1/5,
наставници Александра Мијовић, Анета Миливојевић, Снежана Машић, Јелена Петковски, Горица
Станојевић, 2 бода
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5.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА
Школски
библиотекари

Књижни фонд

Ана Ристовић Чар
Милена Ралевић
- компјутерским програмом Б++ (ефикасна евиденција издатих и пописаних књига, чланова библиотеке, аутоматско прављење
ранг листе најчитанијих књига и чланова који највише изнајмљују књиге)
9648

Поклоњено књига

457

Чланови

995

Евиденција књига

„Најчитаоци“

Активности

Због ванредних околности поводом актуелне пандемије награде за ,,најчитаоце“ ове године нису додељене

-

Књиге смо током ове године набављали редовном куповином као и путем добротворне акције ,,ПОКЛОНИМО КЊИГУ
ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ“ која је трајала током првог полугодишта и краћи део другог, и путем које је библиотека
обогаћена са 457 примеркa књига углавном из области домаће и стране белетристике.

-

Посебно се захваљујемо спортском друштву ,,Обилић”, од којег је школа добила значајан број књига и већи број
њих задржала, као и нашим запосленима: Слободанки Стевовић, која је школи поклонила скоро 150 књига, Ани
Бучевац, која је поклонила библиотеци тридесетак сасвим нових издања, Ани Ристовић, Наташи Петровић,
Славици Цветковић као и појединим ученицима који су библиотеци углавном поклањали уџбенике који им
више не требају. Школа је издвојила део средстава за куповину нових књига током првог и другог полугодишта од чега
су купљене 72 књиге.

-

Сајам књига није одржан због епидемиолошке ситуације, тако да није реализована ни посета сајму.
Редовно се вршила евиденција набављених књига
На месечном нивоу вршило се статистичко праћење позајмљене библиотечке грађе

-

Свакодневно су вршени послови на издавању и преузимању књига током трајања непосредне наставе. Током трајања
оналјн наставе, ученицима су прослеђиване књиге из школске лектире у пдф формату које су скинуте са интернета.
Због ванредних околности поводом актуелне пандемије, и како је већи део другог полугодишта реализован путем наставе
на даљину, нису реализоване извесне планиране активности (посета Музеју књиге, организација књижевне вечери, посета
фестивалу ,,Тргни се, поезија!“).

-

Реализована је сарадња са рецитаторском секцијом у вези са такмичењем за најбољег рецитатора и
избором материјала за рецитовање
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6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ТИМОВА
6.1 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Председник

Анета Миливојевић

Број чланова педагошког
колегијума

17

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 2021-2022. годину и Тима за самовредновање рада школе;
3. Упознавање са Годишњим планом рада школе
4. Учешће у организацији и реализацији васпитно-образовног рада по посебном програму за рад у условима
пандемије вируса Covid 19 – Настава се остварује по моделу Б(комбинована настава) и непосредна настава
у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације
5. Организација педагошко-инструктивног увида у рад наставника;.
6. Детаљно упознавање са нормативним актима и изменама, подела задужења;
7. Учешће у процесу самовредновања рада ЗТШ, у три кључне области: подршка ученицима, настава и учење
и организација рада школе и руковођење;
8. Праћење реализације активности у оквиру пројекта Е-медика;
9. Учешће у разматрању напредовањастицањем звања педагошког саветникапод условима ипо
поступкуутврђенимправилником
10. Учешће у изради плана писмених провера на тромесечном нивоу;
11. Учешће у инструктивно-педагошком раду и припреми приправника за испит савладаности Програма и
стицање дозволе за рад;
12. Предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и сарадника;
13. Учешће у разматрању Правилника о оцењивању ученика у средњој школи;
14. Учешће у презентацији предлога процедуре подршке ученицима у учењу;
15. Учешће у релизацији стручног усвршавања два пута годишње;
16. Планирање екстерног и интерногстручног усавршавања запослених и прикупљање података о појединачном
стручном усавршавању, анализа резултата примене стечених знања и вештина;
17. Сарадња при учешћу ученика у семинарима за вршњачке едукаторе;
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Закључци одржаних
састанака

18. Праћење реализације огледних и угледних часова;
19. Праћење имплементације усвојених мера за унапређивање успеха;
20. Учешће и сарадња са органима јединица лолкалне самоуправе, организацијама и удружењима.
21. Сарадња са Хемијским факултетом- менторство студентима хемије
22. Сарадња са Педагошкм факултетом-менторство студентима волонтерима мастер студија педагогије
23. Учешће у реализцији програма пилот државне матуре
1. Усвајање годишњег плана рада Педагошког колегијума;
2. Усвајање плана за екстерно и интерно стручно усавршавање наставника за школску 2021/2022;
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/сродних предмета који су усклађени на нивоу стручних већа;
7. Усвајање извештаја о стручном усвршавању два пута годишње;
8. Усвајање плана извођења наставе услед пандемије Covid 19, комбиновани модел и непосредни модел
9. Усвајање извештаја о оствареним резултатима наставе организоване по комбинованом моделу и
непосредном моделу наставе, услед светске пандемије Covid 19
10. Усвајање предлога за побољшање слабије оцењених места након извршене анализе у самовредновању школе;
11. Усвајање предлога набавке наставних средстава и допуне уџбеника;
12. Усвајање извештаја о раду стручних већа, евиденција и постигнути резултати o планираним активностима
13. Усвајање извештаја о испуњености услова за стицање звања за Самосталног педагошког саветника за
наставника Зорицу Шћекић
14. Усвајње извештаја о стручно-педагошком надзору за стицање звања Педагошки саветник за наставнике Ану
Гајић, Немању Здравковић, Јелену Петковски, Александру Мијовић, Весну Петровић и Владимира Весића.
15. Усвајање извештаја о одржаним часовима студената Хемијског факултета под менторством наставника
Анете Миливојевић, Маје Врачар, Милице Трбојевић и Милене Ралевић
16. Усвајање извештаја о волонтерском раду студента педагогије под менторством педагога Маје Врачар
17. Усвајање извештаја о одржаној пилот државној матури на нивоу школе
18. Усвајање плана о раду стручних већа за школску 2022-2023. годину и предлог иновација у планираним
активности
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6.2 ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ

Председник

Биљана Благојевић Седлар

Чланови тима

Активности

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1. Томислав Алавања - директор
2. Ана Гајић- помоћник директора
3. Маја Врачар- педагог
4. Маријана Пеулић- психолог
5. Јелена Петковски- наставник
6. Милица Станковић- наставник
7. Снежана Благојевић- наставник
8. Софија Ераковић- наставник
9. Слађана Бојанић- наставник
10. Никола Нешковић - представник Савета родитеља
11. Игор Стојнић -представник Ученичког парламента
Праћење остваривања Школског програма у складу са објављеним правилницима
Праћење остваривања Школског развојног плана
Планирање наставе на годишњем и месечном нивоу
Праћење коришћења разноврсних облика и метода рада у настави
Размена искустава о примени различитих дидактичко -методичких решења на часу
Прикупљање података о успеху матураната при упису на факултет
Праћење мотивисаности ученика у настави, раду секција и додатне наставе
Усклађивање писмених задатака, контролних вежби, тестова, свих врста провера Правиллника о оцењивању и
стандардима за постигнућа
Подстицање професионалног развоја ученика кроз одговарајуће садржаје предмета
У реализацији наставе на даљину Тим се старао о стварању услова за квалитетнији рад ученика и запослених,
Налажење најоптималнијих организационих решења за квалитетно извођење наставе на даљину, реализацију
матурских испита према мерама заштите од Ковид 19 вируса
Планирање и организација припреме за наставу у школској 2022/2023 горини, сарадња са Педагошким колегијумом,
Тимом за самовредновање.
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6.3 ЗУБОТЕХНИЧКО СТРУЧНО ВЕЋЕ
Председник већа

Милица Станковић

Број чланова већа
Број одржаних
састанака
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Стручне теме

3
06.08. 2021. наставник Зорица Шћекић похађала је вебинар “Кконсултације за наставнике на тему менталног
здравља младих” у организацији УНИЦЕФ-а.
19.09, 25.09. и 02.10.2021. наставник Зорица Шћекић учествовала је у реализацији семинара „Формативно
оцењивање од планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне свеске“ и одржала обуке у својству
предавача.
11.09.2021. наставник Драгана Ражнатовић присуствовала је Националном семинару I категорије на тему
„Орално здравље за свако животно доба“ које је одржано у организацији Удружења стоматолога Србије, 6 бодова.
У октобру 2021. наставник Зорица Шћекић учествовала је на семинару на тему "Обука за планирање,
спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика".
Од 29.10.-31.10.2021, на Златибору одржан је Национални конгрес здравствених радника Србије са
међународним учешћем. Пленарна тематика за све профиле била је „Одговорност од упирања прстом до успех“ др Зоран
Илић, психотерапеут, Београд. Учешће на конгресу као предавачи испред Зуботехничке школе имали су
ДушкоСтојановић, са темом „Слојевито синтеровање керамике“; Светлана Петковић са темом “Керамика као градивни
материјал“ и Бранка Вукосављевић са постер презентацијом на тему „Кућни ред зубних техничара“.
26.01.2022. наставник Зорица Шћекић присуствовала је пројекцији докментарног филма ,,Повезивање тачкица о
менталном здрављу младих” у организацији УНИЦЕФ-а.
31.01.2021-04.02.2022. наставник Зорица Шћекић, учествовала је у Програму ,,Сазнај и разазнај“ обука из
области медијске писмености, програм спроводи ИРЕКС уз подршку амбасаде САД.
01.02.2022. наставник Зорица Шћекић учествовала је на вебинару ,,Диференцирана настава и даровити ученици“
у организацији Педагошког друштва Србије.
12.02.2022. наставник Драгана Ражнатовић присуствовала је Националном семинару I категорије на тему
„Савремена стоматолошка пракса“ које је одржано у организацији Удружења стоматолога Србије, 6 бодова.
11.04.2022. наставник Зорица Шћекић учествовала је на семинару ,,Професионализација одељенских старешина
у сарадњи са родитељима“ у организацији Педагошког друштва Србије.
11.04.2022. наставник Зорица Шћекић учествовала је на вебинару ,,Значај улоге наставника у развијању
мотивације ученика“ у организацији Педагошког друштва Србије. Скупу су присуствовали: Директор школе Томислав
Алавања, координатор такмичења Мирјана Мрдаковић, Драгана Стојановић, Јелена Бојиновић, Душко Стојановић, Нела
Ристески, Светлана Ђорђевић, Марија Праштало, Зоран Поповић, Лазар Миљковић, Зорана Николић Марков,Зорица
Шћекић, Анета Миливојевић, Снежана Машић и Јелена Веиновић и Слободанка Стевовић.
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Угледни/огледни
часови

Реализaване
активности према
годишњем плану рада

Такмичења

17.6.2022. у општини Звездара одржан је симпозијум „Промене у образовању и васпитању и значај
компетентности директора и стручних сарадника за квалитет образовања и васпитања“. Симпозијуму су присуствовали
др Ана Гајић, Мирјана Мрдаковић и Зорица Шћекић.
18.03. и 25.03.2022. наставник Зорица Шћекић одржала је угледне часове у 2/2 и 2/3 одељењу у оквиру блок н
наставе. Угледни час био је на тему ,,Апарати и инструменти у зубној техници”. Часу су присуствовали педагог Маја
Врачар, Ваја Манојловић Стефановић, Мирјана Мрдаковић, Горица Станојевић у 2/2 и Ваја Манојловић Стефановић,
Марица Владичић,.Мирјана Мрдаковић у 2/3.
Подељени су часови стручних предмета и група за вежбе;
Извршена организација вежби;
Набављен је потребан материјал за извођење наставе;
Сакупљене су понуде и извршен одабир за потребан материјал, апарате и опрему;
Организован је рад у амбуланти наставне базе;
Формиране су комисије за преквалификацију;
Тим за такмичење успешно је наставио са радом;
Секција “Корона” је наставила са радом;
Реализована је планирана блок настава;
Извршена је контрола поштовања правила у спровођењу наставе вежби и блок наставе;
Организован је и реализован матурски испит и распоред, састав комисија;
Купљен је материјал за испите;
Извршена редовна контрола усклађености теоријске и наставе вежби;
Унапређено праћење постигнућа ученика помоћу радне свеске у циљу усклађивања критеријума на редовној и
блок настави.
21.04.2022. од 08.00-12.00 часова у лабораторијама Зуботехничке школе одржано је школско такмичење ученика
четвртог разреда у моделовању фиксних надокнада.
Радни задатак је био:
Моделовање једноделне ливене круне-горњи леви централни секутић
Моделовање једноделне ливене круне-горњи десни први молар
Моделовање једноделне ливене круне-доњи десни очњак
Моделовање једноделне ливене круне-доњи левидруги премолар
На такмичењу је учествовало 17 ученика. Комисија у саставу др Зоран Поповић, Томислав Алавања и Миљка
Вицковић, изабрала је четири радакоја ће нашу школу представљати на Републичком такмичењу које ће се одржати
21.05.2022. године у оквиру Мајских сусрета зубних техничара у Крагујевцу:
Марија Павловић 4/4 ментор Душко Стојановић
Јована Живковић 4/3 ментор Душко Стојановић
Јелена Вуковић 4/4 ментор Мирјана Мрдаковић
Мирко Томовић 4/2 ментор Драгана Стојановић
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21.5.2022. у оквиру 34. Мајских сусрета зубних техничара Србије у Крагујевцу, одржано је двадесетпрво
Републичко такмичење ученика четвртих разреда образовног профила зубни техничар. Зуботехничка школа је и ове
године уз Друштво зубних техничара Србије била организатор такмичења. Комисија је радила у следећем саставу:
Биљана Стојковић, зубни техничар Клиника за стоматологију Ниш; Божић Миладин, зубни техничар MB-LAB, Београд;
Немања Михаљчић, стоматолог, Mister Smile, Београд; Ђурић Миле, зубни техничар, Dental Lab Крушевац; Љубица
Цветковић, наставник вежби, Медицинска школа Пожаревац
РАНГИРАЊЕ РАДОВА:
1.
место ученик Мирко Томовић, ментор Драгана Стојановић, Зуботехничка школа, Београд
2.
место ученица Јелена Вуковић, ментор Јелена Бојиновић, Зуботехничка школа, Београд
3.
место ученица Јована Живковић, ментор Душко Стојановић, Зуботехничка школа, Београд
4.
место ученик Страхиња Јекић, ментор Љубомир Марковић Медицинска школа „Др Андра Јовановић“Шабац
5.
место ученица Сара Вуковић, ментор Дарко Обрадовић

6.4 СТОМАТОЛОШКО СТРУЧНО ВЕЋЕ

Председик већа

Марија Николић

Број чланова већа

19

Број одржаних састанака
-

Стручне теме

-

-

6
30.09 - 03.10.2021. Онлајн ,,20. Конгрес стоматолога Србије” Стоматолошка комора Србије у сарадњи
са Стоматолошким факултетом Универзитета у Београду. Учесници: Марија Николић, Снежана
Благојевић, Биљана Раковић, Ива Иванчевић, Наташа Мирковић, Војин Гојнић, Јован Вуњак, Наташа
Божић, Зоран Поповић, Ана Гајић. Здравствени савет Србије акредитовао је 20. Конгрес стоматолога
Србије под акредитационим бројем: B – 1581/21 – II са укупно 20 КМЕ бодoва. Конгрес се, по други пут,
на овим просторима, одржавао преко онлајн платформе – у форми вебинара.
12.10 - 26.10.2021. Београд, онлајн радионица ,,Дигитални маркетинг”, Привредно друштво Пословна
академија, Томислав Алавања, Ана Гајић.. На скупу су сагледани елементи дигитализације у маркетингу,
упознавање са корисним апликацијама и савременим дигиталним могућностима. Сврха овог скупа је била
да се окупе директори, стручни сарадници, релевантни људи академске заједнице који својим деловањем
доприносе креирању практичног знања, својим радом и активностима утичу на примену савременог
маркетинга
22.10 - 24.10.2021. Врњачка бања XIV Конгрес Националне асоцијације удружења здравствених
радника Републике Србије са међународним учешћем, Национална асоцијација удружења
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-
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здравствених радника Републике Србије. Учествовали: др Зоран Поповић, др Биљана Раковић, др
Снежана Благојевић, Томислав Алавања, директор школе и др Ана Гајић, помоћник директора. Ана Гајић
је одржала акредитовано предавање под називом ,,Утицај превентивних и интерцептивних мера на развој
орофацијалног система“. Акредитациони број XIV конгреса Националне асоцијације удружења
здравствених радника Србије са међународним учешћем је Д-1-684/20. Акредитован за лекаре,
стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре. Конгрес је бодован
са 13 бодова за акредитоване предаваче, 11 за усмена саопштења, 9 за постер презентације и 8 за пасивне
учеснике.
24.10 – 27.10.2021. Врњачка бања, Велики ЦМН семинар ,,Јесења конференција јавних набавки“,
Центар за менаџмент. Учествовали Јелена Веиновић, шеф рачуноводства, Томислав Алавања, директор
школе и Ана Гајић, помоћник директора.
18.10 – 20.10.2021. Београд, Југословенска кинотека, 12. Босифест, интернационални филмски
фестивал под називом ,,Прозиран свет“. Учествовали: Томислав Алавања, директор школе, Ана Гајић,
помоћник директора, Бранка Вукосављевић, Зорица Шћекић, Ваја Манојловић Стефановић, Милица
Трбојевић, Иван Давидовић, Слађана Неагић, Маријана Пеулић, Маја Врачар, Светлана Ђорђевић,
Радмила Милановић.
20.10.2021, Зуботехничка школа, Сајам оптичких илузија. Организатори:Александра Мијовић и Немања
Здравковић.Присуствовала Ана Гајић испред Стоматолошког стручног већа.
20.09.- 08.10.2021, онлајн Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања
ученика, Центар за образовне политике.Учествовали: Никола Јаковљевић, Ана Гајић, Снежана Машић,
Милица Трбојевић, Зорица Шћекић, Зорана Николић Марков.
01.12.2021, Зуботехничка школа, Обележавање Светског дана оболелих од АИДС/ ХИВ инфекције,
Слађана Неагић организатор. Учествовале ученице 3/5 одељења, Игњатовић Тијана и Обрадовић
Каролина,и ученице 1/6 одељења, Лакићевић Катарина и Ћулафић Анастасија. Обележен је Светски дан
оболелих од АИДС-а, као један од важних датума из календара здравља, а све у циљу подизања свести
ученика о важности очувања и унапређења здравља. Светски дан оболелих од АИДС-а обележен је
читањем обавештења о значају обележавања овог датума, глобалним проблемима који постоје у лечењу и
функционисању ових пацијената, као и информације о учесталости обољевања у свету и у нашој земљи.
Задужене ученице су уз читање обавештења ученицима и запосленима делиле симболичне црвене
тракице, као знак подршке и разумевања људи који живе са ХИВ-ом.
3.12.2021, Зуботехничка школа, Обележавање 3. децембра – Међународни дан особа са
инвалидитетом, Организатор активности Слађана Неагић. Обележен је Међународни дан особа са
инвалидитетом, тако што је ученицима прочитано обавештење о овом датуму из календара здравља, у
циљу њиховог информисања о појму инвалидитета, проблемима са којима се особе са инвалидитетом
суочавају како у свету, тако и у нашем друштву, али и начинима како свако од нас може да помогне
особама са инвалидитетом. Такође, у холу школе је емитован филм који су снимили наши ученици на
фестивалу „Босифест“ о особама са инвалидитетом.
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16.12.2021, Онлине трибина „Са стручњацима на вези 2- безбедно током пандемије“, Савез учитеља
Републике Србије, Слађана Неагић
17.2.2022, Београд, Семинар прве помоћи, Организатор Црвени крст Србије. Семинар прве помоћи за
обнову лиценце предавача прве помоћи, током којег су представљене међународне смернице за прву
помоћ, реанимацију и едукацију у првој помоћи 2021, нови модули обука у првој помоћи у организацији
Црвеног крста, а на крају симулација извођења обуке у првој помоћи кроз модел микро –наставе (кратко
представљање задате наставне јединице) и полагање теста теоријских знања за предаваче..Слађана Неагић
24.2.2022, Зуботехничка школа, Предавање о трговини људима, организатор Слађана Неагић.
Предавање је одржано ученицима другог разреда, у одељењима 2/1, 2/2, 2/3, 2/5 и 2/6 . Према Годишњем
плану рада школе, одржано је предавање о превенцији трговине људима.Током предавања, ученици су
упознати са појмом и облицима трговине људима, ризицима / ризичним понашањима који у
адолесцентном периоду представљају опасност за улазак у ланац трговине, као и са бројним
превентивним мерама које могу да примене у свакодневном функционисању. Предавања су реализована
током часова грађанског васпитања/верске наставе (у одељењима 2/1, 2/3), хигијене са здравственим
васпитањем (2/2 и 2/6) и вежби болести зуба (у одељењу 2/5). Захваљујемо се Нади Матовић, др Снежани
Благојевић, др Биљани Раковић, Синиши Хорват, педагогу Маји Врачар који су уступањем својих часова
помогли реализацију предавања и колегиници Милени Ралевић која је присуствовала предавању које је
одржано у одељењу 2/6.
16.03–19.03.2022, Требиње, БиХ, Међународна конференција ,,Умрежавање образовања –
умрежавањем ка квалитету 3“, Центар за учење Мина, Чачак. Учествовали Томислав Алавања,
Владинир Весић, Немања Здравковић, Милица Станковић, Милица Трбојевић, Бранка Вукосављевић и
Ана Гајић. Предавања која су обележила овај скуп су била: ,,Улога руководиоца у образовању“ –
представник Министарства просвете, науке и технолошког ртазвоја РС, ,,Развој каријере и значај
менторског рада за руководиоца на почетку каријере“ – представник школе за равнатеље из Словеније,
,,Значај добре комуникације руководиоца“ – др Маријана Шећибовић, ,,Промена парадигме образовања –
пут ка добром лидеру“ – др Рефик Шећибовић, ,,Како постати школа/установа образовања 21.века“ –
Мирјана Катич, директорка Математичке гимназије у Београду, ,,Умрежавање руководиоца у образовању
– услов за развој установе образовања“ – Силвана Плавшић, директорка ОШ ,,Драган Ковачевић“ у
Београду.
18, 23, 24. и 29.3.2022, Зуботехничка школа, Предавање о превенцији злоупотребе ПАС-а „Мени
живот значи“. Организатор Слађана Неагић. Предавање о превенцији злоупотребе ПАС-а, под слоганом
„Мени живот значи“ реализовано је у одељењима првог разреда.Током предавања, ученици су упознати
са потенцијалним ризичним понашањима која могу довести до проблема зависности од психоактивних
супстанци, проблемима који настају услед конзумирања наркотика, као и са превентивним мерама како би
себе заштитили од овог проблема. Предавања су реализована током часа одељењске заједнице (1-1),
током часова физичког васпитања (1-2, 1-3,1-4) и у оквиру часова вежби здравствене неге (одељење 1-5 и
1-6).
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08.4.2022. Зуботехничка школа, Превентивна акција контроле крвног притиска и нивоа гликемије у
крви. Организатори ученици 1/6 одељења са задуженим наставником Слађаном Неагић. У акцији су
учествовале ученици 1/6 одељења и 3 ученице 1/5 одељења. Врањеш Ања – израда плаката о Светском
дану здравља (7.4.2022.) Јаћимовић Милица 1/5 - контрола нивоа гликемије. Петровић Ђина 1/5 контрола ТА. Пантелић Бојана 1/6 - контрола нивоа гликемије. .Стојадиновић Теодора 1/6 - контрола ТА.
Ркман Василија - израда плаката о факторима ризика. Акција је реализована у периоду од 9,00 -11h.
Ученице су запосленима у школи контролисале вредности крвног притиска и ниво гликемије у крви.
Такође, радиле су анкетирање запослених о факторима ризика за настанак кардиоваскуларних болести,
diabetes melitus, последицама неправилне исхране и конзумирања цигарета, као и здравим стиловима
живота. Добијене податке ученици су обрадили и резултате истраживања приказали на блок настави
здравствене неге.
13.04 – 16.04.2022. Златибор, Велика CMN конференција, Центар за менаџмент, Институт за јавни
менаџмент, Комора јавних набавки Србије. Учествовали Томислав Алавања, Ана Гајић, Миљка Вицковић,
Владимир Весић, Јелена Веиновић и Марија Николић. На скупу су обрађене најактуелније теме из
области јавних набавки,јавних финансија и просвете. Дискутовало се о пракси, позитивним искуствима,
најчешћим грешкама, ставовима надлежних институција, одвојено је време за сва питања на која су
одговоре дали највећи стручњаци из области.
18.05 - 20.5.2021. под покровитељством Савета Европе у Србији, у Сокобањи је одржан други Peer
Learning Meeting у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“. Током првог дана семинара,
одржано је предавање о референтном оквиру компетенција за демократску културу и карактеристикама
доброг тренинга/обуке, као увод за обуку наставника која је реализована током другог дана. Другог дана
реализоване су радионице током којих се објашњавало како наставник треба да се припреми за
тренинг/обуку, у сегменту вербалне и невербалне комуникације, како припремити презентацију, како
припремити материјале и радне задатаке за обуку. Такође, током другог дане све школе су имале задатак
да презентују три примера добре праксе (активности) које су планиране акционим планом и реализоване
у текућој школској години. Трећег дана, све школе учеснице су, у сарадњи са својим менторским
школама, радиле ревизију акционих планова до краја 2022. и планирале нове активности за наредну
школску годину. Семинару су присуствовали директор школе Томислав Алавања, наставнице Весна
Петровић и Слађана Неагић.
06.09.2021. Угледни час Латинског језика и Анатомије са физиологијом ’’АНАТОМСКА
НОМЕНКЛАТУРА’’ , наставници Нада Матовић и Софија Ераковић, ученици 1/2 одељења. Корелацијом
предмета утврђена су и стечена нова знања. Ученици су у току часа могли да провере своје знање на
моделу човека и на цртежу.
31.3.2022. одржан је угледни час на тему „Надрилекарство у стоматологији – примери из Србије“.
Ученици одељења 3/5 (А група) и 3/6 (Б група) презентовали су своје радове и резултате истраживања на
различите теме.
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1. Обављање естетских интервенција од стране нестручних лица
2. Бељење зуба у козметичким салонима
3. Врачаре и магијско деловање уместо савремене медицине у лечењу у Србији
4. Антиваксерско деловање и његове последице.
Циљ часа био је унапређивање знања ученика о присуству и утицају различитих негативних фактора и
појава, њиховој примени у свакодневној пракси и негативно деловање на здравље људи, развој критичког
мишљења и сензибилизација ученика на препознавање лоших намера, одвајање доброг и лошег у
рекламама и значај развоја правилног размишљања у циљу очувања здравља, као будућих здравствених
радника. Похваљујемо ученике за велику заинтересованост у проналажењу материјала о додељеним
истраживачким задацима, за изузетну посвећеност групном раду током припремања часа, као и у току
саме реализације. Часу су присуствовали сви ученици 3/5 и 3/6 одељења. На крају часа, ученици који су
слушали предавање, испунили су евалуационе листе како би оценили квалитет презентовања својих
вршњака и дали предлоге за реализовање других угледних часова током школске године. Угледном часу
су присуствовали: психолог Маријана Пеулић, др Наташа Мирковић, др Биљана Раковић, др Наташа
Божић, др Драгана Ражнатовић, др Тања Ашанин, Александра Мијовић, Анета Миливојевић.
Исти час “Надрилекарство у стоматологији - примери из Србије” је одржан и 26.5.2022. Часу су

присуствовали ученици 1/6 (Б и Ц група) и 2/5 одељења (Ц група). Угледном часу су овај пут
присуствовали: директор школе Томислав Алавања, помоћник директора др.Ана Гајић, педагог
Маја Врачар, Наташа Петровић, Соња Живаљевић, Горица Станојевић, Владимир Весић, Синиша
Хорват.
-

28.4.2022. у холу школе одржан је јавни час „Учимо знаковни језик“. Ова активност планирана је у
оквиру пројекта “Квалитетно образовање за све“. Циљ ове активности је боља интеграција ученика који
имају различите облике слушних оштећења, помоћ у њиховој социјализацији и прихватању школског
окружења, лакше праћење и савладавање градива, а код свих ученика развој толеранције, поштовања
туђих потреба, вршњачке сарадње и стварања једнаких могућности за све. Током часа ученици и
наставници учили су основе знaковног језика (поздраве, предстваљање на словној азбуци, појмове из
области медицине, образовања, породичне односе…). Сви учесници показали су велику заинтересованост,
спремност за учење и жељу да наставе даље учење знаковног језика. На крају, кроз питања поновљени су
основни појмови, а ученици који су се истакли у активности, награђени су симболичним наградама.
Захвалност стручним сарадницима, педагогу Маји Врачар, психологу Маријани Пеулић, колегиницама
Радмили Милановић, Александри Мијовић и Иви Иванчевић за подршку у реализацији часа. Затим,свим
ученицима који су присутвовали часу, а посебно ученицама 1/5 и 1/6 одељења које се помогле у
реализацији часа:Тамара Грозданић, Мина Денић, Милица Ивановски, Елена Јевтић, Ана Кротић, Нина
Лукић, Софија Митровић, Ђина Петровић (одељење 1/5), Маја Јанковић, Анастасија Ћулафић, Теодора
Стојадиновић, Андријана Симић (одељење 1/6).

-

21.6.2022. Зуботехничка школа, Угледни час “Начини примене лекова, Улога медицинске
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/стоматолошке сестре - техничара у припреми пацијента и лекова за апликацију,
Организатор: Слађана Неагић и ученици 1/5 и 1/6 одељења. Ученици су подељени у 5 група и
додељени су им радни задаци које су требали да припреме. Час је реализован у току вежби
здравствене неге одељења 1/5. Часу су присуствовали и сви ученици одељења 1/6. Користећи
различите облике лекова и технике демонстрације, ученици су објаснили и навели најважније
одлике, предности, недостатке, као и компликације појединих начина примене лекова.
Похваљују се сви ученици који су учествовали у реализацији часа: Милица Ивановски, Милица
Јаћимовић, Анђела Зенг, Мина Денић, Јелена Јоксић, Теа Кованџић, Елена Јевтић, Николина
Стојковић, Ивона Стојчић, Алекса Секулић, Марко Толимир, Драган Станојевић, Стефан
Чкоњевић (одељење 1-5) и Маја Јанковић, Софија Кривчевић, Елена Радојевић, Лена Поповић,
Василија Ркман, Селена Јовић, Анђела Васиљевић, Андријана Симић (одељење 1/6). Захвалност
колегама Иви Иванчевић, Александри Мијовић и Владимиру Весићу који су присуствовали
часу.
-

припрема, организација и сачињавање распореда вежби и блок наставе;

-

спровођење акције мерење крвног притиска и шећера у крви
организационе припреме за извођење дела матурског испита – менторство, распоред, комисије, термини
полагања за одељења 4/5, 4/6

припрема, организација и сачињавање распореда блок наставе у просторијама школе
(учионице,поликлиника школе, Клинике Стоматолошког факултета)

КОМИСИЈЕ ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД:
Реализоване активности према
годишњем плану рада

Болести зуба

Стоматолошка
протетика
Орална хирургија

Пародонтологија

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Наташа Мирковић
Снежана Благојевић
Данијела Стојилковић/Марија Рајчевић – стоматолошка сестра
Драгана Ражнатовић
Никола Јаковљевић
Снежана Ђорђевић/Љиљана Илић – стоматолошка сестра
Војин Гојнић
Марија Николић
Душанка Благојевић/Гордана Дацковић – стоматолошка сестра
Јован Вуњак
Марко Гојнић
Марија Милоски/Бојана Јовановић – стоматолошка сестра
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Ортопедија вилица

Дечија
стоматологија

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Ана Гајић
Биљана Раковић
Марија Раденковић/Душица Родић – стоматошка сестра
Љиљана Вулета
Ива Иванчевић
Данијела Стојановић/Љубица Љубеновић – стоматолошка сестра

КОМИСИЈА 1 ЗА ПРЕГЛЕД ТЕСТА:

1.Наташа Мирковић
2.Биљана Раковић
3.Снежана Благојевић

КОМИСИЈА 2 ЗА ПРЕГЛЕД ТЕСТА:

1.Никола Јаковљевић
2.Ана Гајић
3.Марко Гојнић

КОМИСИЈА 3 ЗА ПРЕГЛЕД ТЕСТА:

1. Марија Николић
2. Војин Гојнић
3. Јован Вуњак

КОМИСИЈА 4 ЗА ПРЕГЛЕД ТЕСТА:

1. Љиљана Вулета
2. Јована Јоканивић
3. Ива Иванчевић

Комисије су прегледале тест непосредно после његовог одржавања, 15.06. 2022. године у 12.00 у
просторијама Зуботехничке школе
Реализован матурски практични рад, тест стручно теоријских знања
Набављена и израђена наставна
средства

ИЗБОР УЧЕНИКА ЗА
НОСИОЦА НАГРАДЕ
„ЗЛАТНА ШПАТУЛА“

-

израђена наставна средства у виду различитих паноа,
power point презентације
Са завршетком школске 2021/2022 године, за ученике четврте године смера Стоматолошка сеста –техничар,
Стоматолошко стручно веће је за носиоца награде „Златна шпатула“ предложило a затим и једногласно
изабрало ученицу Милицу Јанковић IV/6 и то на састанку већа одржаном 02.06.2022. Ова ученица је током
четворогодишњег школовања вреднована са највишим оценама знања, одличног је успеха и примерног
владања и за сво веме школовања се вредно и пожртвовано залагала у учењу струке и у рада са
пацијентима,како у Поликлиници Зуботехничке школе,тако и на Клиникама Стоматолошког факултета.На
основу свега наведеног, стручно веће је донело одлуку да ученица Милица Јанковић IV/6 буде носиоц
награде „Златна шпатула“за школску 2021/2022, у нади да ће ова награда бити подстицај за још већи рад и
улагање у струку и да ће овим подстицајем Милица схватити, да је у освајању знања из области
стоматологије, на правом путу. Сву срећу у даљем раду и школовању, ученици, желе сви њени поносни
наставници Стоматолошког стручног већа У Београду 02.06.2022.
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-

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 2021/2022 годину. У оквиру целе школске године наставници су били у
прилици да покажу своје компетенције и уведу иновације. Као и претходне школске године, тако и ове,
последице Ковид пандемије су се одразиле и на наставни процес и остваривање циљева у оквиру истог. У
вези са тим, на састанцима стручног већа разматрало о опцијама и могућностима које ће вратити квалитет
наставе на ранији ниво или чак и усавршити. Кроз разне едукације и онлајн семинаре остварена је боља
сарадња међу члановима већа, а све у циљу постизања што бољих резултата и циљева у наставном
процесу.

