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1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

1.1 Увод  

Геодетска техничка школа у Београду oд 1947. године постоји као самостална школа, под називом који 
и данас носи. Хронолошки гледано, наша школа је настала као један од одсека Средње техничке школе у 
Београду, под називом „Геодетски одсек” давне 1924. године. У оквиру Средње техничке школе постојимо све 
до 1947. године, када се оснива Геодетска техничка школа у Београду. Од тада до данас имамо потпуну 
независност, сва права и обавезе да развијамо и унапређујемо геодетску струку. До сада је школа образовала 
преко 8000 младих људи који су одабрали овај позив. Многи од њих су наставили даље школовање на вишим 
школама и факултетима у земљи, а неки од њих су отишли у иностранство на даље усавршавање или рад. 

1.2 Мисија школе  

Геодетска техничка школа образује геодетског техничара – геометра, у оквиру четворогодишњег 
школовања. Школа образује професионални кадар за потребе Републичког геодетског завода, геодетских и 
грађевинских фирми, као и за наставак школовања на високошколским установама. Геодетски техничар 
послује у делокругу решавања имовинско–правних односа, премера простора, утврђивања међа и утврђивања 
својине и власништва над земљишним парцелама и некретнинама. Геодета израђује геодетске карте или 
планове за потребе пројектовања путева, железница, хидрограђевинских објеката или за уређење насеља  у 
савременом друштву и налази своју адекватну примену у многим делатностима. 

1.3 Материјално-технички услови 

1.3.1 Школски простор 

Школа се налази у истој згради са Високом грађевинско–геодетском школом. Зграда је физички 
подељена. Теоријска настава одвија се у школи у 13 учионица и три кабинета опремљена умреженим 
рачунарима са приступом интернету. Школа има обележене терене у пространом дворишту за извођење 
практичне наставе у оквиру Геодетских мерења и рачунања. Такође, за потребе праксе, планирана је сарадња 
са РГЗ-ом и многим приватним геодетским агенцијама, а своја врата отворили су нам и Војногеографски 
институт, Грађевински факултет у Београду и Суботици, Факултет техничких наука у Новом Саду, као и 
компанија Веком и РБ Колубара. 

 
Укупна површина школе је 3065,5 квадратних метара, са следећим просторијама: 

 2 мултимедијалне учионице за геодезију и презентације, 

 2 кабинета за геодетске планове и техничко цртање, 

 кабинет за Техничку обраду у премеру, 

 кабинет за рачунарство и информатику и техничку обраду у премеру 

 2 специјализоване учионице,  

 осам  учионица опште намене,  

 блок просторија за физичко васпитање са теретаном и свлачионицама, 

 зборница, библиотека, четири  канцеларије, 

 просторија за смештај геодетских инструмената,  

 наставнички клуб, 

 школско игралиште и школско двориште и свечана сала коју користи спортско-плесни клуб Спин.  
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1.3.2 Наставна средства и опрема 

 

 
Поред наведеног, школа тренутно поседује 145 геодетских инструмената, од чега се 60 могу сматрати 
музејским експонатима, 5 савремених инструмената (1 дигитални нивелир,1 ГПС пријемник, 13 тоталних 
станица и 1 дигитални теодолит), као и 79 старијих модела инструмената (21 нивелир, 58 теодолита) старости 
преко 30 година. У редовној употреби у настави уз редовно сервисирање је 21 теодолит и 12 нивелира, као и 
50 флуоресцентних прслука за безбедан рад ученика на терену. 

 

1.4 Кадровски услови 

1.4.1 Квалификациона структура кадрова  

 

Име и презиме, занимање/функција Степен oбразовања 

Снежана Пандуровић Алексић - директор школе Грађевински факултет 

Ружица Петровић Гашевић– психолог Филозофски факултет 

Андрић Зорица – секретар Правни  факултет 

Матрак   Дара - шеф  рачуноводства Економски факултет 

Петровић Радмила – благајник Правно биротехничка V степен 

Синиша Стојковић-  домар Школа за ВКВ раднике 

Костић Гордана – спремачица Кожарска школа 

Тошић Биљана – спремачица Економска школа 
Ана Ђорђевић – спремачица Основна школа 
Стошић Горица  - спремачица Економска школа 
Гордана Михајловић – спремачица Основна школа 

Адемовић Марина – спремачица Основна школа 

Слађана Новаковић – спремачица Геодетска техничка школа 

Наставна средства и опрема 

рачунари у процесу наставе 79 

рачунари за административне послове 7 

лап топ 7 

видео бим са платном за пројекцију 8 

Телевизор 1 

Графоскоп 3 

беле табле 17 

копир апарат 2 

ласерски штампач 15 

дигитални фото апарат  2 

Касетофон 2 

таблет  21 
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Р.бр. 
Презиме и име 

професора Врста стручне спреме 

Проценат 
ангажова

ња у 
установи 

Поседовање 
лиценце за  

рад 

1.  Веселиновић Биљана Природно-математички фак. математика 105.55 Да 

2.  Маријана Милошевић Природно-математички 100 Да 

3.  Марија Ђекић Природно-математички 100 Да 

4.  Марија Радић Природно-математички 105.55 Да 

5.  Јањетовић Љиљана Природно-математички 100 Да 

6.  Верховшек  Татјана Природно-математички 100 Да 

7.  Ивандић Душица Географски факултет 100 Да 

8.  Трифуновић Жељко Природно-математички факултет 20 Да 

9.  Драгичевић Рада Филолошки факултет  српски језик 100 Да 

10.  Петровић Амира Филолошки факултет 100 Да 

11.  Лојаница  Оливера Филолошки факултет 100 Да 

12.  Драгана Трнавац Филолошки факултет 83.33 Да 

13.  Тијана Танасковић* Филолошки факултет 83.33 Не 

14.  Марковић Ивана Филолошки факултет 44 Да 

15.  Јагода Петровић-Укај Географски факултет 50 Да 

16.  Петровић  Весна Природно-математички 100 Да 

17.  Јелена Животић Факултет Мендељејев 22.22 Да 

18.  Слободанка Марковић Филолошки факултет 22.22 Да 

19.  Веселиновић Милена Филолошки факултет 77.78 Да 

20.  Петар Жарковић Филозофски факултет историја 100 Да 

21.  Александар Бркић Правни факултет 50 Да 

22.  Ристић Милан Факултет спорта и физичког васпитања 100 Да 

23.  Александар Радовић Факултет спорта и физичког васпитања 100 Да 

24.  Марија Обрадовић Економски факултет 100 Да 

25.  Јелена Јовичић Јовановић Грађевински факултет геодезија 100 Не 

26.  Бендић Маријана Грађевински факултет 100 Не 

27.  Ивановић Александра* Факултет техничких наука  100 Да 

28.  Чотра Милорад Грађевински факултет 100 Да 

29.  Милић Зорица Грађевински факултет 100 Да 

30.  Љубичић  Владимир Грађевински факултет 100 Да 

31.  Лазаревић Слободанка Грађевински факултет 100 Да 

32.  Ивковић Тамара* Факултет техничких наука 100 Да 

33.  Матејић Љиљана Грађевински факултет 100 Да 

34.  Милосављевић Лана* Грађевински факултет 100 Да 

35.  Пантић  Гордана Грађевински факултет 100 Да 

36.  Танасковић  Мила Грађевински факултет 100 Да 

37.  Видуловић Мира Грађевински факултет 100 Да 

38.  Ранковић Милица* Грађевински факултет 100 Да 

39.  Катић Катарина Грађевински факултет 100 Да 

40.  Мирјана Бубњевић* Грађевински факултет 100 Не 

41.  Тамара Ристић Грађевински факултет 100 Не 

42.  Стојковић  Горан Грађевински факултет 100 Да 

43.  Ђурђевић  Виолета Грађевински факултет 100 Да 

44.  Видуловић Даница Грађевински факултет 100 Не 

45.  Јелена Поповић Грађевински факултет 100 Не 

46.  Вукотић Јелена Грађевински факултет 100 Да 
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47.  Јурас Нинослав Грађевински факултет 100 Да 

48.  Милош Радосављевић Грађевински факултет 100 Да  

49.  Спасојевић Соња Грађевински факултет 100 Да 

50.  Ђоловић  Никола Богословски  факултет 100 Не 

51.  Марко Станковић Грађевински факултет 100 Да  

52.  Неда Софронић Грађевински факултет 100 Да  

53.  Миливојевић Мирјана Висока грађ.-геод. школа струк. студија 100 Не 

54.  Симић Милош Грађевински факултет 100 Не  

55.  Јелисавац Симо Грађевински факултет 90 Не  

56.  Милица Јовановић Грађевински факултет 100 Не  

57.  Стефанија Стојковић Грађевински факултет 100 Не  

58.  Зорана Николић Грађевински факултет 100 Не  

59.  Лука Кнежевић Грађевински факултет 100 Не  

60.  Невена Николић Грађевински факултет 100 Не  

*наставнице на породиљском и трудничком боловању 

1.5  Услови средине у којој школа ради 

Школа је лоцирана у самом центру града, на територији општине Звездара. Загађеност ваздуха 
изражена је посебно током зиме због дима и отровних гасова. Возила која саобраћају поред школе 
представљају извор буке. Самим тим, еколошки услови у којима се школа налази нису повољни. Око школе је 
бетонирано двориште са зеленим површинама и засађеним дрвећем. Ова корисна зелена површина ублажава 
неповољне услове, обогаћује ваздух кисеоником, задржава честице прашине и омогућава нашим ученицима 
неопходан простор за практичну наставу и пријатан боравак током одмора.  

Безбедност школског простора 
Положај школе и услови су повољни за безбедност ученика. Око школе је постављена ограда с 

капијама, које су током ноћи затворене. Школско двориште и спортски терени су осветљени, што доприноси 
повећању безбедности и осећаја сигурности ученика и запослених.   

