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

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 20192022, водећи рачуна утврђеним приоритетима у оквиру следећих области:
Развојни циљ бр. 1. Подизање нивоа квалитета планирања наставе и учења, Област вредновања: Настава и учење
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
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•

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
•
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.

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

•

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

•
•
СЕПТЕМБАР 2021.

•
•
•
•

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.
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
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•

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;
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;
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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.
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);
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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,
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“
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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;
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
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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;
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;
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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)
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
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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-maturskogispita-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
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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;
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.
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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;
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.
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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;
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;
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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.
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Инструктивно педагошки рад свих облика образовно – васпитног рада;
Присуство и рад на седницама стручних органа;
Рад у Школском одбору и Савету родитеља;
Рад у Тиму за развојно планирање и Тиму за Самовредновање;
Сарадња са представницима друштвене средине;
Сарадња са социјалним партнерима;
Сарадња са родитељима;
Сарадња са Удружењем медицинских школа;
Сарадња са МПНТР - Школска управа (саветници, инспектори);
Рад на разрешавању текућих проблема, инспекције;
Сарадња са ученицима – појединачно и посредством Ученичког парламента;
Праћење ученика уписаних путем здравственог упута;
Сарадња са активом директора Звездара;
Сарадња са ГО Звездара; Сарадња са ОУП-ом Звездара;
Сарадња са Градским секретаријатом за образовање и социјалну заштиту;
Присуство угледним часовима;
Рад са приправницима.
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Педагошко инструктивни
увид и праћење образовноваспитног рада

Ангажовање директора у
области међународне
сарадње

Планирање и праћење
стручног усавршавања
наставника

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.
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
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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.

Стручно усавршавање
директора школе
(септембар 2021-септембар
2022)

●

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
Центар за учење Мина.

●

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
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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
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.
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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
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.
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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.
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
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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 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.
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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.
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
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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

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
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
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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

Није било повреда забране из чл.44. до 46 Закона о основама образовања и васпитања
Добра сарадња директора са представницима родитеља у Савету родитеља. Подстицање родитеља на сарадњу и
укључивање у рад школе, (родитељи – предавачи, сарадници на часовима), укључивање у волонтерске и
хуманитарне активности, присуствовање ваннаставним активностима школе. Директор подржао и промовисао
Протокол о сарадњи са родитељима. Редован појачан васпитни рад са ученицима и сарадња са родитељима који
чине дисциплинске повреде, имају велики број изостанака или недовољан успех, у сарадњи са одељењским
старешинама и стручним сарадницима. 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
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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,
зидарски и молерски радови и сви додатни послови опремања. Опремање дигиталног центра (17 фотеља, 3 радне
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 –
Запажања директора
компјутерски програм (11 комада), 11 hp рачунара, I7, 11 дисплеја 19 инча, 11 рачунарских подметача, 11,
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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
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

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

У Београду, 14.09.2022.

_____________________________________________
Директор Томислав Алавања