6.5 СТРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИКА
Председник већа

Ераковић Софија

Број чланова већа

9

Број одржаних састанака

7
Оцењивање у време online наставе - размена искустава формативног и сумативног оцењивања предности и
недостаци
● Интегрисани час Латински језик и Анатомија са физиологијом,одржале Софија Ераковић и Нада
Матовић у одељењу 1/2 дана .6.09.2021.наставна јединица АНАТОМСКА НОМЕНКЛАТУРА.
● Српски језик и књижевност, час држала Радмила Милановић у одељењу 1/4, дана 31.05.2022. наставна
јединица ДЕКАМЕРОН, Бокачо
● Формиране рецитаторска и драмска секција
● Направљен списак уџбеника
● Направљен списак матурских питања из енглеског језика као и списак дела за писмени матурски испит
● Формиране Гугл учионице ради лакше комуникације и праћења наставе у случајевима oнлајн наставe
● Направљен распоред писмених задатака као и писмених вежби у Гугл учионици да би ученици који
прате наставу А и Б групе и могли да добију информације
● Одржан је писмени матурски испит из српског језика и књижевности као и изборни матурски испит из
енглеског језика по групама уз поштовање хигијенских мера.
● Одржана посета ученика Алеји заслужних грађана,дана 09.09.2021. 4/5 и 4/6 у организацији Наташе
Петровић, као и посета Галерији САНУ- поводом 150 година од рођења Јована Дучића, 3/1 и 3/2
● Посета позоришту Пан театар, представа ШТА МУШКАРЦИ; ТЈ ЖЕНЕ ЖЕЛЕ?, дана 01.04.2022. у
организацији Наташе Петровић и Радмиле Милановић као и посета УК ВУК под називом ДЕБЕЛА дана
23.05.2022. ученици 3/3, у организацији Наташе Петровић

Стручне теме
Угледни/огледни часови

Реализоване активности према
годишњем плану рада
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Такмичења
Израђена наставна средства

Евалуација годишњег плана
рада већа

●

Такмичење у рецитовању –Учествовао ученик Лука Најдановић 3/4 кога је припремала Радмила
Милановић.Oпштинско такмичење је одржано у Пан театру 23.3.2022.
Биографије књижевника на српском језику,
Rазличите теме из уџбеника на енглеском језику
Ситуација у овој школској години је била променљива, настава је започета редовно у школи али се повремено
прелазило на онлајн наставу. Због ванредне ситуације у вези епидемије Kовид19 многе активности које су
планиране нису реализоване. У то спадају редовне активности као што су посета Сајму књига, посете музејима
и позориштима, приредбе у школи. Настава је повремено одржавана у школи а повремено online.
Одржана су такмичења у рецитовању, општинско такмичење на коме је учествовао Лука Најдановић 3-4
Сви наставници су формирали гугл учионице, на недељном нивоу су планирали наставу, планови су
постављени на гугл диску наставника и доступни су у е-дневнику
Наставници су у Гугл учионице стављали садржаје у виду текстова, квизова, презентација, видео материјала.
Провере знања су се одржавале у школи.
Организована је и допунска настава у школи у циљу помоћи ученицима којима није било довољно
презентовање градива путем Гугл учионице.
Већина наставника Стручног већа језика се и стручно усавршавала похађајући различите оnline семинаре
који су нашли примену у наставном процесу.Ове године су наставници већ имали веће искуство приликом
преласка на онлајн наставу а и ђаци.Указано је на потребу присуства ученика у школи у циљу социјализације и
бољег праћења наставе као и размене искустава са наставницима.
На основу активности у вези са наставом које је реализовало Веће језика могу да закључим да наставници
унапређују квалитет наставе и учења коришћењем нових техника путем Гугл учионица, повезују знањa из
више настaвних предмeта, подстичу ученике да сагледају различите димензије једног проблема,
повећавајући своје компетенције, мотивишући ученике за самостално учење и коришћење различитих
начина комуникације и средстава.
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6.6 СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА

Председник већа

Јелена Петковски

Број чланова већа

10

Број одржаних састанака
●
●
Стручне теме
●

●

●
Угледни/огледни часови
●

●
●
●
Реализоване активности према
годишњем плану рада

●
●
●

7
29.6.2022. Презентовани резултати истраживања „Пројектна настава'' на Наставничком већу
наставници Александра Мијовић и Јелена Петковски
2.12. Округли сто на тему Промене у образовном систему изазване пандемијом и развој
професионалне заједнице практичара у време кризе, Сарајево, Зуботехничка школа у Сарајеву,
наставници Александра Мијовић, Анета Миливојевић и Јелена Петковски
24.5.2022. Трибина “Значај физичке активности у превенцији постуралних деформитета и грешке које
се јављају приликом њихових третмана’’ Наставници физичке културе Радмила Панзаловић из
Фармацеутско-физиотарапеутске школе и Владимир Весић из Зуботехничке школе
Интегрисани пројекат предмета филозофија и физика у одељењима 4/1 (31.5.2022), 4/2 (1.6.2022), 4/3
(26.52022), 4/4 (30.5.2022), у трајању од по два часа, на којима су презентовани продукти овог
пројекта.Организатори и реализатори пројекта Соња Живаљевић и Александра Мијовић
Представа „Одбрана Сократова и смрт“ коју су су извели ученици одељења 4/2 на иницијативу и
свесрдну помоћ професорке Соње Живаљевић. У припреми и реализацији представе учествовале су
Милена Ралевић и Александра Мијовић
Интегрисани пројекат предмета биологија, хемија, географија, рачунарство и информатика и физика
‘’Ефекат стаклене баште’’ активност реализовали наставници А. Мијовић, Ј. Петковски, С. Машић,
М. Мажибрада, А. Миливојевић, Н. Василијевић, Г. Станојевић u одељењима 1/1 -10.6.2022, 1/2 15.6.2022, 1/3 13.6.2022, 1/4 15.6.2022., 1/513.6.2022. и 1/6 15.6.2022.
Формиране секције атлетике, кошарке, одбојке, фудбала и пливања
20.10.2021. Сајам оптичких илузија - активност реализовали наставници Немања Здравковић
Александра Мијовић
15.3.2022. Учествовање на фото конкурсу “Вода” активност реализовали наставници Немања
Здравковић, Александра Мијовић, Анета Миливојевић и Јелена Петковски
Изложба ученичких радова поводом Светског дана очувања енергије 14.2.2022. - Ј Петковски
25.3.2022. предавања у одељењима првог разреда и 3/6 поводом акције “Сат за планету Земљу”нставник Јелена Петковски
Изложба ученичких радова поводом Светског дана воде 22.3.2022. “Подземне воде учините
невидљиво видљивим’’ реализовали наставници Немања Здравковић, Александра Мијовић, снежана
Машић, Анета Миливојевић и Јелена Петковски
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●

Такмичења

Рад ментора и приправника у
току школске године

Евалуација годишњег плана
рада већа

1 и 2. 12. 2021. Општинско такмичење у одбојци за девојчице и дечаке, 7. београдска гимназија,
дечаци освојили 3. место - наставник Тања Жутић
● 28.1.2022.године Општинско такмичење у фудбалу за дечаке, VI Београдска гимназија, ученици
Зуботехничке школе изгубили у првом колу, наставник Владимир Весић,
● 21.2.2022. године Општинско такмичење у рукомету за дечаке VI Београдска гимназија, ученици
Зуботехничке школе освојили четврто место, наставник Владимир Весић,
● 07.10.2021. године Општинско такмичење у атлетици за девојчице и дечаке, Стадион Партизана,
наставник Владимир Весић
3 место, 400 метара - Симијоновић Немања 4/6,
3 место, 400 метара - Фогл Ђурђија 3/5,
3 место, скок у вис - Грујичић Војин
3 место, бацање кугле - Ранчић Катарина 3/5
3 место, 4х100м девојке - Матић Милана 1/2, Михајловић Миа 1/2 Драгутиновић Ања 3/3 Јаковљевић Нина
2/1
2 место, 100 метара - Јаковљевић Нина 2/1
2 место, скок у даљ - Фогл Ђурђија 3/5
2 место, скок у даљ - Рајковић Лука 2/2
2 место, 1000 метара - Матовић Душан 4/2
2 место, бацање кугле - Чековић Алекса 2/3
2 место, 4х100м дечаци - Младеновић Коста 2/2 Рајковић Лука 2/2 Вучковић Вук 2/2 Шћекић Ђорђе 2/2
1 место, скок у вис - Лазаревић Нађа 1/2
Студенткиње Хемијског факултета у Београду присуствовале настави хемије у децембру током три дана ради
истраживачког рада “Евалуација у настави хемије”, наставник Анета Миливојевић
Због ситуације и начина организовања наставе током 2021/2022 неке активности које су планиране нису
реализоване. Међутим наставници су прилагодили своје активности новонасталој ситуацији.
Већина наставника стручног већа се и стручно усавршавала похађајући семинаре који су нашли примену у
наставном процесу.
Четири члана нашег већа добила су звање педагошког саветника: наставник физике Немања Здравковић,
наставник физике Александра Мијовић, наставник биологије Јелена Петковски и наставник физичког
васпитања Владимир Весић.
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 школе
Све похвале за чланове већа!
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6.7 СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Председник већа

Соња Живаљевић

Број чланова већа

11

Број одржаних састанака

5

Угледни/огледни часови

Реализоване активности
према годишњем плану
рада

● Дана 11.5.2022. године, у одељењу 2/4, одржан је угледан час интегрисане наставе медицинске етике и верске
наставе на тему “Абортус као средство контрацепције” наставници Синиша Хорват и Соња Живаљевић.
● Током месеца маја, реализован је интегрисани пројекат предмета филозофија и физика. У периоду од 26.5 до
1.6.2022. године у оквиру пројекта, одржани су угледни часови интегрисане наставе физике и филозофије у
одељењима 4/1 (31.5.), 4/2 (1.6.), 4/3 (26.5.), и 4/4 (30.5.), у трајању од по два часа, на којима су презентовани
продукти овог пројекта. У сарадњи са наставницима физике и филозофије, ученици су истраживали, проучавали и
самостално изабрали и презентовали следеће теме: Пресократовци, Астрофизика, Настанак света, Лајбниц,
Демокрит, Руђер Бошковић (митологија, религија, филозофија и физика)
● На крају пројекта, одржана је представа “Одбрана Сократова и смрт” коју су извели ученици одељења 4/2 на
иницијативу и свесрдну помоћ наставнице филозофије Соње Живаљевић. У припреми и реализацији представе
учествовале су Милена Ралевић и Александра Мијовић.
● Обука свих ученика првог разреда „Методе учења“ Маријана Пеулић.
● Као и претходних година, наставници и ученици су присуствовали отварању Дванаестог Београдског
Интернациоиналног Филмског фестивала особа са инвалидитетом “Босифест 2021”.
● Обележавање Дана примирја у Првом светском рату, одржано на часовима историје, Весна Петровић;
● Обележавање “Дана сећања на српске жртве”. Ученици су добили задатак да напишу семинарске радове и
изложбу радова под називом Крвави октобар која је приказана у холу школе.Весна Петровић
● У периоду од 18.5-20.5.2022. под покровитељством Савета Европе у Србији, у Сокобањи је одржан други Peer
Learning Meeting у оквиру пројекта “Квалитетно образовање за све”.Весна Петровић.
● Поводом Дечије недеље 6.10.2021. ученици 2/5 и 2/6 су на часовима грађанског васпитања обрадили тему
“Дечија права” која се односе на заштиту деце од насиља.Иван давидовић.
● Дана 11.5.2022. одржан је угледни час интегрисане наставе медицинске етике и верске наставе “Абортус као
средство контрацепције”.Синиша Хорват и Соња Живаљевић.
● Дана 11.06.2022.године у 16.30 часова,одржан је матурски испит из филозофије.
Ученици који су полагали испит су: Марија Павловић, Сара Ненадовић, Нина Дојчиновић, Маријана Станојевић и
Грегор Поповић.
Комисија за матурски испит: Соња Живаљевић, Владимир Симић и Наташа Петровић
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Такмичења

Стручно усавршавање
наставника:

Током школске 2021/22. године ученици првог разреда учествовали су на два ликовна конкурса:
Републичка смотра ликовног стваралаштва
1. Анђела Трифуновић 1/2;
Пред Октобарску револуцију, портрет Руса
Светосавље и наше доба, у организацији епархије Бачке, Кола српских сестара и Удружења војвођанских
учитеља
1.Анђела Трифуновић 1/2
Свети Сава, портрет
2. Миња Голубовић 1/4
Светосавска звона чујем, два црквена звона
3. Елена Радојевић 1/6
Светосавље и наше доба, розета
4. Андреа Јанковић 1/6
Светосавска звона чујем, Св.Сава, сцене из живота
5.Лена Поповић 1/6
Светосавље и наше доба, серафим
6. Василија Ркман 1/6
Светосавље и наше доба, Жича наставница ликовне културе Гордана Иветић
Весна Петровић
● Ученици првог разреда наше школе (6.одељења) учествовали су у раду на пројекту “Упознајте мој град”. У
сарадњи са наставницом историје ученици су од 20.9. до 30.10.2021. године, радили на изради и презентовању
својих радова.
● У периоду од 8.11.до 15.11.2021. године одржана је обука за Е-портфолио. Обуку је организовала Рамонда
д.о.о. из Ниша.
● Дана 19.11.2021. године присуствовала је вебинару “Ширење културе различитости и људских права у
школи” под покровитељством Друштва психолога Србије.(2 сата).
● Дана 22.11.2021. године присуствовала је акредитованом семинару “Комуникацијске вештине наставника,
тимски рад и међупредметна сарадња”. Организатор семинара је Девета гимназија Михајло Петровић Алас и
аутор Виолета Кецман (8 бодова)
● “Дан сећања на српске жртве” у другом светском рату обележен је у сарадњи са ученицима другог разреда.
Ученици су урадили семинарске радове и изложбу радова под називом “Крвави октобар”, која је приказана у
холу школе.
● У периоду од 30.11.-2.12.2021. године присуствовала је међународној конференцији руководиоца у образовању,
која је одржана у Сарајеву као и округлом столу на тему “Промене у образовном систему изазване
пандемијом и развој професионалне заједнице практичара у време кризе”, а који је одржан у Средњој
зуботехничкој школи у Сарајеву.
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● Присуствовала је обуци Windovs 10 MS Office 365 I MS Intune, на којој су се обрађивале теме везане за
коришћење овог програма. Обука је трајала 10 сати од 16.12. до 17.12.2021
● У среду 8. децембра са почетком у 11. часова присуствовала је националној конференцији “Како до равнотеже
између радног и породичног живота-будућност рада” Конференција је организована уз помоћ фондације Ана
и Влада Дивац.
● Ученици првог разреда су дана 24.1.2022. године учествовали у изради нових наставних средстава. Први задатак
је био израда “Родослова династије Немањић и најзначајнија задужбина династије Немањић”. Други
задатак је био приказ радова “Династије Обреновић” на паноима.
● У периоду од 20. до 27. маја наставница историје Весна Петровић, у одељењима трећег разреда, презентовала је
и појаснила ученицима које наставне модуле је одабрала за наставу историје - изборни предмет за следећу
школску годину.
● Просветни саветник Милан Јоксимовић извршио је 13.4. и 30.5.2022. године стручно педагошки надзор над
радом наставнице историје Весне Петровић. Закључак је да наставница у потпуности реализује Програм наставе
и учења и самим тим стекла је звање педагошког саветника 2.6.2022.године.
● Педагошко друштво Србије и Центар за учење и едукацију и развој креативности “Мина” из Чачка организовали
су симпозијум у Београду 16.6.2022. Тема симпозијума биле су “Промене у образовању и васпитању и значај
компетентности директора, стручних сарадника за квалитете образовања и васпитања”. Модератори су
били Маја Врачар и Горица Станојевић. Предавачи Марија Крнета виши саветник, руководилчац у Серктору за
средње образовање у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Томислав
Алавања директор Зуботехничке школе и Зорица Ђоковић директорка Техничке школе Дрво-Арт из Београда.
Симпозијум носи 4 бода стручног усавршавања у установи.
Маја Врачар
● Присуствовала онлајн обуци Унапређивање међупредметне компетенције ученика “Одговоран однос према
здрављу” од јула до октобра 2021.године.
● Коаутор и водитељ непосредне обуке “Формативно оцењивање од планирања до постизања исхода и
циљева уз помоћ дигиталне свеске” од 1.9.-1.10.2021.
● У оквиру пројекта “Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу - успостављање е библиотеке и
пружање додатне подршке” похађала онлајн тродневну обуку за стручне сараднике - психологе и педагоге
“Пружање психосоцијалне подршке у школама” у трајању од 24 сата, 10.11. и 12. септембра.
● Присуствовала је представљању пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Делегација
Европске уније у Србији и Уницеф-а “Унапређени равноправни приступ и завршавања
предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка” 25.10.2021, путем
Зум апликације.
● Обавља менторски рад са волонтером приправником Маријом Грбић, студентом мастер педагогије и
студентом мастер педагогије Иваном Кокеза на пословима и активностима праксе педагога.
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● Учешће на међународним конференцијама у иностранству.Образоваието: класичност и модерност” (140
години педагоческо образование Враца), 29. и 30. октомври 2021.г в. гр.Враца (Рад:PERCEPTION OF CLASS
TEACHERS IN SCHOOLS IN SERBIA OF COLABORATION WITH PARENTS – ПАРТИЦИПАЦИЈА
НАСТАВНИКА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА У ШКОЛАМА У СРБИЈИ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА).
● У периоду од 30.11. до 2.12.2021. учествовала је на међународној конференцији руководиоца у образовању која
је одржана у Сарајеву као и округлом столу на тему “Промене у образовном систему изазване пандемијом и
развој професионалне заједнице практичара у веме кризе” а који је одржан у Средњој зуботехничкој школи
у Сарајеву.
● Дана 19.11.2021. присуствовала је вебинару “Ширење културе различитости људских права у школи” (2
сата). Друштво психолога Србије
● У среду и четвртак 8. и 9. децембра 2021.године у Зуботехничкој школи је реализован семинар “Оснаживање
младих кроз школску/вршњачку медијацију” из области превенције конфликата-вршњачке медијације.
Семинару је присуствовало 25 ученика првог и другог разреда. Водитељи обуке су били педагог Маја Врачар,
наставник грађанског васпитања и педагог Иван Давидовић, као и педагог волонтер у Зуботехничкј школи
Маријана Грбић
● Дана 9.12.2021.године, шест ученика Зуботехничке школе је са педагогом Мајом Врачар и наставником
грађанског васпитања, педагогом Иваном Давидовићем присуствовало дочеку светски познатог историчара,
професора др Грајфа из Израела.
● Дана 21.12.2021, узела је учешће на састанку “Утицај оцењивања на успешност учења” под покровитељством
Друштва психолога Србије.Трајање 2 сата.
● Дана 1.02.2022 учествовала је на вебинару “Ко су све наши ученици? Увод у ромологију као искорак ка
инклузивној школи” у трајању од два сата. Организатор је Друштво психолога Србије.
● Дана 1.2.2022. присуствовала је вебинару на тему “Диференцирана настава и даровити ученици” у
организацији Педагошког друштва Србије.
● Дана 28.3.2022. у оквиру грађанског васпитања и верске наставе уприличена је посета ученика одељења 2/2
Свратишту за децу са улице, а 4.априла и за одељење 2/4 са наставницом грађанског васпитања Мајом Врачар.
● Дана 31.марта, у оквиру грађанског васпитања, уприличено је предавање за ученике одељења 2/1 и 2/3 на тему
“Стање дечијих права у Србији”. Предавање је одржао Дражен Зацеро из организације Пријатељи деце
општине Звездара.
● Дана 8.4.2022. у холу школе одржано је предавање за одељења 1/1, 1/2, 1/3 на тему “Дигитално безбедно”.
Предавање је одржала Емина Беговић испред Министарства трговине, туризма и телекомуникације.
● Дана 11.4.2022.године присуствовала је вебинару “Значај улоге наставника у развијању мотивације
ученика” под покровитељством Педагошког друштва Србије.
● Ученици другог разреда (2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6) Зуботехничке школе 18.4., 28.4., 11.5., и 12.5.2022. имали су
прилику да присуствују радионици “Или пијеш или возиш” који су реализовали едукатори из Центра за
позитиван развој деце и младих - Цепора у сарадњи са наставником грађанског васпитања Иваном Давидовићем.
Радионицама су присуствовале педагог Маја Врачар и психолог Маријана Пеулић.
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● Дана 7.5.2022.године преко Зум платформе одржан је научни и стручни скуп “Образовање у време кризе и
како даље” акредитован од стране ЗУОВ-а (2 бода), где је и наставник грађанског васпитања имао улогу аутора
и излагача док је стручни сарадник -педагог школе Маја Врачар учествовала у организацији скупа, под
покровитељством Педагошког друштва Србије и Филозофског факултета Универзитета Београд.
● У оквиру сесије Преиспитивања професионалних васпитача у односу на интегрисани приступ учењу педагог
Маја Врачар дана 13. и 14.маја 2022.године излагала на тему “Улога васпитача у примени интегрисаног,
пројектног приступа учењу у функцији одрживог развоја” (2 бода).
● Педагошко друштво Србије и Центар за учење и едукацију и развој креативности “Мина” из Чачка организовали
су симпозијум у Београду 16.6.2022.године.Тема симпозијума биле су “Промене у образовању и васпитању и
значај компетентности директора, стручних сарадника за квалитете образовања и
васпитања”.Модератори су били Маја Врачар и Горица Станојевић.Предавачи Марија Крнета виши саветник ,
руководилчац у Серктору за средње образовање у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, Томислав Алавања директор Зуботехничке школе и Зорица Ђоковић директорка Техничке
школе Дрво-Арт из Београда. Симпозијум носи 4 бода стручног усавршавања у установи.
Александра Котевски
● Учествовала је на 25. семинару за програм “Grl Go Circular” који се спроводи у Бугарској, Румунији, Италији,
Мађарској, Пољској, Португалији и Србији. Реч је о програму који је намењен оснаживању девојчица у области
науке, технологије, инжењерства и математике.
● Дана 24.3.2022, заједно са ученицима другог разреда Зуботехничке школе из Београда: Ива Милићевић, Петар
Буквић, Стефан Јаковљевић, Невена Манојловић, Милица Јонџа, Анђела Зејтић, Маја Бојчић, Миа Илић и
Андрија Шијан присуствовала на “Вождовачком сајму образовања”.
● Дана 15.јуна Зуботехничка школа из Београда је узела учешће на “Палилулском сајму образовања”. Ученици
који су учествовали су: Милица Јонџа, Анђела Зејтић, Миа Илић, Маја Бојчић, Невена Манојловић, Стефан
Јаковљевић, Ива Милићевић и Петар Буквић.Главни циљ презентације је био да свршеним основцима на
практичан и ефектан начин прикажемо могућности које им нуди образовање у нашој школи.
Маријана Пеулић
● Током децембра у свим одељењима првог разреда, у оквиру часа одељенске заједнице одржана је обука
„Методе и технике успешног учења“.
● Присуствовала је конференцији „Чувам те“ дана 21.04.2022. која је намењена запосленима у образовању, на
тему превенције и заштите од вршњачког насиља у Дому омладине д 10 - 13 часова.
● Дана 26.04.2022.године, присуствовала је републичкој секцији стручних сарадника, предавању у организацији
Педагошког друштва Србије на тему „Улога стручних сарадника у превенцији насиља и заштити ученика
од сексуалне, радне и вишеструке експлоатације“. Овој секцији присуствовала је и Маја Врачар.
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● Од 20.04 до 10.05. 2022.године, одржане су серије радионица у одељењима другог разреда на теме: „Реци НЕ
говору мржње“, „Или пијеш или возиш“ и „Родна равноправност“.Радионице су реализовали вршњачки
едукатори Центра за позитиван развој деце и омладине ЦЕПОРА у сарадњи са наставником Иваном
Давидовићем и стручним сарадницама школе, Мајом Врачар и Маријаном Пеулић.Радионице су се одржале у
оквиру часова грађанског васпитања, здравствене психологије и српског језика. У организацији учествовала и
професор српског језика и књижевности Милена Ралевић.
Гордана Иветић
Током ове школске године 2021/22.године, ученици су учествовали на два ликовна конкурса:
● Републичка смотра ликовног стваралаштва учествовала је ученица Анђела Трифуновић одељења 1/2 „Пред
Октобарску револуцију“ портрет Руса
● Светосавље и наше доба у оганизацији епархије Бачке, Кола српских сестара и Удружења војвођанских
учитеља.Ученици који су учествовали су:
1. Анђела Трифуновић 1/2 „Свети Сава“ портрет,
2. Миња Голубовић 1/4 „Светосавска звона чујем“ два црквена звона.
3. Елена Радојевић 1/6, „Светосавље и наше доба“, розета,
4. Андреа Јанковић 1/6 „Светосавска звона чујем“, Св.Сава, сцене из живота,
5. Лена Поповић 1/6, „Светосавље и наше доба“, серафим,
6. Василије Ркман 1/6 „Светосавље и наше доба „ Жича
У два наврата ученици су радили практичне радове на теме:
● Мој оригиналм(дизајн униформе за стоматолошку струку)
● Цртеж/слика по хришћанским мотивима
Током другог полугодишта 2021/22. у периоду од 6.4., 7.4., 14.4., 27.4., 11.5., 12.5., 20.5., 27.5., 1.6., 9.6., 10.6., ђаци
свих одељења првог разреда на делу часова Ликовне културе обилазили су и посетили културно-историјске
знаменитости ужег дела Београда.
Иван Давидовић
● Поводом „Дечије недеље“ 6.10.2021.године у Зуботехничкој школи, ученици 2/5 и 2/6 су на часовима
грађанског обрадили тему „Дечија права“.
● Дана 27.11. 2021.године у Зуботехничкој школи, ученици 2/5 и 2/6 су заједно са наставницима утврдили и
повезали садржаје из предмета грађанско васпитање Иван Давидовић и српски језик и књижевност,
Милена Ралевић.
● У среду и четвртак 8.и 9.децембра 2021.године, у Зуботехничкој школи је реализован семинар „Оснаживање
младих кроз школску/вршњачку медијацију“ из области превенције конфликата-вршњачке
медијације.Семинару је присуствовало 25 ученика првог и другог разреда.Водитељи обуке су били педагог
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Маја Врачар, педагог и наставник грађанског васпитања Иван Давидовић, и педагог волонтер Маријана Грбић,
у Зуботехничкој школи.
Дана 9.12.2021.године шест ученика Зуботехничке школе је са педагогом Мајом Врачар и наставником
грађанског васпитања и педагогом Иваном Давидовићем присуствовало дочеку светски познатог
историчара,професора др Грајфа из Израела.
Ученици другог разреда (2/1, 2/3, 2/5, 2/6) Зуботехничке школе 18.4., 28.4., 11.5., и 12.5. 2022.године имали су
прилику да присуствују радионици на тему „Или пијеш или возиш“ коју су реализовали едукатори из Центра
за позитиван развој деце и младих – ЦЕПОРА у сарадњи са наставником грађанског васпитања педагогом
Иваном Давидовићем.Радионицама су присуствовале педагог и психолог Маја Врачар и Маријана Пеулић.
Поред тога, ученици одељења 2/5 и 2/6 су присуствовали радионици „Реци НЕ говору мржње“ која је
реализована на часовима психологије. У организацији учествовала и професор српског језика и књижевности
Милена Ралевић.
Интердисциплинарни пројекат „Деца и медији“је одржан дана 6.5.2022.године у коме су учествовали ученици
одељења 2/5 и 2/6, а који су имали пројектни задатак из предмета српски језик и књижевност и грађанско
васпитање.Организатори овог пројекта су Иван Давидовић - наставник грађанског васпитања и Милена Ралевић
- наставник српског језика и књижевности.
Дана 7.5.2022.године, преко Зум платформе, одржан је Научни и стручни скуп „Образовање у време кризе и
како даље“ акредитован од стране ЗУОВ-а ( број бодова 2),где је наставник грађанског васпитања имао улогу
аутора и излагача док је стручни сарадник – педагог школе Маја Врачар учествовала у организацији скупа, а под
покровитељством Педагошког друштва Србије и Филозофског факултета Универзитета у Београду.
Дана 17.06.2022.године учествовао је на симпозијуму „Промене у образовању и васпитању и значај
компетентности директора и стручних сарадника за квалитет образовања и васпитања“Организатори су
Педагошко друштво Србије и Центар за учење и едукацију и развој креативности „Мина“ из Чачка.(4 сата)

Синиша Хорват
● Дана 11.5.2022. у одељењу 2/4, одржан је угледни час интегрисане наставе медицинске етике и верске наставе на
тему „Абортус као средство контрацепције“.Реализатори су Синиша Хорват наставник верске наставе и Соња
Живаљевић, наставница медицинске етике.
Aлександар Лукић
- Дана 12.04.2022.године, присуствовао семинару програм обуке за запослене у образовању/ Дигитална
учионица/дигитално компетентан наставник- увођење електронских уџбенника и дигиталних образовних
материјала (19,5 бодова).ЗУОВ
- Дана 20.06.2022.године, присуствовао је семинару за дежурне наставнике на завршном испиту у основном
образовању. (8 бодова) ЗУОВ..
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Присуствовала је обуци програма стручног усавршавања у оквиру установе на тему „Осмишљавање
квалитетне онлајн наставе и демонстрација употребе мудл платформе“. Обуку је реализовало
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Школска управа. У трајању од 2 сата.
У периоду од 1.11.до 18.11.2021. спроведена је анкета која је рађена на нивоу са вршњацима од 17-18 година у
оквиру праксе из филозофије на тему коју су избарали сами ученици 4/3 и 4/4 „Мишљење младих о
истоплоним браковима“. Укупно је учествовало 60.ученика.
Дана 25.01.2022. учествовала је на вебинару који је организовала Делегација ЕУ у Србији и ЕУ инфо мрежа у
сарадњи са организацијом „Научи ме“ на тему Европски дневник и искуства наставника у ЕУ програмима
за усавршавање.
Присуствовала је радионици „Суђење Сократу у 21 веку“ која је одржана 5.02.2022. у организацији Института
за модерно образовање.
Ученици Зуботехничке школе су заједно са наставницом Милицом Трбојевић и Соњом Живаљевић учествовали
у једној хуманитарној акцији која је трајала од 4.фебруара до 9.марта. На тај начин прикупили су доста зимске
гардеробе за бескућнике, који ове хладне дане проводе на улици.Ова акција је организована под
покровитељством Верског добротворног старатељства у оквиру Српске православне цркве.
Ученици 4/1, 4/2, 4/3, и 4/4 Зуботехничке школе, су у периоду од 1.марта до 31.маја, имали за задатак да
напишу цитате филозофа из античког и савременог доба и тиме направе изложбу „Најбољи цитати
филозофије“. Циљ ове изложбе је био да се ученици присете великих филозофа и њихових мудрих изрека, како
би неговали праве вредности. Уједно се Зуботехничка школа са жаљењем опрашта од најбољег предмета,
мајком свих наука - филозофијом, јер је ово последња генерација ученика која по плану наставе и учења изучава
овај предмет. Изложба је постављена у холу школе.
Присуствовала је на Међународној конференцији „Дигитално образовање 2022.“ које је одржано онлајн 8. и 9.
априла, 2022 (4 бода)
Дана 28.4.2022, ученици одељења 4/4 су са наставницом филозофије Соњом Живаљевић били у посети Војном
музеју.
Дана 11.5.2022.године у одељењу 2/4, одржан је угледни час интегрисане наставе медицинске етике и верске
наставе на тему „Абортус као средство контрацепције“. Реализатори су Синиша Хорват наставник верске
наставе и Соња Живаљевић наставница медицинске етике.
Током месеца маја реализован је интегрисани пројекат предмета филозофија и физика. У периоду од 26.05.
до 1.06.2022, у оквиру пројекта, одржани су угледни часови интегрисане наставе физике и филозофије у
одељењима 4/1 (31.5.), 4/2 (1.6.), 4/3 (26.5.), 4/4 (30.5.), у трајању од по два часа, на којима су презентовани
продукти овог пројекта. У сарадњи са наставницима физике и филозофије, ученици су истраживали, проучавали
и припремали презентације својих радова, а циљ ових пројекта је била систематизација градива, али и
повезивање сродних садржаја предмета филозофије и физике. Ученици су самостално изабрали и презентовали
следеће теме: Пресократовци, Астрофизика, Лајбниц, Демокрит, Руђер Бошковић, Настанак света
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Евалуација годишњег
плана рада већа

(митологија, религија, филозофија и физика).
● На крају пројекта одржана је је представа „Одбрана Сократова и смрт“ у холу школе, коју су извели ученици
одељења 4/2 на иницијативу свесрдну помоћ професорке Соње Живаљевић. У припреми и реализацији
представе учествовале су Милена Ралевић и Александра Мијовић.
● Дана 9.06.2022, 15 ученика одељења 2/4 Зуботехничке школе, заједно са наставницом медицинске етике Соњом
Живаљевић, у свечаној сали градске општине Врачар, имали су прилику да присуствују предавању на тему
„Наука у срцу“. Гост предавач је била чувена Александра Нинковић Ташић, која је иначе председница
Образовног – истраживачког друштва Михајло Пупин и мултикултурални амбасадор UNESCO клуба
универзитета Сорбона. Циљ овог предавања је био да ученици чују, упознају и науче нешто више о нашим
знаменитим личностима као што су Михајло Пупин, Никола Тесла, Иван Ђаја, Јован Цвијић и Атанасије
Николић. Организатор ове трибине је била модератор Сара Милановић, председница Одбора за културу
Удружења „Срцем за Врачар“
Настава је школске 2021/2022 године реализована непосредни и на даљину, у зависности од епидемиолошке
ситуације. Многе активности које су планиране нису реализоване. Међутим, многи наставници поучени искуством из
претходне школске године, добро су се припремали и прилагођавали новонасталој ситуацији, комбинованом моделу..
Сви наставници су већ имали формиране Гугл учионице. Гугл учионице су коришћене за постављање садржаја у виду
текстова, презентација, гугл упитника, квизова, видео материјала. Формиран је и Гугл Мит преко кога су наставници
држали наставу, и помоћу Гугл Мита наставници су организовали и провере знања.
Што се тиче наставних планова, они су планирани на месечном нивоу, постављани на гугл диску наставника и
доступни су у е - дневнику.
На основу активности које је реализовало веће друштвених 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 чиме се подстиче развој личности
ученика што је у складу са развојним циљем 3.
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6.8 СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ
Председник већа
Број чланова већа
Број одржаних састанака
Стручне теме

Угледни/огледни часови

Валентина Митровић
4
8
● У периоду фебруар-март Г. Станојевић присуствовала је онлајн семинару ``Видео лекције - наставна
средства савременог образовања``у организацији Образовно креативног центра Бор, у трајању од 37
сати.
● 25.11.2021. посета часу математике у одељењу 1/6, наставник Јулијана Лешевић. Наставна јединицаа
“Каматни рачун”. Час посетила психолог Маријана Пеулић.
● У организацији свих чланова Већа 14. марта у школи обележен Дан броја Пи. Сви ученици првог
разреда су учествовали у обележавању овог занимљивог датума:
· израдом презентација о Архимеду и Питагори
· израдом филма о броју Пи (који је приказан у холу школе и на часовима информатике)
· подсећањем на улогу тог броја у разним прорачунима на часовима математике
·
исписивањем децимала броја дуж гелендера школе (због што бољег разумевања појма
бесконачности)
·
проналажењем свог датума рођења у бесконачном низу децимала коришћењем програма The Pi
search
· такмичењем Ко зна више децимала броја Пи . Победио је ученик Милан Ђорђевић I-2 који је знао
напамет 170 децимала овог броја. (Друго место:Теодора Стојадиновић I-6, која је знала 114 децимала,
треће место: Михаило Којић I-2, који је знао 112 децимала). Победник је добио пригодан поклон

● Интегрисани пројекат предмета биологија, хемија, географија, рачунарство и информатика и
физика ‘’Ефекат стаклене баште’’ активност реализовали наставници Александра Мијовић,
Јелена Петковски, Снежана Машић, Мирјана Мажибрада, Анета Миливојевић, Нина
Василијевић, Горица Станојевић u одељењима 1/1 -10.6.2022, 1/2 - 15.6.2022, 1/3 13.6.2022,
1/4 15.6.2022., 1/513.6.2022. и 1/6 15.6.2022.
● Интегрисани пројекат предмета физика и рачунарство и информатика ‘’Електронски
уџбеник’’релизован током другог полугодишта у свим одељењима првог разредау трајању од
9 часова. Активност реализовали наставници Александра Мијовић и Горица Станојевић.
● Г. Станојевић присуствовала представи „Одбрана Сократова и смрт“ коју су су извели
ученици одељења 4/2 у организацији С. Живаљевић, А.Мијовић и М. Ралевић
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Реализоване активности према
годишњем плану рада

●

Г. Станојевић присуствовала угледном часу “Надрилекарство у стоматологији - примери из
Србије” је одржан и 26.5.2022. Часу су присуствовали ученици 1/6 (Б и Ц група) и 2/5 одељења
(Ц група).