Ресурси локалне средине 
У непосредној околини школе налазе се значајне институције са којима школа сарађује. Међу њима су 

Звездара театар, са којим сарађујемо у више аспеката, од којих је сваки у директној вези са спровођењем 
мисије школе и развојем наставног програма општеобразовних предмета, организацијом културних 
манифестација и других облика сарадње, полицијска станица Звездара, са којом сарађујемо на повећању 
безбедности ученика у школи, као и општина Звездара, са којом сарађујемо у бројним активностима које се у 
оквиру општине реализују, а од значаја су за ученике школе и ширу заједицу. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

2.1 Бројно стање ученика, одељења и група 

На почетку школске 2019 /2020.  године уписано је  542 ученика. На крају школске године у школи је 
било 514 ученика. Током првог полугодишта било је већег осипања ученика првог разреда који нису били 
сигурни у избор средње школе или су желели да упишу друге средње школе. 

 

Разред први други Трећи четврти укупно  

Број одељења 5 5 5 5 20 

Број ученика 
03.9.2019. 153 137 127 125 542 
31.1.2020. 137 133 127 123 520 

31.8.2020. 133 132 127 122 514 
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2.2 Распоред одељења и смена 

Школа је ове школске године остваривала рад у две смене, према распоредима који су усвојени на 
почетку школске године.   

Прва смена, пре  подне Друга  смена, после подне 

Време час Време 

8.00 – 8.45 1. 14.00 - 14.45 

8.50 – 9.35 2. 14.50 – 15.35 

9.40 – 10.25 3. 15.40 - 16.25 

Одмор  20  минута Одмор  20 минута 

10.45 – 11.30 4. 16.45- 17.25 

11.35 – 12.20 5. 17.30 - 18.15 

12.25 – 13.10 6. 17.20 - 19.05 

13.15 – 13.55 7. 19.10 - 19.55 

2.3 Календар рада школе 

Школа је радила према календару који се налази у Годишњем плану школе, а који је донело 
Министарство просвете. Прво полугодиште почело је у понедељак, 3. септембра 2019. године, а завршило се 
у петак, 31. јануара 2020. године. Друго полугодиште требало је да почне у уторак, 18. фебруара 2020. године.  
године, али је због епидемије грипа одлуком Министарства просвете почетак другог полугодишта одложен за 
24. фебруар. Због овога је школа израдила План надокнаде изгубљених часова током другог полугодишта. 
Међутим, услед пандемије и проглашења ванредног стања, од 16.марта 2020. Настава се одвијала онлајн и 
друго полугодиште је завршено 19.јуна 2020.године. Ученицима је било оогућено да, по посебно направљеном 
распореду, одговарају у школи.  

2.4 Одељењска старешинства 

ПРВИ  РАЗРЕД : ДРУГИ  РАЗРЕД : 

 прво Соња Спасојевић  прво Александар Радовић 

 друго Љиљана Јањетовић  друго Неда Софронић 

 треће Владимир Љубичић  треће Милош Радосављевић 

 четврто Мила Танасковић  четврто Катарина Катић 

 пето А.Ивановић/ Маријана Бендић  пето Јелена Поповић 

 
  

ТРЕЋИ  РАЗРЕД : ЧЕТВРТИ РАЗРЕД : 

 прво Милан Ристић  прво Мира Видуловић 

 друго Душица Ивандић  друго Биљана Веселиновић  

 треће  Оливера Лојаница  треће Марија Ђекић  

 четврто Горан Стојковић/ Тамара Ристић  четврто Милица  Ранковић/Милена Веселиновић 

 пето Виолетa Ђурђевић пето 
Нинослав Јурас 
 



Извештај о раду Геодетске техничке школе током  школске 2019/2020.године 

 

6 

 

3. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА И УСПЕХ УЧЕНИКА 

3.1 Извештај о успеху ученика 

3.1.1 Успех ученика на крају 1.класификационог периода 

 
Број ученика 

 1.разред 2.разред 3,разред 4.разред 

/1 28 28 24 26 

/2 27 27 27 27 

/3 29 27 24 25 
/4 28 25 26 21 

/5 28 25 26 24 

Укупно 140 132 127 123 

 
Број ученика са недовољним оценама 
 

 Са једном Са две Са три Са четири Са пет и 
више 

Укупно  

I-1 9 3 5 2 - 19 

I-2 5 2 3 2 2 14 

I-3 7 4 3 6 3 23 

I-4 7 5 6 3 1 22 

I-5 7 7 3 2 - 19 

Σ1 35 21 20 15 6 97 

II-1 8 5 4 - - 17 

II-2 9 7 2 2 1 21 

II-3 9 3 1 1 1 15 

II-4 6 2 3 2 1 14 

II-5 8 5 1 1 - 15 

Σ2 40 22 11 6 3 82 

III-1 6 9 3 1 1 21 

III-2 7 4 3 2 - 16 

III-3 6 2 2 1 - 11 

III-4 7 10 2 - 1 20 

III-5 6 3 2 1 - 15 

Σ3 32 28 12 5 2 79 

IV-1 3 4 2 3 4 16 

IV-2 7 3 1 2 1 14 

IV-3 4 11 1 - 1 17 

IV-4 4 5 4 3 - 16 

IV-5 1 3 3 6 2 15 

Σ4 19 26 11 14 8 78 

Σ 126 97 54 40 19 336 

 

 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 

Број неоцењених ученика 3 28 7 23 
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Изостајање ученика 
 
 

 Број ученика Број 
изостанака 

Оправданих Неоправданих Нерегулисани По ученику

1-1 28 501 462 15 24 17.9 

1-2 27 973 876 31 66 36 
1-3 29 700 577 46 77 24.1 

1-4 28 546 483 33 30 19.5 
1-5 28 995 934 61 - 35.5 

I 140 3715 3332 186 197 26.5 

2-1 28 1073 862 61 150 38.3 
2-2 27 724 583 77 64 26.8 

2-3 27 769 742 27 - 28.5 

2-4 25 668 603 26 39 26.7 
2-5 25 547 412 37 98 21.8 

II 132 3781 3202 228 351 28.6 

3-1 24 947 902 39 6 39.5 

3-2 27 1130 1058 56 16 41.9 

3-3 24 788 718 50 20 32.8 
3-4 26 1217 1127 25 65 46.8 

3-5 26 755 591 51 113 29.03 

III 127 4837 4396 221 220 38.08 

4-1 26 1300 1109 105 86 50 

4-2 27 1866 1781 85 - 69.1 

4-3 25 1343 1259 25 59 53.7 

4-4 21 1320 1118 51 151 62.8 

4-5 24 1265 1196 41 28 52.7 

IV 123 7094 6463 307 324 57.8 

Σ 522 19427 17392 942 1092 37.5 

 
Дисциплински поступци, изречене мере 

 Покренути 
поступци 

Изречене мере 

 
ПВР 

 
Дисц. 
пост. 

Опомена 
ОС 

Укор 
ОС 

Укор ОВ Укор 
директора 

Укор 
Наст.већа 

 
Искључење 

1-1 2 -       

1-2 1  10 1     

1-3 3  2  1    

1-4   2      

1-5 1  11      

I 7  25 1 1    

2-1 3  3      

2-2 9 1 7 2 1    

2-3 1  1      

2-4         

2-5 1  3      

II 14 1 14 2 1    
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3-1 1  5 1     

3-2 2  2 2     

3-3 2  3      

3-4         

3-5 6  3      

III 11  13 3     

4-1 6  6      

4-2 3  17 4     

4-3 5   2     
4-4 4  2 2     

4-5 3 2   1    

IV 21 2 25 8 1    

Σ 53 3 77 14 3    

 

 
ПРЕДМЕТ 

ПО ПРЕДМЕТИМА 

Број недовољних Број неоцењених 

I II III IV ∑ I II III IV ∑ 

Српски језик 32 - 3 7 42 8 26 3 3 40 

Енглески језик 31 18 - 13 62 7 - - 5 12 

Руски језик - - - - - - - - - - 

Физичко васпитање - - - - - 3 1 - 1 5 

Историја - - - - - 3 - - - 3 

Историја –од.теме - 6 - - 6 - - - - - 

Географија 23 - - - 23 4 - - - 4 

Примењена географија - 13 - - 13 - - - - - 

Математика 43 53 52 32 180 4 - - 4 8 

Информатика и рач. 7 42 - - 7 3 - - - 3 

Физика 11 - - - 11 4 - - - 4 

Нацртна геометрија 31 - - - 31 6 - - - 6 

Техничко цртање - - - - - 3 1 - - 4 

Геодезија 27 18 13 33 91 4 - 2 4 10 

ГМР 29 7 13 24 73 5 - - 5 10 

ТОП - 4 - 1 5 - - - 2 2 

Примењена геодезија - - 28 47 75 - - 1 8 9 

Геодетски планови - - 40 - 40 - - 2 12 14 

Катастар - - 13 - 13 - - - - - 

Картографија - - 2 - 2 - - - - - 

Увод у аналитичку геометрију - - 3 - 3 - - - - - 

Социологија - - - - - - - - 3 3 

Предузетништво - - - 16 16 - - - 7 7 

Фотограметрија  - - - 22 22 - - - 1 1 

Геодезија у инж. радовима - - - - - - - - 3 3 

Примењена математика - - - 11 11 - - - 6 6 

Верска настава - - - - - - - - - - 

Грађанско васпитање - - - - - - - - - - 

 
Успех ученика  
На основу података са одељенских већа може се закључити да је број ученика са недовољним оценама 

доста велики јер 336 ученика има недовољнe оценe, што је 64%.  Са једном недовољном је 126 ученика 



Извештај о раду Геодетске техничке школе током  школске 2019/2020.године 

 

9 

(24%), са две 97 (18.6%), са три 54 ученикa (10.3%), са четири 40 (7.7%) и са пет и више је 19 ученика, што 
чини 3.6%.  

Нaјвише ученика са недовољним оценама је у првом разреду где 69% ученика има недовољне оцене 
мада је и у свим другим разредима тај проценат изузетно висок, 62%.   

 
Укупан број неоцењених ученика је 61. Највише неоцењених, 28 ученика је у другом разреду који су 

углавном остали неоцењени из српског језика јер нису унете оцене са писменог, јер је дошло до промене 
наставника.  У првом разреду је 3 ученика неоцењено јер су се накнадно уписали у школу, у трећем 7, и  у 
четвртом већи број ученика, њих 23,  је остао неоцењен, од чега неки и из свих предмета, углавном због 
великог броја изостанака. 