●

Верификација платформе за учење на даљину G-suite for education и креирање школских налога за
ученике и наставнике – школски администратор Г.Станојевић
Формирање Гугл учионица и позивање ученика да се прикључе
Креирање презентација, израда постер паноа, реферата и предавања на теме по избору ученика
Израда у електронској форми распореда часова редовне наставе, као и распоред часова допунске
наставе и отворених врата
Истраживачки рад ученика-корелација физике и рачунарства и информатике
Истраживачки рад ученика-корелација биологије, хемије, географије, рачунарства и

●
●
●
●
●

информатике и физике
Такмичења
Израђена наставна средства

Евалуација годишњег плана рада
већа

● Сачињавање распореда писмених задатака и контролних вежби за целу школску годину
Школско такмичење из математике није организовано због начина организације наставе
Креирање презентација (рачунарство и информатика),израда филма, израда постер паноа, реферата и
предавања на теме по избору ученика (математика, рачунарство и информатика).
● Због ситуације и начина организовања наставе током 2021/2022 неке активности које су планиране
нису реализоване. Међутим наставници су прилагодили своје активности новонасталој ситуацији.
Сматрамо да је наше веће и упркос тешким условима током године показало висок ниво ангажовања
посебно у обуци и подршци запосленима у раду у гугл учионици кроз рад у ИКТ тиму, похађању
онлајн семинара, раду и уносу података у Јединствени образовни систем просвете (ЈИСП)
● Коришћење ИКТ –а је подигнуто на виши ниво, наставници су се током године обучли за рад

са различитим веб алатима које су активно користили у настави (и уживо и онлајн). Гугл
учионице су обогаћене садржајима у виду текстова, презентација, видео материјала, квизова,
Организованa су online и проверезнања. Online је организована и допунска настава чиме је
дата могућност ученицима који су имали недовољан успех да пораве оцене.
● Месечни и годишњи планови су постављени на гугл диск платформе Зуботехничке школе и
доступни су у е-дневнику
● Сви наставници стручног већа су се и стручно усавршавала похађајући оnline семинаре који
су нашли примену у наставном процесу.
● На основу активности које је реализовало веће можемо да закључимо 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 развојним циљевима школе.
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6.9 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Председник

Др Асија Меноски

★ У току школске 2021-22. године стручни актив за развој Школског програма је обављао прикупљање и обраду

коригованих наставних планова и програма.
★ Такође су унети и нови садржаји за активности везане за школску 2021-22. годину.
★ Електронска верзија Шлолског програма је дорађена и припремљен је материјал за ново, кориговано,

Активности

архивирање садржаја Школског програма.
★ У току школске године

усавршаване су нове наставне методе карактеристичне за онлајн наставу (гугл
учионица, зум конференција, мајкрософт конференција, вибер групе ...) које ће и даље бити унапређиване и
прилагођиване настави, описане и унете у Школски програм.
★ Такође је праћена имплементација нових програма стручних предмата зуботехничког образовног профила,
везано за први, други и трећи разред и њихово прилагођавање у специфичним условима рада.
★ Праћење имплементације нових наставних садржаја – дигитална израда зубних надокнада у образовни профил

Зубни техничар за фиксну протетику.
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6.10 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Председник

Време реализације активности

Развојни циљ бр. 1:
Подизање нивоа квалитета
планирања наставе и учења
(област Настава и учење)

Маја Врачар, педагог
Септембар 2020. –Јуни 2021. завршне активности у складу са процесом самовредновања кључних области.
Одржано је 3 састанка Стручног актива за развојно планирање.
Поступак самовредновања прати развојно планирање које има специфичне циљеве који се односе на нашу
школу и из ових разлога је важно да извештај о Развјном планирању буде основа за даље кораке у постуку
плана самовредновања.
Кључна област: Настава и учење
У оквиру овог развојног циља реализовани су следећи задаци:
1.1. Усаглашавање наставног процеса са стандардима постигнућа у општеобразовним предметима и
стручних компетенција у стручним предметима
17.06.2022. Симпозијум са темом промене у образовању и васпитању и значај компетентности директора и
стручних сарадника за квалитете образовања и васпитања, организатор Центар за учење и едукацију и развој
креативности „МИНА“,у сарадњи са Мајом Врачар и Горицом Станојевић. Предавачи: Марија Крнета, виши
саветник,руководилац у Сектору за средње образовање,Томислав Алавања директор Зуботехничке школе,
Зорица Ђоковић директорка Техничке школе „Дрво- Арт“.
Симпозијуму присуствовали: Ана Гајић, Зорица Шћекић, Мирјана Мрдаковић, Јелена Петковски, Александра
Мијовић, Немања Здравковић и Весна Петровић, наставници педагошки саветници.
1.2. Подстицање наставника за планирање, реализацију и евалуацију интегрисане наставе
06.04.2022., угледни час анатомије са физиологијом и латинског језика, ,, Анатомска номенклатура“, одељење
1/2 , наставници Нада Матовић и Софија Ераковић.
Часу присуствовала Наташа Петровић
27.11.2021. ученици 2/5 и 2/6, амбијентна настава – српски језик и књижевност и грађанско васпитање,
обилазак споменика Доситеју Обрадовићу и Студентског парка у Београду, и анкетирање грађана са циљем
испитивања ставова и информисаности грађана о људским правима и значајним српским реформистима и
књижевницима, наставници Милена Ралевић и Иван Давидовић, 10 сати.
18.11 2021. анкета рађена у оквиру праксе из филозофије, на тему „Мишљење младих о истополним
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браковима“, 60 ученика, одељења 4/3 и 4/4, наставник Соња Живљевић.
Менторски рад са волонтером Маријаном Грбић студентом мастер педагогије и студентом мастер педагогије
Иваном Кокеза на пословима и активностима праксе педагога, педагог Маја Врачар.
18.03. и 25.03.2022. угледнеи часови у оквиру блок наставе на тему ,, Апарати и инструменти у зубној
техници”, наставник Зорица Шћекић,одељења 2/2, 2/3.
Часовима присуствовали Маја Врачар, Горица Станојевић, Мариаца Владичић, 1 бод и Ваја МанојловићСтефановић, Мирјана Мрдаковић.
31.3.2022.,26.5.2022. угледни час на тему „Надрилекарство у стоматологији –примери из Србије“,наставници
Снежана Благојевић и Слађана Неагић, одељења 3/5 (А група) и 3/6 (Б група ), 2 часа.
Часовима присуствовали : Маријана Пеулић, Наташа Мирковић, Биљана Раковић, Наташа Божић, Драгана
Ражнатовић, Тања Ашанин, Александра Мијовић, Анета Миливојевић, Томислав Алавања, Ана Гајић Маја
Врачар, Наташа Петровић, Соња Живаљевић, Горица Станојевић,Владимир Весић ,Синиша Хорват.
11.5.2022. угледни час интегрисане наставе медицинске етике и веронауке на тему „Абортус као средство
контрацепције“, наставници Соња Живаљевић и Синиша Хорват, одељење 2/4.
Часу присуствовали: Томислав Алавања,Ана Гајић, Маријана Пеулић, Наташа Петровић, Немања Здравковић,
Зорица Шћекић, Зорана Николић Марков, Мирјана Мрдаковић и Ваја Манојловић Стефановић.
24.05.2022.Трибина &quot;Значај физичке активности у превенцији постуралних деформитета и грешке које се
јављају приликом њихових третмана&quot, наставник Владимир Весић са Радмилом Панзаловић, наставником
физичке културе у Фармацеутској - физиотерапеутској школи.
Трибини присуствовали Томислав Алавања, Маријана Пеулић, Наташа Петровић, Ива
Пилиповић, Слађана Неагић, Јелена Петковски, Анета Миливојевић, Немања Здравковић, Зорица Шћекић и
Коста Поповић.
31.05.2022.Интегрисани пројекат филозофија-физика,наставници Соња Живаљевић, Александра Мијовић,
одељење 4/1.
Угледном часу присуствовали Томислав Алавања, Ана Гајић,Маја Врачар, Маријана Пеулић, Тања Жутић,
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Анета Миливојевић,Милена Ралевић студенткиње Јелена Јоцић (педагогија) и Емилија Стојановић
(психологија).
26.05.одељење 4/3, 30.05. одељење 4/4, 01.06., одељење 4/2, Интегрисани пројекат филозофија-физика,
наставници Соња Живаљевић, Александра Мијовић.
10.06.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије Ефекат стаклене баште, одељење 1/1,
наставници Александра Мијовић, Нина Василијевић Снежана Машић, Мирјана Мажибрада, Горица
Станојевић, 2 часа.
Часовима присуствали Весна Петровић,Софија Ераковић.
13.06.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије Ефекат стаклене баште, одељење 1/3,
наставници Александра Мијовић, Нина Василијевић Снежана Машић, Мирјана Мажибрада, Горица
Станојевић, 2 часа.
Часу присутвовале Маријана Пеулић, Маја Врачар.
15.06.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије Ефекат стаклене баште, одељењa 1/2, 1/6,
наставници Александра Мијовић, Анета Миливојевић, Снежана Машић, Мирјана Мажибрада, Горица
Станојевић, 4 часа.
Часу присутвовалe Јелена Петковски, Соња Живаљевић, Слађа Неагић.
15.06.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије Ефекат стаклене баште, одељење 1/4,
наставници Александра Мијовић, Нина Василијевић Снежана Машић, Мирјана Мажибрада, Горица
Станојевић, 2 часа.
21.06.2022. угледни час здравствене неге ,,Начини примене лекова; Улога медицинске /стоматолошке сестре техничара у припреми пацијента и лекова за апликацију,, наставник Слађана Неагић,одељења 1/5 и 1/6.
Часу присуствовали Ива Иванчевић, Александра Мијовић и Владимир Весић.
Развојни циљ 2: Стицање знања, усвајање вредности, развијање вештина и компетенција на часу
2.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника
Семинар има за циљ оспособљавање средњошколаца на тему вршњачке медијације као модела ненасичлног
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решавања сукоба, педагог Маја Врачар и Иван Давидовић. Семинару присуствовала Маријана Грбић,
волонтер.
28.4.2022. јавни час „Учимо знаковни језик“ у оквиру пројекта “Квалитетно образовање за све“, наставник
Слађана Неагић, 8 бодова. Часу присуствовали Маја Врачар, Маријана Пеулић ,Радмила Милановић ,
Александра Мијовић и Ива Иванчевић.

Развојни циљ бр. 2.
Стицање знања, усвајање
вредности, развијање вештина и
компетенција на часу. Област
вредновања: Настава и учење

20.04. до 10.05. 2022. радионице у одељењима другог разреда на теме Не говору мржње“, „Или возиш или
пијеш“ и „Родна равноправност“, вршњачки едукатори Центра за позитиван развој деце и омладине ЦЕПОРА
у сарадњи са Иваном Давидовићем , Мајом Врачар, Маријаном Пеулић,Миленом Ралевић..
2.7. Усмеравање ученика да самостално или уз помоћ наставника реализују пројекат
29.9.-30.10.2021.ученици првог разреда, пројекат „Упознајте мој град“, наставник Весна Петровић.
06.05.2022. Интердисциплинарни пројекат српског језка и књижевности и грађанског васпитања „Деца и
медији“, наставници Милена Ралевић, Иван Давидовић, одељења 2/5 2/6.
Представа „Одбрана Сократова и смрт“, Интегрисани пројекат филозофија-физика, наставници Соња
Живаљевић, Александра Мијовић и Милена Ралевић.
Представи присуствовали Томислав Алавања, Ана Гајић, Данка Гачић, Анета Миливојевић, Маријана Пеулић,
Весна Кнежевић, Наташа Петровић, Снежана Машић, Слађана Неагић, Софија Ераковић, Немања Здравковић,
Владимир Весић, Владимир Симић, правник Марија Поповски, Слободанка Стевовић, 1 бод. представа
„Одбрана Сократова и смрт“..

Развојни циљ 3:
Подизање нивоа квалитета
знања кроз континуирано
подршку учењу

Развојни циљ 4:
Унапређење вредновања у
функцији даљег учења

3.1.Остваривање постигнућа код ученика којима је потребна додатна образовна подршка, у складу са
индивидуалним циљевима учења односно прилагођеним образовним стандардима
Током децембра у одељењима првог разреда 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6, у оквиру часа одељењске заједнице
одржана је обука ученика „Методе и технике успешног учења“, психолог Маријана Пеулић.
4.1.Формативно и сумативно оцењивање у складу са прописима
17.12., 22.12., 23.12. 2021.одељења 2/6, 1/2,1/5, студенткиња на Мастер студијама хемије присуствовала је
часовима хемије, у оквиру пројекта из предмета Евалуација у образовању, наставник Анета Миливојевић
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4.2. Познати су и јасни критеријуми оцењивања ученицима
У оквиру развојног циља бр.1: Подизање нивоа квалитета планирања наставе и учења (област настава и
учење) је реализован већи број часова интегрисане наставе који је довео до усаглашавања наставног процеса
са стандардима постигнућа и међупредметним компетенцијама и размена примера добре праксе области
настава и учење кроз формирање базе знања.

Евалуација акционог плана за
школски развојни план за 2020/21.
годину

У оквиру развојног циља бр. 2: Стицање знања, усвајање вредности, развијање вештина и компетенција на
часу, задаци остваривање постигнућа код ученика којима је потребна додатна образовна подршка у складу са
индивидуалним циљевима учења односно прилагођеним образовним стандардима, укључивање ученика у
допунску наставу у складу са њиховим потребама и напредовање у учењу код ученика који похађају допунску
наставу су остварени у одређеној мери и потребно је наставити рад на истим у оквиру новог Развојног плана
за период 2022-2025.
У оквиру Развојног циља бр. 3: Подизање нивоа квалитета знања кроз континуирано подршку учењу током
децембра у одељењима првог разреда 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6, у оквиру часа одељењске заједнице одржана је
обука ученика „Методе и технике успешног учења“ коју је реализовала психолог школе.
У оквиру Развојног циља бр. 4: Унапређење вредновања у функцији даљег учења унапређени су
критеријуми оцењивања за већину наставних предмета и повећан је ниво оспособљавања предметних
наставника за формативно оцењивање путем примера добре праксе наставника педагошких саветника
Зуботехничке школе.
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6.11 ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Руководилац Тима

Чланови Тима

Маријана Пеулић, психолог
Томислав Алавања, 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, (стручно. веће ЗТ).
Члан обезбеђења школе
Школски полицајац
Садржај

Време реализ.

Носиоци посла

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

-

-

-

-

Јун-август 2021.
Израда програма заштите ученика од насиља – превентивне и интервентне активности.
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 септембар 2021.
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.
Упознавање са Посебним протоколом за заштиту деце од насиља – Ученички парламент
24. - 25.9. У установи културе Вук Стефановић Караџић 30 ученика волонтера из Зуботехничке
септембар 2021.
школе са координатором Ученичког парламента М. Трбојевић учествовало је на Вуковим данима,
манифестацији која улепшава и олакшава дане самохраних родитеља и њихове деце са
инвалидитетом окупљених у удружењу Плава шкољка.
На родитељским састанцима првог разреда, одржаним у првој недељи септембра, родитељи ученика
су обавештени о активностима Тима за борбу против дискриминације, 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.
БОСИФЕСТ 2021 у организацији Хенди центра Колосеум Београдски интернационални фестивал
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особа са инвалидитетом, организација ученика и наставника за посету Овогодишњи, дванаести по
реду фестивал под називом Прозиран свет, одржан је у Југословенској кинотеци. У шест термина, за
три дана, ученици и наставници су погледали 12 филмова о снажним људима који покушавају да
превазиђу сваку препреку како би постигли своје циљеве. Укупно 180 ученика и наставника су
присуствовали пројекцијама и показали велику одговорност и жељу да Зуботехничка школа развија
инклузивно разумевање света.
Поводом Дана сећања на српске жртве у Другом светском рату израда паноа у оквиру одељења
другог разреда – час историје; Ученици су добили задатак да напишу семинарске радове и

18.-20.10.2021.
.

Светлана
Ђорђевић,
Маријана Пеулић

21.10.2021.

Петровић, В.

5.10.2021

Алавања, стручни
сарадници

06.10. 2021.

Трбојевић М

06.10. 2021

И. Давидовић

06.10. 2021

З. Шћекић и М.
Трбојевић

6.10-4.11.

УП

12.10.2021.
11.11.2021.
17.11.2021

Трбојевић, М.

Новембар, 2021

27.11.2021

психолог
С. Неагић

29.11-2.12.2021.

Неагић, Трбојевић

изложбу радова под називом Крвави октобар која је приказана у холу школе.Весна
Петровић
-

Упознавање са дописом МПНТР које се односи на трећи ниво насиља и обавештавање надлежне
школске управе према обрасцу за обавештавање о ситуацијама насиља.

-

У медија центру одржана јавна дебата ”Утицај епидемије на остваривање права детета у Србији”.
Зуботехничку школу су представљали Александра Јаковљевић 3-1 Ања Драгутиновић 3-3 и Михајло
Николић 2-2
- Поводом Дечије недеље на часовима грађанског васпитања у одељењима 2/5 и 2/6, обрађена је тема
Дечија права која се односе на заштиту деце од насиља. Наставник И. Давидовић
- У обележавању Међународног дана особа са церебралном парализом учествовао је волонтерски
тим од 10 ученика Зуботехничке школе са наставницима
Ученици и наставници ЗТШ су учествовали у хуманитарној акцији прикупљања новца за израду и
монтажу рампе за члана удружења церебралне и дечије парализе Дољевац Данијеле Јованчић.
Сакупљено је и уплаћено 58000 динара.
- Онлајн семинар Дан менталног здравља
- Обележавање Дана примирја у Првом светском рату - предавања у 1 и 2 разреду
- предавање на тему Посебног протиокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања. Предавање одржала психолог школе Маријана Пеулић.
Инклузија и толеранција, предавање - Ученички парламент
- У оквиру пројекта Квалитетно образовање за све, одржан је Дан демократске културе који смо
обележили јавним часом „Учимо заједно знаковни језик“.
- Дан борбе против АИДСа интерактивна предавања ученицима другог и трећег разреда;
- Дан обележен и читањем кроз књигу обавештења свим ученицима у циљу информисања о овом
датуму који се обележава у календару здравља, уз поделу симболичних трачица црвене боје, као знак
подршке ии разумевања људи који живе са ХИВом.

62

Петровић, В
Трбојевић, УП

Извештај о раду Зуботехничке школе за школску 2021/2022. годину
-

-

Међународни дан особа са инвалидитетом обележен је посетом ученика 2/4 и 3/1 Удружењу Плава
шкољка, где су се дружили са децом из удружењаи учествовали у њиховој новогодишњој
манифестацији.
Међународни дан волонтера обележен је у великој сали ГО Звездара. Наши волонтери су
представили свој рад, и поред захвалнице добили ваучер у вредности од 18500 у Техноманији.

3.12.2021.

Трбојевић
Неагић

6.12.2021.

УП

-

За 25 ученика првог и другог разреда реализован је семинар „Оснаживање младих кроз
школску/вршњачку медијацију“ из области превенције конфликата.

-

Обележавање Дана сећања на жртве холокауста – ученички радови, предавања
Комисија састављена од МПНТР Републике Србије, делегације Европске уније у Републици Србији и
Савета Европе изабрала је Зуботехничку школу за учешће у пројекту ЕУ/Савета Европе, „Квалитетно
образовање за све“. Овај трогодишњи пројекат је наставак претходног пилот пројекта под називом
„Подстицање демократске културе у школама“.
- Одржана је серија предавања о трговини људима за ученике другог разреда. Предавање припремиле
са наставницом С. Неагић вршњачки едукатори
Предавања о превенцији злоупотребе психоактивних супстанци “Мени живот значи” - сва одељења
првог разреда,
У одељењима 2/1 и 2/3, у оквиру наставе грађанског васпитања Дражен Зацеро из организације
Пријатељи деце општина Звездара одржао је предавање “Стање дечијих права у Србији”,
“Дигитално безбедно”-предавање за ученике 1/1, 1/2 и ⅓ одељења одржала је Емина Беговић испред
Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Предавање је у потпуности прилагођено
узрасту ученика, са конкретним примерима угрожавања безбедности на Интернету и препорукама за
безбедно коришћење друштвених мера.

-

-

•

Поводом осмог марта Плава шкољка обележила је манифестацију Мами с љубављу у
сараднји са РТС у просторијама Радио Београда 21 преставник УП дочекало је и дружило се
са пријателјима удружења Плаве шкољке. Слушали смо стихове младих песника и видели
глумачки таленат ученика ОШ Вук Караџић из Рипња
Радионице на теме “Или пијеш или возиш”, “Реци не говору мржње” одржали су вршњачки
едукатори Центра за позитивни развој деце и младих, у организацији наставника грађанског
васпитања у свим одељењима другог разреда
Интердисциплинарни пројекат “Деца и медији” - 2/5 и 2/6 одељење,
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Април-јул 2022.

Педагог Врачар,
Давидовић, Грбић
(волонтер педагог
у ЗТШ)
Петровић
Пројектни тим
Алавања

6-27.3.2022.

Неагић, С.

8-9.12.2021.
фебруар 2022

18-29.3.2022.

-

С. Неагић

31.3.2022.

М. Врачар

8.4.2022.

М. Врачар
М. Пеулић

Трбојевић М.

8.3.2022.

18.4-12.5.
6.5. 2022.

И. Давидовића
М. Врачар
М. Пеулић
М. Ралевић и
И. Давидовић

Извештај о раду Зуботехничке школе за школску 2021/2022. годину
Реализовано је предавање за ученике 1/4, 1/5 и 1/6 одељења на тему „Дигитално безбедно“.
Предавање су одржале Сандра Бакић и Јелена Глигоријевић испред Министарства трговине,
туризма и телекомуникација.Ученици су са пажњом пратили динамичне предаваче који су дали

20.6.2022.

примере из своје праксе и имали су могућност да учествују у дискусији и поделе своја искуства.
Ученици су добили штампане материјале са свим информацијама о надлежним службама у случају
угрожавања њихове безбедносзти на интернету.

М. Врачар
М. Пеулић

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.

64

Током школске
2021/2022 године

Тим за заштиту од
насиља, педагог
психолог директор
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6.12 ПРЕВЕНЦИЈА УПОТРЕБЕ ДРОГА
Израда плана и програма превенције за школску 2021 /2022. годину
Упознавање Наставничког већа, Савета родитеља и Ученичког парламента са програмом рада
Индивидуално и групно саветовање ученика са емотивним проблемима (психолог, педагог)
Стално праћење постигнућа ученика, успеха на такмичењима, учествовања у значајним догађајимa:
друштвеним, научним, културним и спортским и промоција тих догађаја у школи и ван школе
5. Информисање ученика о Правилнику понашања у школи и Протоколу о поступању у ситуацијама присуства и
коришћења психоактивних супстанци у школама, Ученички парламент, одељењска заједница.
6. Саветодавни рад са угроженим ученицима и родитељима, упућивање у одговарајућу установу и лечење
7. Пројекат „Сигуран корак“ У току школске године, започело се са реализацијом пројекта који ће се наставити
и почетком наредне школске 2022/2023. године. Циљ пројекта је унапређење знања деце и младих о
болестима зависности, потенцијалним ризицима који у адолесцентном периоду могу иницирати настанак
различитих ризичних понашања, као и настанак болести зависности, са посебним акцентом на бројним
мерама и активностима којима се ови проблеми могу превенирати. Пројекат се састоји од пет сегмената
.Реализована су стручна предавања и радионице на тему „Млади и болести зависности“, израђен је блог
„Сигуран корак“ на којем ученици могу да прочитају различите материјале и стручне текстове на тему
ризичних понашања и болести зависности, направљени су рекламни материјали (распоред часова,
букмаркери) са логом пројекта. У наставку реализације пројекта, у септембру 2022, планирано је да се ураде
два истраживања на тему ризичних понашања и утицаја бројних социјалних, али и глобалних проблема (нпр.
пандемија Ковид - 19) на појаву и пораст болести зависности међу младима. Током припреме упитника, и
реализовања истраживања ученицима (вршњачким едукаторима) помоћ и подршку пружају наставници,
чланови пројектног тима и психолог школе Маријана Пеулић. Резултате истраживања ученици (вршњачки
едукатори) и чланови тима у пројекту, приказаће на нивоу школе. Током дугогодишње сарадње са
Зуботехничком школом у Сарајеву, договорено је да исто истраживање буде урађено и у њиховој школи,
након чега ће добијене резултате, ученици - вршњачки едукатори путем видео конференције и интернет
састанка разменити са ученицима Зуботехничке школе из Сарајева На тај начин, ученици ће кроз међусобну
размену искустава и резултата истраживања, унапредити своја знања, допринети подизању свести о
важности очувања здравља младих људи, промовисати здраве стилове живота ,како у образовном процесу,
тако и кроз ваннаставне активности ученика. Чланови пројектног тима: Радмила Милановић, Владимир
Весић и Слађана Неагић
1.
2.
3.
4.

Активности

8.

Анализа рада и реализације програма, вредновање резултата рада и предлог за израду програма за наредну годину

65

Извештај о раду Зуботехничке школе за школску 2021/2022. годину

6.13 ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ

Руководилац Тима

Чланови Тима

Време реализације
самовредновања
Кључна област самовреднована
школске 2021/2022. године

Маријана Пеулић, психолог
Томислав Алавања, директор
Маја Врачар, педагог
Нада Дамњановић, председник Савета родитеља,
председник Ученичког парламента,
Милица Бошковић,
Снежана Машић,
Наташа Мирковић,
Весна Кнежевић Живић,
Лидија Домокош,
Ваја Манојловић Стефановић, наставници
Септембар 2021 – почетак процеса самовредновања за школску 2021/2022
Јул 2022– завршен процес самовредновања кључних области:
Кључнa област
Настава и учење
Подручје вредновања: Наставни процес
1. Детаљи о предузетим активностима током самовредновања

Учесници који су укључени у
процес самовредновања

1.
2.
3.
4.

Ученици
Наставници и стручни сарадници
Родитељи (Савет родитеља и родитељски састанци)
Ваннаставно особље (директор, чланови школског одбора, административно особље)
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1. Састанак тима за самовредновање и избор кључних области за
2.
3.
4.
Фазе самовредновања, трајање,
реализација

5.
6.
7.
8.
9.

самовредновање у Зуботехничкој школи школске 2021/2022
године;
Израда плана самовредновања кључне области:
Усвајање плана самовредновања на стучним телима;
Детаљна расподела задужења реализације планираних активности
(руководилац тима);
Припрема упитника за наставнике и ученике за кључну област
Настава и учење; Наставни процес,
Прикупљање података, обрада, анализа добијених података,
предлози мера;
Представљање резултата Наставничком већу
Састанак Тима за самовредновање - планирање активности за
наредну школску годину – избор кључне области, планирање
активности и носиоци активности;
Израда Извештаја о самовредновању за школску 2021/2022
годину и Плана за самовредновање за наредну школску годину
(2022/2023). Усвајање на наставничком већу

Јун 2021.

Септембар 2021

Јануар/фебруар 2022
Март/април 2022.

Мај 2022.
Јун 2022.

Август 2022.

3. Самовредновање кључних области
Кључна област
Подручје вредновања
Показатељи

1. Настава и учење
1.1. Наставни процес

Опис стања

Оцена нивоа
остварености

Самовредновањем кључне области Настава и учење, подручја вредновања
Наставни процес настављамо процес самовредновања за школску 2021/2022 годину у
Зуботехничкој школи, У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље:
Опис нивоа остварености који бисмо оценили 4:
 Комуникација и сарадња – Информације, упутства и питања наставника су добро
осмишљена, прецизно формулисана и недвосмислена. Ученици се охрабрују да
слободно износе своја мишљења и запажања. Повратна информација наставника
ученицима је подстицајна за њихов даљи рад. Дијалог између ученика и наставника
као и ученика међусобно одвија се уз узајамно уважавање и поверење. Ученици не
добијају увек готове информације, већ се упућују да користе предходно искуство и
предзнање за проналажење одговора и нових решења.
 Рационалност и организација – Наставници се у организацији часа руководе
планираним циљевима и задацима. Наставне методе, облици рада и наставна

3

67

Извештај о раду Зуботехничке школе за школску 2021/2022. годину
средства усклађени су са циљевима часа, наставним садржајима и примерени
узрасно развојним карактеристикама ученика. Рад се организује у складу са
различитим способностима и склоностима ученика, водећи рачуна о њиховој
оптерећености, брзини и начину рада. Рационално се користе време, простор,
наставна средства и други ресурси.
 Подстицање ученика – Наставници подржавају постојеће ученичка интересовања
и подстичу развијање нових. Користе разноврсне методе којима подстичу
радозналост, пажњу и развој критичког мишљења. Ученици се подстичу на
самостално коришћење различитих извора знања. Често се користе похвале и
награде и истичу позитивни примери понашања и постигнућа ученика.
 Корелација и примена знања – наставници охрабрују ученике да користе
предходна знања и искуства из разних предмета и да их повезују у смислену целину
са новим знањима. Ученици се оспособљавају да стечена школска знања примењују
у свакодневном животу. Наставници међусобно и са ученицима осмишљавају
програме и садржаје за школске и ваншколске активности које захтевају примену
знања, довођењем ученика у ситуације да примене научено.
Упитнике за самовредновање рада школе из кључне области Настава и учење,
попунили су наставници оба образовна профила као и случајни узорак ученика свих
разреда. Подаци које смо добили односе се на део кључне области који обухвата
подручје вредновања Наставни процес.
Прикупљање података упитницима реализовано је путем форме гугл упитника
за узорак наставника – 36 упитника и непосредно у школи за узорак ученика – 40
ученика, по 10 из сваког разреда. Анализу и обраду резултата, као и извештај
припремиле стручни сарадници педагог М. Врачар и психолог М. Пеулић.
Припремљене су две паралелне форме упитника за подручје вредновања
наставни процес, једна за ученике, једна за наставнике. Упитници су конципирани тако
да се по неколико питања односи на сваки од четири показатеља: Комуникација и
сарадња – 8, Рационалност и организација – 8, Подстицање ученика -9 и Корелација и
примена знања – 5 питања
Оцене се крећу од 2.88 (3.29-2017) као најниже до 4.0 као највише оцене којом су се
наставници самовредновали. Високо вреднујемо: обраћање ученику са уважавањем,
мотивисање ученика похвалама, јасно и правилно изражавање на часу; проверавање да
ли су ученици исправно разумели питања и упутства, охрабривање ученика да износе
своја мишљења и запажања, посвећивање потребне пажње ученицима који спорије
напредују. одстицање солидарности и одговорности у групном раду, прилагођавање
динамике рада могућностима ученика, усмеравање рада ученика прецизним
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Предлози мера

упутствима. пружање подршке ученицима да самостално решавају задатке
Аспекти које смо самовредновали нижим оценама; Заједно са ученицима се праве
програми за поједине ваннаставне активности на основу њихових интересовања.
Упознавање ученика са могућностима и начином коришћења школске опреме,
Интернета и литературе кроз ваннаставне и ваншколске активности, Упућивање
ученика у истраживачки рад, Процена рационалности и организације наставног процеса
и на основу уочених резултата кориговање начина рада и садржаја часа. Остваривање
свих фаза према плану часа, Подстицање ученика да заједнички траже нова решења
задатака. Примена различитих облика, метода и техника рада у зависности од
садржаја и циљева часа.
Применом разноврсних метода и облика рада
подстицање радозналости и интересовања ученика.
Оцене се крећу од 2.05 као најниже до 3.80 као највише оцене којом су ученици
вредновали рад наставника. Ученици су вредновали високим оценама следеће аспекте
Наставе и учења: Сматрају да задаци које добијају јесу изазовни и да наставници траже
примену наученог, упознају ученике са планом рада (најава обраде градива,
утврђивања, контролних задатака), Проверавају да ли су ученици исправно разумели
питања и упутства. Омогућавају ученицима да размисле после постављеног
питања/задатка. Подстичу ученике да постављају питања и дискутују. Наставници се
јасно и правилно изражавају на часу. Воде рачуна да ученици пажљиво слушају једни
друге. Подстичу ученике да при учењу новог садржаја користе знања и вештине стечене
у другим областима.
Процена узорка ученика о аспектима Наставе и учења који су оцењени нижим оценама:
Учешће ученика у прављењу програма за поједине ваннаставне активности на основу
њихових интересовања, Примена разноврсних метода и облика рада која подстиче
радозналост и интересовање ученика. Подстицање ученика да примене научено у
свакодневном животу, Охрабривање ученика да износе своја мишљења и запажања.
Упознавање ученика са могућностима и начином коришћења школске опреме,
интернета и литературе кроз ваннаставне и ваншколске активности.
На основу анализе, оцена добијена самовредновањем за показатељ Наставни процес је
3. Све уочене недостатке потребно је узети у обзир при даљем раду, како бисмо тежили
испуњавању критеријума за оцену нивоа остварености 4.
 Сваки наставник ће за наредну школску годину испланирати одржавање најмање
једног угледног/огледног часа. Након одржавања угледног/огледног часа, анализа и
евалуација постигнутог са наставницима који су присуствовали часу.
 Планирање, реализација и евалуација интегрисане наставе;
 Наставници ће планирати и реализовати у завршном делу часа евалуацију наставног

69

Извештај о раду Зуботехничке школе за школску 2021/2022. годину















часа. У завршном делу часа наставници ће проверавати да ли су постигнути циљеви
часа, у којој мери су ученици разумели и усвојили градиво, даваће повратну
информације ученицима о њиховом напредовању и раду.
Планирано коришћење информационо – комуникационих технологија у настави;
Повећање дијапазона наставних материјала, масовније упућивање ученика у учење
и рад кроз истраживачке радове, планирање и припремање истраживачких задатака
у настави, ваннаставним активностима, допунској и додатној настави. Промоција
истраживачких пројеката на нивоу школе и континуирано праћење учешћа ученика
у истраживачком раду и истицање позитивних примера и постигнућа ученика.
Размена колега на стручним већима о примерима добре праксе
Подстицање ученика да постављају питања и дискутују, препоручивање додатних
извора информација (часописа, стручних књига, Интернета), подстицање примене
наученог у свакодневном животу, прављење програма за поједине ваннаставне
активности заједно са ученицима на основу њихових интересовања.
Комуникација (наставник-наставник, наставник-ученик, наставник-родитељ) је
аспект у који је потребно стално улагати и усавршавати, тражити најбоља могућа
решења.
Остваривање већег степена ефикасног управљања процесом учења на часу;
Формирање педагошке документације о напредовању и постигнућима ученика код
свих наставника;
Прихватање иницијатива ученика за промену рада на часу, избор примера и
задатака који су занимљиви за ученике као и коришћење бројних наставних
средства како би се занимљивошћу и очигледношћу привукла пажња, мотивисао
ученик и одржала мотивација ученика за рад.
Улагање сталног напора за интересантније часове.
Евалуација рада наставне базе
4. Утицај самовредновања

Евалуација рада Тима за
самовредновање у спровођењу
самовредновања

Добра и корисна пракса произашла из процеса самовредновања који Зуботехничка школа спроводи:
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
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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.