 
Недовољне оцене по предметима 
Укупан број недовољних оцена је 726, од чега је 180 јединица из математике,  из геодезије 91, 

примењене геодезије 75, из ГМР-а 73. Следе енглески језик -62, српски језик -42, геодетски планови -40, 
нацртна геометрија -31, географија -23, фотограметрија -22, предузетништво -16, примењена географија и 
катастар по 13. 

На нивоу школе, ако се узме у обзир и број година слушања предмета, највише је недовољних из 
математике, примењена геодезије, нацртне геометрије, затим из фотограметрије, геодезије и геодетских 
планова.  

  
Владање ученика- од почетка школске године покренуто је 53 поступака појачаног васпитног рада и 3 

васпитно-дисциплинска поступка. До сада је изречено 77 опомена одељенског старешине, 14 укора 
одељенског старешине и 3 укора одељенског већа.  

 
Изостанци ученика 
Укупан број изостанака на крају 1.класификационог периода је 19427 што је за око хиљаду више у 

односу на прво тромесечје прошле школске године, а око 6000 више него пре две године. Оправданих 
изостанака је 17392, неоправданих 942 и нерегулисаних 1092. По ученику број изостанака је 37.5. Најмање 
изостанака на нивоу школе имају одељења првог разреда (26.5 по ученику, прошле године ученици првог 
разреда имали су 19 изостанака по ученику), а затим ученици другог разреда (29 по ученику). Најмање 
изостанака на нивоу школе имају одељења 1-1 (18 по ученику) и 1-4 (19,5 по ученику). У другом разреду 
најмање изостанака има одељење 2-5 – 21,8 по ученику, у трећем 3-5 - 29 по ученику. Највише изостанака 
имају одељења четвртог разреда- 7094 -58 по ученику. Највише изостанака имају одељења 4-2 (69 по 
ученику), затим 4-4 (63 по ученику), 4-3 (54 по ученику) , 4-5 (53 по ученику), 4-1 (50 по ученику). У осталим 
разредима највише изостанака је у одељењима 3-4 (46 по ученику), затим 3-2 (42) и 3-1 (39,5), 2-1 (38 по 
ученику), 1-2 (36) и 1-5 (35,5 по ученику).  

 
Реализација часова 
Часови су углавном реализовани према плану. Потребно је надокнадити часове српског језика у другом 

разреду који нису реализовани због боловања наставника.  
 

3.1.2 Успех ученика на крају 1.полугодишта 

Табела- успех ученика 
 
 

 Број 
ученика 

Одличних Врло 
добрих 

Добрих Довољних Недовољних Средња 
оцена 

1-1 28 - 8 6 - 13  
 

1,92 
1-2 26 2 7 - 1 15 

1-3 28 1 2 3 - 19 

1-4 28 1 2 7 - 17 

1-5 27 1 5 5 - 13 

I 137 5 24 21 1 77 
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2-1 28 1 4 10 - 10  
 

2,21 
2-2 27 1 5 5 - 15 

2-3 28 1 3 11 - 13 

2-4 25 1 6 6 - 10 

2-5 25 2 5 5 - 13 

II 133 6 23 37  61 

3-1 24 1 2 6 - 13  
 

2,11 
3-2 27 2 4 5 - 13 

3-3 24 2 7 6 - 9 
3-4 26 1 6 4 - 14 

3-5 26 1 4 4 - 17 

III 127 7 23 25 - 66 

4-1 26 - 6 6 - 11  
 

2,17 
4-2 27 3 8 5 - 4 

4-3 25 5 4 5 2 7 
4-4 21 1 4 2 - 11 

4-5 24 1 3 5 - 12 

IV 123 10 25 23 2 45 

Σ 520 28 95 106 3 249 2,1 

 
Одличних 5,4%, врло добрих 18,3%, добрих20,4%, довољан 3 ученика, 48% ученика има недовољан 

успех. Средња оцена 2,1.  
 
Неоцењени ученици 

 

  I II  III IV 

Број неоцењених 
ученика 

9 8 7 16 

 
Табеларни приказ- Број ученика са недовољним оценама 

 

 Са једном Са две Са три Са четири Са пет и 
више 

Укупно  

I-1 7 3 - 2 1 13 

I-2 6 3 3 1 2 15 

I-3 7 4 2 3 3 19 

I-4 3 5 1 1 7 17 

I-5 4 2 5 1 1 13 

Σ1 27 17 11 8 14 77 

II-1 3 4 2 1 - 10 

II-2 2 7 2 2 2 15 

II-3 4 4 2 3 - 13 

II-4 4 4 2 - - 10 

II-5 4 5 2 - 2 13 

Σ2 17 24 10 6 4 61 

III-1 3 4 5 - 1 13 

III-2 5 3 - 3 2 13 

III-3 5 2 1 - 1 9 

III-4 9 3 1 - 1 14 

III-5 5 4 2 3 3 17 

Σ3 27 16 9 6 8 66 
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IV-1 3 1 4 2 1 11 

IV-2 3 1 1 1 2 8 

IV-3 2 - 2 - 3 7 

IV-4 5 2 - 3 1 11 

IV-5 6 1 1 2 5 15 

Σ4 19 5 8 8 12 52 

Σ 90 62 38 28 38 256 

  
Од укупног броја ученика 256 има недовољне оцене,  што чини 48% , а њих 66, што је 12,7% од 

укупног броја ученика има четири и више недовољних оцена.  
Пет и више недовољних има 38 ученика, што чини 7% укупног броја ученика.  

 
 Изостајање ученика 

 
 

 Број ученика Број 
изостанака 

Оправданих Неоправданих Нерегулисани По ученику

1-1 28 1462 1424 38 - 52,3 

1-2 26 1648 1566 82 - 63,4 
1-3 28 1717 1638 79 - 61,3 

1-4 28 1489 1407 82 - 53,2 
1-5 27 2169 2091 78 - 80,3 

I 137 8485 8126 359  62 

2-1 28 2570 2357 97 116 91,8 

2-2 27 2050 1893 157 - 75,9 

2-3 28 1996 1932 64 - 71,3 

2-4 25 1716 1522 69 125 68,6 

2-5 25 1262 1183 79 - 50,5 

II 133 9594 8887 466 241 72 

3-1 24 2516 2403 113 - 104,8 

3-2 27 2517 2335 182 - 93,2 

3-3 24 1854 1744 110 - 77,2 
3-4 26 2588 2508 80 - 99,5 

3-5 26 1814 1683 131 - 69,8 

III 127 11289 10673 616  89 

4-1 26 2982 2773 132 77 114,7 

4-2 27 3904 3546 212 146 144,6 

4-3 25 3047 2967 80 - 121,9 

4-4 21 2917 2786 131 - 138,9 

4-5 24 2983 2818 79 86 124,3 

IV 123 15833 14890 634 309 128,7 

Σ 520 45201 42576 2075 550 87 

 
Прво полугодиште је завршено са великим бројем изостанака, и оправданих и неоправданих. 

Најмање изостанака је у одељењима првог разреда, где је укупно 8485 изостанака, односно 62 по ученику 
(прошле године је било 54 по ученику). Одељења са најмањим бројем изостанака узимајући у обзир и број 
ученика у одељењу, су 2-5 (укупно 1262, по ученику 50,5), 1-1 (укупно 1462, по ученику 52,3) и одељење 1-4 
(1489, 53,2 по ученику). Највише изостанака је у одељењима четвртог разреда, 128,7 по ученику (прошле 
године је било 104 по ученику). Највише изостанака на нивоу школе, узимајући у обзир и број ученика у 
одељењу, има одељење 4-2- 144,6 по ученику, затим одељења 4-4- 138,9 по ученику, 4-5- 124,3 по ученику, 4-
3- 121,9 п ученику, 4-1- 114,7 по ученику, затим 3-1- 104,8 по ученику, 3-4- 99,5 по ученику, 3-2- 93,2 по ученику, 
2-1- 91,8 по ученику. 
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Дисциплински поступци, изречене мере 
 

 Опомена ОС Укор ОС Укор ОВ Укор 
директора 

Укор НВ 

1.разред 28 10 4   
2.разред 19 10 5 1  

3.разред 33 19 9   
4.разред 22 11 1 1  

УКУПНО 102 50 19 2 - 

 
Поступци појачног васпитног рада 

1.разред 4+3+3+1=11 
2.разред 2+11+4+1+2=20 
3.разед 5+2+4+4+12=27 
4.разред 7+13+6+10+11=47 
Укупно 105 
Дисциплински  поступци-  4 у другом, 4 у трећем, 2 у четвртом, укупно 10 

 
Похваљени ученици 

 
1-2 
Ирина Дабић, одличан успех и примерно владање 
Никола Лукић, одличан успех и примерно владање 
1-3 
Ана Давидовић, одличан успех и примерно владање 
Стефана Старчевић, 1.место на општинском такмичењу из рукомета 
Митић Милица, 1.место на општинском такмичењу из рукомета 
1-4 
Страхиња Маринковић, одличан успех и примерно владање 
1-5 
Никола Туфегџић, одличан успех и примерно владање 
Јелена Милановић, због редовног присуства на настави 
2-1 
Милица Јевтић, одличан успех и примерно владање и ангажовање у ваннаставним активностима и 

секцијама у школи 
2-2 
Башић Ивана, оличан успех и примерно владање 
2-3 
Никола Гајић, одличан успех и примерно владање 
2-4 
Костић Стефан, одличан успех и примерно владање 
2-5 
Анђелина Грујичић, одличан успех и примерно владање 
Урош Оцокољић, одличан успех и примерно владање 
3-1 
Јован Милић, одличан успех и примерно владање 
3-2 
Марашевић Урош, одличан успех и примерно владање  
Ћировић Крстина, одличан успех и примерно владање 
3-3 
Анђела Голубовић, одличан успех и примерно владање 
Павловић Александар, одличан успех и примерно владање 
3-4 
Стефан Живковић, одличан успех 5.00 и примерно владање 
3-5 
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Никола Башић, одличан успех и примерно владање 
4-2 
Бабић Милан, одличан успех и примерно владање 
Радовановић Стефан,  одличан успех и примерно владање  
Сара Пауновић, одличан успех и примерно владање 
4-3 
Теодоровић Теодора, одличан успех и примерно владање 
Горана Маринковић, одличан успех и примерно владање 
4-4 
Топаловић Марко, одличан успех и примерно владање 
4-5 
Вучетић Драган, одличан успех и примерно владање 
Горан Илијази, прво место у трци на 1000 метара на општинском такмичењу 
Марко Грбић, треће место у штафети 4*400 метара на општинском такмичењу  
 

3.1.3 Успех ученика на 3.класификационом периоду 

У априлу су одржане седнице одељењских већа, путем платформе Microsoft teams. С обзиром да је у 
претходном периоду (од 16.марта) са преласком на онлајн наставу, постојала потреба за формативним 
оцењивањем, на овим седницама наставници су размотрили и продускутовали постигнућа, ангажованост и 
рад ученика, дефинисали ученике који се не укључују или се недовољно укључују у рад и направљен је план 
појачаног рада са тим ученицима и њиховим родитељима.  

  3.1.4 Успех ученика на крају 2.полугодишта  

А) Успех ученика 4. разреда 
 

Табела- успех ученика 
 

 Број ученика Одличних Врло 
добрих 

Добрих Довољних Недовољних 

4-1 26 1 7 17 - 1 
4-2 27 5 6 14 2 - 

4-3 24 5 5 9 4 - 

4-4 21 3 2 15 1 - 
4-5 24 2 5 11 3 3 

IV 122 16 25 66 10 4 

 
На матуру излази 
4-1 24 ученика 
4-2 27 ученика 
4-3 24 ученика 
4-4 21 ученик 
4-5  21 ученик 

УКУПНО 117 ученика 
 
Похваљени ученици 

4-1  
Игор Вукашиновић 
4-2  
Бабић Милан 
Марковић Никола 
Лекић Дајана 
Пауновић Сара 
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Радовановић Стефан 
4-3  
Теодора Теодоровић 
Горана Маринковић 
Марко Јошић 
Александар Шљивић 
Бранко Момчиловић 
4-4  
Марко Топаловић 
Ћосић Димитрије 
Дунић Глигорије 
 
4-5  
Драган Вучетић 
Немања Попчевић 
Горан Илијази и Марко Грбић, за успех у спортским такмичењима 
 

Изостајање ученика и изречене васпитно дисциплинске мере 
 

 

 Опомена ОС Укор ОС Укор ОВ Укор 
директора 

Укор Наст. 
Већа 

4-1 3 6 - - - 

4-2 20 12 7 - - 

4-3 - - 3 - - 

4-4 3 6 1 - - 

4-5 7 3 1 1 - 

УКУПНО 33 27 12 1 - 

 
Укупно је вођено 48 поступака појачаног васпитног рада и 4 васпитно- дисциплинска поступка.  
 

Б) Успех ученика 1.- 3. разреда 
 
Табела- успех ученика 

 

 Број 
ученика 

Одличних Врло 
добрих 

Добрих Довољних На поправни 
испит 

Неоцењени Понавља 
разред 

1-1 27 2 9 16 - 1 - - 

1-2 26 3 8 12 1 2 - - 

1-3 26 1 5 12 - 7 - 1 

1-4 28 2 9 10 - 7 - 1 

1-5 26 1 10 11 - 3 - 1 

 Број ученика Број 
изостанака 

Оправданих Неоправданих 

4-1 26 3691 3539 152 
4-2 27 4402 3904 228 

4-3 24 2998 2905 93 

4-4 21 3363 3217 146 
4-5 24 3485 3371 114 

IV 122 17669 16936 733 
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I 133 9 41 61 1 20 - 3 

2-1 27 2 9 12 - 4 - - 

2-2 27 1 11 11 1 3 - - 

2-3 28 3 9 14 1 1 - - 

2-4 25 1 10 12 - 2 - - 
2-5 25 2 10 13 - - - - 

II 132 9 49 62 2 10 - - 

3-1 24 2 3 14 - 5 - - 
3-2 27 2 6 14 1 2 - 2 

3-3 24 5 9 9 - 1 - - 

3-4 26 2 7 16 - 1 - - 
3-5 26 1 6 15 - 4 - - 

III 127 12 31 78 1 13 - 2 

Σ 392 30 121 201 4 43 - 5 

 Од укупног броја ученика од 1. до 3. разреда 30 је одличних (7,6%), 121 врло добар (30,9%), 201 
добрих (51,3%), довољних 4  (1,02%) и 43 недовољних (10,9%). 5 ученика понавља разред, што је 1,3%. У 
односу на прошлу школску годину одличних је исти број, а много је више врло добрих, па и добрих ученика, 
док је број недовољних ученика дупло мањи.   

Разред понављају Т.Б. 1-3, С. Д. 1-4, А. Д. 1-5, Н. П. и А.М. 3-2.  
Похваљују се следећи ученици: 
Никола Благојевић, 1-1, за одличан успех и примерно владање 
Ивана Петровић 1-1, за одличан успех и примерно владање 
Ирина Дабић 1-2, за одличан успех и примерно владање 
Урош Здјелар 1-2, за одличан успех и примерно владање 
Никола Лукић 1-2, за одличан успех и примерно владање 
Ана Давидовић 1-3, за одличан успех 5,00 и примерно владање 
СтрахињаМаринковић 1-4, за одличан успех 5,00 и примерно владање 
Михајло Миленковић 1-4,  за одличан успех и примерно владање 
Никола Туфегџић 1-5,  за одличан успех и примерно владање 
Милица Јевтић 2-1, за одличан успех и примерно владање 
Игор Мандић 2-1, за марљивост у раду и примерно владање 
Ивана Башић 2-2, за одличан успех и примерно владање 
Никола Гајић 2-3, за одличан успех и примерно владање 
Матеја Савић 2-3, за одличан успех и примерно владање 
Драгољуб Степановић 2-3, за одличан успех и примерно владање  
Стефан Костић 2-4,  за одличан успех и примерно владањe 
Анђелина Грујичић 2-5, за одличан успех 5.00 и примерно владање 
Урош Оцокољић 2-5, за одличан успех и примерно владање 
Милић Јован 3-1, за одличан успех и примерно владање 
Мила Ристић 3-1, за одличан успех и примерно владање 
Урош Марашевић 3-2, за одличан успех и примерно владање 
Крстина Ћировић 3-2, за одличан успех и примерно владање 
Анђела Голубовић 3-3, за одличан успех и примерно владање 
Ана Кузмановић 3-3, за одличан успех и примерно владање 
Александар Павловић 3-3, за одличан успех и примерно владање 
Александар Живановић 3-3, за одличан успех и примерно владање 
Анастасија Милошевић 3-3, за одличан успех и примерно владање 
Стефан Живковић 3-4, за одличан успех 5,00 и примерно владање  
Марко Мрдаковић 3-4, за одличан успех и примерно владање 
Никола Башић 3-5, за одличан успех и примерно владање 
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Изостајање ученика 
 

 Број ученика Број 
изостанака 

Оправданих Неоправданих 

1-1 27 1585 1545 40 

1-2 26 1966 1855 111 
1-3 26 1511 1427 84 

1-4 28 1644 1561 83 

1-5 26 2340 2259 81 

I 133 9046 8647 399 

2-1 27 2578 2467 111 

2-2 27 2329 2145 184 

2-3 28 2206 2133 73 

2-4 25 2136 2051 85 

2-5 25 1488 1390 98 

II 132 10737 10186 551 

3-1 24 2856 2731 125 
3-2 27 3043 2842 201 

3-3 24 2053 1933 120 
3-4 26 3090 2987 103 

3-5 26 1967 1830 137 

III 127 13009 12323 686 

Σ 392 32792 31156 1636 

 
Број изостанака је израчунат на основу података до ванредне ситуације и преласка на онлајн наставу. 

Имајући у виду да је онлајн настава (без нових изостанака) трајала од 16.марта све до краја 2.полугодишта, 
број изостанака направљен до 16.марта је изузетно велики. На нивоу школе то је 84 изостанка по ученику, од 
чега у првом разреду 68 по ученику, у другом 82 по ученику и у трећем 103 по ученику, а у трећем чак 147 по 
ученику. Поређења ради, на крају прошле школске године број изостанака на нивоу школе, по ученику, био је 
131,6 изостанак по ученику. Најмањи број изостанака је у 2-5 (59 по ученику). Највише изостанка је у одељењу 
3-4- 119 по ученику.  

 
Дисциплински поступци, изречене мере 
 
 

 Поступци Изречене мере 

ПВР ДИСЦ. Опомена 
ОС 

Укор ОС Укор ОВ Укор 
дир. 

Укор 
Наст.већа 

1.разред 15 - 22 13 4 - - 
2.разред 20 3 18 16 4 2 - 

3.разред 26 2 31 13 13 - - 
УКУПНО 61 5 71 42 21 2 - 
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ПРЕДМЕТ 

Оцене  

5 4 3 2 1 Н 

Српски језик 40 64 122 160 5 - 

Енглески језик 64 53 71 154 4 - 

Руски језик 9 9 6 7 - - 

Физичко васпитање 360 16 13 3 - - 

Историја 20 42 53 18 - - 
Историја –од.теме 11 24 28 14 - - 

Географија 9 13 22 79 10 - 

Примењена географија 16 18 24 66 8 - 
Математика 15 27 58 282 14 - 

Информатика и рач. 50 52 26 5 - - 

Физика 29 39 65 132 - - 
Нацртна геометрија 21 29 35 49 - - 

Техничко цртање 94 90 61 27 - - 
Геодезија 29 58 99 118 6 - 

ГМР 65 69 107 113 39 - 

ТОП 33 39 78 109 - - 
Примењена геодезија 11 5 13 89 9 - 

Геодетски планови 8 17 44 57 1 - 

Катастар 9 13 37 510- - - 
Картографија 10 21 37 25 - - 

Увод у аналитичку геометрију 6 8 5 14 1 - 

  3.1.5 Успех ученика на крају школске године  

Табела- успех ученика 
 

 број структура успеха број 

разред и       ученика 
 врло   

понавља ученика у 

одељење         31. август одличних      добрих        добрих         довољних разред 2020/21 