6.14 ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Руководилац

Чланови Тима

Маријана Пеулић

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
Активности

7.

Томислав Алавања, директор
Маријана Пеулић, психолог
Маја Врачар, педагог
Наташа Петровић, проф. српског језика
Весна Кнежевић Живић, проф. српског језика
Слађана Неагић, дефектолог
Асија Меноски, руководилац Тима за развој школског програма
Анализа реализације Плана уписа ученика у први разред, стручни тим за ИО, август 2021;
Индивидуални рад са родитељима и ученицима који исказују потребе за неким од видова инклузивног рада,
прикупљање података, документације. (септембар 2021, током године);
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 2021, 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.
Састанак са одељењским већима првог и другог разреда, предметним наставницима – анализа, праћење и вредновање
израђених ИОПа. (септембар, на класификационим периодима);
Информација о инклузивном образовању – родитељски састанци свих одељења првог разреда, педагог, психолог;
Информација о инклузивном образовању школска 2021/2022 – Наставничко веће, одељењска већа, Савет родитеља,
Ученички парламент (психолог);
Детектовање ученика талената за ИОП 3, наставници стручних предмета. (Шћекић, Манојловић, Петковић) фебруар
2022.
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8. Рад на педагошким профилима
9. Дан демократске културе, У оквиру пројекта Квалитетно образовање за све , у петак, 28.4.2022. одржан је
Дан демократске културе који смо обележили јавним часом „Учимо заједно знаковни језик“. У реализацији
часа учествовали су ученици, представници неколико одељења првог разреда (1-5, 1-6, 1-2 и 1-4), колеге и
чланови пројектног тима. Циљ ове активности је боља инклузија наших ученика који имају различите облике
слушних оштећења, помоћ у њиховој социјализацији и бољем прихватању школског окружења, олакшавање
њиховог савладавања градива, а код осталих ученика доприноси развоју више компетенција : вредновање
људског достојанства и људских права, вредновање демократије , правде, поштења, једнакости и владавине
права , развој поштовања, емпатије, развој језичких и комуникативних вештина, развој толеранције,
поштовање туђих потреба, подстицање на вршњачку сарадњу и стварање једнаких могућности за све. Такође,
ова активност доприноси и будућем професионалном развоју ученика оба образовна профила. Учесници су
најпре упознати са значајем едукације знаковног језика за општу популацију, као и са каквим потешкоћама се
суочавају особе са слушним оштећењима током свакодневних активности. Након тога, сви заједно учили смо
неке основне фразе знаковног језика (основе комуникације - поздраве, представљање, породица и породични
односи, емоције).На крају, организован је кратак квиз о појмовима коју су учени и ученицима који су били
активни подељене су симболичне награде. Ученици су показали велику заинтересованост и жељу да се и у
наредном периоду реализују овакви часови. Захваљујем се свим колегама који су присуствовали часу : педагог
школе Маја Врачар, психолог школе Маријана Пеулић, наставници Радмила Милановић, Александра
Мијовић, Ива Иванчевић. Реализација Слађана Неагић.
10. Поводом осмог марта Плава шкољка обележила је манифестацију Мами с љубављу у сараднји са РТС у
просторијама Радио Београда 21 преставник УП дочекало је и дружило се са пријателјима удружења Плаве
шкољке. Слушали смо стихове младих песника и видели глумачки таленат ученика ОШ Вук Караџић из Рипња
11. 10.3. акција прикупљања помоћи за бескућнике, учешћу узели бројни ученици и наставници ЗТШ.
12. 28.3-4.4. Посете Свратишту за децу са улице - 2/2 и 2/4 одељење у оквиру наставе грађанског васпитања, педагог Маја
Врачар
13. 21.4.2022. Предавање са дискусијом “Развој детета са оштећењима слуха у периоду од 15 до 18 годинеи улога
наставника као особе која пружа подршку у учењу и развоју детета” гост предавач Нина Барандовски, присуствовали
сви чланови наставничког већа.
14. Тим за инклузивно образовање је интензивно радио на обезбеђивању услова за учење за све ученике током извођења
наставе на даљину. Предметни наставници, одељењске старешине, стручни сарадници и директор школе су
континуирано пратили рад и постигнуће ученика који су имали потребу за додатном подршком. Обезбеђени су услови
за све ученике и наставнике – компјутери, приступ интернету, уз напоре свих запослених и подршку родитеља,
Информације су се делиле путем електронске поште, телефона, зум апликације и сличних апликација.
15. Састанци одељењских већа у одељењима у којима постоје ученици са ИОП 1 (први разред 1/3, други разред 2/1, 2/4, 2/5,
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3/4,3/5), евалуација успешности рада са ученицима, предлози за наредну школску годину. Јун 2022.

16. Евалуиран је рад наставника са ученицима којима је била потребна додатна подршка у учењу на даљину.
17. 11.5. Предавање за ученике и наставнике “Тешкоће са којима се суочавају глуве особе”, предавач Нина Барановски,
Ученички парламент, одељење 1/2.
18. 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 2022.)
19. Анализа рада Тима за инклузивно образовање, сачињавање плана рада за школску 2022/2023., август 2022.

6.15 ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

коориднатор

Чланови тима

Миљка Вицковић, наставник вежби
-

Активности током
године

-

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
Изградња, неговање и учвршћивање радне климе, навика и позитивних ставова према раду, Часови одељенске
заједнице, наставне и ваннаставне активности, индивидуални разговори/Одељењски старешина, предметни
наставници, педагог, психолог;
Повећање компетенција наставника за рад на подршци професионалног развоја ученика, Саветодавни рад са
наставницима, информисање/педагог, психолог;
Оспособљавање за израду ЦВ и активистички однос према тражењу запослења, На часовима грађанског васпитања и
одељењске заједнице наставници грађанског васпитања, одељењске старешине.
Професионално информисање ученика (о чиниоцима који утичу на адекватан избор занимања, о значају активности
ученика и самосталности у процесу одлучивања), Часови одељенске заједнице, консултације, радионице, сајмови
праксе и образовања, презентације – ученицима завршног разреда;
Подизање мотивације ученика за планирање професионалног развоја и спремности за самостално одлучивање о даљем
образовању и избору занимања - саветодавни рад, групни рад, радионице – педагог, психолог;
Рад у ученичким компанијама, додир света рада, по плану компанија, На састанцима Ученичких компанија, сајмови,
такмичења/Милица Поповић, Марко Гојнић, Формирање позитивних ставова према занимању зубни техничар и
стоматолошка сестра техничар, разговори на часовима блок наставе и часовима одељењског старешине/одељењске
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-

Септембар
2021.
Октобар
2021.
Децембар
2021.
Фебруар
2022.

-

Март - јун
2022.
-

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.
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, ос;
Идентификација ученика првог разреда који су направили погрешан избор занимања, саветодавни разговори
/психолог, одељењске старешине.
Рад на успостављеној Бази података о кретању ученика четвртих разреда, након завршене Зуботехничке школе,
истраживање, извештавање на Наставничком већу, Савету родитеља.
Договор са одељењским старешинама о распореду и реализацији плана професионалне оријентације
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.
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
24.2. Презентација Зуботехничке школе ученицима ОШ “Милан Ракић”путем Зум апликације, реализација Ученички
парламент - М. Трбојевић
Презентација за ученике 4. разреда на тему „Услови, садржај и начин спровођења матурског испита“, предавање са
дискусијом путем презентације, педагог.
Дана 24.3.2022, заједно са ученицима другог разреда Зуботехничке школе из Београда: Ива Милићевић, Петар Буквић,
Стефан Јаковљевић, Невена Манојловић, Милица Јонџа, Анђела Зејтић, Маја Бојчић, Миа Илић и Андрија Шијан
присуствовала на “Вождовачком сајму образовања”.
20.4. Представљање ЗТШ на Сајму образовања у Градској општини Звездара - М. Трбојевић и ученици УП
21.05. десет учинила матураната је присуствовао у хотелу Hayat демонстрацији израде метслокерамичких круна у
извођењу 4 врхунска зубна техничара из земље и иностранства организација Sinergije 5. Наставник Миљка Вицковић.

-

19.06. Зуботехничка школа је учествовала на сајму средњих сручних школа у Београду. Организатор и место
одржавања је био СЦ Шумице

-

Дана 15.јуна Зуботехничка школа из Београда је узела учешће на “Палилулском сајму образовања”. Ученици који
су учествовали су: Милица Јонџа, Анђела Зејтић, Миа Илић, Маја Бојчић, Невена Манојловић, Стефан Јаковљевић,
Ива Милићевић и Петар Буквић.Главни циљ презентације је био да свршеним основцима на практичан и ефектан
начин прикажемо могућности које им нуди образовање у нашој школи.

74

Извештај о раду Зуботехничке школе за школску 2021/2022. годину

6.16 ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ

Чланови тима

Томислав Алавања, директор Школе, наставници: Коста Поповић, Владмир Весић, Милица Трбојевић, Марко Гојнић

● Праћење културних и спортских манифестација у школи и обавештавање (Школска слава, прослава Св. Саве, Дан
Активности током године

Септембар2021/фебруар
2022.

●
●
●
●
●
●

Јануар/август 2022.

школе);
Осавремењавање маркетиншког наступа;
Праћење развоја и напредовања планираних активности.
Планирање и програмирање маркетиншких активности;
Подела задужења за сајт школе, организацију изложби, трибина и др;
Ажурирање сајта Школе.
Радило се на промоцији новог образовног профила специјалистичког образовања Специјалиста за дигиталну
израду зуба

●

19.06. Зуботехничка школа је учествовала на сајму средњих сручних школа у Београду. Организатор и
место одржавања је био СЦ Шумице

●

Израђен је нови, модеран интерактивни сајт школе. Нови сајт омогућава ажурирање садржаја из
административног дела, као и позадинску администрацију за лакшу измену и унос новог садржаја, слика,
артикала, видео записа. Садржи све важне информације о настави, ученицима, наставницима и пројектима. За
време пандемије, сајт је био важан ресурс са информацијама за све актере школског живота, ученике, наставнике,
родитеље.
Youtube канал Зуботехничке школе ажуриран током године, снимци са свих школских манифестација
Сарадња са Просветним прегледом – извештавање са пројектних активности, афирмативни чланци објављени у
Просветном прегледу поводом реализације пројекта „Подржимо здрав осмех“

Медији
●
●
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6.17 ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Руководилац Тима
Чланови тима
Активности током године

Наташа Мирковић
Томислав Алавања, Маја Врачар, Маријана Пеулић, Милица Трбојевић, Светлана Ђорђевић, Ениса Меноски,
Наташа Милановић, Александра Мијовић





Септембар 2021.

Новембар/децембар 2021.
Фебруар 2022.





•

Март - јун 2022

•
•
•
•
•
•

Развој предузетничког духа код ученика
Пројектна и тематска настава
Тематско планирање
Примена пројектне и тематске наставе и развој међупредметних компетенција и предузетништва у пракси
 Формирање тима и подела задатака
 Упознавање са свих 11 међупредметних компетенција
 Пројектна и тематска настава, тематско планирање
Развој предузетничког духа код ученика
учешће ученика образовног профила стоматолошка сестра техничар на такмичењу „Пословни изазов“ са
наставницом предузетништва А. Котевски.
Примена пројектне и тематске наставе и развој међупредметних компетенција и предузетништва у пракси
Ученици 2/5 и 2/6 реализовали су, амбијентна настава српски језик и књижевност и грађанско васпитање,
обилазак споменика Доситеју Обрадовићу и Студентског парка у Београду, и анкетирање грађана са циљем
испитивања ставова и информисаности грађана о људским правима и значајним српским реформистима и
књижевницима, наставници Милена Ралевић и Иван Давидовић
Угледни час “Надрилекарство у стоматологији - примери из Србије“, С. Благојевић и С. Неагић, 3/5 3/6
Јавни час “Учимо знаковни језик” у оквиру пројекта “Квалитетно образовање за све“, наставник С. Неагић,
Интердисциплинарни пројекат српског језка и књижевности и грађанског васпитања “Деца и медији“,
наставници Милена Ралевић, Иван Давидовић, одељења 2/5, 2/6 .
Интегрисани пројекат филозофија и физика, наставници Соња Живаљевић, Александра Мијовић, матуранти
Представа „Одбрана Сократова и смрт“, Интегрисани пројекат филозофија-физика, наставници Соња
Живаљевић, Александра Мијовић и Милена Ралевић
Угледни час физике-хемије-биологије-географије, Ефекат стаклене баште, одељење 1/4, наставници А.
Мијовић, Н. Василијевић, А. Миливојевић С. Машић, Ј. Петковски, М. Мажибрада, Г. Станојевић
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6.18 ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Руководилац Тима
Чланови Тима

Анета Миливојевић

Томислав Алавања, Маја Врачар, Маријана Пеулић, Анета Миловојевић, Јелена Петковски, Александра
Мијовић, Мирјана Мрдаковић, Весна Петровић
● Стручно усавршавање наставника;
● Стручно усавршавање после положеног стручног испита;
● Дидактичко-методичко усавршавање;
●
●

Активности током године

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.
● Припрема Плана 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
● 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, реализовали стручне посете и друге
активности.
● Пракса је излагање наставника са стручних усавршавања са обавезном дискусијом на стручним већима или
Наставничком већу
● Учешће у праћењу напредовањастицањем звања педагошког саветника и самосталног педагошког саветника под
условима и по поступку утврђеним Правилником. У овој школској години наставници Ана Гајић, Немања
Здравковић, Весна Петровић, Јелена Петковски, Александра Мијовић и Владимир Весић су добили звање
Педагошког саветника. Наставник Зорица Шћекић је испунила услове за стицање звања за Самосталног
педгошког саветника.
● 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.
● Сарадња са Хемијским факултетом- менторство студентима хемије

● Сарадања са Педагошким факултетом-менторство студентима волонтреима мастер студија педагогије на
пословима и активностима праксе педагога
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7 ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА
Извештај
приредила
Евиденција
стручног
усавршавања

Извештај о
екстерном
стручном
усавршавању

Анета Миливојевић председник Педагошког колегијума
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 двапут годишње подноси председник Педагошког
колегијума.
● Он лајн Обука за планирање, спровођење и праћење мера заспречавање осипања ученика, организатор
Центар заобразовне политике, Београд, 24 бода. Семинару присуствовали: Никола Јаковљевић, Ана Гајић,
Снежана Машић, Милица Трбојевић, Зорица Шћекић, Зорана Николић Марков.
● Међународна конференција руководиоца уобразовању “Умрежавање ка квалитету 2”, одржан у Сарајеву,
организатор Међународни центар за пренос знања из Љубљане. Конференцији присуствовали: Анета
Миливојевић, Јелена Петковски, Александра Мијовић, Весна Петровић, Наташа Петровић, Радмила
Милановић, Маја Врачар, Слободанка Стевовић и стекли звање Међународног едукатора.
● Округли сто на тему “Промене у образовном систему изазвне пандемијом и развој професионалне
заједнице практичара у време кризе“, организатор Зуботехничка школа у Сарајеву, 3 сата. Присуствовали:
Анета Миливојевић, Јелена Петковски, Александра Мијовић, Весна Петровић, Наташа Петровић, Радмила
Милановић, Маја Врачар, Слободанка Стевовић.
● Вебинар “Диференцирана настава и даровити ученици”, организатор Педагошко друштво Србије.
Вебинару присуствовали: Снежана Машић, Маја Врачар, Иван Давидовић, Зорица Шћекић.
● Вебинар “Ко су све наши ученици? Увод у ромологију као искорак ка инклузивној школ”, организатор
Друштво психолога Србије, 2сата. Вебинару присуствовала Маја Врачар.
● Вебинар “Ширење културе различитости и људских права у школ”, организатор Друштво психолога
Србије, 2 сата. Вебинару присуствовали Маја Врачар, Весна Петровић.
● Он лајн стручни скуп “Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемиј”, трибина, организатор Савез
учитеља Републике Србије, Београд, 1 бод. Скупу присуствовала Александра Мијовић, Слађана Неагић.
● Онлајн обука за стручне сараднике – психологе и педагоге”Пружање психосоцијалне подршке у школама,
у овиру пројекта Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу Успостављање е библиотека и
пружање додатне подршке”, 24сата. Обуку похађала Маја Врачар.
● Семинар ”Формативно оцењивање од планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне
свеск”. Коаутор и водитељ непосредне обуке Маја Врачар. У реализацији семинара и држању обуке у
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својству предавача, учествовала и Зорица Шћекић.

● Међународна конференција “Образовани ето: класичност и модерност“ (140 години педагогическо

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

образование Враца). Учествовала Маја Врачар са радом :PERCEPTION OF CLASS TEACHERS IN
SCOHOOLS IN SERBIA OF COLLABORATION WITH PARENTS - ПЕРЦЕПЦИЈА НАСТАВНИКАОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У ШКОЛАМА У СРБИЈИ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА.
Онлајн обука Унапређивање међупредметне компетенције ученика “Одговоран однос према здрављу”.
Обуци присуствовала Маја Врачар.
Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Делегације Европске Уније у Србији и
УНИЦЕФ-а “Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу
којој је потребна додатна образовна подршка“ путем Зум апликације. Представљању пројекта
присуствовала Маја Врачар.
Програм обуке за унапређење менторства у школама,организатор ЗУОВ и Педагошко друштво Србије.
Обуци присуствовали Маја Врачар, Иван Давидовић.
Састанак “Утицај оцењивања на успешност учења”, организатор Друштво психолога Србије, 2 сата.
Састанку присуствовала Маја Врачар.
Семинар „Комуникацијске вештине наставника, тимски рад и међупредметна сарадња“, организатор
семинара девета гимназија Михајло Петровић Алас и аутор Виолета Кецман, 8 бодова. Семинару
присуствовала Весна Петровић.
Национална конференцији “Како до равнотеже између радног и породичног живота-будућност рада”,
организатор фондација Ана и Влада Дивац. Конференцији присуствовала Весна Петровић.
Обука Windows 10, MS Office 365 I MS Intune, на којој су се обрађивале теме везане за коришћење овог
програма, 10 сати. Обуци присуствовала Весна Петровић.
Обука за е-портфолио, организатор Рамонда д.о.о. из Ниша. Модератор је била Зора Муљевски. Обуци
присуствовала Весна Петровић.
Стручна обука на тему “Осмишљавање квалитетне онлајн наставе и демонстрације употребе мудл
платформе”, организатор Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2 сата. Обуци
присуствовала Соња Живаљевић
Вебинар на тему Европског дневника и искуства наставника у ЕУ програмима за усавршавање,
организатор Делегација ЕУ у Србији у сарадњи са организацијом „Научи ме“. Вебинару присуствовала
Соња Живаљевић.
Радионица „Суђење Сократу у 21.веку“, организатор Институт за модерно образовање. Радионици
присуствовала Соња Живаљевић.
25. семинар за програм „Grl Go Circular“, програм који се спроводи у Бугарској, Грчкој, Мађарској,
Италији, Пољској, Португалу, Румунији и Србији, организатор “Достигнућа младих у Србији“ са Ксенијом
Милић. Семинару присуствовала Александра Котевски.
Online радионица “Дигитални маркетинг, организатор Привредно друштво Пословна академија.Радионици
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● Велики ЦМН семинар ,,Јесења конференција јавних набавки“, организатор Центар за менаџмент.Семинару
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

присуствовали: Томислав Алавања, Ана Гајић, Јелена Војиновић.
Вебинар “20. Конгрес стоматолога Србије”, организатор Стоматолошка комора Србије у сарадњи са
Стоматолошким факултетом Универзитета у Београду 20 КМЕ бодoва. Семинару присуствовали: Марија
Николић, Снежана Благојевић, Биљана Раковић, Ива Иванчевић, Наташа Мирковић, Војин Гојнић, Јован
Вуњак, Наташа Божић, Зоран Поповић, Ана Гајић.
XIV Конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Републике Србије са међународним
учешћем, организатор Национална асоцијација удружења здравствених радника Републике Србије, 13
бодова за акредитоване предаваче, 8 за пасивне учеснике. Ана Гајић је одржала акредитовано предавање
под називом “Утицај превентивних и интерцептивних мера на развој орофацијалног система“. Конгресу
присуствовали: Зоран Поповић, Биљана Раковић, Снежана Благојевић, ТомиславАлавања, АнаГајић.
Пролећна седница Скупштине Удружења медицинских школа Србије, организатро Медицинска школа
Краљево. Седници присуствовали: Томислав Алавања, Ана Гајић, Зорица Шћекић, Мирјана Мрдаковић.
Национални семинар I категорије на тему “Орално здравље за свако животно доба“, организатор
Удружење стоматолога Србије, 6 бодова. Семинару присуствовала Драгана Ражнатовић.
Национални конгрес здравствених радника Србије са међународним учешћем. Пленарна тематика за све
профиле била је “Одговорност од упирања прстом до успеха” др Зоран Илић, психотерапеут, Београд.
Учешће на конгресу као предавачи испред Зуботехничке школе имали су: Душко Стојановић, са темом
“Слојевито синтеровање керамике“, Светлана Петковић са темом “Керамика као градивни материјал“ и
Бранка Вукосављевић са постер презентацијом на тему “Кућни ред зубних техничара“.
Програм ,,Сазнај и разазнај“ обука из области медијске писмености, програм спроводи ИРЕКС уз подршку
амбасаде САД. У програму учествовала Зорица Шћекић.
Национални семинар I категорије на тему “Савремена стоматолошка пракса“ организатор Удружење
стоматолога Србије, 6 бодова. Семинару присуствовала Драгана Ражнатовић.
Семинар прве помоћи за обнову лиценце предавача прве помоћи, организатор Црвени крст Србије, 5 сати.
Семинару присуствовала Слађа Неагић.
Онлајн Стручни скуп Априлски дани о настави хемије, организатор Српско хемијско друштво, 2 бода, у
трајању од 8 сати. Скупу приствовала Анета Миливојевић.
Вебинар “Онлајн презентација уџбеника српског језика и књижевности“, организатор Издавачка кућа Klett,
наставник Радмила Милановић, у трајању од 1 сат.
Конференција “Чувам те” на тему превенције и заштите од вршњачког насиља. Конференцији
присуствовала Маријана Пеулић.
Републичка секција стручних сарадника, на тему “Улога стручних сарадника у превенцији насиља и
заштити ученика од сексуалне, радне и вишеструке експлоатације“, организатор Педагошко друштв Србије
Секцији присуствовале Маја Врачар, Маријана Пеулић.
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грађанског васпитања Иван Давидовић имао улогу аутора и излагача док је педагог школе Маја Врачар
учествовала у организацији скупа, а под покровитељством Педагошког друштва Србије и Филозофског
факултета Универзитета у Београду, 2 бода.
Вебинар „Значај улоге наставника у развијању мотивације ученика“, организатор Педагошко друштво
Србије. Вебинару присуствовала Маја Врачар, Зорица Шћекић.
Онлајн Међународна конференција “Дигитално образовање 2022”, 4 бода. Конференцији присуствовали
Соња Живаљевић, Владимир Весић
Семинар “Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима“, организатор Педагошко
друштво Србије. Семинару присуствовала Зорица Шћекић
Мајски сусрети зубних техничара Србије, 21. Републичко такмичење ученика четвртих разреда 34.
образовног профила зубни техничар, организатор Зуботехничка школа и Друштво зубних техничара
Србије. Скупу су присуствовали Томислав Алавања, Мирјана Мрдаковић, Драгана Стојановић, Јелена
Бојиновић, Душко Стојановић, Нела Ристески, Светлана Ђорђевић, Марија Праштало, Зоран Поповић,
Лазар Миљковић, Зорана Николић Марков, Зорица Шћекић, Анета Миливојевић, Снежана Машић, Јелена
Веиновић и Слободанка Стевовић.
Онлине трибина “Са стручњацима на вези 2- безбедно током пандемије”, oрганизатор активности Савез
учитеља Републике Србије. Трибини присуствовала Слађана Неагић.
Међународна конференција ”Умрежавање образовања–умрежавањем ка квалитету 3“ Организатор
активности Центар за учење Мина. Конференцији присуствовали Томислав Алавања, Владинир Весић,
Немања Здравковић, Милица Станковић, Милица Трбојевић, Бранка Вукосављевић, Ана Гајић.
Велика CMN конференција, организатор активности Центар за менаџмент, Институт за јавни менаџмент,
Комора јавних набавки Србије. Конференцији присуствовали Томислав Алавања, Ана Гајић, Миљка
Вицковић, Владимир Весић, ЈеленаВеиновић, Марија Николић.
Други Peer Learning Meeting у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“, организатор Савет Европе
у Србији. Семинару присуствовали Томислав Алавања, Весна Петровић, Слађана Неагић.

● Пројекат 3.2. Међународна евалуациона студија образовних постигнућа ученика, главно
међународно истраживање ICCS 2022 из инструмента sql baze. Програм: IEA Data Management
Expert, организатор Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Центар за
међународна национална испитивања и развојно-истраживачке послове. Пројекту присуствовао
Немања Здравковић.
● Сесије Преиспитивање професионалних улога васпитача у односу на интегрисани приступ учењу,
педагог Маја Врачар излагала је предавање на тему „Улога васпитача у примени
интегрисаног,пројектног приступа учењу у функцији одрживог развоја“, организатор Висока
школа струковних студија за васпитаче Алексинац, 2 бода
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менаџмент, Коморајавних набавки Србије. семинару присуствовали: Томислав Алавања, Ана Гајић, Марија
Николић, Биљана Раковић, Снежана Благојевић, Александар Стојчетовић, Вељко Дрецун, Наташа Божић.
06.09.2022, угледни час анатомије са физиологијом и латинског језика, “Анатомска номенклатура“, одељење
1/2, наставници Нада Матовић и Софија Ераковић, 8 бодова. Часу присуствовала Наташа Петровић, 1 бод.
27.11.2021. ученици 2/5 и 2/6, амбијентна настава српски језик и књижевност и грађанско васпитање, обилазак
споменика Доситеју Обрадовићу и Студентског парка у Београду, и анкетирање грађана са циљем испитивања
ставова и информисаности грађана о људским правима и значајним српским реформистима и књижевницима,
наставници Милена Ралевић и Иван Давидовић, 10бодова.
18.3. и 25.3.2022. угледни часови у оквиру блок наставе на тему “Апарати и инструменти у зубној техници”,
наставник Зорица Шћекић, одељења 2/2, 2/3, 16 бодова. Часовима присуствовали Маја Врачар, Горица
Станојевић, Мариаца Владичић, 1 бод Ваја Манојловић Стефановић, Мирјана Мрдаковић, 2 бода
31.3.2022., 26.5.2022. угледни час на тему “Надрилекарство у стоматологији - примери из Србије“, наставници
Снежана Благојевић и Слађана Неагић, одељења 3/5 (А група) и 3/6 (Б група), 2 часа, 16 бодова. Часовима
присуствовали: Маријана Пеулић, Наташа Мирковић, Биљана Раковић, Наташа Божић, Драгана Ражнатовић,
Тања Ашанин, Александра Мијовић, Анета Миливојевић, Томислав Алавања, Ана Гајић Маја Врачар, Наташа
Петровић, Соња Живаљевић, Горица Станојевић, Владимир Весић, Синиша Хорват, 2 бода.
28.4.2022. јавни час “Учимо знаковни језик” у оквиру пројекта “Квалитетно образовање за све“, наставник
Слађана Неагић, 8 бодова. Часу присуствовали Маја Врачар, Маријана Пеулић, Радмила Милановић,
Александра Мијовић и Ива Иванчевић, 1 бод.
11.5.2022. угледни час интегрисане наставе медицинске етике и веронауке на тему “Абортус као средство
контрацепције“, наставници Соња Живаљевић и Синиша Хорват, одељење 2/4, 8 бода. Часу присуствовали:
Томислав Алавања, Ана Гајић, Маријана Пеулић, Наташа Петровић, Немања Здравковић, Зорица Шћекић,
Зорана Николић Марков, Мирјана Мрдаковић и Ваја Манојловић Стефановић.
06.5.2022. Интердисциплинарни пројекат српског језка и књижевности и грађанског васпитања “Деца и
медији“, наставници Милена Ралевић, Иван Давидовић, одељења 2/5, 2/6 .
31.5.2022. угледни час из српског језика и књижевности, тема Ђовани Бокачо „Декамерон“ (прича из читанке),
одељење 1/4, наставник Радмила Милановић, 8 бодова. Часу су присуствовали Маја Врачар, Наташа Петровић,
Софија Ераковић, Александар Лукић, 1 бод.
31.5.2022. Интегрисани пројекат филозофија и физика, наставници Соња Живаљевић, Александра Мијовић,
одељење 4/1, 8 бодова. Угледном часу присуствовали Томислав Алавања, Ана Гајић, Маја Врачар, Маријана
Пеулић, Тања Жутић, Анета Миливојевић, Милена Ралевић студенткиње Јелена Јоцић (педагогија) и Емилија
Стојановић (психологија), 1 бод.
26.5. одељење 4/3, 30.5. одељење 4/4, 01.6. одељење 4/2, Интегрисани пројекат филозофија-физика, наставници
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Соња Живаљевић, Александра Мијовић, 24 бода.
Представа „Одбрана Сократова и смрт“, Интегрисани пројекат филозофија-физика, наставници Соња
Живаљевић, Александра Мијовић и Милена Ралевић, 8 бодова. Представи присуствовали Томислав

Алавања, Ана Гајић, Данка Гачић, Анета Миливојевић, Маријана Пеулић, Весна Кнежевић, Наташа
Петровић, Снежана Машић, Слађана Неагић, Софија Ераковић, Немања Здравковић, Владимир
Весић, Владимир Симић, Марија Поповски, Слободанка Стевовић, 1 бод.
10.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије Ефекат стаклене баште, одељење 1/1,
наставници Александра Мијовић, Нина Василијевић Снежана Машић, Мирјана Мажибрада, Горица
Станојевић, 2 часа 16 бодова. Часовима присуствали Весна Петровић, Софија Ераковић, 2 бода.
13.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије, Ефекат стаклене баште, одељење 1/3,
наставници Александра Мијовић, Нина Василијевић, Снежана Машић, Јелена Петковски, Горица
Станојевић, 2 часа, 16 бодова. Часу присутвовале Маријана Пеулић, Маја Врачар, 2 бода.
13.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије, Ефекат стаклене баште, одељење 1/5,
наставници Александра Мијовић, Анета Миливојевић, Снежана Машић, Јелена Петковски, Горица
Станојевић, 2 часа, 16 бодова. Часу присутвовале Маријана Пеулић, Маја Врачар, 2 бода
15.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије, Ефекат стаклене баште, одељењa 1/2,
наставници Александра Мијовић, Анета Миливојевић, Снежана Машић, Мирјана Мажибрада, Горица
Станојевић, 2 часа, 16 бодова. Часу присутвовала Јелена Петковски 2 бода.
15.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије, Ефекат стаклене баште, одељењa 1/6,
наставници Александра Мијовић, Анета Миливојевић, Снежана Машић, Јелена Петковски , Горица
Станојевић, 2часа, 16 бодова.Часу присутвовалe Соња Живаљевић, СлађанаНеагић, 2 бода.
15.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије, Ефекат стаклене баште, одељење 1/4,
наставници Александра Мијовић, Нина Василијевић, Снежана Машић, Мирјана Мажибрада, Горица
Станојевић, 2 часа, 16 бодова.
21.6.2022. угледни час здравствене неге ,”Начини примене лекова. Улога медицинске /стоматолошке
сестре - техничара у припреми пацијента и лекова за апликацију” наставник Слађана Неагић,
одељења 1/5 и 1/6, 8 бодова. Часу присуствовали Ива Иванчевић, Александра Мијовић и Владимир
Весић, 1 бод .
● Током децембра у одељењима првог разреда 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6, у оквиру часа одељењске
заједнице одржана је обука ученика “Методе и технике успешног учења”, психолог Маријана
Пеулић, 36 бодова.
● 9.12.-10. 12.2021. семинар “Оснаживање младих кроз школску вршњачку медијацију из области превенције
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5.ниво интерног
стручног
усавршавања
Стручна
предавања

конфликата- вршњачке медијације“, ученици 1.и 2. разреда. Семинар има за циљ оспособљавање
средњошколаца на тему вршњачке медијације као модела ненасичлног решавања сукоба, педагог Маја
Врачар и Иван Давидовић, 10 сати. Семинару присуствовала Маријана Грбић, волонтер.
● 08.4.2022. предавање на тему „Дигитално безбедно“, Емина Беговић испред Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, одељења 1/1, 1/2, 1/3. Предавању су присутсвовали Томислав Алавања, Маја
Врачар, Маријана Пеулић, Владимир Весић, одељењске старешине Тања Ашанин и Драгана Ражнатовић,
студенти Хемијског факултета који су на педагошкој пракси у Зуботехничкој школи.