1-1 27 2 9 16 0 0 27 

1-2 26 3 8 13 2 0 26 

1-3 25 1 5 18 0 1 24 

1-4 28 2 9 16 0 1 27 

1-5 26 1 10 14 0 1 25 

укупно 132 9 41 77 2 3 129 

 број структура успеха број 

      разред и      ученика 
 врло   

понавља ученика у 

        одељење  31. август         одличних      добрих      добрих          довољних разред 2020/21 

2-1 27 2 9 14 0 2 25 

2-2 27 1 11 13 2 0 27 

2-3 28 3 9 14 2 0 28 

2-4 25 1 10 14 0 0 25 

2-5 25 2 10 13 0 0 25 

укупно 132 9 49 68 4 2 130 
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  број структура успеха број 

разред и ученика   врло     понавља ученика у 

одељење 31. август одличних добрих добрих довољних разред 2020/21 

3-1 24 2 3 18 0 1 23 

3-2 27 2 6 16 1 2 25 

3-3 24 5 9 10 0 0 24 

3-4 26 2 7 16 1 0 26 

3-5 26 1 6 17 0 2 24 

укупно 127 12 31 77 2 5 122 

 

  број структура успеха 

разред и ученика   врло     понавља 

одељење 31. август одличних добрих добрих довољних разред 

4-1 26 1 7 17 1 0 

4-2 27 5 6 14 2 0 

4-3 24 5 6 9 4 0 

4-4 21 3 2 15 1 0 

4-5 24 2 5 13 4 0 

 

3.2 Ученик генерације 

У складу са Правилником о избору ученика генерације Геодетске техничке школе (дел.бр.01-469 од 
3.4.2018.), комисија у саставу 

1. Зорица Милић, наставник стручних предмета 
2. Рада Драгичевић, наставник српског језика 
3. Анђела Голубовић, представник Ученичког парламента 
4. Маја Кнежевић, представник Савета родитеља 
5. Ружица Петровић Гашевић, психолог школе 

 
на основу следећих критеријума, утврђених Правилником, 

1. Успех у учењу и владању и редовност похађања наставе 
2. Успех на такмичењима из наставних предмета - математика, ГМР, ТОП 
3. Успех на конкурсима, изложбама, смотрама, пројектима, сајмовима ученичких достигнућа и другим 

такмичењима 
4. Успех на спортским такмичењима у којима презентује школу 
5. Активности и доприноси у раду школских секција и на школским манифестацијама 
6. Рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента 

 
Утврдила је следећу ранг листу кандидата за ученике генерације Геодетске техничке школе за школску 
2019/2020. годину 
 

Име и презиме 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. УКУПНО 

1.Драган Вучетић 152,08 39,00 - - 14,00 - 205,08 

2.Стефан Радовановић 142,03 23,00 4,00 - 20,00 3,00 192,03 
3.Теодора Теодоровић 160,00 23,50 - - - - 183,50 

4.Бранко Момчиловић 150,55 14,50 - 2,50 - - 167,55 

5.Милан Бабић 143,63 20,00 - - - - 163,63 
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6.Марко Јошић 153,88 5,50 - - - - 159,38 

7.Александар Шљивић 137,96 16,50 - 0,50 1,00 2,50 157,96 

8.Горана Маринковић 155,00 1,50 - - - - 156,50 
 

На основу сачињене ранг листе, Комисија за ученика генерације Геодетске техничке школе у школској 
2019/2020. години предлoжила је  Вучетић Драгана  ученика 4-5. 

 
Наставничко веће донело је на 8. седници одржаној 3.6.2020., одлуку да Ученик генерације школске 

2019/2020. године буде ученик Драган Вучетић  4-5.  

3.3 Успех ученика на такмичењима 

3.3.1 Спортска такмичења 

 
Током првог полугодишта ученици су учествовали на општинским школским такмичењима из фудбала, 

одбојке, кошарке,рукомета и атлетике. 
На такмичењима остварени су запажени резултати из: 

1. Кошарке (девојчице друго место) 
2. Атлетика (прва места Далиборка Митровић-трчање на 800м, Матић Лазар-бацање кугле, 

Грбић Марко- 1000м, Ђорђевић Никола- скок у даљ) 
3. Рукомет ( девојчице прво место) 

Поред учешћа на општинским такмичењима, организована су такмичења и унутар школе између 
одељења другог разреда из одбојке. Победник је било одељење II1. 

 

3.3.2 „Пословни изазов“ 

У организацији Достигнућа младих у Србији и ове школске године одржано је Шесто регионално 
такмичење “Пословни изазов” за ученике школа са подручја Београда. Такмичење је одржано 21. децембра 
2019. године. 

О  такмичењу 
Најбоља припрема за ученике који желе да оснивају ученичке компаније је свакако такмичење 

Пословни изазов чији концепт је тако састављен да представља увод у програм Ученичка компанија. У 
динамичној атмосфери, ово једнодневно такмичење пружа ученицима прилику да развију самопоуздање, 
способност креативног размишљања и тимског рада, као и да овладају комуникацијским и презентацијским 
вештинама. 

Пословни изазов је једнодневно такмичење (у трајању од 9.00 до 19.00 сати) конципирано тако да 
окупи 100 средњошколаца из различитих школа који се деле у тимове од по 4-5 ученика. У одређеном 
временском периоду (неколико сати) тимови ученика осмишљавају бизнис идеју као одговор на “изазов” који 
им поставља домаћин такмичења. Током рада, сваки тим има лаптоп и приступ интернету. Ученици 
осмишљавају бизнис план и израђују powerpoint презентацију. Сваки тим има свог бизнис волонтера који је ту 
да свом тиму помогне саветима, предлозима и искуством. На крају дана, тимови излазе пред стручни жири и 
држе презентацију. Три првопласирана тима добијају награде и пласирају се на национално финале. 

Ученици Геодетске техничке школе на такмичењу “Пословни изазов” 
Шесто регионално такмичење “Пословни изазов” одржано је у хотелу “М”, Булевар ослобођења 56а у 

Београду. Одабир ученика за такмичење урадили су: Јурас Нинослав - ментор (прошао обуку у организацији 
Достигнућа младих у Србији) и наставница предузетништва Марија Обрадовић. Геодетску техничку школу 
представљало је троје ученика: Живановић Огњен, ученик другог разреда, Јованов Катарина и 
Радовановић Стефан, ученици четвртог разреда. 

Задатак на овогодишњем такмичењу 
Такмичење је окупило 110 ученика из 32 средње школе из београдских општина. Петочлани тимови 

састављени од ученика из различитих школа добили су задатак да осмисле производ или услугу која ће 
допринети повећању броја гледалаца спортских догађаја. Уз помоћ пословних ментора креирали су бизнис 
планове за своје идеје које су на крају дана у троминутној презентацији представили члановима жирија 
запослени у UniCredit Bank, Универзитет Metropolitan, телевизија O2, Spice Factory. 
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Победник овогодишњег такмичења је идеја о апликацији за мобилне телефоне која омогућава 
гледаоцима да у реалном времену нагађају исход утакмица и освајају награде. 

Пословни изазов је реализовала организација Достигнућа младих у Србији уз финансијску подршку 
Министарства омладине и спорта, UniCredit банке, Америчке агенције за међународни развој USAID, 
компаније Oracle и Универзитета Метрополитан. 

Наши представници распоређени у различите тимове, упознали су нове другаре који се школују за 
различита занимања. Размењујући идеје и тимским радом са, до почетка такмичења, непознатим особама 
ученици су се упознали са савременим начином пословања, мотивисани су да размишљају проактивно и да 
своје идеје спроведу у дело. Поред ових циљева такмичења, ученици су унапредили свој предузетнички дух и 
стекли искуство које им може помоћи при запошљавању. 

Нажалост ниједан наш представник није прошао у други круг такмичења - национално финале. 
Посебно се захваљујем директорки школе Снежани Пандуровић на подршци и разумевању које је 

много значи нашим ученицима и њиховим менторима. 

3.4 Извештај о реализацији допунске и додатне наставе 

Током школске 2019/2020. године одржан је велики број часова допунске наставе, о чему постоји 
детаљна евиденција у Е-дневнику. Допунска настава реализована је за све предмете. Проблем је што 
ученици често избегавају да присуствују часовима допунске наставе и требало би радити на њиховој 
мотивацији да уз помоћ ових часова унапреде своја постигнућа. Током другог полугодишта, односно од 
16.марта настава се реализовала онлајн, путем платформи, па су се и часови допунске наставе реализовали 
на овај начин. За ученике који су желели да одговарају у школи организовани су часови по посебном 
распореду. 

3.5  Извештај о реализацији блок наставе 

Блок настава у школи је у првом полугодишту планирана за ученике 1. разреда и реализована у периду 
од 16.09. до 17.10.2019. године. 

Координатор и организатор блок наставе у школи, Зорица Милић, припремила је за све наставнике: 
1. Глобални и оперативни план рада 
2. Распоред реализације по одељењима и групама 
3. Дневник рада са задацима за ученике 
4. Упутство за наставнике 

Припремљен материјал објављен је на огласној табли и предат лично свим наставницима. (Прилози су 
саставни део извештаја) 

На основу Дневника рада, које су ученици водили током блок наставе и извештаја које су задужени 
наставници доставили на Стручном већу наставника геодетских предмета, може се закључити да су ученици 
остварили планиране циљеве и исходе блок наставе. 

 
Блок настава за ученике четвртог разреда у фирмама је планирана и реализована у периду од 23.09. 

до 27.09.2019. године. 
Сви редовни ученици, по препоруци стручног актива, блок наставу су реализовали у приватним 

геодетским фирмама, по целој Србији. Највећи број ученика блок наставу је реализовао у приватним 
геодетским фирмама где су били и претходних година. 

Републички геодетски завод одбио је да прими ученике због повећаног обима посла. Координатора 
блок наставе обавестила је секретарица директора телефонским путем. 

На основу дневника рада, које су ученици водили током блок наставе и извештаја, које је смо добили од 
овлашћених лица у фирмама, може се закључити да су ученици остварили планиране циљеве и исходе блок 
наставе као и да Школа може рачунати на даљу сарадњу са тим геодетским фирмама. 

Блок настава у геодетским организацијама је планирана и реализована у периoду од 23.09. до 
27.09.2019. године за ученике 4.разреда. 

Сви редовни ученици, по препоруци стручног актива, блок наставу су реализовали у приватним 
геодетским фирмама, по целој Србији. Ове године 59 геодетских организација учествовало је припремању 
ученике за обављање будућег занимања. Највећи број ученика блок наставу је реализовао у приватним 
геодетским фирмама где су били и претходних година. 
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Републички геодетски завод одбио је да прими ученике због повећаног обима посла. Координатора 
блок наставе обавестила је секретарица директора телефонским путем. 

Ученик 4-1 разреда Н.Н. није обавио блок наставу из здравствених разлога. 
На основу дневника рада, које су ученици водили током блок наставе и извештаја, које је смо добили од 

овлашћених лица у фирмама, може се закључити да су ученици остварили планиране циљеве и исходе блок 
наставе као и да Школа може рачунати на даљу сарадњу са тим геодетским фирмама. 

Блок настава за ученике другог и трећег разреда, није одржана у геодетским фирмама како је 
планирано услед пандемије COVID-19-a.  

 

3.6 Извештај о реализацији припремне наставе 

 
С обзиром на ситуацију, припремна настава је реализована у школи и путем наставе на даљину. 

Највећи део, током периода припреме за јунски рок, реализован је путем платформи Гугл учионица. 
Наставнице Марина Јовић и Тамара Ристић снимиле су видео лекције са припремом за матуранте из 
предмета Геодетски планови и Катастар. На захтев ЗУОВа, снимане су видео лекције као припрема за 
матурске испите које су припремили Неда Софронић, Тамара Ристић, Даница Видуловић и Милош 
Радосављевић. Милош Радосављевић и Гордана Пантић су учествовали у изради теста у гугл форми који је 
постављен на ЗУОВом сајту и служио за припрему за полагање стручно-теоријске провере знања на 
матурском испита. 

3.7 Извештај о успеху на матурским испитима 

Успех ученика на матурском испиту у јунском року 
 

Матурски испит у јунском року одржан је у школи, уз поштовање свих мера безбедности и по посебно 
направљеном распореду. На испит је изашло 118 ученика, а положоило је 99 ученика (83.9%). 

 

Број ученика 
У 

процентима 
% 

Укупно ученика који су изашли на 
матурски испит 

118 100,00 

Положило 99 83,90 

Није положило 19 16,10 

Није изашло 0 0,00 

 

 

Број ученика 
У 

процентима 
% 

Одличних 16 13,56 

Врло добрих 46 38,98 

Добрих 35 29,66 

Довољних 2 1,69 

 
99 83,90 
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Успех по предметима Одличних  Врло 
добрих 

Добрих  Довољних  Недово-
љних  

Укупно  Просечна 
оцена 

 
 
 

Средња 
оцена 

Српски језик и књижевност 

 
 

25 27 50 15 0 117 3,53 

Провера стручно-теоријских 
знања из групе предмета 
 

21 27 33 22 15 118 3,14 

Практична провера гласвних 
стручних компетенција 
израдиом три задатка 

50 31 27 4 6 118 3,97 3,55 

 
 
Успех ученика у августовском матурском року 
Матурски испит одржан је у периоду од 25.08.2020. до 31.08.2020. Број кандидата који су приступили 

полагању испита- теста је 24. Сви кандидати су успешно положили испит. Следећег дана одржан је матурски 
испит из катастра непокретности и уређења земљишне територије. Испит је успешно положило 13 кандидата. 
На испиту из геодетских мерења и рачунања било је 8 ученика. Сви ученици су положили овај део испита. 
Испит из геодетских планова од 11 кандидата, који су изашли на испит, 10 кандидата је успешно положило. 

 
Излазност на матурски испит Број ученика У процентима% 

Укупно ученика који су изашли на матуру 29 100 

Положило  26 89,66 

Није положило 3 10,34 

Није изашло 0 0,00 

 

Остварен успех на матурском испиту Број ученика У процентима% 

Одличан  1 3,45 
Врло добрих 9 31,03 

Добрих  11 37,93 

Довољних  5 17,24 
УКУПНО 26 89,66 

 
Успех по предметима Одличних  Врло 

добрих 
Добрих  Довољних  Недово-

љних  
Укупно  Просечна 

оцена 
 
 
 

Средња 
оцена 

Српски језик и књижевност 

 
 

2 3 13 10 0 28 2,89 

Провера стручно-теоријских 
знања из групе предмета 
 

8 5 5 11 0 29 3,34 

Практична провера гласвних 
стручних компетенција 
израдиом три задатка 

4 9 8 6 2 29 3,24 3,16 

Детаљан извештај, са прегледом успеха по предметима и одељењима налази се у школској 
документацији. 

4. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

4.1 Секције 

4.1.1 Извештај о раду драмско рецитаторске  секције за школску 2019/20. годину 

Драмска секција школе је почела са радом 03. 09. 2019. године. 
Представу за прославу Дана школе су припремиле професорке Оливера Лојаница и Драгана Трнавац. 

Целокупан програм и представа под називом ,,3096 дана са Наташом Кампуш'' је изведена 15. 10. 2019. 
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године у Звездара театру. Пробе драмске секције су одржаване два, три пута недељно, а учесталије пред 
наступ. Чланови секције су ученици: Милица Јевтић, Кјара Ракуљ, Катарина Јованов, Никола Лукачев, Сава 
Михајловић и Стефан Радовановић. Изабран је и најбољи Наградни темат, а награду је добио ученик 
Александар Марковић. 

Током првог полугодишта реализована је и Светосавска приредба. Приредбу су припремиле 
професорке Рада Драгичевић, Оливера Лојаница, Драгана Трнавац и Тијана Танасковић. Ученици који су 
учествовали у приредби су: Милица Јевтић, Катарина Јованов, Стефан Радовановић, Филип Горјанац, 
Емилија Мислопољац, Јована Мрђић и Александра Цимплић. У другом делу програма смо имали госте из 
Културно уметничких друштава ,,Бранко Цветковић'' и ,,Србија 011'',  чији је члан Јелена Оларевић, ученица 
наше школе. Приредба је одржана 27. 01. 2020. у Звездара театру. 

Школско рецитаторско такмичење је одржано 05. 03. 2020. у 13.00 часова. Такмичили су се ученици: 
Стефан Радовановић (,,Секунд људског мира'' Душан Матејић), Милица Јевтић (,,Писмо'' Радмила Машев) и 
Јована Мрђић (,,Ништа двапут'' Вислава Шимборска). Општинско такмичење није одржано због ванредне 
ситуације. 

4.1.2 Географска секција 

Географска секција наставља рад и у школској 2019/2020. години. Активности су везане за уређење 
кабинета, допуне минеролошке збирке, презентације ученика везане за различите теме и реализацији излета.  

На почетку школске године реализован је целодневни излет на Авалу. Упознавање са физичко-
географским карактеристикама ове планине био је приоритет. 

Додатна настава је организована у циљу припреме за Националну географску олимпијаду. Тројица 
ученика је 17. јануара учествовало у изради теста за НГО-школски ниво.  

Од максималних 25 поена Стефан Костић из одељења 2/4 освојио је 24, Урош Оцокољић 19, а Никола 
Туфегџић из 1/5 12 поена. Очекујемо позив за општински ниво такмичења. 

 

4.1.3 Спортске секције 

Током првог полугодишта ученици Геодетске техничке школе су били изузетно активни. Различити 
ученици су били укључени у различите спортске гране и такмичења. 

Током полугодишта ученици су учествовали на општинским школским такмичењима из фудбала, 
одбојке, кошарке,рукомета и атлетике. 

Поред учешћа на општинским такмичењима, организована су такмичења и унутар школе између 
одељења другог разреда из одбојке. Победник је било одељење II1. 

 

4.1.4 Секција лепих ствари 

Циљеви рада секције : Основни циљ секције је да се код ученика подстиче креативност, машту и ствара 
вољу да све што замисле могу својим рукама и направити . Кроз рад секције ученици ће подизати свест о 
рециклажи и имати могућност коришћења различитих материјала и техника у изради украсних предмета.  

Посебан значај рада секције лепих ствари огледа се у могућности израде различитих предмета који ће 
бити коришћени као промотивни материјал школе на сајмовима образовања, где се наша школа редовно 
представља.  

Извештај рада секције: Број ученика који учествују у раду секције у току полугодишта је варирао у 
зависности од обавеза ученика. Помоћ при изради одређених предмета имали смо и од ученика који су били 
на друштвено корисном раду. Током часова на секцији су направљени предмети који ће се користити у 
учионицима и на промоцијама школе и предмети који оплемењују школски простор.  

Почетак школске године био је у знаку прављења кутија за мобилне телефоне које би стајале по 
учионицама да ученици за време наставе одлажу мобилне телефоне у њих. Кутије су највећим делом 
прављене од рециклираног материјала и украшаване најчешће техником декупажа. Једна од кутија, 
захваљујући наставници Јагоди Петровић-Укај и секцији Еко-школа, била је изложена на трећој 
традиционалној манифестацији Звездарског еколошког центра, на Фестивалу креативне рециклаже одржаном 
17. новембра 2019. године. На овај начин, остварена је једна од препорука датих у прошлогодишњем 
извештају, а то је сарадња Еко-школе и секције лепих ствари.  
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У новембру су прављени привесци и магнети са називом школе који ће бити дељени у сврху промоције 
школе.  

Децембар је протекао у знаку Нове године. Израђиване су пахуље од папира које су красиле ходник. 
Ученици су окитили и јелку.  

После распуста и новогодишњих празника дошле су на ред припреме за прославу школске славе. 
Задатак секције био је израда натписа од стиропорских слова у улазном ходнику школе и он је успешно 
реализован.  

Оно мало времена од славе до распуста посветили смо изради паноа и тај пројекат је завршен током 
фебруара.  

Током другог полугодишта секција није могла бити реализована из објективних околности. 

4.2 Екскурзије 

У првом полугодишту школске 2019/2020.године реализована је екскурзија за ученике 4. разреда на 
дестинацији Италија- Француска. Екскурзија је реализована према плану о чему постоји извештај  
одељењских старешина односно вође пута Мире Видуловић. Извештај је размотрен на седницама 
Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора. 