● 24.5.2022.Трибина ,,Значај физичке активности у превенцији постуралних деформитета и грешке
које се јављају приликом њихових третмана“, наставник Владимир Весић са Радмилом
Панзаловић, наставником физичке културе у Фармацеутској - физиотерапеутској школи. Трибини
присуствовали Томислав Алавања, Маријана Пеулић, Наташа Петровић, Ива Пилиповић, Слађана
Неагић, Јелена Петковски, Анета Миливојевић, НемањаЗдравковић, Зорица Шћекић и Коста
Поповић.
● 9.06.2022. трибина на тему “Наука у срцу“, гост предавач Александра Нинковић Ташић,
председник Образовног – истраживачког друштва Михајло Пупин и мултикултурални амбасадор
UNESCO клуба универзитета Сорбона, организатор трибине модератор Сара Милановић,
председник Одбора за културу Удружења “Срцем за Врачар“, наставник Соња Живаљевић,
одељење 2/4.
● 17.6.2022. Симпозијум са темом промене у образовању и васпитању и значај компетентности
директора и стручних сарадника за квалитете образовања и васпитања, организатор Центар за
учење и едукацију и развој креативности „МИНА“,у сарадњи са Мајом Врачар и Горицом
Станојевић. Предавачи: Марија Крнета, виши саветник, руководилац у Сектору за средње
образовање, Томислав Алавања директор Зуботехничке школе, Зорица Ђоковић директорка
Техничке школе “Дрво - Арт”. Симпозијуму присуствовали: Ана Гајић, Зорица Шћекић, Мирјана
Мрдаковић, Јелена Петковски, Александра Мијовић, Немања Здравковић, Весна Петровић, 4 бода
● 21.6. предавање на тему ”Дигитално безбедно”, Сандра Бакић и Јелена Глигоријевић, испред
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, одељења 1/4, 1/5 ,1/6. Предавању су
присуствовали Маријана Пеулић, Маја Врачар, Радмила Милановић, Ива Пилиповић и Слађана
Неагић.
● 9.6.2022. Презентовани резултати истраживања „Пројектна настава'' на наставничком већу наставници
Александра Мијовић и Јелена Петковски, 10 бодова. Презентацији присуствовали чланови Наставничког
већа, 1 бод.
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8 ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА
Организатор наставе за
преквалификацију
Уписано кандидата
Број испитних рокова
Матурирало

Реализација наставе

Александра Мијовић
Образовни профил зубни техничар

7

Образовни профил стом. сестра - техничар
5 (утврђени законом)
Образовни профил зубни техничар
Образ. профил стом сестра техничар
Предмет
Одржано
Време реализације
*Ортодонтски апарати (вежбе)
24 часа
28.10. - 25.11.2021.

11
5
3
Наставник

Марица Владичић

*Парцијална протеза (вежбе)

50 часова

02.09. - 07.10.2021.

Лидија Домокош

*Фиксна протетика IV (вежбе)

40 часова

22.09. - 06.10.2021.

Лазар Миљковић

Морфологија зуба (вежбе)

45 часова

18.10.- 10.12.2021.

Светлана Петковић

Фиксна протетика II разред (вежбе)

40 часова

Лазар Миљковић

Тотална протеза (теорија)

2 часа

10.02. - 24.03.2022.
01.06.2022.

Тотална протеза (вежбе)

50 часова

Лидија Домокош

24 часа

14.04. - 09.06.2022.
12.05. - 02.06.2021.

11 часова

06.10.2021 - 23.6.2022..

Фиксна протетика III разред (вежбе)
Прва помоћ

Наташа Божић

Лазар Миљковић

Слађана Неагић

Планирана настава из осталих предмета ће бити реализована почетком наредне школске године.
*Настава је реализована са кандидатима уписаним школске 2020/21.
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9 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Организатор наставе
Уписано кандидата;
20

Остварени прогрaм рада
специјалистичког
образовања

Др Наташа Божић
Образовни профил фиксна протетика
Образовни профил мобилна протетика – скелетирана протеза

15
5

● Настава специјалистичког образовања је у школској 2021-2022. годini одржана je према плану
за поменуту школску годину.
● Настава на специјалистичком образовању је конципирана тако да обезбеди полазницима
стицање потребног теоретског знања као и овладавање одговарајућим техникама рада. За
успешно остваривање ових задатака спроведен је рад у групама са одговарајућим фондом
часова.
● Наставни потенцијал школе је такав да одговара захтевима који су прописани за овакав вид
наставе. Предавачи на теоретском делу наставе су стручњаци из одговарајућих области,
високе стручне спреме, специјалисти одговарајуће гране стоматологије са вишедеценијским
искуством у настави и раду са пацијентима.Инструктори практичног дела наставе су
потврђени стручњаци у областима зубне технике који су своје знање и вештину, користећи
своје вишедецениjско искуство у раду са ученицима у редовној настави као и у раду са
пацијентима, успешно преносили и полазницима специјалистичког образовања.
● Tеоретска настава и вежбе за оба образовна профила, фиксна протетика и мобилна протетика
– скелетирана протеза, су се континуирано одвијале у школи, пошто је просторна и
материјално-техничка опремљност школе у складу са прописаним захтевима, који обезбеђују
успешно остваривање програма специјалистичког образовања.
● Такође су коришћене и предности online наставе, отворене су Googl учионице за сваки
предмет, где су постављани саржаји из програма, у сврху лакшег учења.
● Према плану специјалистичког образовања за зубне техничаре одржане су вежбе из области
“CAD – CAM” системи у Дигиталном центру Зуботехничке школе. У савремено опремљеном
окружењу, налази се 10 рачунара, „3D“ скенер, машина за резање, пећ за синтеровање,
принтер и 6 радних места за обраду. На свим рачунарима је инсталиран “3Shape” CAD-CAM
софтвер.
● Полазници усмерења “Фиксна протетика” били су подељени у две групе док су полазници
усмерења “Мобилна протетика-скелетирана протеза“, вежбе имали као једна група, како би
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●

●

●
●

●

●

свако имао свој рачунар односно своје радно место. Полазници су имали прилику да се
упознају са целокупним процесом израде радова у фиксној протетици. Наставу је водио зубни
техничар Михаило Пешић, који је овлашћени инструктор фирме „3Shape“. Поред тога по
једне вежбе су биле посвећене дигиталној изради тоталне и скелетиране протезе. Након
одржаних вежби, свака група је имала додатни термин у трајању од два часа, два пута
недељно, који је осмишљен да би било омогућено вежбање стеченог знања.
Поред полазника специјалистичког образовања наставу вежби су пратили и наставници
Мирјана Мрдаковић, Милица Станковић, Зорана Николић Марков и Бранка Вукосављевић
који су тако оспособљени за примену „CAD-CAM“ технологије у оквиру наставе вежби и
рада наставне базе и израде радова за пацијенте. Наведени наставници су водили вежбе и
били подршка полазницима у додатним терминима.
У оквиру вежби за дигиталну израду зубних надокнада одржана су и два предавања
еминентних професора Стоматолошког факултета у Београду:
Примена “3Shape“ оралног скенера, проф. др сци. спец. Миодраг Шћепановић и
Безбедност на раду, проф. др сци. спец. Љиљана Тихачек
Након одржаних вежби полазници су полагали тест, а они који су успешно урадили тест
добили су “3Shape” сертификат о завршеном основном нивоу дигиталног дизајнирања.
На крају образовног програма полазницима је била обезбеђена професионална пракса у
трајању од две недеље у чувеној зуботехничкој лабараторији МТ лаб. Полазници су били
изузетно задовољни да могу стечено знање и вештину да примене у непосредном раду у
лабараторији, али и да се упознају са начином и интензитетом рада у великим зуботехничким
лабараторијама каква је МТ лаб.
Завршни специјалистички испити из предмета Израда керамичких и металокерамичких
радова и Скелетирана протеза са технологијом материјала имали су задатак из области
дигиталне израде зубних надокнада.
Сви полазници су положили специјалистички испит у јунском испитном року и добили уверење о
положеном специјалистичком испиту.
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10 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ
10.1 ДИРЕКТОР

Директор школе

Томислав Алавања

Годишњим планом рада школе за школску 2021/2022. годину, 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 01.09.2021. године
до 31.08.2022. године био сам ангажован на пословима из различитих области рада:

•
Планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања свих активности Зуботехничке школе; уз додатнe напорe
уложене у планирање, организовање и реализацију остваривања програма наставе и учења у измењеним условима услед угрожене
безбедности и здравља ученика и запослених због пандемије вируса COVID 19
•
Организовао сам и учествовао у раду Зуботехничке школе у оквиру рада Стручних органа, Органа управљања, Савета родитеља и
Ученичког парламента. Редовно су одржаване седнице Наставничког већа, одељењских већа, Школског одбора и Савета родитеља у складу
са епидемиолошким мерама заштите (у просторијама Зуботехничке школе уз поштовање свих мера заштите, путем ZOOM апликације и
школске електронске поште).
Старао сам се о осигурању квалитета, самовредновања, остваривању постигнућа и унапређења образовно – васпитног рада кроз рад у
•
Тиму за самовредновање рада школе, Тиму за развојно планирање, Педагошком колегијуму и сарадњу са стручним сарадницима. Изазове са
којима су се сусрели сви актери школског живота услед пандемије, успешно савладавамо.

•

Старао сам се о раду Денталног дигиталног центра у просторијама школе, за који смо добили вредну инвестицију од Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Зуботехничка школа је прва и једина у земљи и региону по квалитетном и
иновативном образовању које ће пружити будућим стручњацима у области зубне технике, захваљујући специјалистичком образовању
зубног техничара за дигиталну израду зуба у фиксној и мобилној протетици.
Учествовао сам у остваривању планираних активности за школску 2021/2022. годину из Развојног плана установе за период 2019•
2022, водећи рачуна утврђеним приоритетима у оквиру следећих области:
Развојни циљ бр. 1. Подизање нивоа квалитета планирања наставе и учења, Област вредновања: Настава и учење
-
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Развојни циљ бр. 2. Стицање знања, усвајање вредности, развијање вештина и компетенција на часу, Област вредновања: Настава
и учење
Развојни циљ бр. 3. Подизање нивоа квалитета знања кроз континуирану подршку учењу, Област вредновања: Образовна
постигнућа ученика
Развојни циљ бр. 4. Унапређење вредновања у функцији даљег учења, Настава и учење
•

Користио сам средства утврђена финансијским планом у складу са законом и Правилником о расподели сопственог прихода;

•
Радио сам на одржавању модерног и интерактивног сајта школе, који је од изузетне важности за благовремено достављање
информација ученицима и родитељима, као и осталима заинтересованима. На сајту су објављене све актуелности и валидне информације
неопходне за функционисање Зуботехничке школе у условима пандемије. Сајт омогућава ажурирање садржаја из административног дела,
као и позадинску администрацију за лакшу измену и унос новог садржаја, слика, артикала, видео записа.
•
-

Редовно сам сарађивао са:
Органима јединице локалне самоуправе;
Министарсвом просвете, науке и технолошког развоја;
Школском управом;
Просветном инспекцијом;
Установама и предузећима у циљу обезбеђивања што квалитетније реализације вежби и вежби у блоку ученика школе;
Културним установама;
Јавним предузећима;
Заводом за трансфузију крви;
МУП-ом ради заштите и безбедности ученика од насиља;
Саобраћајном полицијом ради безбедности ученика у саобраћају;
Удружењем Медицинских школа;
Активом директора Звездаре;
Хуманитарним организацијама;
Невладиним организацијама.

•

Организовање и вршење педагошко-инструктивног увида кроз посете часовима и испитима ради увида и праћења квалитета
образовно-васпитног рада и педагошке праксе. Праћење реализације наставе на даљину, увид у рад наставника. Заједно са стручним
сарадницима школе предузимали смо мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, посебно у току извођења наставе на даљину
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•
У оквиру Педагошког колегијума планирали смо и пратили стручно усавршавање; путем вебинара и интерног стручног
усавршавања.
•

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

•

Предузете су све мере ради извршавања налога просветних инспектора и других инспекцијских органа;

•
Сви тражени подаци о установи су благовремено и тачно унети у јединствени информациони систем и благовремено достављени
на захтев надлежних институција; Све потребне информације током пандемије о броју ученика и наставника који су заражени уредно и
редовно су достављане надлежним институцијама
•
Редовно и благовремено се обавештавају запослени, ученици, родитељи, стручни органи и органи управљања о свим питањима од
интереса за рад установе и других органа;
•

Редовно сам сазивао и руководио седницама Наставничког већа и учествовао у раду осталих органа;

•

У школи су образована стручна тела и тимови;

•

Редовно сам сарађивао са родитељима и ученицима;

•

Редовно и благовремено сам одлучивао о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених у складу са Законом;
Ради лакшег праћења реализоване активности су изнете хронолошким редом:

Време
реализације

Активности

•
•

Утврђивање бројног стања ученика и одељења. Школска година је започела са 756 ученика и 24 одељења;
Организација наставе према првом моделу, координисање радом наставника и служби, припрема и слање
Школској управи и Министарству просвете, науке и технолошког развоја тражених података о ученицима,
доступности наставе на даљину, недељних оперативних планова наставника, здравственом стању ученика и
запослених. Прелазак на други модел одељења на основу процене епидемиолошке ситуације. Од 20.9.2021,
настава организована према другом моделу, према упутству МПНТР.
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Организација пријема првака уз поштовање епидемиолошких мера безбедности, организација родитељских
састанака за ученике првог разреда у школи, уз поштовање мера безбедности. Родитељски састанци ученика
старијих разреда одржани су на даљину.
Анализа коришћења електронских платформи (гугл учионице, вибер групе, зум апликација)
Сарадња са домовима за смештај ученика поводом измене у начину рада домова у којима су смештени
ученици Зуботехничке школе.
Праћење рада верификованог домена за гугл учионице. Свим новим ученицима и наставницима су додељене
званичне школске електронске адресе.
Извршен је преглед досијеа радника школе;
Унос података у информациони систем „Доситеј“;
Разговори са технолошким вишковима;
Пријем нових радника са листе технолошких вишкова; Организовање замена наставника који су на дужем
боловању.
Израда решења о заради и 40-часовној радној недељи за 2021/2022;
Припремљен је Годишњи извештај о раду директора школе и рада Зуботехничке школе који су 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;
Формиран Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ученика,
информације објављене на свим огласним таблама и сајту школе. Донета је одлука о одређивању лица за
пријем захтева за заштиту од злостављања на раду.
Израда Извештаја о безбедности ученика у школи у школској 2020/21. г
Организација и рад на изради упитника, статистичких извештаја и табеларних приказа о раду школе и
припремљености рада школе за школску 2021/2022. годину.
Рад у оквиру Тима за самовредновање и Стручном активу за развојно планирање.
Израда у електронској форми распореда часова редовне наставе, као и распореда часова допунске наставе и
отворених врата
Сачињавање распореда писмених задатака и контролних вежби за целу школску годину (који ће бити
коригован с обзиром на измену школског календара).
Рад на промоцији Наставне базе;
Рад на организацији рада наставне базе, распореди, организација блок наставе;
Формирање испитне комисије за преквалификацију и специјализацију;
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Урађен је и представљен на наставничком већу план обиласка наставних часова у току школске 2021/2022.
године;
Именовање ментора за наставнике приправнике Зуботехничке школе; Александра Котевски – ментор
Елизабет Марлот, Александар Стојчетовић – ментор Асија Меноски, Јулијана Лешевић – ментор Валентина
Митровић, Тања Ашанин – ментор Нада Матовић, Вељко Дрецун – ментор Наташа Божић и Сања
Вујашковић – ментор Јована Јокановић.
Успостављена је сарадња са МУП-ом Звездара;
Настављена је успешна сарадња са Градским секретаријатом за образовање и социјалну заштиту;
Настављена је сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Школском управом;
Припрема и рад у Савету родитеља;
Припрема и рад у Школском одбору;
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;
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.
6.9. у 1/2 одељењу, одржан је угледни час Латинског језика и Анатомије са физиологијом „Анатомска
номенклатура“. Реализација наставнице С.Ераковић и Н.Матовић.
9.9. Ученици 4/5 и 4/6 одељења посетили су Алеју заслужних грађана са у пратњи професора српског језика
и књижевности Н. Петровић
24. - 25.9. У установи културе Вук Стефановић Караџић 30 ученика волонтера из Зуботехничке школе са
координатором Ученичког парламента М. Трбојевић учествовало је на Вуковим данима, манифестацији која
улепшава и олакшава дане самохраних родитеља и њихове деце са инвалидитетом окупљених у удружењу
Плава шкољка.
20.9-30.10 Ученици првог разреда (6 одељења) учествовали су у раду на пројекту „Упознајете мој град“. У
сарадњи са наставницом историје Весном Петровић, ученици су радили на изради и презентовању својих
радова. Ученици су показали велико интересовање и креативност.
30.9. Ученици 2/6 одељења присуствовали су промоцији књиге „Старење без аутоцензуре“, у УК Вук,
ученике су пратиле наставнице М. Ралевић иС. Неагић.
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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); обилазак часова;
Утврђена је потреба за установљавањем индивидуалних образовних планова и програма и представљена на
седници Наставничког већа;
Извршена је анализа праћења адаптације ученика првог разреда на захтеве средње школе, Анализа
представљена на Наставничком већу;
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 вежби;
Учешће у раду Педагошког колегијума - план стручног усавршавања;
5.10.2021 – упознавање са дописом МПНТР које се односи на трећи ниво насиља и обавештавање надлежне
школске управе према обрасцу за обавештавање о ситуацијама насиља.
5.10. Одржана је седница Ученичког парламента у Народној скупштини под називом „За свако дете“. Наши
ученици из 2/2, 2/4, 3/1 и 3/3 одељења изнели су занимљиве идеје на овој седници. Наставник Трбојевић М.
6.10. Поводом Дечије недеље на часовима грађанског васпитања у одељењима 2/5 и 2/6, обрађена је тема
Дечија права која се односе на заштиту деце од насиља. Наставник И. Давидовић
6.10. Учешће представника Ученичког парламента у јавној дебати „Утицај пандемије на остваривање права
детета у Србији“, Трбојевић М.
6.10. У обележавању Међународног дана особа са церебралном парализом учествовао је волонтерски тим од
10 ученика Зуботехничке школе са наставницима З. Шћекић и М. Трбојевић
7.10. на стадиону Партизана одржано је општинско такмичење у атлетици. 12 дечака и девојчица освојили су
медаље, а Зуботехничка школа је екипно заузела друго место и у мушкој и у женској конкуренцији. Прво
место у скоку у вис освојила је Лазаревић Нађа из 1/2. Наставник Весић В.
6.10-4.11. Ученици и наставници ЗТШ су учествовали у хуманитарној акцији прикупљања новца за израду и
монтажу рампе за члана удружења церебралне и дечије парализе Дољевац Данијеле Јованчић. Сакупљено је
и уплаћено 58000 динара.
18-20. Октобар 2021. У Југословенској кинотеци одржан је 12. Босифест – интернационални филмски
фестивал особа са инвалидитетом. 180 ученика и 12 наставника присуствовали су пројекцијама и показали
велику одговорност и жељу да Зуботехничка школа развија инклузивно разумевање света. Ученици
волонтери и комплетна школа похваљени су од стране организатора Хенди центра Колосеум и Управника
Кинотеке.
20.10. У холу школе одржан је Сајам оптичких илузија. Наставници физике Н. Здравковић и А. Мијовић са
ученицима 1/2, 3/4 и 4/3 демонстрирали су оптичке појаве и илузије коришћењем занимљивих фотографија,
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макета и просторних модела.
22-23.10. Одржан је 14 конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије и ЗТШ су
представљали наставници др З. Поповић, др Б. Благојевић, др Б. Раковић, др А. Гајић која је имала предавање
на тему „Утицај превентивних и интерцептивних мера на развој орофацијалног система“ и директор Т.
Алавања.
29-31.10. На Златибору је одржан Национални конгрес здравствених радника Србије са међународним
учешћем. Предавачи – наставници Д. Стојановић „Слојевито синтеровање керамике“, С. Петковић
„Керамика као градивни материјал“ и Б. Вукосављевић „Кућни ред зубних техничара“
2.11. Ученици 3/1 и 3/2 су посетили поставку у Галерији САНУ посвећену 150 година од рођења Јована
Дучића са проф српског језика и књижевности Н. Петровић.
3.11. Одржана су одељењска и стручна већа поводом прве класификације, са анализом успеха, реализације
наставе и изостанака ученика са предлогом мера за унапређење успеха;
27.11. Ученици 2/5 и 2/6 одељења реализовали су амбијенталну наставу са наставницима грађанског
васпитања И. Давидовић и српског језика и књижевности М. Ралевић. Обишли су споменик Доситеју
Обрадовићу и Студентски парк у Београду. Спровели су анкету о ставовима о људским правима и значајним
српским реформистима и књижевницима. Резултати представљени на часовима.
Урађена је анализа кретања ученика након завршене Зуботехничке школе и поређење са претходним
генерацијама – матуранти 2020/2021. године. Велики број ученика је након завршене Зуботехничке школе
наставио формално образовање уписом на факултете, високе струковне школе, основне струковне студије,
специјалистичко образовање или преквалификацију: 130 (70.65%). Одржан је висок проценат од прошле
године, а
у односу на предходне године је значајан пораст: 2019 (59,18%), 2018 година (61,42%,).
Најзаступљенији је стоматолошки факултет 37 (30 државни 7 приватни). (2020 – 38, 2019 - 35 ученика – 25
државни, 10 приватни факултет). Матуранти из ове генерације уписивали су различите факултете,
медицинске струке, али и техничке, факултете, правни, филолошки, филозофски, природне науке, уметничке
факултете.
Рад у Школском одбору;
Посета часовима;
Прелазак у целости на извођење наставе на даљину, према препорукама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја услед погоршане епидемиолошке ситуације. Праћење реализације, отклањање
препрека ѕа несметано извођење наставе, достављање свих извештаја и тражених података надлежним
институцијама.
Завршетак првог полугодишта, организација и реализација седница Одељењских већа и Наставничког већа,
Анализа рада у првом полугодишту, васпитно-дисциплинске мере, утврђивање успеха ученика, изостајање
ученика, похвале, оствареност обавезног наставног плана и ваннаставних активности;
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Предлози мера за унапређење успеха;
Предлог Министарству просвете, науке и технолошког развоја о броју ученика за упис у први разред;
Именовање комисија и праћење реализације пописа;
Организована је набавка и додела новогодишњих ваучера за децу запослених;
Током децембра 2021. У свим одељењима првог разреда одржана је обука „Методе и технике успешног
учења“. Ученици су добили и штампани материјалса садржајем обуке. Реализација психолог школе М.
Пеулић
1-2.12. Општинско такмичење у одбојци, екипа дечака освојила је треће место, наставник Т. Жутић.
1.12. У Зуботехничкој школи, обележили смо Светски дан борбе против ХИВ /АИДС-а и придружили се
људима широм света који симболичним ношењем црвене тракице, пружају подршку људима који живе са
ХИВ /АИДС –ом. Реализација, наставник С. Неагић.
2.12. Међународни дан особа са инвалидитетом обележен је посетом ученика 2/4 и 3/1 Удружењу Плава
шкољка, где су се дружили са децом из удружењаи учествовали у њиховој новогодишњој манифестацији.
30.11-2.12. у Сарајеву је одржана међународна конференција руководиоца у образовању, као и Округли сто
„Промене у образовном систему изазване пандемијом и развој професионалне заједнице практичара у време
кризе“ у Зуботехничкој школи у Сарајеву. Конфернцији присуствовало и у раду учествовало 8 наставника и
педагог школе.
6.12. Међународни дан волонтера обележен је у великој сали ГО Звездара. Наши волонтери су представили
свој рад, и поред захвалнице добили ваучер у вредности од 18500 у Техноманији.
8-9.12. За 25 ученика првог и другог разреда реализован је семинар „Оснаживање младих кроз
школску/вршњачку медијацију“ из области превенције конфликата. Педагог М Врачар, И. Давидовић, М.
Грбић (волонтер педагог у ЗТШ)
19.12. Шест ученика ЗТШ је са педагогом школе Мајом Врачар и Давидовић И. Присуствовало дочеку
светски познатог историчара проф др Грајфа из Израела у Петој београдској гимназији.
14/15.12. 3/1, 3/2 и 3/3 одељење су посетили РТС Клуб у коме је била поставка костима из серије „Нечиста
крв“. Организација проф српског језика и књижевности Н. Петровић
Сарадња и рад са просветним саветницима Школске управе Београд у процесу стицања звања наставника
ЗТШ. Наставници ЗТШ др Ана Гајић и Немања Здравковић стекли су звање педагошког саветника
Рад на организацији почетка другог полугодишта школске године према другом моделу извођења наставе комбиновано. Обезбеђивање поштовања превентивно-епидемиолошких мера у школи и одвијање несметаног
рада школе, распоред писмених провера у другом полугодишту;
Израда плана подршке за неоцењене ученике;
Рад у стручним већима; Архивирање документације школе;

95

Извештај о раду Зуботехничке школе за школску 2021/2022. годину

•
•
•
•
•
•
•
•
●

●
ФЕБРУАР 2022.

●

●
●
●
•
•
•

•

Јавне набавке - планирање, реализација;
Рад на изради финансијског плана за 2022; Рад на извештају о попису;
27.1.2022. У Школи је у складу са епидемиолошким мерама, обележена слава Свети Сава.
Учешће у припреми матурских питања: подела задужења, рокови;
Рад у Школском одбору; Пријем нових радника-замене.
Током јануара Зуботехничка школа је конкурисала на конкурс Градског секретаријата за образовање за
добијање 20 фиксних рачунара за кабинет за информатику;
Такође, током истог периода Зуботехничка школа је конкурисала код Градског секретаријата за образовање за
израду пројектно-техничке документације за адаптацију, санацију и реконструкцију школе;
За потребе домарске службе купљен је апарат за варење, бушилица, кључеви различитих величина.
У оквиру побољшања перформанси специјалистичког образовања извршена је промена у организацији истог,
чиме је др Наташа Божић именована за организатора специјалистичког образовања уместо др Асије Меноски,
др Јован Вуњак на место предметног наставника Скелетирана протеза, др Наташа Божић на место предметног
наставника Фиксна протетика, Зорана Николић на место наставника вежби Скелетирана протеза, Зорица
Шћекић на место наставника вежби Фиксна протетика и Мирјана Мрдаковић на место наставника вежби
Керамика.
Договорена је сарадња између ДДС и Зуботехничке школе у оквиру пружања услуга едукације из области
Дигиталне израде зубно-протетских надокнада, чиме се фирма ДДС обавезала за одржавање 15 вежби по
групи ученика који би након завршене обуке стекли и међународно признат сертификат фирме 3Shape, и
најбоља 3 полазника стекли могућност да након завршеног специјалистичког образовања крену са радом у
фирми ДДС.
Током фебруара на захтев ученичког парламента у Зуботехничкој школи је постављена нова разгласна мрежа
(нови софтвер, монитор, компјутер, микрофон), замењени су звучници, постављена 2 нова лед панела на улазу
школе, и позиционирана 4 телевизора за потребе информисања ученика о актуелним дешавањима у школи.
Крајем фебруара Зуботехничка школа је конкурисала на конкурс Привредне коморе Србије на пројекту од
опортунитета, са захтевом за Дентални дигитални интраорални скенер
14.2. Светски дан очувања енергије - изложба ученичких радова, еколошка секција, Ј. Петковски
24.2. Презентација Зуботехничке школе ученицима ОШ “Милан Ракић”путем Зум апликације, реализација
Ученички парламент - М. Трбојевић
Рад на обрасцима М-4;
Рад на даљем унапређењу рада Школе и запослених;
Организација наставе на даљину, координисање радом наставника и служби, припрема и слање Школској
управи и Министарству просвете, науке и технолошког развоја тражених података о ученицима, доступности
наставе на даљину, недељних оперативних планова наставника, здравственом стању ученика и ѕапослених.
Анализа коришћења електронских платформи (гугл учионице, вибер групе, зум апликација)
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Израда полугодишњег извештаја о раду школе и раду директора школе за школску 2021/2022.
Наставничко веће -Улога националне платформе “Чувам те”
Припрема образложења за Наставничко веће о стицању звања за самосталног педагошког саветника поводом
захтева наставника З. Шћекић.
Припрема за спровођење пилот пројекта Државна матура.
Одржан је велики број припремних састанака у вези са пројектом Државна матура
8.3. представници матураната су похађали онлине обуку “Државна матура”. Информације пренете
матурантима
8.3. Поводом осмог марта Плава шкољка обележила је манифестацију Мами с љубављу у сараднји са РТС у
просторијама Радио Београда 21 преставник УП дочекало је и дружило се са пријателјима удружења Плаве
шкољке.
10.3. Акција прикупљања помоћи за бескућнике - М. Трбојевић
16.3-19,3.. Међународна конференција руководиоца уобразовању “Умрежавање ка квалитету 2”, одржан у
Сарајеву, организатор Међународни центар за пренос знања из Љубљане. стечено звање Међународног
едукатора.
16.3.-19.3. Округли сто на тему “Промене у образовном систему изазвне пандемијом и развој професионалне
заједнице практичара у време кризе“, организатор Зуботехничка школа у Сарајеву, 3 сата.
18-29.3. Предавања о превенцији злоупотребе психоактивних супстанци “Мени живот значи” - сва одељења
првог разреда, С. Неагић
22.3. Светски дан вода - стручно веће природних наука, изложба ученичких радова
23.3. Општинско такмичење у рецитовању, проф Р. Милановић припремила ученика Луку Најдановића 3/4
26.3. Сат за планету Земљу - низ активности, наставник J. Петковски
31.3. “Надрилекарство у стоматологији - примери из Србије”, угледни час, одељење ⅗, 3/6, наставнице С.
Неагић и С. Благојевић.
31.3. у одељењима 2/1 и 2/3, у оквиру наставе грађанског васпитања Дражен Зацеро из организације
Пријатељи деце општина Звездара одржао је предавање “Стање дечијих права у Србији”, Организација
педагог Маја Врачар.
Организација електронске седнице Наставничког већа;
Учешће у раду Одељенских већа поводом трећег класификационог периода путем zoom апликације;
Рад у припреми за реализацију матурских испита; изјаве ученика о избору предмета за полагање матурског
испита, распоред полагања.
Рад у Школском одбору;
У току априла 2022. одржана су предавања за матуранте „Услови, садржај и начин спровођења матурског
испита“. Предавања су одржана путем зум платформе и непосредно у свим одељењима оба образовна
профила у време изван редовне наставе. Одазив матураната и заинетресованост је била на високом нивоу.
Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу стоматолошка сестра техничар ученици могу
преузети на следећем линку: http://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2018/03/Prirucnik-o-polaganju-maturskog-
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ispita-stomatoloska-sestra-tehnicar-2018.pdf . Матуранти су информисани о процесу професионалне
оријентације и активностима Тима за каријерно вођење Зуботехничке школе. Заинтересовани ученици су
прошли кроз процес професионалне оријентације, и добили подршку при одабиру даљих корака у образовању
и каријери. Активности су спровеле педагог Маја Врачар и психолог Маријана Пеулић.
Правилник о облачењу у ЗТШ - праћење спровођења
Именовање комисије за избор ученика генерације
28,3-4.4. Посете Свратишту за децу са улице - 2/2 и 2/4 одељење у оквиру наставе грађанског васпитања,
педагог Маја Врачар
1.4. Посета позоришној представи у Пан театру “Шта мушкарци, тј. жене желе” - ученици 1/4,1/6 и 3/2
одељења са наставницама Р. Милановић и Н. Петровић.
5-7.4. реализација пилотског тестирања државне матуре за матуранте Зуботехничке школе - организација
доставе тестова, процеса тестирања, дежурни наставници, супервизори, достављање тестова.
7.4 Светски дан здравља- израда плаката, С. Неагић са ученицима
8.4. Превентивна акција контроле крвног притиска и нивоа гликемије у крви - наставници и ученици,
реализација ученици 1/5 и 1/6 одељења, наставница С. Неагић
12.4. Пројекат “Баци пет” - учешће ученика у трибини на тему “Психолошка помоћ и подршка вршњацима”
13.4-16.4. Велика ЦМН конференција, Златибор, директор Т. Алавања и наставници ЗТШ
20.4. Представљање ЗТШ на Сајму образовања у Градској општини Звездара - М. Трбојевић
21.4.2022. Предавање са дискусијом “Развој детета са оштећењима слуха у периоду од 15 до 18 годинеи улога
наставника као особе која пружа подршку у учењу и развоју детета” гост предавач Нина Барандовски,
присуствовали сви чланови наставничког већа.
21.4.2022. Школско такмичење из фиксне протетике за ученике четвртог разреда, организација ЗТШ,
учествовало 17 ученика. 4 првопласирана ученика учествују на Републичком такмичењу.
28.4. Дан демократске културе - јавни час “Учимо знаковни језик” - ученици и наставници ЗТШ, реализација
С. Неагић
Посета Војном музеју ученици 4/4 одељења са наставницом филозофије С. Живаљевић
Избор предмета за полагање матурског испита - реализација и збирни извештај.
Именовање комисије за избор ученика генерације.
Припрема и реализација електронске седнице Наставничког већа;
Израда терминског плана активности поводом завршетка другог полугодишта у сарадњи са стручним
сарадницима;
Рад у Педагошком колегијуму;
Рад у Тиму за развојно планирање; Тиму за израду школског програма;
Рад у Тиму за самовредновање, у Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања;
Рад у Школском одбору;
Сарадња са Ученичким парламентом, предлози, сугестије, договори;
Сарадња са родитељима;
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Рад у стручним већима;
Организациони послови око спровођења матурског испита
Распоред полагања, именовање Комисије и Комисије за делове матурског испита, дежурства наставника;
Припрема за промоцију и понуду обавезних изборних предмета за 3 и 4 разред оба образовна профила.
18.4-12.5. Радионице на теме “Или пијеш или возиш”, “Реци не говору мржње” одржали су вршњачки
едукатори Центра за позитивни развој деце и младих, у организацији наставника грађанског васпитања И.
Давидовића, педагога М. Врачар и психолога М. Пеулић у свим одељењима другог разреда.
6.5. Интердисциплинарни пројекат “Деца и медији” - 2/5 и 2/6 одељење, наставници М. Ралевић и И.
Давидовић
11.5. Предавање за ученике и наставнике “Тешкоће са којима се суочавају глуве особе”, предавач Нина
Барановски, Ученички парламент, одељење 1/2
16.5. на Наставничком већу приказано истраживање о примени пп презентације и других програма у настави,
педагошки саветник З. Шћекић
21.5. Републичко такмичење ученика четвртих разреда образовног профила зубни техничар.Ученици наше
школе освојили су прва три места:
1. место ученик Мирко Томовић, ментор Драгана Стојановић, Зуботехничка школа, Београд
2. место ученица Јелена Вуковић, ментор Јелена Бојиновић, Зуботехничка школа, Београд
3. место ученица Јована Живковић, ментор Душко Стојановић, Зуботехничка школа, Београд
24.5. Трибина “Значај физичке активности у превенцији постуралних деформитета и грешке које се јављају
приликом њихових третмана” наставник В. Весић у сарадњи са Фармацеутско-изиотерапеутком школом и
наставницом Радмилом Панзаловић. Присуствовали ученици обе школе.
Организација и реализација матурских испита;
Избор Ученика генерације, именовање комисије, избор Спортисте генерације;Златни ножић, 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;
Упутства за наставнике за учешће у завршним испитима;
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;
Формирање комисије за пријем докумената ученика уписаних у 1. разред; припреме за рад комисије;
Присуство матурским испитима и специјалистичким испитима;
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Рад са стручним већима; Рад у Педагошком колегијуму;
Резултати анкетирања обавезних изборних предмета;
Набавка књига и поклона најбољим ученицима;
Потписивање сведочанстава и диплома;
Прелиминарна задужења наставника;
Истакнути су часови примера добре праксе;
Организациони послови око планирања матурске вечери, у складу са препорукама Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Након процене безбедности, матурско вече је отказано.
Расподела задужења за израду Извештаја о раду школе за школску 2021/2022, Годишњег плана рада школе за
2022/2023.
Избор уџбеника за школску 2022/2023. годину;
Самовредновање кључне области Настава и учење – подручје вредновања Наставни процес; анкетирање,
представљање резултата на Наставничком већу, објављивање на сајту школе;
Редовно ажурирање сајта школе, давање благовремених информација ученицима, родитељима и
наставницима.
6.4-1.6 ученици првог разреда су посетили у оквиру реализације наставе ликовне културе Народни музеј и
Конак кнегиње Љубице. Реализација Г. Иветић
6.6. представа у оквиру пројектне наставе физике и филозофије, ученици 4/2 одиграли представу “Одбрана
Сократова и смрт” и на тај начин се опростили од предмета Филозофија који више није у Плану наставе и
учења за образовни профил зубни техничар.
Екскурзија ученика другог разреда, Београд - Пожаревац - Виминациум - Доњи Милановац - Рајкова пећинаЛепенски вир - Голубац - Сребрно језеро - Београд. Вођа пута В. Весић
Предавање “Пројектна настава” - педагошки саветници А. Мијовић и Ј. Петковски на Наставничком већу,
истраживање спроведено са ученицима четвртог разреда зубних техничара.
21.6. Угледни час “Улога медицинске/стоматолошке сестре у припреми пацијента и лекова за апликацију, 1/5
и 1/6 одељење, наставник С. Неагић
Рад у комисији за пријем докумената ученика уписаних у први разред;
Распоред матурских испита за августовски испитни рок;
Израда индивидуалних планова стручног усавршавања наставника;
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, помоћник директора, председници
стручних већа, записничари;
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КОНТИНУИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