4.3 Црвени крст 

Као и сваке године, наша школа је узела учешће у традиционалној акцији  „Један пакетић, много 
љубави“. Ученици су до 25. децембра прикупљали слаткише, школски прибор и играчке за децу без 
родитељског старања, за сиромашну децу  и децу са интелектуалним и физичким потешкоћама у развоју.  

Матуранти наше школе учествовали су у акцији добровољног давања крви у Институту за трансфузију 
крви.  Акцији која се реализовала 12.децембра одазвало се 17 ученика, а 11 је дало крв. Ученици су награђени 
са два слободна дана.  

4.4 Ученички парламент 

Ученички парламент чине представници одељења од 1. до 4. разреда, из сваког одељења по два 
ученика. Председник Ученичког парламента је Стефан Радовановић, одељење 4-2, заменик председника 
Катарина Јованов, одељење 4-3, записничар Милица Јевтић 2-1.. За школске тимове изабрани су Анђела 
Стојановић 2-4 за Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Марко Пралица 
4-1 за Стручни актив за развојно планирање, Сара Которчевић 1-2 за Тим за самовредновање рада школе, 
Данијела Шуковић 3-1 за Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. За присуство на седницама 
Школског одбора  и Наставничког већа изабрани су Катарина Јованов и Јелена Влајковиић. Координатор за 
рад са Ученичким парламентом је била психолог школе, Ружица Петровић Гашевић.  

Током школске 2019/2020. одржано је шест састанка Ученичког парламента на којима су разматране 
следеће теме: 

- избор представника Ученичког парламента за присуствовање седницама Школског одбора и 
учествовање у раду школских тимова- Стручни актив за развојно планирање, Тим за обезбеђивање квалитета 
и развој установе, Тим за самовредновање рада школе и Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

- тешкоће у реализацији наставе и начини за њихово превазилажење 
-  анализа успеха ученика на тромесечју  
- владање ученика 
- проблем изостајања ученика и начини за решавање ових проблема 
- предлагање мера за уређење школског простора и организација рада у школи 
-предлог и реализација хуманитарних акција 
У јануару је покренута и успешно реализована хуманитарна акција прикупљања новчане помоћи 

ученику наше школе Николи Н., 4-1, који је тешко повређен.  
У оквиру пројекта МУП-а Србије „Године одрастања“, три представнице полиције одржале су 

предавање за чланове Ученичког парламента о малолетничкој деликвенцији, употреби алкохола и 
психоактивних супстанци и личним исправама. 
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Ове школске године настављена је сарадња са Ученичким парламентима средњих школа са општине 
Звездара, са којима се и ове године планира организација хуманитарног турнира. Средства која буду 
прикупљена такође ће бити упућена ученицима наше школе- Николи Н и Сави М.. 4-3, чија породица је остала 
без дома након пожара који се догодио у јануару ове године.  Током планирања ове акције, Парламент наше 
школе био је домаћин осталим ученицима. 

Чланице Парламента Милица Јевтић, Катарина Јованов, Јелена Влајковић и Марија Марић, са 
психологом школе присуствовале су предавању о вршњачком насиљу  које је реализовало удружење „Друг 
није мета“ које је одржано у Грађевинској школи „Бранко Жежељ“ 26.септембра 2019. 

Представници Ученичког парламента из трећег разреда- Мила Ристић, Огњен Матијевић, Војислав 
Џамбас и Наташа Ергић, са психологом школе присуствовали су трибини у оквиру пројекта „Важно је знати, 
здравље се исплати!“, која је реализована у ГО Звездара, у оквору пројекта Асоцијације Жена плус, 
28.новембра 2019. 

Током фебруара и у првој половини марта, на иницијативу Ученичког парламента, формирана је група 
ученика која је припремала и увежбавала драмско сценски наступ. Представа је требало да буде реализована 
1.априла у Звездара театру, а сав приход који би био прикупљен био би усмерен на помоћ ученику С.М.4-3. 
Велика је штета што, због проглашења ванредне ситуације, овај пројекат није реализован до краја, с обзиром 
на изузетну мотивисаност и посвећеност свих учесника. Представу су ученици сами осмислили у потпуности, 
текст и ликове, што јој давало посебну вредност. 

Ученица Анђела Голубовић активно је учествовала у раду Комисије за избор ученика генерације. 

5.ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

5.1 Програм васпитног рада 

Актуелна концепција образовања и васпитања у школи предвиђа прожимање образовног и васпитног 
рада у оквиру свакодневних активности у школи које су наставног и ваннаставног карактера.  

Основни циљ васпитног рада са уицима у области учења је постизање оптималне школске успешности. 
Из тог основног циља произилази више специфичних циљева као што су: 

- развијање радних навика, и одржавање и унапређење нивоа школске успешности 
- развијање опште компетентности ученика кроз ангажовање ученика на унапређењу личне 

компетентности у сфери интелектуалног рада и социјалног понашања 
- упознавање природе учења, улоге сазревања, учења и личног ангажовања у формирању личности 
Развијање личности и социјалног сазнања ученика остварује се кроз размену и комуникацију уз узајамно 

разумевање, уважавање и усаглашавање међусобних различитости. Задатак наставника је да препозна 
развојне потребе ученика, да их раздвоји од својих очекивања и предубеђења, да ученицима да могућност да 
сами бирају и одлучују и да им не намеће готова решења и обрасце. Овај основни циљ реализује се у више 
нивоа: 

- олакшавање процеса адаптације на школске услове и подстицање социјалне интелигенције 
- подстицање развоја свести о себи- свести о свим аспектима личности уз упознавање сопствених 

могућности и ограничења 
- подстицање и проналажење оптималних стратегија за решавање индивидуалних проблема и криза 
- подстицање социјалних сазнања и социјалних односа 
- развијање комуникативне способности, вештина ненасилнe комуникације и конструктивног 

решавања сукоба са вршњацима и одраслима 
- изграђивање система моралних и других вредности. 
 Неосмишљено провођење слободног времена је велики проблем који се делимично може решити 

понудом разноврсних ваннаставних активности у оквиру школе, као и учењем родитеља и ученика о потреби 
структуирања времена, плану дневних активности и могућностима квалитетног испуњавања слободног 
времена ученика.  

С обзиром на обимност наставних планова и програма васпитни део рада са ученицима у току ове 
школске године базирао се на ситуационо решавање актуелних проблема на часовима одељенског 
старешине или индивидуално, у сарадњи наставника и психолога, а уз укључивање и препоруке Тима за 
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, када је за укључивањем Тима било 
потребе. И ове школске године нагласак у васпитном раду стављен је на превентивне активности, од којих су 
многе увршћене и предвиђене и новим развојним планом школе. 
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 У области Развијање модела ненасилне комуникације и толеранције међу ученицима, на часовима 
циљ био развијање толеранције међу ученицима и њихово учење о различитим начинима 
комуникације.  

 Активна улога ученика у школи, промовисање другарства и развијање заједништва је остваривано 
кроз координисан рад Ученичког парламента, чији су се чланови укључивали у реализацију многих 
ваннаставних активности- вршњачке едукације, активности у оквиру Еко-школе.   

 У области Побољшања комуникације између запослених у школи и родитеља у току ове школске 
године циљеви су остваривани кроз различите активности. Родитељи су правовремено обавештавани 
о свим битним активностима у школи. Редовно су одржавани родитељски састанци и састанци 
Савета родитеља, и мишљење родитеља је уважавано.  

 Представнице полиције Снежана Сандић и Јована Јоковић одржале су предавање за чланове савета 
родитеља о малолетничкој деликвенцији и злоупотреби алкохола и психоактивних супстанци. 

 У оквиру Развијања способности за решавање индивидуалних проблема циљеви су остваривани кроз 
индивидуални саветодавни рад и радионице са ученицима. 

 У оквиру области Афирмисање позитивних културних, моралних, традиционалних и образовних 
вредности циљеви су остваривани кроз планиране активности: обележавање празника, неговање 
стваралаштва ученика, похваљивање успеха наших ученика на приредбама поводом Дана школе и 
Светог Саве.  

 У свим одељењима 1. и 2. разреда Јована Јоковић из ПУ Београд одржала је предавање о 
малолетничкој деликвенцији 

 Представници МУП-а одржали су предавање за чланове Ученичког парламента 

 У оквиру пројекта из области безбедности, формиран је Вршњачки тим који је реализовао 
превентивне радионице у свим одељењима 1., 2. и 3. разреда, на теме дигиталног насиља и 
злоупотребе психоактивних супстанци. Чланови ВТ-а радионице су радили и са старијим основцима 
две звездарске основне школе, што је допринело и промоцији и афирмацији школе. 

 
Поред свих бројних превентиних активности које се реализују у циљу остваривања васпитних циљева и 

промовисања вредности као што су другарство, толеранција, прихватања различитости и других, у школи се 
нужно спроводе и мере интервенције када је то потребно. За ученике који су прекршили правила понашања 
и/или обавезе и дужности ученика предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања, 
одељенске старешине су дужне да у најкраћем року покрену поступак појачаног васпитног рада или васпитно-
дисциплински поступак коме претходи поступак појачаног васпитног рада. Након пријаве одељенског 
старешине, директор школе доноси решење о покретању поступка. Главни носилац рада у поступку појачаног 
васпитног рада је одељенски старешина. У оквиру поступка појачаног васпитног рада предлажу се мере које 
подразумевају рад са учеником за који је поступак покренут и одељењем у коме се инцидент догодио. 
Нагласак се ставља на појачану сарадњу са родитељима, индивидуалне разговоре ученика са одељенским 
старешином, индивидуалне разговоре са психологом, континуирано прађење понашања ученика о чему је 
обавештено одељенско веће и рад са одељенском заједницом који се може реализовати кроз разговоре, 
предавања или посебно осмишљен пакет радионица са темама везаним за проблем.  

Током школске 2019/2020. године покренуто је и вођено 105 поступка појачаног васпитног рада и 10 
васпитно-дисциплинских поступака.  

Поступци појачаног васпитног рада покренути су углавном због неоправданог изостајања ученика и 
лакших повреда обавеза ученика- ометање наставе, недолично понашање и сл. Васпитно-дисциплински 
поступци покренути су због изузетно великог броја неоправданих изостанака (6 ученика), коришћења 
мобилних телефона у сврху преписивања (3 ученика) и недоличног понашања са сумњом на сексуално 
узнемиравање (1 ученик другог разреда). У ових 10 поступака,  за 3 ученика изречена је мера укор директора, 
остали поступци  су обустављена.  