•
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•
•
•

Прикупљање предлога стручних већа о подели часова;
Израда листе технолошких вишкова;
Припрема и реализација наставничког већа, путем zoom апликације
Прибављен је канцеларијски материјал, средства за хигијену, материјал за наставу, као и педагошка
документација за почетак школске године;
Поправљен је школски намештај; Преглед и сервис рачунара
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 поправних матурских 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 и Годишњег програма рада директора;
Израда 40. часовне радне недеље свих наставника;
Уређивање Листе технолошких вишкова и потреба;
Израда распореда часова вежби зубних техничара;
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.
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 МПНТР - Школска управа (саветници, инспектори);
Рад на разрешавању текућих проблема, инспекције;
Сарадња са ученицима – појединачно и посредством Ученичког парламента;
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Педагошко инструктивни
увид и праћење образовноваспитног рада

Ангажовање директора у
области међународне
сарадње

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.
У школској 2021/2022. години директор Школе је редовно посећивао часове према најављеном распореду – као и
реализацију наставе на даљину. Директор је имао увид у недељне планове наставника, као и у непосредни рад
наставника са ученицима путем различитих апликација. Часови су праћени у складу са Стандардима квалитета
рада образовно-васпитних установа – област 2 Настава и учење. Разлози за посету били су: редован односно
планиран обилазак, праћење рада приправника, као и увид у рад новог члана колектива. Поред посете редовној
настави, посећени су и часови допунске наставе, додатне и секције, директор је пратио све манифестације у
школи. Директор је учествовао у раду: Стручних већа, Педагошком колегијуму, Тима за самовредновање, Тима
за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за инклузивно образовање, Стручног актива за
развојно планирање и Стручног актива за развој школског програма.
Основна сврха посета је даље унапређивање образовно–васпитног рада у школи, а часови су посматрани и
анализирани кроз 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 онлајн наставе изнети су на наставничком већу
15.7.2022. Похваљени су наставници који су имали високо залагање и велики број реализованих активности.
Примери добре праксе онлајн наставе су представљени на сајту школе у августу 2022..
● Међународна конференција руководиоца уобразовању “Умрежавање ка квалитету 2”, одржан у Сарајеву,
организатор Међународни центар за пренос знања из Љубљане. Конференцији присуствовали: Анета
Миливојевић, Јелена Петковски, Александра Мијовић, Весна Петровић, Наташа Петровић, Радмила
Милановић, Маја Врачар, Слободанка Стевовић и стекли звање Међународног едукатора.

●

Округли сто на тему “Промене у образовном систему изазвне пандемијом и развој професионалне заједнице
практичара у време кризе“, организатор Зуботехничка школа у Сарајеву, 3 сата. Присуствовали: Анета
Миливојевић, Јелена Петковски, Александра Мијовић, Весна Петровић, Наташа Петровић, Радмила
Милановић, Маја Врачар, Слободанка Стевовић.
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Планирање и праћење
стручног усавршавања
наставника

Усавршавање директора
школе
(септембар 2021-септембар
2022)

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. Подизање нивоа квалитета планирања наставе и учења, бр. 2. Стицање знања, усвајање вредности,
развијање вештина и компетенција на часу, бр. 3. Подизање нивоа квалитета знања кроз континуирану
подршку учењу, бр. 4. Унапређење вредновања у функцији даљег учења). Специфичност потреба
Зуботехничке школе је то што поред стручног усавршавања из области просвете, наставници стручних
предмета који предају клиничке предмете имају обавезу да се усавршавају и из области здравства. Они
поседују и лиценце за рад у здравству, како би могли да реализују наставу у Наставним базама
Стоматолошког факултета и Наставној бази Зуботехничке школе која подразумева рад са или поред
пацијента. Овај део усавршавања је неопходан због сталних појава нових материјала и техника рада.
Наставник је у обавези да их прати како би образовање из области стручних предмета било савремено и
омогућило да се наши ученици одмах након завршене школе укључе успешно у рад. Средства за ове видове
усавршавања се обезбеђују из сопственог прихода, јер Закон још увек не препознаје неопходност ових видова
стручног усавршавања у средњим стручним школама. Добром сарадњом са Друштвом приватних зубних
техничара, Асоцијацијом здравствених радника и Стоматолошким факултетима из Београда и Панчева, један
број наставника може бесплатно да се усавршава што је значајна уштеда за школу. Подржавамо учешће
наставника на Стручним скуповима и Конгресима који се стручним радовима усавршавају, али и на најбољи
начин презентују Зуботехничку школу. Услед пандемије велики број наставника је реализовао стручна
усавршавања путем вебинара (on line).
● Online радионица – Дигитални маркетинг, организатор Привредно друштво Пословна академија.

●

Велики ЦМН семинар „Јесења конференција јавних набавки“, организатор Центар за менаџмент.

●

XIV Конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Републике Србије са међународним
учешћем, организатор Национална асоцијација удружења здравствених радника Републике Србије, 13 бодова
за акредитоване предаваче, 8 за пасивне учеснике.

●

Лиценца за рад директора - похвали се мало - кад шта

●

Пролећна седница Скупштине Удружења медицинских школа Србије, организатро Медицинска школа
Краљево.

●

Мајски сусрети зубних техничара Србије, 21. Републичко такмичење ученика четвртих разреда 34. образовног
профила зубни техничар, организатор Зуботехничка школа и Друштво зубних техничара Србије.

●

Међународна конференција ”Умрежавање образовања–умрежавањем ка квалитету 3“ Организатор активности
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Центар за учење Мина.

Стручно
усавршавање,
семинари, студијска
путовања

●

Велика CMN конференција, организатор активности Центар за менаџмент, Институт за јавни менаџмент,
Комора јавних набавки Србије.

●

Други Peer Learning Meeting у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“, организатор Савет Европе у
Србији.

●

Велики CMN семинар ,,Почетак школске године”, организатор Центар за менаџмент,Институт за јавни
менаџмент, Коморајавних набавки Србије.
● Он лајн Обука за планирање, спровођење и праћење мера заспречавање осипања ученика, организатор
Центар заобразовне политике, Београд, 24 бода. Семинару присуствовали: Никола Јаковљевић, Ана Гајић,
Снежана Машић, Милица Трбојевић, Зорица Шћекић, Зорана Николић Марков.
● Међународна конференција руководиоца уобразовању “Умрежавање ка квалитету 2”, одржан у Сарајеву,
организатор Међународни центар за пренос знања из Љубљане. Конференцији присуствовали: Анета
Миливојевић, Јелена Петковски, Александра Мијовић, Весна Петровић, Наташа Петровић, Радмила
Милановић, Маја Врачар, Слободанка Стевовић и стекли звање Међународног едукатора.
● Округли сто на тему “Промене у образовном систему изазвне пандемијом и развој професионалне
заједнице практичара у време кризе“, организатор Зуботехничка школа у Сарајеву, 3 сата. Присуствовали:
Анета Миливојевић, Јелена Петковски, Александра Мијовић, Весна Петровић, Наташа Петровић, Радмила
Милановић, Маја Врачар, Слободанка Стевовић.
● Вебинар “Диференцирана настава и даровити ученици”, организатор Педагошко друштво Србије.
Вебинару присуствовали: Снежана Машић, Маја Врачар, Иван Давидовић, Зорица Шћекић.
● Вебинар “Ко су све наши ученици? Увод у ромологију као искорак ка инклузивној школи”, организатор
Друштво психолога Србије, 2 сата. Вебинару присуствовала Маја Врачар.
● Вебинар “Ширење културе различитости и људских права у школ”, организатор Друштво психолога
Србије, 2 сата. Вебинару присуствовали Маја Врачар, Весна Петровић.
● Он лајн стручни скуп “Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемиј”, трибина, организатор Савез
учитеља Републике Србије, Београд, 1 бод. Скупу присуствовала Александра Мијовић, Слађана Неагић.
● Онлајн обука за стручне сараднике – психологе и педагоге”Пружање психосоцијалне подршке у школама,
у овиру пројекта Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу Успостављање е библиотека и
пружање додатне подршке”, 24сата. Обуку похађала Маја Врачар.
● Семинар ”Формативно оцењивање од планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне
свеск”. Коаутор и водитељ непосредне обуке Маја Врачар. У реализацији семинара и држању обуке у
својству предавача, учествовала и Зорица Шћекић.
● Међународна конференција “Образовани ето: класичност и модерност“ (140 години педагогическо
образование Враца). Учествовала Маја Врачар са радом :PERCEPTION OF CLASS TEACHERS IN
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SCOHOOLS IN SERBIA OF COLLABORATION WITH PARENTS - ПЕРЦЕПЦИЈА НАСТАВНИКАОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У ШКОЛАМА У СРБИЈИ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА.
Онлајн обука Унапређивање међупредметне компетенције ученика “Одговоран однос према здрављу”.
Обуци присуствовала Маја Врачар.
Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Делегације Европске Уније у Србији и
УНИЦЕФ-а “Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу
којој је потребна додатна образовна подршка“ путем Зум апликације. Представљању пројекта
присуствовала Маја Врачар.
Програм обуке за унапређење менторства у школама,организатор ЗУОВ и Педагошко друштво Србије.
Обуци присуствовали Маја Врачар, Иван Давидовић.
Састанак “Утицај оцењивања на успешност учења”, организатор Друштво психолога Србије, 2 сата.
Састанку присуствовала Маја Врачар.
Семинар „Комуникацијске вештине наставника, тимски рад и међупредметна сарадња“, организатор
семинара девета гимназија Михајло Петровић Алас и аутор Виолета Кецман, 8 бодова. Семинару
присуствовала Весна Петровић.
Национална конференцији “Како до равнотеже између радног и породичног живота-будућност рада”,
организатор фондација Ана и Влада Дивац. Конференцији присуствовала Весна Петровић.
Обука Windows 10, MS Office 365 I MS Intune, на којој су се обрађивале теме везане за коришћење овог
програма, 10 сати. Обуци присуствовала Весна Петровић.
Обука за е-портфолио, организатор Рамонда д.о.о. из Ниша. Модератор је била Зора Муљевски. Обуци
присуствовала Весна Петровић.
Стручна обука на тему “Осмишљавање квалитетне онлајн наставе и демонстрације употребе мудл
платформе”, организатор Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2 сата. Обуци
присуствовала Соња Живаљевић
Вебинар на тему Европског дневника и искуства наставника у ЕУ програмима за усавршавање,
организатор Делегација ЕУ у Србији у сарадњи са организацијом „Научи ме“. Вебинару присуствовала
Соња Живаљевић.
Радионица „Суђење Сократу у 21.веку“, организатор Институт за модерно образовање. Радионици
присуствовала Соња Живаљевић.
25. семинар за програм „Grl Go Circular“, програм који се спроводи у Бугарској, Грчкој, Мађарској,
Италији, Пољској, Португалу, Румунији и Србији, организатор “Достигнућа младих у Србији“ са
Ксенијом Милић. Семинару присуствовала Александра Котевски.
Online
радионица
“Дигитални
маркетинг,
организатор
Привредно
друштво
Пословна
академија.Радионици присуствовали:ТомиславАлавања, Ана Гајић.
Велики ЦМН семинар ,,Јесења конференција јавних набавки“, организатор Центар за
менаџмент.Семинару присуствовали: Томислав Алавања, Ана Гајић, Јелена Војиновић.
Вебинар “20. Конгрес стоматолога Србије”, организатор Стоматолошка комора Србије у сарадњи са
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Стоматолошким факултетом Универзитета у Београду 20 КМЕ бодoва. Семинару присуствовали: Марија
Николић, Снежана Благојевић, Биљана Раковић, Ива Иванчевић, Наташа Мирковић, Војин Гојнић, Јован
Вуњак, Наташа Божић, Зоран Поповић, Ана Гајић.
XIV Конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Републике Србије са
међународним учешћем, организатор Национална асоцијација удружења здравствених радника Републике
Србије, 13 бодова за акредитоване предаваче, 8 за пасивне учеснике. Ана Гајић је одржала акредитовано
предавање под називом “Утицај превентивних и интерцептивних мера на развој орофацијалног система“.
Конгресу присуствовали: Зоран Поповић, Биљана Раковић, Снежана Благојевић, ТомиславАлавања,
АнаГајић.
Пролећна седница Скупштине Удружења медицинских школа Србије, организатро Медицинска школа
Краљево. Седници присуствовали: Томислав Алавања, Ана Гајић, Зорица Шћекић, Мирјана Мрдаковић.
Национални семинар I категорије на тему “Орално здравље за свако животно доба“, организатор
Удружење стоматолога Србије, 6 бодова. Семинару присуствовала Драгана Ражнатовић.
Национални конгрес здравствених радника Србије са међународним учешћем. Пленарна тематика за све
профиле била је “Одговорност од упирања прстом до успеха” др Зоран Илић, психотерапеут, Београд.
Учешће на конгресу као предавачи испред Зуботехничке школе имали су: Душко Стојановић, са темом
“Слојевито синтеровање керамике“, Светлана Петковић са темом “Керамика као градивни материјал“ и
Бранка Вукосављевић са постер презентацијом на тему “Кућни ред зубних техничара“.
Програм ,,Сазнај и разазнај“ обука из области медијске писмености, програм спроводи ИРЕКС уз
подршку амбасаде САД. У програму учествовала Зорица Шћекић.
Национални семинар I категорије на тему “Савремена стоматолошка пракса“ организатор Удружење
стоматолога Србије, 6 бодова. Семинару присуствовала Драгана Ражнатовић.
Семинар прве помоћи за обнову лиценце предавача прве помоћи, организатор Црвени крст Србије, 5 сати.
Семинару присуствовала Слађа Неагић.
Онлајн Стручни скуп Априлски дани о настави хемије, организатор Српско хемијско друштво, 2 бода, у
трајању од 8 сати. Скупу приствовала Анета Миливојевић.
Вебинар “Онлајн презентација уџбеника српског језика и књижевности“, организатор Издавачка кућа
Klett, наставник Радмила Милановић, у трајању од 1 сат.
Конференција “Чувам те” на тему превенције и заштите од вршњачког насиља. Конференцији
присуствовала Маријана Пеулић.
Републичка секција стручних сарадника, на тему “Улога стручних сарадника у превенцији насиља и
заштити ученика од сексуалне, радне и вишеструке експлоатације“, организатор Педагошко друштв
Србије Секцији присуствовале Маја Врачар, Маријана Пеулић.
Онлајн Национални, научни и стручни скуп “Образовање у време кризе и како даље“ где је наставник
грађанског васпитања Иван Давидовић имао улогу аутора и излагача док је педагог школе Маја Врачар
учествовала у организацији скупа, а под покровитељством Педагошког друштва Србије и Филозофског
факултета Универзитета у Београду, 2 бода.
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Вебинар „Значај улоге наставника у развијању мотивације ученика“, организатор Педагошко друштво
Србије. Вебинару присуствовала Маја Врачар, Зорица Шћекић.
Онлајн Међународна конференција “Дигитално образовање 2022”, 4 бода. Конференцији присуствовали
Соња Живаљевић, Владимир Весић

Интерно стручно усавршавање
● 06.04.2022., угледни час анатомије са физиологијом и латинског језика, “Анатомска номенклатура“,
одељење 1/2, наставници Нада Матовић и Софија Ераковић, 8 бодова. Часу присуствовала Наташа
Петровић, 1 бод.
● 27.11.2021. ученици 2/5 и 2/6, амбијентна настава српски језик и књижевност и грађанско васпитање,
обилазак споменика Доситеју Обрадовићу и Студентског парка у Београду, и анкетирање грађана са
циљем испитивања ставова и информисаности грађана о људским правима и значајним српским
реформистима и књижевницима, наставници Милена Ралевић и Иван Давидовић, 10бодова.
● 18.3. и 25.3.2022. угледни часови у оквиру блок наставе на тему “Апарати и инструменти у зубној
техници”, наставник Зорица Шћекић, одељења 2/2, 2/3, 16 бодова. Часовима присуствовали Маја Врачар,
Горица Станојевић, Мариаца Владичић, 1 бод Ваја Манојловић Стефановић, Мирјана Мрдаковић, 2 бода
● 31.3.2022., 26.5.2022. угледни час на тему “Надрилекарство у стоматологији - примери из Србије“,
наставници Снежана Благојевић и Слађана Неагић, одељења 3/5 (А група) и 3/6 (Б група), 2 часа, 16
бодова. Часовима присуствовали: Маријана Пеулић, Наташа Мирковић, Биљана Раковић, Наташа Божић,
Драгана Ражнатовић, Тања Ашанин, Александра Мијовић, Анета Миливојевић, Томислав Алавања, Ана
Гајић Маја Врачар, Наташа Петровић, Соња Живаљевић, Горица Станојевић, Владимир Весић, Синиша
Хорват, 2 бода.
● 28.4.2022. јавни час “Учимо знаковни језик” у оквиру пројекта “Квалитетно образовање за све“, наставник
Слађана Неагић, 8 бодова. Часу присуствовали Маја Врачар, Маријана Пеулић, Радмила Милановић,
Александра Мијовић и Ива Иванчевић, 1 бод.
● 11.5.2022. угледни час интегрисане наставе медицинске етике и веронауке на тему “Абортус као средство
контрацепције“, наставници Соња Живаљевић и Синиша Хорват, одељење 2/4, 8 бода. Часу
присуствовали: Томислав Алавања, Ана Гајић, Маријана Пеулић, Наташа Петровић, Немања Здравковић,
Зорица Шћекић, Зорана Николић Марков, Мирјана Мрдаковић и Ваја Манојловић Стефановић.
● 06.5.2022. Интердисциплинарни пројекат српског језка и књижевности и грађанског васпитања “Деца и
медији“, наставници Милена Ралевић, Иван Давидовић, одељења 2/5, 2/6 .
● 31.5.2022. угледни час из српског језика и књижевности, тема Ђовани Бокачо „Декамерон“ (прича из
читанке), одељење 1/4, наставник Радмила Милановић, 8 бодова. Часу су присуствовали Маја Врачар,
Наташа Петровић, Софија Ераковић, Александар Лукић, 1 бод.
● 31.5.2022. Интегрисани пројекат филозофија и физика, наставници Соња Живаљевић, Александра
Мијовић, одељење 4/1, 8 бодова. Угледном часу присуствовали Томислав Алавања, Ана Гајић, Маја
Врачар, Маријана Пеулић, Тања Жутић, Анета Миливојевић, Милена Ралевић студенткиње Јелена Јоцић
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(педагогија) и Емилија Стојановић (психологија), 1 бод.
26.5. одељење 4/3, 30.5. одељење 4/4, 01.6. одељење 4/2, Интегрисани пројекат филозофија-физика,
наставници Соња Живаљевић, Александра Мијовић, 24 бода.
Представа „Одбрана Сократова и смрт“, Интегрисани пројекат филозофија-физика, наставници Соња
Живаљевић, Александра Мијовић и Милена Ралевић, 8 бодова. Представи присуствовали Томислав
Алавања, Ана Гајић, Данка Гачић, Анета Миливојевић, Маријана Пеулић, Весна Кнежевић, Наташа
Петровић, Снежана Машић, Слађана Неагић, Софија Ераковић, Немања Здравковић, Владимир Весић,
Владимир Симић, Марија Поповски, Слободанка Стевовић, 1 бод.
10.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије Ефекат стаклене баште, одељење 1/1,
наставници Александра Мијовић, Нина Василијевић Снежана Машић, Мирјана Мажибрада, Горица
Станојевић, 2 часа 16 бодова. Часовима присуствали Весна Петровић, Софија Ераковић, 2 бода.
13.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије, Ефекат стаклене баште, одељење 1/3,
наставници Александра Мијовић, Нина Василијевић, Снежана Машић, Јелена Петковски, Горица
Станојевић, 2 часа, 16 бодова. Часу присутвовале Маријана Пеулић, Маја Врачар, 2 бода.
13.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије, Ефекат стаклене баште, одељење 1/5,
наставници Александра Мијовић, Анета Миливојевић, Снежана Машић, Јелена Петковски, Горица
Станојевић, 2 часа, 16 бодова. Часу присутвовале Маријана Пеулић, Маја Врачар, 2 бода
15.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије, Ефекат стаклене баште, одељењa 1/2,
наставници Александра Мијовић, Анета Миливојевић, Снежана Машић, Мирјана Мажибрада, Горица
Станојевић, 2 часа, 16 бодова. Часу присутвовала Јелена Петковски 2 бода.
15.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије, Ефекат стаклене баште, одељењa 1/6,
наставници Александра Мијовић, Анета Миливојевић, Снежана Машић, Јелена Петковски , Горица
Станојевић, 2часа, 16 бодова.Часу присутвовалe Соња Живаљевић, СлађанаНеагић, 2 бода.
15.6.2022. Угледни час физике-хемије-биологије-географије, Ефекат стаклене баште, одељење 1/4,
наставници Александра Мијовић, Нина Василијевић, Снежана Машић, Мирјана Мажибрада, Горица
Станојевић, 2 часа, 16 бодова.
21.6.2022. угледни час здравствене неге ,”Начини примене лекова. Улога медицинске /стоматолошке
сестре - техничара у припреми пацијента и лекова за апликацију” наставник Слађана Неагић, одељења 1/5
и 1/6, 8 бодова. Часу присуствовали Ива Иванчевић, Александра Мијовић и Владимир Весић, 1 бод
Семинар “Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима“, организатор
Педагошко друштво Србије. Семинару присуствовала Зорица Шћекић
Мајски сусрети зубних техничара Србије, 21. Републичко такмичење ученика четвртих разреда 34.
образовног профила зубни техничар, организатор Зуботехничка школа и Друштво зубних техничара
Србије. Скупу су присуствовали Томислав Алавања, Мирјана Мрдаковић, Драгана Стојановић, Јелена
Бојиновић, Душко Стојановић, Нела Ристески, Светлана Ђорђевић, Марија Праштало, Зоран Поповић,
Лазар Миљковић, Зорана Николић Марков, Зорица Шћекић, Анета Миливојевић, Снежана Машић, Јелена
Веиновић и Слободанка Стевовић.
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●
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СТРУЧНА
УСАВРШАВАЊА У
ПЕРИОДУ ОД
01.09.2021.-1.09.2022.
Награде запосленима за
посебне резултате рада,
Накнаде запослених који
учествују у остваривању
соптвених прихода од
проширене делатности
школе

Онлине трибина “Са стручњацима на вези 2- безбедно током пандемије”, oрганизатор активности Савез
учитеља Републике Србије. Трибини присуствовала Слађана Неагић.
Међународна конференција ”Умрежавање образовања–умрежавањем ка квалитету 3“ Организатор
активности Центар за учење Мина. Конференцији присуствовали Томислав Алавања, Владинир Весић,
Немања Здравковић, Милица Станковић, Милица Трбојевић, Бранка Вукосављевић, Ана Гајић.
Велика CMN конференција, организатор активности Центар за менаџмент, Институт за јавни менаџмент,
Комора јавних набавки Србије. Конференцији присуствовали Томислав Алавања, Ана Гајић, Миљка
Вицковић, Владимир Весић, ЈеленаВеиновић, Марија Николић.
Други Peer Learning Meeting у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“, организатор Савет
Европе у Србији. Семинару присуствовали Томислав Алавања, Весна Петровић, Слађана Неагић.
Пројекат 3.2. Међународна евалуациона студија образовних постигнућа ученика, главно међународно
истраживање ICCS 2022 из инструмента sql baze. Програм: IEA Data Management Expert, организатор
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Центар за међународна национална испитивања и
развојно-истраживачке послове. Пројекту присуствовао Немања Здравковић.
Сесије Преиспитивање професионалних улога васпитача у односу на интегрисани приступ учењу, педагог
Маја Врачар излагала је предавање на тему „Улога васпитача у примени интегрисаног,пројектног
приступа учењу у функцији одрживог развоја“, организатор Висока школа струковних студија за
васпитаче Алексинац, 2 бода
Велики CMN семинар ,,Почетак школске године”, организатор Центар за менаџмент,Институт за јавни
менаџмент, Коморајавних набавки Србије. семинару присуствовали: Томислав Алавања, Ана Гајић,
Марија Николић, Биљана Раковић, Снежана Благојевић, Александар Стојчетовић, Вељко Дрецун, Наташа
Божић.

КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ................................................................... 600.141,00

●

●
●

Награде запосленима ангажованим на: организацији рада специјалистичког образовања, организацији
рада преквалификације, одржавање часова специјалистичког образовања и наставе преквалификације,
испита преквалификације и специјализације, прековремени рад у оквиру наставне базе, израда распореда
часова, учешће у пројектима, ванредни послови везани са кратким роквима по налогу директора, повећан
обим посла појединачних запослених............................................................... бруто износ =6.866.285,71

Референт безбедност на раду и здравља на раду….......................... ………………………...201. 600,00
Референт за заштиту од пожара ..................................................................................................144.000,00
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●
●
●
●
●
●
●

Инвестиције и
инвестиционо
одржавање и набавка
опреме
септембар 2021септембар 2022.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Одржавање противпожарних апарата и хидранске мреже ..................................................................... 56.160,00
Консултанске услуге из области јавних набавки ................................................................................... 180 .000,00
Уградња паник лампи и стављање у рад . .............................................................................................151.200,00
Полагање испита за лиценцу лица за против пожарну заштиту (4 запослених)..........................120.000,00
Сервис и поправке зуботехничких апарата .................………………………………….......……......572.155,60
Сервис стоматолошких апарата .................................................................................................. 209.300,00
Преглед громобранске инсталације, инсталације за одвођење статистичког електрицитета, преглед
унутрашње гасне инсталације, за детекцију eксплозивних гасова
и остале инсталације.................................................................................................................. .... 175.800,00
Новогодишњи пакетићи – ваучери за децу радника ................................................................... 108.000,00
Замена подметача за техничке столове ..........................................................................................45.511,20
Набавка књига за библиотеку...........................................................................................................37 164.00
Роло завесе у учионицама ............................................................................................................. 186.624,00
Претплата на стручну литературу, часописе ............................................................................... .47.660,00
Котизација за семинаре ................................................................................................................ 389.828,00
Осигурање запослених ....................................................................................................................47.660,00
Фискалан каса марке Сатурн (обавеза фискализације ................................................................ 24.075,33
Алати за домаре, брусилица угаона 900 w, апарта за варење ....................................................142.590,17
Сервис видео надзора .....................................................................................................................210.475,20
Поправка школског разгласа ..........................................................................................................353.838,00
Замена и сервис филтера фентилационог система у Наставној бази – техника ......................... 53.280,00
Професионалне кофе за рибање подова ..........................................................................................55.671,60
Адвокатске услуге ....................................................................................................................... .... 84.000,00
Сервис и поправка рачунарске опреме ......................................................................................... 250.296,00
Униформа за запослене наставнике, хигијеничарке ...................................................................... 80.844,00
Набавка 10shofu за потребе дигиталног центра ........................................................................... 69.974,00
Отклаљање недостатка по записнику ПП .........................................................………………......193.800,00
Навака мини-линије ......................................................................................................................... 12.439,00
Услуге агенције за консултације, израде материјала за учешће на конкурима за пројекте школе
……………………………………………………………………………………………………..............90.000,00
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Мере које је директор
предузимао

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

Добра сарадња директора са представницима родитеља у Савету родитеља. Подстицање родитеља на сарадњу и
укључивање у рад школе, (родитељи – предавачи, сарадници на часовима), укључивање у волонтерске и
хуманитарне активности, присуствовање ваннаставним активностима школе. Директор подржао и промовисао
Сарадња са родитељима,
Протокол о сарадњи са родитељима. Редован појачан васпитни рад са ученицима и сарадња са родитељима који
законским заступницима
чине дисциплинске повреде, имају велики број изостанака или недовољан успех, у сарадњи са одељењским
ученика
старешинама и стручним сарадницима. У току реализације наставе на даљину, редовна комуникација са
родитељима путем школског меила, сајта школе, као и непосредно уз поштовање препоручених мера заштите.
Ученицима који нису имали могућности за праћење наставе на даљину ангажовањем директора, родитеља и
наставника обеѕбеђени услови (лаптоп, рачунар или интернет).
Одлуке директора о правима, У школској 2021/2022. години вођена су три дисциплинска поступка против ученика, за које је изречена васпитно
обавезама и одговорностима дисциплинска мера укор директора.
ученика и запослених
С обзиром да је током ове 3 године од када сам именован за директора Зуботехничке школе, 2 године проведено у
Ковид пандемији, са поносом желим изнети шта је све урађено у Зуботехничкој школи.
Чин освећења Зуботехничке школе обавио је Епископ ремезијански Стефан викар Патријарха српског Иринеја.
Израђен комплетно нов интерактивни web сајт, извршена је професионална дезинфекција просторија целе школе,
монтиран нов вентилациони систем у Наставној бази.
Светосавска награда за најбољу средњу стручну школу у Републици Србији за 2020. Годину.
Саниране просторије и урађени занатски радови у просторијама школе (пробијање, сечење отвора у сали за
едукацију, ископ за степенице, постављање керамичких плочица на степенице, израда и постављање гелендера,
Запажања директора
зидарски и молерски радови и сви додатни послови опремања. Опремање дигиталног центра (17 фотеља, 3 радне
Томислав Алавањa
столице, 11рачунарских столова, 3 зуботехничка ). Програмат С1 1600, машина за фрезовање Yena D10 Cad CAM
– камера (3 Shape), 5 микромотора, 1 професионални аспиратор, 3 коморе за обраду, 3 SHAPE E3 complete –
компјутерски програм (11 комада), 11 hp рачунара, I7, 11 дисплеја 19 инча, 11 рачунарских подметача, 11,
оптичких мишева, 11 тастатура, алуминијска врата (2 комада). Уграђене сигурносне камере (6 комада), и аларм у
исти, и осигуране све просторије. Добијено 1000 гарнитура зуба, 60 кг ватросталне масе за улаганје, 5 пећи за
синтеровање керамике, пећ за жарење.
Израђен пулт за радника обезбеђења у холу школе, купљена парна - пегла станица Philips за потребе вешераја,
купљено 24 ел.ножића, купљена и уграђена 4 нова клима уређаја, урађена плоча за уградњу судопере и уградна
судопера са две каде у наставној бази, уграђене Роло завесе у дигиталном центру и учионицама 8 и 9.
Купљена 4 пројектора benq MS 506 4 комада , рачунар ХП са монитором, 20 нових рачунара са 20 тастатура и
мишева за кабинет за информатику. Изведени грађевинско лимарских радова на крову школе. Купљено 20 лаптоп
– notebook HP рачунара 15EF1038.Уграђена 2 моtора за отварање на дворишних двостраних врата. Ангажована
стоматолошке сестра по уговору на 6 месеци из средстава проширене делатности. Обезбеђена средства за
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Дентални дигитални скенер. Обезбеђен ангажман за 2 помоћна наставника-стоматолошке сестре. У изради је
пројектно-техничка документација за санацију, адаптацију и реконструкцију Зуботехничке школе.
Такође, користим прилику да се захвалим свим наставницима за сав труд и додатно време које су уложили у
наставу на даљину последњих година. Управо због вашег присуства и доприноса школа је напредовала колико и
јесте.
Зуботехничка школа постоји већ 75 година. Многи наставници су долазили и одлазили, али део њих је оставило
дубок траг. Захваљујући великом броју позитивних повратних информација од родитеља, морам да истакнем
колико је то важно за будући рад школе и наше ученике.
Прошле недеље сам добио писмо од једног од наших бивших ученика, сада студента стоматологије, који је
детаљно објаснио колико су му наша школа и наши наставници били добра потпора и ветар у леђа за будуће
студирање. Такође, из извештаја о раду ученичког парламента, увек уживам читајући о њиховим активностима и
колико је важна помоћ нашим ученицима да остваре свој потенцијал, и стекну осећај да је школа њихово сигурно
уточиште.
Поред тога, управа школе и ја заиста ценимо допринос сваког наставника у правцу квалитетне наставе, развоја
наставног плана и програма, планирања часова, огледних или угледних, и напредовања у звањима. Томе у прилог,
хвала пуно и свим педагошким саветницима Зуботехничке школе, јер неуморно раде на њеном бољитку. Заиста
ценимо ваше присуство и ваш изузетан рад.
Идемо даље!
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10.2 ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Помоћник директора

др Ана Гајић
-

Активности реализоване у
току године

-

Координација у раду стручних већа
Учешће у раду Педагошког колегијума
Учешће у подели часова на наставнике по предметима и прикупљање података за израду распореда вежби и
распореда рада стоматолошке амбуланте
Израда 40 часовне радне недеље
Учешће у раду седница Савета родитеља и Школског одбора
Израда записника са седница Школског одбора
Израда листе бодовања за технолошке вишкове
Израда плана доласка наставника и ученика у школу током онлајн наставе
Преглед електронског дневника и евиденција о одржаним и неодржаним часовима
Присуство састанцима у општини Звездара
Учешће у организацији обележавања Светог Саве
Организација замене часова одсутних наставника
Учешће у организацији и реализацији пилот матуре за образовне профиле зубни техничар и стоматолошк
сестра техничар.
Учешће у раду одељенских и наставничких већа
Учешће у изради Решења годишњих одмора запослених
Kоординација у раду приправника Николе Јаковљевића, у својству ментора
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ШЕФОВИ СМЕНА
Анета Миливојевић
Наташа Петровић
Немања Здравковић

Шефови смена

Активности

У првом полугодишту ове школске године, шефови смена су све послове, планиране у годишњем плану
рада школе за овај период, одрадили. Током августа, септембра и октобра 2021. Анета Миливојевић и
Наташа Петровић утврдиле су бројно стање ученика и одељења, израдиле распоред дежурства наставника.
Истакле су распоред часова осталих облика образовно-васпитног рада („отворена врата“, допунска и
додатна настава) што су радиле и претходних школских година. Израђивале су и распоред Родитељских
састанака,како онлајн,тако и непосредно. Немања Здравковић је у августу 2021. предао распоред часова
теоријске наставе, који је усвојен на Наставничком већу 30.8.2021. Имале су добру сарадњу са МУП-ом
Звездара, са Хитном помоћи, 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 раду Одељењских и Наставничких већа. Анета Миливојевић
и Наташа Петровић организовале су током године замену часова и пратиле реализацију наставе, као и
дежурства ученика у складу са поштовањем епидемиолошких мера. За разлику од претходних школских
година у мањој мери су организовале и пратиле групне посете разним културно-уметничким
манифестацијама (Сајам књига, позоришта, музеји), у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.
Бринуле су о школском инвентару. У другом полугодишту,у периоду 05.04.-07.04, учествовале су у
реализацији пилот државне матуре, израдиле распоред дежурних наставника. Почетак јуна 2022. је прошао
у припреми за реализацију матурских испита, изради распореда полагања испита . У јуну су праћени
матурски испити (од 04.6. до 16.6).
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10.3 ИЗВЕШТАЈ КООРДИНАТОРА СТРУЧНЕ НАСТАВЕ

Координатор стручне
наставе

Др Зоран Поповић
●
●

Активности

Реализација активности

Прикупљање понуда на набавку неопходног потрошног материјала, неопходних апарата и одабир опреме;
Континуирана сарадња са добављачима материјала и прибора Ветметалом, 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);
● Организација матурских испита и набавка неопходног материјала за извођење испита;
● Пружање помоћи наставницима приправницима;
● План стручног усавршавања и континуиране едукације;
● Организација стоматолошких прегледа
Август 2021.
● Преглед лабораторија
● Просторна организација наставе вежби
● Предлог поделе стручних предмета и група за извођење стручне наставе
● Планирање сервисирања стоматолошке опреме
● Предлог наставника-ментора за увођење у посао наставника за одређене групе стручних предмета
Август 2021 - мај 2022
● Планирање потрошног материјала за извођење наставе вежби
● Сакупљање понуда за одабир опреме, потрошног материјала и неопходних апарата
Август 2021 - август 2022
● Континуирано праћење рада поликлинике школе-наставне базе
Август 2021 - јун 2022
Набавка потребних материјала, опреме и апарата за реализацију наставе вежби у раду наставне базе
Август 2021 - септембар 2021
● Успостављање сарадње са наставним базама
Септембар 2021
● Успостављање сарадње са социјалним партнерима
Септмбар 2021 - март 2022
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● Планирање и израда учила који прате план и програм стручне наставе
Септембар 2021.
● Предлог комисија за испите преквалификација
Септмбар 2021 - јун 2022
● Договор о реализацији блок наставе у наставним базама
● Систематски стоматолошки преглед ученика првих разреда
Септмбар 2021 - мај 2022
● Праћење стручне наставе
● Пружање стручне помоћи наставницима приправницима и помоћним наставницима
● Праћење усклађености и принципа вођења наставе вежби и блок наставе
● Организација стручних предавања
● Праћење усклађености теоријске наставе и наставе вежби
Септмбар 2021 - мај 2022
● Праћење усаглашености оцењивања ученика са освртом на Закон и Правилник о оцењивању ученика средње
школе
● Учествовање на стручним семинарима
Фебруар 2022-јун 2022
● Анализа реализације и успешности наставе стручних предмета на крају првог полугодишта и на крају
школске године
Фебруар 2022-април 2022
● Организација спровођења школског такмичења за ученике четвртог разреда
Јун 2022.
● Спровођење припремне предматурске наставе из стручних предмета
● Анализа успешности рада наставне базе, како у области пружања стоматолошких услуга у амбуланти
наставне базе, тако и у реализацији наставе вежби и блок наставе
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10.4 СЕКРЕТАРИЈАТ
Секретар

Марија Поповски
-

Септембар 2021.

-

израда решења о 40-часовној структури, статусу и заради запослених за школску 2021/2022. годину;
израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
израда свих обавештења, Уговора, Анекса у вези са радно-правним статусом ново-запослених;
- израда решења за помоћника директора, и за замену помоћника директора за време трајања мандатног периода
за школску 2021/22 .годину;
израда решења о увећању зараде запослених из буџета;
израда Уговора о делу;
израда Уговора о волонтирању;
израда Уговора о донаторству са предузећем Одбојкашки клуб ,,Обилић";
израда Уговора о закупу Фискултурне сале са предузећем Одбојкашки клуб ,,Обилић"-;
послови уноса података о норми запослених у програм ,,Јисп", на основу Анекса уговора, и Уговора раду, на
одређено, на неодређено у програм Јисп;
израда решења за доквалификацију, преквалификацију и специјализацију;
израда решења о замени запослених на боловању из буџета;
израда решења о именовању чланова комисије (из разних области);
кадровски послови- заснивање радног односа на одређено (пријаве, одјаве и сл, у Централном регистру
осигурања запослених) и у програму ,,Јисп", и у РФЗО;
рад на уносу података у информациони систем Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Јисп“;
послови на изради Извода Одлука са седница Школског одбора и Савета родитеља;
послови на изради Измена и допуна Систематизације и организације послова у Зуботехничкој школи;
израда списка запослених Зуботехничкој школи са личним подациа и достава истог Осигуравајућој кући за
осигурање запослених;
праћење реализације одлука Школског одбора и Савета родитеља;
рад на конституисању Савета родитеља, избору председника и заменика председника Савета родитеља;
рад на изради записника са седница Савета родитеља и извода Одлука;
рад на избору представника и заменика представника за Локални Савет родитеља;
рад на избору за записничара Савета родитеља;
-рад на пословима припреме избора и тајног гласања за избор члана из редова Савета родитеља за члана
Школског одбора;
издавање дупликата сведочанстава и диплома;
издавање потврда о веродостојности података о дипломама (на захтев надлежних органа);
спровођење јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује;
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-

-

израда решења ученицима других школа који су тражили пребацивање у Зуботехничку школу;
рад на изради обавештења за стипендије ученика, пријем документације за старе и нове кориснике;
рад на изради обавештења за запослене поводом осигурања деце од 18-26 година, ради осигурања ученика преко
запослених родитеља (наставног и ненаставног особља) у Зуботехничкој школи;
израда решења ученицима који су тражили пребацивање са смера стоматолошка сестра -техничар на смер зубнитехничар у Зуботехничкој школи;
израда решења ученицима из других школа, који су тражили пребацивање на смер стоматолошка сестратехничар;
-израда решења по упутима Министарства просвете, науке и технолошког развоја преко броја за пребацивање на
смер зубни техичар или стоматолошка сестра-техничар;
израда решења ученицима из других школа, који су тражили пребацивање на било који смер;
израда решења о упоредном школовању на преквалификацији;
израда решења о пребацивању ученика из других школа у Зуботехничку школу на образовне профиле:
стоматолошка сестра-техничар и зубни техничар;
послови на ковертирању позитивних и негативних решења о пребацивању или одбијању молби ученика и слању;
издавање потврда по разним правним основама, ученицима и запосленима;
израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора;
Рад у Регистру запослених око измена и допуна у кадровским подацима;
припрема документације за потребе преквалификације и специјализације;
текући послови: захтеви за хитне интервенције, израда различитих аката, извештаја и одговора на захтеве и
молбе, уговоре и сл;
прикупљање и слање документације за ученичке стипендије;
послови на праћењу позитивних прописа и информисању ученика и запослених у установи;
послови на изради и усклађивању нормативних акта са важећим прописима;
послови на изради података за заштиту података о личности;
послови на изради обавештења и доставих података лица за заштиту података;
послови на изради докумената и попуњавању базе за Агенцију за борбу против корупције;
послови на достави података јединици локалне самоуправе Звездара о представнику и заменику представника за
Локални савет;
припрема документације и решења за запослене који су изабрани по пријему у радни однос по расписаним
конкурсима;
послови за изради документације за разрешење и именовање новог члана Школског одбора;
послови на упознавању Школског одобра о разрешењу Романе Вучковић Коларевић и Николе Нешковића из
реда родитеља за члана Школског одбора и о именовању новог члана Школског одобра Станчић Оливере и
Дејана Марице из реда Савета родитеља;
послови на упознавању Школског одбора о разрешењу Александра Стојчетовића, члана школског одбора из реда
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-

Октобар 2021.

-

локалне самоуправе и именовању Биљане Ристић новог члана школског одбора представника локалне
самоуправе;
месечно вођење евиденционог листа рада и одсуствовања запослених са рада;
месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и Кадровског
извештаја ,
послови на изради уговора за преквалификацију, специјалистичко образовање, као и доквалификацију;
месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештаја.
послови везани за формирање матичних књига;
кадровски послови - заснивање радног односа на одређено (пријаве,одјаве, и сл), у Централном регистру
осигурања запослених;
прегледање персоналне документације запослених;
израда решења о награђивању запослених из сопствених средстава;
израда решења о замени запослених из буџета;
израда решења о увећању зараде запослених из буџета;
по потреби месечно уношење измена у програм „Јисп“;
Рад у Регистру запослених код измене кадровских података;
послови на припреми табела са евиденцијом свих уговора спроведених по основу јавних набавки;
израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
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 „ЦМН“);
израда разних уговора и осталих аката;
издавање дупликата сведочанстава и диплома;
издавање потврда у разне сврхе;
издавање наставних планова и програма;
издавање потврда о веродостојности података у дипломама (од стране надлежних органа);
припрема спискова деце запослених за Новогодишње пакетиће;
попуњавање Статистичких образаца ШС/П и ШС/К-правни део;
евиденција рада и одсуствовања запослених са рада;
евиденција пунолетне деце запослених ради осигурања;
послови на припремању табела инспекцијског надзора из области радних односа и безбедности и здравља на
раду;
послови на припремању табела у редовном и ванредном инспекцијском надзору над радом установе;
послови на изради захтева за добијање сагласности за раписивање конкурса за слободна и упражњена радна
места.
- Послови на ажурирању података носача информација-Информатора о раду Зуботехничке школе;
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Новембар 2021.

-Израда извода одлука са седница Школског одбора и Савета родитеља;
- Рад на верификацији образовних профила за зубне техничаре: зубни техничар - специјалиста за дигиталну израду
фиксних протетских надокнада и зубни техничар специјалиста за дигиталну израду мобилних протетских надокнада
- скелетирана протеза;
-месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештаја.
- ажурирање документације везане за текуће послове;
- кадровски послови - заснивање радног односа на одређено (пријаве,одјаве, и сл), у Централном регистру
осигурања запослених;
- израда решења о награђивању запослених из сопствених прихода;
- израда решења о замени запослених из буџета;
- израда извода одлука са седница Школског одбора и Савета родитеља;
- израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора;
- Рад у Регистру запослених на пословима измена и допуна кадровских података;
- послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом „ЦМН“);
- израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
- издавање дупликата сведочанстава и диплома;
- издавање наставних планова и програма;
- издавање потврда о веродостојности диплома;
- издавање потврда у разне сврхе запосленима и ученицима школе;
- месечна евиденција рада и одсуствовања запослених са рада;
- послови на изради Информатора о раду који је постављен на сајт школе дана 18.11.2020.године;
- послови на изради података за Агенцију за борбу против корупције;
- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и Кадровског
извештаја
- Послови на изради текста конкурса за Лист,,Послови" под бројем: 908 од дана 18.11.2020.године (наставник
практичне наставе, област здравство и социјална заштита, образовни профил:стоматолошка - Послови на
обавештавању запослених да доставе потврде о редовном школовању деце од 18-26 година, уколико желе да се
деца осигурају преко њих;
- послови на достави потврда ради осигурања пунолетне деце запослених филијали РФЗО Београд;
- месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештаја
-

послови везани за попис имовине на крају календарске 2021. године;
израда решења о доквалификацији, преквалификацији и специјализацији;
израда решења о замени запослених из буџета;
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Децембар 2021.

-

Јануар 2022.

-

послови пријаве-одјаве у Централном регистру;
израда решења о замени запослених на боловању до 60 дана, и преко 60 дана по расписаним конкурсима;
уношење измена у „Јисп“ 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 „ЦМН“);
израда документације у вези стицања звања педагошки саветник за запослену Ану Гајић и Немању Здравковића,
и достава поднеска Школској управи;
израда Извода одлука са седница Школског одбора и Савета родитеља и релизација одлука;
израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора/ новог Регистра запослених;
издавање дупликата сведочанстава и диплома;
издавање наставних планова и програма ученицима;
издавање потврда о веродостојности диплома;
послови на ажурирању списка запослених (чланова породице) за здравствено осигурање за РФЗО, Београд и
Панчево;
послови на информисању запослених у вези Измена и допуна Закона, Правилника,Уредби,
израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
ажурирање спискова и слање честитки електронском поштом за Нову годину пословним партнерима и
сарадницима установа;
послови на информисању запослених са прописима Закона о Буџетском систему и Уредбе о запошљавању;
издавање потврда запосленима и ученицима у разне сврхе;
евиденција рада и одсуствовања запослених са рада;
послови на уносу података у табелу- правни део (националну евиденцију објекта у области спорта);
послови на уносу правних података у Статистичке образце;
месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештаја
текући послови везани за почетак нове календарске године (сређивање документације);
кадровски послови (почетак другог полугодишта 2021/2022. године);
послови на провери кадровских података у персоналним досијеима запослених Зуботехничке школе;
послови на праћењу и реализацији Одлука са седница Школског одбора и Савета родитеља;
послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом „ЦМН“);
израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора;
издавање дупликата сведочанстава и диплома;
издавање наставних планова и програма;
издавање потврда о веродостојности података за дипломе;
издавање потврда за ученике, запослене;
израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
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Фебруар 2022.

-

сарадња са рачуноводственом службом на изради аката (План јавних набавки, Финансијског плана);
сарадња са предузећем ЦМН које пружа стручну помоћ у вези јавних набавки за потребе Зуботехничке школе;
покретање и спровођење јавних набавки након усвајања Финансијског плана и Плана јавних набавки за
2022.годину;
месечна евиденција рада и одсуствовања запослених са рада;
-израда решења о доквалификацији, преквалификацији и специјализацији;
ирада решења о замени запослених из буџета;
месечно вођење евиденционог листа рада и одсуствовања запослених са рада;
послови на изради допуна Информатора о раду, по захтеву Повереника за информације од јавног значаја;
послови на изради поднеска за Повереника за информације у вези јавног значаја, достава годишњег Извештаја за
2021.годину у вези мера предузетих по табелама: 2.1.и 2.2.
послови на допуни Информатора о раду ;
пружање стручне правне помоћи предузећу безбедност и здравље на раду, у вези архивирања регистратора под
ознаком пасива;
достава списка новозапослених предузећу Безбедност и здравље на раду у вези обуке запослених;
Рад у Регистру запослених на изменама и допунама кадровских података;
-месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештаја
израда решења о замени запослених из буџета;
израда Извода Одлука са седница Школског одбора и Савета родитеља;
издавање дупликата сведочанстава и диплома;
издавање наставних планова и програма;
издавање потврда о веродостојности диплома;
уношење измена у програм “Јисп“ и на портал „Кросо“;
послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом „ЦМН“);
израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора;
месечна евиденција рада и одсуствовање запослених са рада;
месечно вођење евиденционог листа рада и одсуствовања запослених са рада;
послови на изради уговора о делу за проширену делатност Зуботехничке школе;
послови на изради допуна и корекције Информатора о раду;
Рад у Регистру запослених на изменама и допунама кадровских података;
месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештаја
израда решења за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију;
уношење података у „ЈИСП“ и портал „Цросо“;
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Март 2022.

Април 2022.

-

Мај 2022.

-

различити текући послови (овере, обрасци, потврде за запослене/ученике, решења, уговори и сл.);
послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом „ЦМН“);
израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
издавање дупликата сведочанстава и диплома;
издавање наставних планова и програма;
издавање потврда о веродостојности диплома;
послови везани за хитне интервенције;
израда извештаја и документације запослених за потребе Трезора;
месечна евиденција рада и одсуствовања запослених са рада;
Рад у Регистру запослених на изменама и допунама кадровских података;
месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештаја
послови везани за праћење реализација одлука Школског одбора;
унос података о запосленима на портал „Кросо“, правно-статусних података у програм,,ЈИСП"-а;
послови везани за јавне набавке и набавки на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом ,,ЦМН“);
израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
помоћ у припреми документације за преквалификацију;
издавање дупликата сведочанстава и диплома;
различити текући послови (уговори, потврде, обрасци, решења);
послови везани за хитну интервенције;
- Рад у Регистру запослених на изменама и допунама кадровских података;
месечно вођење евиденционог листа рада и одсуствовања запослених са рада;
месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештаја
кадровски послови и вођење евиденције;
израда решења о образовању комисије за бодовање у школској 2021/22. године, бодовање запослених за чијим
радом је у целости или делимично престала потреба за радом;
израда решења о образовању школске уписне комисије; за школску 2021/22. годину;
израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
учешће у спровођењу јавних набавки у сарадњи са рачуноводствном службом;
израда решења о награђивању запослених из сопствених средстава;
послови везани за седнице Школског одбора и праћење реализација одлука;
планирање послова из делокруга рада за наредну школску годину;
послови у припреми материјала за матурски испит;
израда извештаја и документације запослених за потребе програма ЦРОСО;
послови везани за јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује (у сарадњи са агенцијом „ЦМН“);
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Јун 2022.

-

припрема и овера сведочанстава и диплома;
издавање дупликата сведочанстава и диплома;
евиденција рада и одсуствовања запослених са рада;
месечно вођење евиденционог листа рада и одсуствовања запослених са рада;
Рад у Регистру запослених на изменама и допунама кадровских података;
месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештај
израда решења за годишње одморе запослених за 2022. годину;
израда решења о формирању комисије за избор ђака генерације;
израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
израда решења за дежурне наставнике за Завршни испит у основним школама у школској 2021/22.
-израда решења за наставнике -прегледаче за Завршни испут у основним школама у школској 2021/22.
праћење прописа објављених у Службеном Гласнику РС, Службеном Гласнику РС-Просветном Гласнику и
информисање запослених о томе, као и надлежне органе;
послови на припреми материјала и пријавних формулара;
послови везани за организовање матурског испита за четврти разред;
послови везани за организовање разредних и поправних испита;
послови оверавања сведочанстава, диплома и уверења;
послови на изради уверења у вези издавања наставних планова и програма;
послови на изради потврда о веродостојности диплома;
послови на изради уверења у недостатку образаца сведочанстава, диплома (дупликати);
преглед матичних књига на основу сведочанстава, диплома и уверења;
преглед сравнавања матичних књига на основу сведочанстава, диплома и уверења;
послови на евиденцији издатих и поништених сведочанства, диплома и уверења;
преглед матичних књига у погледу реглуларности исправљених података, употребом малог печата за грешке;
Рад око документације за адаптацију, санацију и реконструкцију школе и захтева за одобрење радова;
припрема документације потребне за крај школске године;
припрема документације и правно-стручна подршка комисији за утврђивање технолошких вишкова;
рад на изради плана - Годишњег програма рада за школску 2021/2022. годину:
рад на изради Извештаја о раду Секретаријата за школску 2021/22. годину;
рад на изради Извештаја о Кадровским изменама за школску 2021/22. годину;
рад на изради табеле Кадровских услова рада за школску 2021/22. годину;
рад на изради предлога Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. годину;
израда и слање списка запослених (њихових чланова породице) за здравствено осигурање за РФЗО, Београд,
Панчево;
израда извештаја и документације запослених за потребе Цросо;
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Јул 2022.

-

Август 2022.
-

припрема документације потребне за осигурање код РФЗО филијале Београд;
Рад у Регистру запослених на изменама и допунама кадровских података;
послови на објави прелиминарне листе технолошких вишкова наставног особља;
послови на објави коначне листе технолошких вишкова наставног особља;
издавање дупликата сведочанстава и диплома;
издавање уверења за наставне плановеи програме;
издавање потврда о веродостојности података у диплома (на захтев надлежних органа);
послови везани за јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује (у сарадњи са предузећем „ЦМН“);
припрема докумената за разредне испите;
припрема документа за матурске испите;
израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
месечно вођење евиденционог листа рада и одсуствовања запослених са рада;
месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештаја
послови на изради решења о формирању Школске уписне комисије за 2022/23. годину;
израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
послови на изради Извода Одлука са седница Школског одбора и Савета родитеља;
послови везани за припрему документације за поправне испите;
окончавање поступка јавних набавки за школску 2021/22. годину;
ажурирање програма „ЈИСП“-а.
месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата, Школског одбора, Савета родитеља, и кадровског
извештаја;
достава годишњих извештаја пп служби;
месечно вођење евиденционог листа рада и одсуствовања запослених са рада;
Рад у Регистру запослених на изменама и допунама кадровских података;
месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештаја
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 „ЦМН“);
ажурирање „ЈИСП“-а.
израда различитих извештаја из делокруга рада;
израда дупликата сведочанстава, диплома, уверења.
израда наставних планова и програма;
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Током године

-

израда потврда о веродостојности података о дипломама;
Рад у регистру запослених на изменама и допунама кадровских података;
послови на изради Извода Одлука из записника са седница Школског одбора и Савета родитеља;
израда додатних решења за запослене по другим основама, сходно одредбама Закона о раду;
спровођење јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује у сарадњи са агенцијом „ЦМН“
послови на изради табеларних уговора који се закључују након спроведених набавки као и вођење евиденције
истека рока предметних уговора, а затим и евиденција покретања актуелних набавки у сарадњи са предузећем
,,ЦМН"
месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештаја
достава свих информација предузећу,,ЦМН" за набавку,спецификације са износом цена из плана јавних набавки,
мејлове на које ће бити позиви достављени као и попуњени таблерни приказ свих података који су неопходни
предузећу ради покретања и спровођења набавке;
послови сарадње са предузећем за противпожарне услуге и безбедност и заштита на раду;
обавештавање надлежних органа школе о
обављеним инспекцијским прегледима Школе (просветна
редовна,ванредна, здравствена, санитарна, комунална, урбанистичка, грађевинска, противпожарна...);
сарадња са Републичким заводом за унапређење образовања и васпитања на регулисању информација о испитима
за стицање дозволе за рад наставника (пријаве, рокови, резултати);
експедиција поште;
издавање разних потврда ученицима и запосленима;
рад везан за осигурање ученика и запослених;
рад на упознавању законских и подзаконских аката из области образовања и здравства, као и других релевантних
прописа преко 900 прописа који су у примени;
усклађивање постојећих подзаконских аката са прописима који су ступили на снагу.
израда решења за наставну базу, преквалификацију, специјализацију и доквалификацију;
месечно вођење евиденционог листа рада и одсуствовања запослених са рада;
месечно вођење евиденције Извештаја о раду Секретаријата,Школског одбора,Савета родитеља и
Кадровског извештаја
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10.5 РАЧУНОВОДСТВО
Шеф рачуноводства

Јелена Веиновић

Референт за
финансијскорачуноводствене
послове

Слободанка Стевовић

●
●

Септембар 2021.

●
●

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;
Организација реализације поднетих 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 2020/2021;
Подошењењ извештај Савету родитеља о утрошку донираних новчаних средстава за административно-техничке
потребе за школску 2020/2021.
Набавка материјала за практичну наставу наставницима за потребе демонстрације наставних јединица;
Израда решења о заради запослених за школску 2020/2021

●
●
●

Припрема налога за уплату школарине за полазнике за преквалификацију и специјализацију;
Израда и предаја обрасца број 5 – Извештај о извршењу буџета за трећи квартал;
Обрада податка за Информатор о раду

●
●

Послови везани за припрему пописа, формирање пописне комисије;
Текући послови.

●
●
●

Праћење рада и пружање помоћи у раду пописне комисије;
Припрема за израду завршног рачуна;
Текући послови.

●
●
●
●
●
●

Октобар 2021.

Новембар 2021.
Децембар 2021.
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●
●

●
●
●

Послови везани за израду завршног рачуна за 2021 годину
Израда извештаја о реализацији годишњег извештаја Јавних набавки у 2021 години (Образа ГИ) за потребе Портала
ЈН
Израда Финансијског плана за 2022. годину
Израда Плана јавних набавки за 2022 годину
Извештај школском одбору о попису основних средстава за 2021 годину
Пружање помоћи пописним комисијама приликом састављања извештаја о пописа;
Израда ППП обрасца и достављање запосленом у 2021 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 2022. годину

Фебруар 2022.

●
●
●

Израда завршног рачуна за 2021 годину
Извештај послодавцу
Извештај органу управљању/школском одбору о завршном рачуну школе

Март 2022.

●
●
●

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

●
●
●
●

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

●
●

Обрачун и плаћања везана за огранизацију Републичког такмичења профила зубни техничар
Подношење трошкова за извођење Републичког такмичења Зубних техничара МП

●
●
●

Израда табела о извршењеу буџета средстава – Секретаријата за образовање
Израда и предаја обрасца бр.5 – Извештај о извршењу буџета – за други квартал
Израда предлога Финансијског плана за 2022. Годину и достављање надлежним огранима на Порталу
Министартсва просвете – Планови буџета РС

●
●

Предлог и план потрошње материјала за канцеларијски, наставни, материјал за наставну базу
Текући послови

Јануар 2022.

Април 2022.

Мај 2022.
Јул 2022.

Август 2022.

●
●
●
●
●
●
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●

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.
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10.6 ШКОЛСКИ ОДБОР
Председник Школског одбора

Александра Мијовић

Број одржаних седница

__8_редовних седница и електронских седница, уз присуство свих или већине чланова
● 15.09.2021.године;
● 23.11.2021.године;
Датуми одржаних
● 26.01.2022.године;
седница:
● 28.02.2022.године;
● 21.03.2022.године;
● 15.04.2022. године;
● 23.06.2022.године;
● 12.07.2022. године.
Школски одбор је на XVIII седници одржаној 15.09.2022. године;
● Усвојио дневни ред за XVIII седницу школског одбора;
● Усвојио записник са XVII седнице школског одбора одржане дана 02.07.2021.године;
● Именовао записничара за седнице Школско одбора;
● Усвојио Извештај о раду Школе за школску 2020/2021 годину;
● Усвојио извештај о раду директора школе за школску 2020/2021 годину;
● Усвојио Годишњи план рада Школе за школску 2021/2022. годину;
● Усвојио Извештај о успеху ученика на крају школске 2020/21.године;
● Информисан о предлогу плана стручног усавршавања за школску 2021/22. годину;
● Информисан о доношењу одлуке о висини учешћа родитеља на принципу добровољности у административно-хигијенским трошковима,
обезбеђењу и осигурању ученика за школску 2021/22. годину;
● Информисан о извршеном редовном комуналном инспекцијском надзору бр.355-1002/2021 од 30.08.2021. године;
● Информисан о тужби М.О. под бројем 16 П1.бр.6278/21 од 26.08.2021. године;
● Донео одлуку о издавању простора фискултурне сале;
● Информисан о расписаним набавкама на које нема примене закона, уговора о донаторству, упису и броју ученика у школској 2021/2022.
години, упознавањеса предлогом за именовање кандидата из редова савета родитеља за школски одбор.
Школски одбор је на електронској седници одржаној 23.11.2021 године:
● Донео одлуку о измени финансијског плана за 2021. године;
● Донео одлуке о измени Плана јавних набавки Зуботехничке школе;
● Дао сагласност за спровођење Новогодишње акције Стоматолошке Поликлинике Зуботехничке школе - израда безметалне керамичке круне
и важи до 31.12.2021. године.
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Школски одбор је на XIX седници одржаној 26.01.2022. године:
● Усвојио дневни ред за XIX седницу школског одбора;
● Усвојио записник са XVIII седнице школског одбора одржане 15.09.2021.године;
● Усвојио записник са електронске седнице одржане 23.11.2021. године;
● Изабрао заменика председника школског одбора;
● Усвојио извештај о успеху у првом полугодишту 2021/22.године - оствареност плана наставе и учења, успех ученика, васпитнодисциплинске мере, изостајање ученика , епидемиолошка ситуација у одељењима;
● Усвојио Финансијски план за 2022. годину;
● Усвојио План набавки за 2022. годину;
● Усвојио Извештај о извршеном попису за 2021. годину;
● Усвојио Измену Правилника о заштити података о личности;
● Информисан о извршеном ванредном инспекцијском надзору Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, под бројем
117-00-04416/2021-04 одржаног 20.09.2021. године;
● Информисан о ванредном инпсекцијском надзору Градске управе града Београда, секретаријата за образовање и дечју заштиту, сектора за
инспекцијски надзор под бројем VII - 06 број 614-879/2021 одржан 15.10.2021. године;
● Информисан о одговору на жалбу М.О. бр.предмета 117-00-04416/2021-04 под бројем 01-608 од 20.10.2021.године;
● Информисан о извршеном ванредном инспекцијском надзору Градске управе града Београда, секретаријата за образовање и дечју заштиту,
сектора за инспекцијски надзор под бројем VII -06 број: 614-1092/2021 одржан 20.10.2021. године;
● Информисан о инспекцијском надзору Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације, управа за ванредне ситуације у
Београду под бројем 09/7 број 217.1-509/2021 обављен 18.11.2021. године;
● Усвојен Извештај о систематском прегледу ученика 1.разреда - статус оралног здравља;
● Усвојен Извештај о међународној посети средњој Зуботехничкој школи у Сарајеву од 30.11. до 02.12.2021. године;
● Упознавање чланова Школског обора са стцањем лиценце за директора школе Томислава Алавању и са стицањем звања за два педагошка
саветника за Ану Гајић и Немању Здравковића.
Школски одбор је на XX седници оджаноја 28.02.2022. године:
● Усвојио дневни ред за XX седницу школског одбора;
● Усвојио Записник са XIX седнице школског одбора оджане 26.01.2022. године;
● Донео Одлуку о промени адресе школе - на Милана Вукоса бр.63;
● Усвојио Извештај о завршном рачуну за 2021 годину;
● Усвојио Извештај о стручном усавршавању у периоду септембар-јануар школске 2021/2022. године;
● Информисан о организацији рада специјалиситчког образовања од марта 2022. године и промене у начину рада;
● Информисан о службеном путу директор ашколе - Међународна конференциј директора образовних установа 16/19.март 2022 - Требиње;
● Информисан о обележавању дана Светог Саве;
● Информисан о решењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 117-00-04416/2021-04 од 25.01.2022. године;
● Информисан о решењу Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације број 217.1-509/21 од 09.02.2022. године.
● Информисан о Уговору о закупу фискултурне сале и уговору о донаторству са спортским друштвом “Обилић”;
● Информисан о дешавањима у школи за време зимског распуста;
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● Информисање о Пројекту Државна матура.
Школски одбор је на XXI седници одржаној 21.03.2022. године:
● Усвојио Дневни ред за XXI седници ;
● Усвојен записник са XX седнице школског одбора одржане 28.02.2022. године;
● Усвојен Полугодишњи Извештај о раду директора школе за период од септембра 2021.године до фебруара 2022. године.
Школски одбор је на XXII седници одржаној 15.04.2022. године :
● Усвојио дневни ред за XXII седницу;
● Усвојио записник са XXI седнице школског одбора одржане 21.03.2022. године;
● Дао сагласност за извођење санације, адаптације и реконструкције објекта Зуботехничке школе;
● Дао сагласност-овлашћење директору школе да обавља послове везане за прибављање неопходних дозвола за извођењер санације,
адаптације и реконструкције објекта школе.
Школски одбор је на XXIII седници одржаној 23.06.2022. :
●
Дао сагласност на предлог синдиката школе “СОС”и “УСПРС” на састав комисије за бодовање запослених.
Школски одбор је на XXIV седници одржаној 12.07.2022. године :
●
Усвојио дневни ред за XXIV седницу школског одбора;
●
Усвојио записника са XXII седнице школског одбора дел.бр.01-181 од 15.04.2022. године;
●
Усвојио записник са XXIII седнице школског одбора дел.бр.01-3736 од 23.06.2022. године;
●
Усвојио Измену финансијског плана за 2022. годину;
●
Усвојио Извештај о стручном усавршавању на нивоу школе и постигнутим ефектима;
●
Информисан анализом успеха ученика на крају другог полугодишта школске 2021/2022. године - васпитно-дисциплинске мере,
изостанци ученика, похвале и награде;
●
Дао одлуку за издавање простора фискултурне сале и да се школа обрати Републичкој јавној дирекцији за имовину Републике
Србије;
●
Дао сагласност на коришћење годишњег одмора за директора школе Томислава Алавању;
●
Предложио представника локалне самоуправе из школског одбора у стручни актив за развојно планирање;
●
Упознат са решењем бр. 022-05-111/2004-03 од 26.05.2022. - сагласност за образовне профиле зубни техничар - специјалиста за
дигиталну израду мобилних протетских надокнада - скелетирана протеза;
●
Упознат са добијеном сагласношћу бр.XXI-04-463.3-51/2022. године за санацију, адаптацију и реконструкцију објекта школе;
●
Упознат са доделом средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњењења - “Набавка 3д оралног скенера за школу”;
●
Упознат са решењем бр. 164-03-00038/2022-01 Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
●
Упознат са решењем бр.117-00-04416/2021-04 од 25.05.2022. године Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања;
●
Упознат са жалбом М.О. бр.117-00-04416/2021-04 од 21.06.2022. године;
●
Упознат са одговором на жалбу М.О. бр. предмета 117-00-04416/2021-04, дел.бр.01-429 од 06.07.2022. године;
●
Упознат са ванредним инспекцијским надзором бр.07-00-00565/2022-12 од 13.06.2022. године;
●
Дао сагласност директору школе ради одласка на традиционални семинар “Почетак школске 2022/2023.године - Копаоник у периоду
од 23.-26.августа 2022.године који се организује у сарадњи са Друштвом директора школе Србије.
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10.7 САВЕТ РОДИТЕЉА
Председник Савета родитеља

Јелена Ненадовић

Број седница

3 редовне седнице, од тога 2 су одржане у школи, а једна је била електронска седница, уз присуство свих
или већине чланова.

Датуми одржаних
седница

● 15.09.2021. године;
● 28.02.2022.године;
● 17.05.2022.године.

Савет родитеља је на I седници 15.09.2021. године:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Упознат са Пословником о раду Савета родитеља;
Усвојио дневни ред за I конститутивну седницу Савета родитеља, без допуна и примедби;
Конституисан на првој конститутивној седници Савета родитеља, изабран је председник и заменик;
Изабран представник и заменик представника за Локални Савет родитеља;
Изабрани представници из реда Савета родитеља Оливера Станчић и Дејан Марица за чланове Школског одбора;
Изабран записничар за седнице Савета родитеља Марија Поповски секретар Зуботехничке школе;

Усвојио записник са електронске седнице одржане 16.03.2021. године у школској 2021/22 години;
Донео закључак да је упознат са Извештајем о успеху ученика на крају школске 2020/21. године;
Донео закључак да је упознат са Извештајем о раду Зуботехничке школе за школску 2020/21 годину;
Донео закључак да је упознат са Извештајем о раду директора школе за школску 2020/21. годину;
Донео закључак да је упознат са Годишњим планом рада школе за школску 2021/22. годину;
Донео закључак да је упознат са дописом Министарства Просвете, науке и технолошко развоја бр.601-00-00031/2021-15 и Стручног
упутства за организацију и остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи за школску 2021/2022 годину (Covid-19);
Донео закључак да је упознат са процедурама сарадње и системом подршке ученицима у учењу;
Донео закључак да је упознат са процедурама сарадње између ученика, родитеља и наставника у Зуботехничкој школи и системом подршке
ученицима у учењу;
Донео закључак упознат је са Извештајем о уплаћеним и утрошеним средствима родитеља – средствима учешћа родитеља у
административним, хигијенским и трошковима обезбеђења и осигурања ученика за школску 2020/21. годину;
Донео закључак да је сагласан са Одлуком о висини учешћа родитеља на принципу добровољности у административним, хигијенским и
трошковима обезбеђења и осигурања ученика за школску 2021/2022. годину:
Донео закључак да је упознат са информацијама о изборним предметима, као и листом обавезних уџбеника, која је постављена на сајту
Зуботехничке школе;
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● Донео закључак да даје сагласност на усвајање одлуке о избору уџбеника за школску 2021/22.годину на основу Каталога одобрених
уџбеника Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22.годину;
Упознат са реализацијом наставе вежби и вежби у блоку током онлајн наставе;
● Упознат са информацијама о јавним набавкама које су у току:
-осигурање ученика и запослених од последица несрећног случаја за школску 2021/22. годину;
-физичко обезбеђење ученика у школској 2021/2022. години;
као и чињеницом да ће се јавне набавке спроводити преко агенције за стручну помоћ,,ЦМН".
Савет родитеља је на II седници 28.02.2022.године:
● Усвојио дневни ред за текућу седницу ;
● Усвојио записник са претходне седнице Савета родитеља одржане 15.09.2021. године;
● Усвојен Извештај о успеху у првом полугодишту 2021/22.године - оствареност плана наставе и учења, успех ученика, васпитнодисциплинске мере, изостајање ученика, епидемиолошка ситуација у одељењима;
● Упознат са базом кретања ученика након завршене Зуботехничке школе;
● Упознат са Извештајем о извршеном систематском прегледу ученика 1. разреда - статус оралног здравља;
● Упознат са добијеним звањем педагошких саветника за наставнике Ану Гајић и Немању Здравковића;
● Дао Позитивно мишљење/Сагласност о стицању звања самосталног педагошког саветника за Зорицу Шћекић наставника Зуботехничке
школе ;
● Упознат са реализацијом пројекта државне матуре;
● Дао сагласност на формирање Тима родитеља ради обуке на Пројекту државне матуре у саставу од 4 родитеља;
● Упознат са конкурсом Фондације за младе таленте града Београда;
● Упознат са активностима у школи од последње седнице , реализацијом матурске вечери и понудама које је школа добила.
Савет родитеља је на III седници 17.05.2022. године :
● Усвојио дневни ред за текућу седницу ;
● Усвојио записник са претходне седнице Савета родитеља одржане 28.02.2022. године;
● Упознат са Изменама Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о средњем образовању и васпитању;
● Упознат са извештајем о успеху на трећем класификационом периоду на нивоу школе: оставреност обавезног плана наставе и учења и
ваннаставних активности, утврђивање успеха ученика, изостајање ученика, похвале, васпитно-дисциплинске мере;
● Упознат са извештајем о опредељивању ученика четвртог разреда за практичан рад и изборни предмет у оквиру матурског испита за зубне
техничаре;
● Упознат са извештајем о професионалној оријентацији;
● Дао сагласност на организацију матурске вечери и добијеним понудама;
● Упознат са информацијом о специјалистичком образовању;
● Дао сагласност на организацију екскурзије за први у други разред;
● Упознат са информацијом о учешћу Зуботехничке школе на пројектима и обезбеђеним донацијама;
● Упознат са активностима од последње седнице Савета родитеља;
● Упознат још једном на Правилник о облачењу и изгледу ученика и запослених.
●
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11 ИЗВЕШТАЈ О ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА ШКОЛЕ
11.1 КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Током године

Септембар 2021-јун 2022.

-

-

-

Културне активности планиране Годишњим планом рада за 2021/2022. годину нису реализоване у великој мери
због пандемије и извођења наставе на даљину. Посете позоришним представама и изложбама, нажалост, није било
могуће безбедно организовати у условима пандемије. Неке од активности су уз максимално поштовање
безбедоносних мера успешно реализоване.
11.11. Дан завршетка Првог светског рата, обележавање, Петровић, В.
На Републичкој смотри ученичког стваралаштрва са колекцијом ликовних радова првог разреда, ученица Тара
Тошић је освојила треће место у рангу средњих стручних школа.
19-21.10.2021. реализован је Београдски интернационални фестивал особа са инвалидитетом БОСИФЕСТ 2021.
Поштујући све епидемиолошке мере, публика је видела 10 филмова посвећених темама живота особа са
инвалидитетом. Велики број ученика и наставника су посетили бројне пројекције, а наши ученици су били
волонтери и помогли у организацији и реализацији овог фестивала. Ученици волонтери и комплетна школа
похваљени су од стране организатора Хенди центра Колосеум и Управника Кинотеке.
Обележавање Дана борбе против АИДСа, ученички парламент;

Ученици првог разреда (6 одељења) учествовали су у раду на пројекту „Упознајете мој град“. У
сарадњи са наставницом историје Весном Петровић, у периоду од 20.09- 01.11. 2021. ученици су радили
на изради и презентовању својих радова. Ученици су показали велико интересовање и креативност.
Урађено је преко 60 радова. Радови су представљени на сајту школе и на виртуелној изложби у холу
школе.
1.4. Посета позоришној представи у Пан театру “Шта мушкарци, тј. жене желе” - ученици 1/4,1/6 и 3/2 одељења са
наставницама Р. Милановић и Н. Петровић.
6.4-1.6 сви ученици првог разреда су посетили у оквиру реализације наставе ликовне културе Народни музеј и
Конак кнегиње Љубице. Реализација проф ликовне културе Г. Иветић
6.6. представа у оквиру пројектне наставе физике и филозофије, ученици 4/2 одиграли представу “Одбрана
Сократова и смрт” и на тај начин се опростили од предмета Филозофија који више није у Плану наставе и учења за
образовни профил зубни техничар.

-
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11.2 ПРИРЕДБА ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ

Активности

27. јануара 2022. у Зуботехничкој школи је уз поштовање епидемиолошких мера обележена школска слава Свети Сава.
Изостала је традиционална Светосавска академија, али се школска слава обележила на скроман и примерен начин, у
присуству свештеника и запослених школе.

11.3 ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
Руководилац секцијом

Јелена Петковски
•
•

У току школске 2021/2022 године формирана је Еколошка секција, у коју су укључени ученици првог и трећег
разреда
чланови секције су уз помоћ наставника укључивали ученике школе у различите активностим. Желели смо да
подстакнемо на солидарност и прилику да бринемо једни о другима и дому који сви делимо. Природа је неопходна
за изградњу сигурнијег, отпорнијег и одрживијег света за све.
●

Реализоване активности
према годишњем плану
рада

14.2.2022. Изложба ученичких радова поводом Светског дана очувања енергије, - преко 60 радова
ученика првог разреда

Овом приликом истакли смо значај коришћења енергије, потрошње, оскудице и утицај енергије на одрживост
глобалног екосистема , живота и развоја. Питање енергије је питање опстанка човечанства. Отуда се истиче важност
окретања алтернативним и обновљивим изворима енергије.
Ми као појединци можемо нешто да учинимо.
Ученицима првог разреда у гугл учионици постављен је чланак везан за очување енергије и коришћење обновљивих
извора енергије, где су добили и задатак да направите постере на ову тему. Радили су у пару. Радови су били
изложени у холу школе, били су врло креативни и оригинални. На овај начин ученици су испољили одговоран однос
према друштву и опстанаку живота на Земљи.
●

22.3.2022. Изложба ученичких радова поводом Светског дана воде “Подземне воде учините невидљиво
видљивим”- преко 40 радова ученика сви разреда

Поводом Сведског дана вода у холу школе постављена је изложба ученичких радова на ову тему. Ове године се овај
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дан обележава под слоганом: Подземне воде - учините невидљиво видљивим
Фокус је стављен на подземне воде на које мало ко обраћа пажњу. Овом акцијом желели смо да постакнемо ученике да
размишљају: Колико нам је вода важна? Какав утицај на нас имају подземне воде? Колико је вода стварно загађена?
Какво је стање у Србији? Шта ми као појединци можемо да урадимо да допринесемо очувању вода? Тек када изгубимо
неке ствари схватимо колико су нам неопходне, зато треба да знамо да су подземне воде непроцењиво благо и тако
треба и да се понашамо према њима.
●

25.3.2022. предавања поводом акције “Сат за планету Земљу”
Ове године акција “Сат за планету Земљу” се одржала 26.3. 2022. године под слоганом ''Ујединимо се за наш
дом''. Поводом ове акције у школи су одржана предавања, како би се ученици упознали са овом акцијо Желели смо да
позовемо ученике да се прикључе овој акцији.
Ученице 1/6 Андријана Симић и Анђела Васиљевић одржале су предавања у свим одељењима првог разреда и
одељењу 3/6, a презентација коју су направиле пуштена је и у холу школе.

11.4 РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

Секцијом руководи

Радмила Милановић

Активности, време
реализациије

У септембру 2021, уз поштовање епидемиолошких мера, окупили су се чланови ове секције. Све
активности у овој школској години биле су подређене условима рада у датом тренутку.
За разлику од прошле школске године, у марту 2022. организовано је Општинско такмичење у
рецитовању у “Пан театру”, али са смањеним бројем учесника на такмичењу. Због епидемиолошких мера,
школе су могле на Општинско такмичење да пошаљу само једног ученика (у годинама пре короне могле су
да шаљу по три ученика). Нашу школу је на овогодишњем такмичењу представљао ученик Лука Најдановић
(3/4) са песмом Игора Варге “Поново раде фабрике”. На такмичењу је учествовало 6 рецитатора. Нијансе су
одлучивале, јер су сви били добри. Лука се није пласирао на Градско такмичење, али је похваљен од стране
жирија.
Од удружења „Пријатељи деце града Београда“ и он и ја смо добили диплому.
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11.5 ДРАМСКА СЕКЦИЈА

Руководилац секције

Весна Кнежевић Живић

Активности, време
реализациије

За ову школску годину израђен је план рада секције који због боловања наставнице, као и епидемиолошке
ситуације и измењеног начина извођења наставе, није реализован. Онемогућена је организација рада,
састанци и пробе услед организације наставе на даљину и наизменичног доласка ученика у школу. .

11.6 МЕДИЈАТОРСКА СЕКЦИЈА

Секцијом руководи

Маја Врачар, педагог
У среду и четвртак, 08. и 09. децембра 2021. године у простору Зуботехничке школе, реализован је семинар
„Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију“ из области превенције конфликата – вршњачке
медијације. Реализовани семинар имао је за циљ оспособљавање средњошколаца на тему вршњачке медијације као
модела ненасилног решавања сукоба. Водитељи обуке су били Маја Врачар, педагог, Иван Давидовић наставник
грађанског васпитања и педагог и Маријана Грбић педагог, волонтер у Зуботехничкој школи.

Активности, време
реализације

Медијација је поступак решавања конфликата у којем стране у сукобу слушају једна другу, сагледавају позицију друге
стране и покушавају да нађу решење које је прихватљиво за обе стране уз помоћ треће неутралне стране – медијатора.
Примена медијације доприноси развијању комуникацијских вештина, лидерских вештина и подизању нивоа одговорности
код деце и младих јер се уче да настале конфликте решавају самостално. Семинару је присуствовало укупно 25 ученика
првог и другог разреда. Током бројних радионица реализованих у оквиру семинара, ученици су били активно укључени у
процес учења, а њихова зантересованост и мотивисаност за рад била је на изузетно високом нивоу. По завршетку
семинара, ученици су попунили евалуативне упитнике у којима су оценили реализацију семинара и истакли како би било
корисно да се семинар убудуће одржава и у другим васпитно-образовним установама, превасходно у домовима ученика.
Такође су назначили да би волели да се у њиховој школи организују семинари и на друге теме.
Након семинара одржавани су састанци медијаторског тима и ученицима су подељени сертификати о завршеној обуци.
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11.7 ФОТО СЕКЦИЈА
Секцијом руководи

Владимир Весић

Број ученика

8

Септембар 2021
Октобар 2021
Децембар 2021.
Јануар 2022.
Фебруар 2022.
Април 2022.

Мај 2022.

Јун 2022.

Фотографисање пријемa првакa
Фотографисање општинског такмичења у атлетици
Радионица - обраде фотографије кроз бесплатне програме које можемо инсталирати на телефону
Фотографисање новогодишње прославе
Фотографисање школске славе Свети Сава
Фотографисање и снимање “Дана броја ПИ”
Фотографисање општинског такмичења у рукомету
Фотографисање стручних радионица у оквиру пројекта “Сигуран корак”
Фотографисање и израда филма са семинара за наставнике у Требињу
Фотографисање угледног часа Слађане Неагић - Знаковни језик
Фотографисање предавања за наставнике о глувонемим особама
Фотографисање презентације учитељског факултета
Фотографисање радионице Маје Врачар
Фотографисање угледног часа Александре Мијовић и Соње Живаљевић
Фотографисање угледног часа Соње Живаљевић - Сократово суђење
Фотографисање угледног часа Слађане Неагић и Снежане Благојевић - Надрилекарство у Србији
Фотографисање угледног часа Соње Живаљевић и Синише Хорвата - Абортус
Фотографисање предавања за ученике о глувонемим особама
Фотографисање угледног часа Слађане Неагић и Ива Пилиповић
Фотографисање предавања за наставнике о глувонемим особама
Фотографисање дана “замене улога”
Фотографисање предавања о заштити деце од насиља на интернету
Фотографисање и израда филма са екскурзије ученика друге године
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11.8 ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА
Секцијом руководи

Светлана Ђорђевић

Активности, време
реализациије

Ове школске године није реализован Годишњи план рада планинарске секције. Разлог је актуелна ситуација са
пандемијом због које није било могуће из безбедносних разлога водити ученике на предвиђене обиласке.

11.9 СЕКЦИЈА ЗУБНИХ ТЕХНИЧАРА
Секцијом руководе

Број чланова секције

Активности

Извештај

Светлана Петковић и Душко Стојановић
6
Баштовановић Маријана 4/1
Гојковић Никола 4/1
Александар Прпић 4/3
Дора Савић 4/3
Калањ Никола 4/3
Крстрић Јасна 4/3
Моделовање пуних соло
Моделовање фасетираних соло круна
Моделовање горњег бочног моста
Моделовање доњег бочног моста
Моделовање горњег фронталног моста
Моделовање доњег фронталног моста
Моделовање семициркуларног моста
Ученици су радо присуствовали часовима секције и редовно су долазили. План секције им се јако допао, јер су имали
прилику да своје знање утврде и побољшају. Њихов ентузијазам, вредноћа. интересовање и знатижеља су довели до
позитивних исхода самог процеса рада ученика. Квалитет њихових радова се знатно побољшао, а брзина рада
скратила. Имали су прилику да виде и другачије приступе изради радова у односу на приступ на редовној настави..
Такође, имали су прилику да истражују разне линкове на којима су приказани радови највећих светских стручњака.
Посматрајући филмове, могли су да добију додатне идеје о начину рада и решавању одређених проблемских
ситуација.
Због епидемиолошке ситуације секција је радила у периоду када су за то постојали услови.
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11.10 СЕКЦИЈА СТОМАТОЛОШКИХ СЕСТАРА ТЕХНИЧАРА
Секцијом руководе

Др Марко Гојнић и др Ива Иванчевић

Број ученика
обухваћених секцијом
Активности, време
реализациије

45 ученика (III/5; III/6; IV/5; IV/6)
-

Активности које су планиране нису реализоване због епидемије Корона вирусом-Covid-19.

11.11 СЕКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И ПРВЕ ПОМОЋИ
Секцијом руководи
наставник

Слађана Неагић

Број ученика

20
•

Активности, време
реализациије

•
•
•
•
•
•
•
•

У току школске 2021/2022 године формирана је секција здравственог васпитања, у коју су укључени ученици
првог и другог разреда (1-5, 1-6, 2-5 и 2-6).Током септембра 2021., формирана је секција и ученици су упознати са
годишњим планом рада.
Ученици чланови секције су уз помоћ задуженог наставника, обележили датуме из календара здравља:
Обележавање Светског дана здравља 7.4.2022. – спроведена је превентивна акција контроле крвног притиска и
нивоа гликемије
Предавање о превенцији злоупотребе ПАС-а, март 2022. (едукација за ученике 1. разреда оба образовна профила)
Предавање о трговини људима фебруар 2022. (едукација за ученике 2 .разреда оба образовна профила)
Обележавање Светског дана оболелих од АИДС-а/ХИВ-а (1.12)
Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом (3.12)
Јавни час: “Учимо знаковни језик” - у оквиру обележавања Дана демократске културе
Акције добровољног давања крви (новембар 2021, април 2022), због неповољне епидемиолошке ситуације нису
реализоване..
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11.12 ШАХОВСКА СЕКЦИЈА
Секцијом руководи

Синиша Хорват

Број ученика
обухваћених секцијом,
Активности, време
реализациије

Шаховска секција школске 2021/2022 није имала довољан број заинтересованих ученика и услед промена у настави
због пандемије 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.

11.13 САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Координатор

Слађана Неагић

•
•
Септембар 2021/
Јун 2022.

•

•

Сарадња са ГО Звездара – безбедност ученика, планови и програми за децу и младе, рад са ученичким
Парламентом, општински Савет родитеља - вршњачка едукација;
Учешће у Пројекту „За оснажену младост без ризика“ коју спроводи ЈАЗАС уз подршку ГО Звездара.
Реализација наставница Нада Матовић, педагог Маја Врачар, директор Томислав Алавања
Под покровитељством ГО Звездара у оквиру „Звездаријаде“ фестивала културе младих, у ПАН ТЕАТРУ,
одржано је музичко такмичење „ПРВИ ГЛАС ЗВЕЗДАРЕ“. Зуботехничку школу ове године, представљали
су Милица Магдалена Стојиљков која је освојила друго место и Лука Најдановић, који је освојио треће
место.
Састанак са функционерима ГО Звездара, ОУП Звездара, Дом здравља Звездара и Службом за социјални рад
Звездара.
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11.14 ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ
Вођа пута и
подносилац
извештаја

Владимир Весић
Тродневна ђачка екскурзија
Београд - Пожаревац - Виминациум - Доњи Милановац - Рајкова пећинаЛепенски вир - Голубац - Сребрно језеро - Београд
Време одржавања екскурзије од 11.06.2022. до 13.06.2022. године

Екскурзија
ученика другог
разреда

Пре извођења екскурзије директор школе Томислав Алавања и вођа пута Владимир Весић одржали су два састанка са
одељењским старешинама који путују како би се направио целокупан план и договорила правила. У четвртак 9.6.2022. у
18.00 организован је заједнички родитељски састанак који су водили директор школе и вођа пута.. Састанку су
присуствовала 42 родитеља. Родитељи су упознати са правилима понашања на екскурзији ученика Зуботехничке школе као и
о целокупном програму путовања.
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 у 08.30 до 8.45 часова након чега смо
добили дозволу за полазак. На пут је кренуло 104 ученика, 5 професора, два водича и вођа пута. Након сат и петнест минута
времена вожње стигли смо у Пожаревац и обишли музеј града Пожаревца и галерију наше прослављене сликарке Милене
Павловић Барили. Из Пожаревца упутили смо се ка археолошком налазишту Виминациум. Ученици су обишли некадашњи
Римски војни логор, разгледали археолошке ископине у пратњи локалних водича. Након обиласка и слободног времена
упутили смо се ка Доњем Милановцу.
По доласку у Доњи Милановац сместили смо се у хотел ''Лепенски вир''. Ученици су били смештени у двокреветним и
трокреветним собама. Након смештања у собе уследила је вечера, дискотека и ноћење.
Други дан екскурзије био је резервисан за обилазак Рајкове пећине. Након доручка упутили смо се ка Мајданпеку. Рајкова
пећина налази се на само два километра од Мајданпека и представља јединствено и спелеолошко богатство Србије. Ученици
су пећину обишли са стручним водичем. По повратку у хотел уследио је ручак, а након ручка и слободно време. Један део
ученика је слободно поподне искористио да са наставником Владимиром Весићем ужива у хотелском базену, док су остали
са својим одељењским старешинама обишли Доњи Милановац. Уследила је вечера и припрема за дискотеку.
Трећег дана, након доручка, упутили смо се ка локалитету Лепенски вир где су се ученици упознали са археолошким
локалитетом, музејом у коме су изложени предмети откривени током истраживања као и фотографије и макете настале за
време истраживања. По повратку у хотел уследио је ручак а након ручка и полазак ка Голупцу и посета тврђави Голубачки
град. Последња дестинација коју смо обишли било је Сребрно језеро. По обиласку Сребрног језера упутили смо се ка
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Београду и стигли код хале ''Александар Николић'' око 19.00, по плану.
Програм екскурзије је у потпуности испуњен.
Реализација
планираних
екскурзија

Екскурзија ученика првог разреда није одржана услед недовољне заинтересованости ученика

11.15 УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Координатор
Ученичког
парламента
Председник
парламента
Подпредседник
Секретар
Конститутивна
седница
Одрж. седница

Милица Трбојевић
Мина Мишчевић 3-3
Лука Најдановић 3-4
Ања Драгутиновић 3-3
07.09.2021.
-

Септембар 2021.

-

Октобар 2021.
-

12
07.09.2021.г. конституисан сазив Ученичког парламента, седници присуствовало 42 представника; увођење нових
представника и подстицање интересовања ученика зарад у Парламенту;
Кандидатура за места председника, подпредседника и секретара. Такође за рад у Школском одбору и савету родитеља
делегирани су Софија Миланко 4-6 и Грујичић Војин 4-3.
На седници уз присуство координатора ученичког Парламента наставнице Милице Трбојевић присуствовали су чланови
УП где су изабрали нове представнике: за председника изабрана је Мина Мишчевић 3-3, за подпредседника Лука
Најдановић 3-4 и за секретара изгласали су Ања Драгутиновић, ученица 3-3.Такође, парламентарце је поздравио
директор Томислав Алавања.
Наставак хуманитарне акције Чеп за хендикеп.
Пријављивање ученика за одлазак у Скупштину града Београда.
Организација волонтирања на Вуковим данима за Плаву шкољку где је волонтирало 28 ученика са координатором
Гост на састанку наставница Марица Владичић-базар пазар
05.10.2021. у Народној скупштини одржана је седница у оквиру дечије недеље у организацији пријатеља деце Србије.
Седници су присуствовали 50 представника ученичких парламената из 20 градова и општина Србије. Наш парламент
представљали су Ања Драгутиновић 3-3 александра Јаковљевић 3-1 Михајло Николић 2-2 и Стефан Марсенић 2-4
05.10.2021. на састанку УП, парламентарци су разговарали о подршци о учењу, ученицима који су у ученичким
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-

Новембар 2021.
-

Децембар 2021.
-

Фебруар 2022.

-

Март 2022.
-

домовима, сагласност коју ученици требају да прибаве да би били присутни на Боси фесту који се одржава од 18.10, до
20.10.2020.
06.10. 2021. у медија центру одржана јавна дебата ”Утицај епидемије на остваривање права детета у Србији”. Нас су
представљали Александра Јаковљевић 3-1 Ања Драгутиновић 3-3 и Михајло Николић 2-2
06.10.2021. на Тргу републике обележен је Међународни дан особа са церебралном парализом. Присуствовала је
наставница Шћекић Зорица са координатором УП и осам ученика 4-1 Анђела Нововић, Михајло Митовски, Ангелина
Којић,Мина Кнежевић,Сандра Милановић,Марија Јачић,Душан Јанчикић и Љиљана Јовановић.
12.10.2021. онлајн семинар Дан менталног здравља, учествовала координатор УП
Од 19.10.- 21.10. одржан је „Босифест“ у Југословенској кинотеци, коме је присуствовао велики број чланова УП са
координатором, великим бројем наставника.Многи ученици и наставници добили су захвалнице за учешће. Укупно око
180 ученика наше школе.
04.11.2021. Ученички парламент је уплатио хуманитарну помоћ 58.000 динара на рачун Данијели Јованчић чланици
удружења церебралне и дечије паралиѕе иѕ Дољевца за израду и монтажу рампе. Акција прикупљања средстава била је
покренута у целом колективу.
23.11.2021.УП наше школе на састанку су разговарали о Дану борбе против насиља.
23.11.2021. Организација кићења школе поводом новогодишњих празника
23.11.2021. Поводом обележавања дана средњошколаца причали смо о правима ученика, њиховим жељама за унапређење
боравка у школи
02.12.2021. На позив удружења плаве шкољке у Дечијем културном центру присуствовали смо обележавању
међународног дана особа са инвалидитетом. Ученици који су присуствовали догађају су Елена Николић,Теодора
Молнар,Јована Јелић,Душан Миловановић,Милица Јонча, Милица Младеновић,Каролина Крањц из одељења 2-4 и
Александра Јаковљевић 3-1
6.12.2021. У општини Звездара обележен је међународни дан волонтера. Са парламентарцима су били координатори који
су представљали хуманитарне акције и волонтерски рад којим су се бавили. Тада су подељени ваучери Техноманије у
вредности од 18.500 динара
02.02.2022. Покренута је хуманитарна акција за малог Вука који болује од церебралне парализе
02.02.2022. Организација за обележавање дана љубави
02.02.2022. Покренута је хуманитарна акција за прикупљање зимске одеће,обуће,ћебади за бескућнике
24.02.2022. Презентација школе онлајн основној школи Милан Ракић са координатором УП. Нашу школу су
представљале Милица Магдалена Стојиљков 1-1, Милица Јонча 2-4 и Александра Јаковљевић 3-1
08.03.2022. Поводом осмог марта Плава шкољка обележила је манифестацију Мами с љубављу у сараднји са РТС у
просторијама Радио Београда 21 преставник УП дочекало је и дружило се са пријателјима удружења Плаве шкољке.
Слушали смо стихове младих песника и видели глумачки таленат ученика ОШ Вук Караџић из Рипња
08.03.2022- Поводом одржавања пилот матуре наши ученици су похађали онлајн обуку Државна матура. Наши
представници били су Ива Милићевић 2-1, Милица Јонча 2-4, Софија Миланко 4-6 и игор Петковић 4-4
10.03. У оквиру Српске православне цркве, хуманитарна организација Верско добротворно старатељство имало је акцију
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Април 2022.
-

Мај 2022
-

Јуни 2022

-

сакупљање ствари за бескућнике. УП наше школе сакупљао је ствари, одећу,обућу, средства за хигијену,ћебад и
постељину. прикупљене ствари су испоручене ВДС у Француској31.
14.03.2022. На рачун малог Вука који је оболео од церебралне парализе уплатили смо 19.660 динара.
23.03.2022. На позив ОШ Светолик Ранковић из Аранђеловца одржали смо презентацију наше школе. координатор УП ,
наставник Владимир Весић са ученицима Милицом Јонџом 2-4 и Војином Грујичићем 4-4.
24.03.2022. На састанку УП подсетили смо чланове УП на протокол на поступање у ситуацијама насиља.
24.03.2022. Једногласно представници четвртог разреда изгласали су да прославу матурске вечери одрже у хотелу
Југославија
31.03. 2022. У нашој школи одржано је предавање о стању дечијих права у Србији. Предавање је одржао Дражен Зецеро.
Предавању су присуствовали педагог Маја Врачар, координатор УП, ученици 2-1 и 2-3
14.5 и 16.04 2022. Наши ученици Вук Ђорђевић, Страхиња Ћипранић, Јана Јанковић , Ива Јовановић,Катарина
Стојићевоћ из 1-4, Мија Илић 2-3, Милица Кусић 1-2
24.04.2022. У ГО Звездара одржан сајам образовања где смо презентовали нашу школу. Презентатори су били Милица
Јонџа 2-4, Бранкица Дмитровић 3-2 и координатор УП.
11.05.2022 у организацији педагога Маје Врачар, нина Барановски је одржала предавање о тешкоћама са којима се
суочавају глуве особе. на предавању су били 10 ученика УП, одељење 1-2 са разредним старешином Александром
Мијовић и координатором УП
12.05.2022 у центру за одговорну акцију у оквиру пројекта Баци 5 одржана је радионица о пружању вршњачке подршке и
помоћи младима. Радионици су присуствовали Катарина Стојићевић 1-1 и Мија Илић 2-3
24.05.2022 УП уплатио је новац 24.630 динара на рачун Славице Павловић која болује од рака јајника
25.05.2022 У нашој школи одржао се дан замене улога
27.05.2022 У нашој школи одржана је радионица пружање психосоцијалне помоћи и подршке. Радионицу су радили
Катарина Стојићевић 1-4, Михајло Николић и Ђорђе Шћекић 2-2, Мија Илић 2-3 ,Вукашин Арсић, Стефан Марсенић и
Милица Јонџа 2-4. Гости су били ученици друге економске школе из Београда и Лука Перић студент политичких наука
16.06.2022 Позив ученицима да бодре наше представнике на првом гласу Звездаре
24.06.2022 На првом гласу Звездаре нашу школу представљали су Милица Магдалена Стојиљков 1-1 која је освојила
друго место и Лука Најдановић 3-4 који је освојио треће место

У Београду, 14.09.2022.

_____________________________________________
Директор Томислав Алавања
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