Током другог полугодишта, почев од 16.марта, програм васпитног рада реализиван је путем платформи 
и е-маил комуникацијом. Велику улогу имале су одељењске старешине које су представљале спону у 
комуникација ученика и наставника и уложиливелики напор како би се сви ученици максимално укључили у 
рад у настави на даљину. Психолог школе је током овог периода на недељном нивоу слала ученицима 
материјале, текстове, презентације на разне теме које су могле бити корисне ученицима и за које су ученици 
показали интересовање. 



Извештај о раду Геодетске техничке школе током  школске 2019/2020.године 

 

27 

5.2 Професионална оријентација 

Тим за професионалну оријентацију организује свој рад у складу са савременим схватањем каријере- 
„Каријера као животни пут, широка категорија која укључује целоживотно учење и усавршавање, посао и 
запошљавање, слободно време и уклапање приватних и пословних улога.“ 

  У нашој школи тим за професионалну оријентацију и каријерно вођење организује и кординира 
следеће планиране групе активности: 

- Професионално информисање 
- Професионално саветовање 
- Искуствено упознавање света рада 
- Активно учествовање у такмичењима организованим на теме пословних идеја и организације 

компанија 
Реализоване активности у првом полугодишту 
*Ученици наше школе учествовали су на такмичењу Пословни изазов 
*У оквиру манифестацији Дани европске културне баштине, ученици 2.разреда посетили су Републички 

геодетски завод где су присуствовали предавању и  пројекција филма „Традиција и иновације у послу 
геометра“. Ученици су били у прилици да сазнају више о делокругу рада Републичког геодетског завода, о 
секторима ове значајне националне институције од помоћника директора Дејана Ђорђевића, а Саша Ђуровић, 
начелник Одељења за развој и примену информационих технологија говорио је ученицима  о електронском 
сервису еЗУП, који омогућава електронску размену података и докумената између државних институција. 
Врло значајан, а за ученике и интересантан део наше посете, била је презентација дигиталне платформе 
ГЕОСРБИЈА, национална инфраструктура геопросторних података (https://geosrbija.rs/), као националне 
апликације која омогућава претраживање, креирање, одржавање и дељење метаподатака скупова података, 
серија података и сервиса, коју је представила Олга Дамљановић.   

Посете факултетима 
Матуранти, који имају жељу да упишу Грађевински факултет, су имали прилике да организовано посете 

Грађевински факултет у Београду. Такође су присуствовали презентацији Више школе. 
Током полугодишта, ученицима се за време часова предузетништва представило неколико приватних  

факултета 
Реализоване активности у другом полугодишту 
С обзиром на целокупну ситуацију тком другог полугодишта, са ученицима ау и активности у оквиру 

професионалне оријентације реализоване онлајн. Поред тога што су ученицима прослеђивани сви 
промотивни материјали који су школи стизали на мејл адресе и у којима су се могли упознати са условима 
уписа и студирања на бројним високо школским установама, ученици су благовремено и потпуно 
информисани у вези матурског испита, пружена им је могућнот адекватне припреме и могућност да се 
индивидуално обрате путем мејла (одељењском старешини или психологу школе) или обаве разговор на некој 
од коришћених платформи (Zoom, Google meeting). 

5.3 Реализација програма заштите деце од насиља 

На основу међународног документа Конвенције о правима детета и документима које је усвојила Влада 
Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања),  Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,  злостављања и занемаривања у 
образовно – васпитним установама, Приручника за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика,  
Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о средњој школи, Геодетска техничка школа у 
Београду на седници Тима за заштиту ученика од насиља одржаној 10.09.2015. године, доноси Програм 
заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, којим прецизира улоге и одговорности свих 
субјеката укључених у живот и рад Школе. На сонову Посебног протокола за заштиту деце и ученика од 
насиља,  злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама, директор школе је формирала: 

Тим за заштиту ученика од злостављања и занемаривања 
Тим чине директор школе Снежана Пандуровић Алексић, психолог школе Ружица Петровић Гашевић, 

секретар школе Зорица Андрић, координатор тима Јагода Петровић- Укај, школски полицајац Раденко 
Раичевић, професор Петар Жарковић, представник Ученичког парламента, ученица Наташа Ергић, родитељ 
Ђорђије Станковић и све одељењске старешине од прве до четврте године.   
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 Тим је израдио Програм мера за заштиту деце и ученика од насиља,  злостављања и занемаривања у 
школи, који је саставни део Годишњег плана рада школе. План рада Тима је посебан документ којим се 
планира рад Тима на остварењу заштите ученика од насиља. Програмом заштите ученика су дефинисане 
превентивне активности,као и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља.Такође је 
дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте  и облике обухвата. 

 
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА  

 

 
 
Основне смернице Тима: 
Свако насиље над ученицима се може спречити у амосфери која: 
1. Развоја и негује културу понашања 
2. Не толерише насиље и не ћути о њему 
3. Развија одговорност свих  
4. Обавезује на поступање свих који имају сазнање о насиљу 
Појам насиља 
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног 

понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја или достијанства 
ученика.Насиље и злостављање може да јави као физичко, психичко (емоционално) и социјално. Физичко 
насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног 
повређивања детета, ученика или запосленог; физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и 
других одраслих особа. Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног 
угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.  

Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и ученик из групе вршњака и 
различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, неприхватањем по основу различитости, 
ускраћивањем информација, изоловањем од заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба.  

МЕРЕ ОДГОВОРНИ НОСИОЦИ ОБАВЕЗА 

Строга примена Правилника понашања 
ученика, заполених у школи и родитеља ученика у 
школи 

Директор, секретар, школски психолог, 
одељењске старешине 

Појачана контрола дежурства ученика ( врее 
доласка, одласка и евидентирања свих посетилаца) 

Дежурни професор 

Сарадња са станицом полиције Директор, дежурни професор и школски 
полицајац 

Истицање на видном месту права и обавеза 
дежурних ученика 

Директор 

Искључивање алармног система ујутро и 
укључивање пре одласка увече 

Домар и спремачица са првог спрата 

Обилазак свих просторија пре почетка и после 
завршетка наставе 

Домар  и спремачице  

Дежурство у ходнику и код тоалета све време 
трајања наставе 

Спремачица на спрату 

Дежурство на дворишту за време  великих 
одмора и између смена 

Дежурни професор у смени 

Вођење дневника о активностима, о 
контактима са ученицима,родитељима, колегама и 
полицијом и на основу њих на седницама стручних и 
управних органа школе и Савета родитеља врши се 
процена безбедносног стања у школи 

Школски психолог , библиотекар и 
секретар 

Обука и кординирање рада одељењских 
тимова за заштиту ученика 

Директор,психолог,школски полицајац,ОС 

У случају неспровођења ових мера одговорна лица ће сносити одговорност у складу са 
Законом 
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Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, сексуално насиље, 
експлоатацију детета и ученика, електронско насиље и др. 

Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац, односно институција чини или не чини, што 
негативно утиче, наноси штету, ускраћује или смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи га у 
немоћан положај према појединцу или установи (злоупотреба у спорту, у политичке, верске, комерцијалне и 
друге сврхе). Злоупотреба подразумева и прекомерно подстицање, односно психолошки притисак на дете и 
ученика од стране родитеља или наставника ради постигнућа која могу да имају за последицу угрожавање 
нормалног психофизичког и социјалног развоја и најбољег интереса детета. 

Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи 
или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно 
дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. 

Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је другог лица, 
установе или организације. Ове активности могу да имају за последицу угрожавање физичког или менталног 
здравља, моралног, социјалног и емоционалног развоја детета и ученика, његову економску зависност, 
ускраћивање права на образовање и слободу избора.  

Електронско насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која може да има за 
последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском 
поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и 
сл.  

Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге особе која је преузела бригу о 
детету и ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих средстава обезбеди услове за правилан 
развој детета и ученика у свим областима, а што може да наруши његово здравље и развој.  

Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-васпитног рада 
неопходних детету и ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању или на занемаривање од стране 
родитеља; пропусте у обављању надзора и заштите детета и ученика од повређивања, самоповређивања, 
употребе алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце, укључивања у деструктивне 
групе и организације и др.  

 
 
ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 
Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у установи ствара 

сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. 
Превентивним активностима се: 
1) подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених за 

препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 
2) негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој се 

не толерише насиље, злостављање и занемаривање; 
3) истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно реаговање на 

насиље; 
4) обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања 

и занемаривања .  
Деца и ученици, родитељи и запослени заједнички планирају, осмишљавају и спроводе превентивне 

активности, начине информисања о садржајима, мерама и активностима за спречавање и заштиту од насиља, 
злостављања и занемаривања. 

У оквиру превенције насиља и злостављања установа остварује васпитни рад, појачан васпитни рад и 
васпитни рад који је у интензитету примерен потребама, самостално или у сарадњи са другим надлежним 
органима, организацијама и службама. 

Права, обавезе и одговорности свих у установи у превенцији насиља, злостављања и 
занемаривања 

Ради превенције дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања установа је дужна да упозна 
све запослене, децу, ученике и родитеље са њиховим правима, обавезама и одговорностима, прописаним 
законом, Правилником о протоколу и другим подзаконским и општим актима. 
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Запослени својим квалитетним радом (васпитно-образовним, образовно-васпитним, васпитним, 
стручним и другим радом) и применом различитих метода, облика рада и активности обезбеђују подстицајну и 
безбедну средину. 

У установи одељењски старешина, наставник и стручни сарадник избором одговарајућих садржаја и 
начина рада доприносе стицању квалитетних знања и вештина и формирању вредносних ставова за узајамно 
разумевање, уважавање различитости, конструктивно превазилажење сукоба и др.  

Одељењски старешина, наставник и стручни сарадник је дужан да обезбеди заштиту детета и ученика 
од произвољног или незаконитог мешања у његову приватност, породицу, дом или преписку, као и заштиту од 
незаконитих напада на његову част и углед.  

Запослени не сме својим понашањем да изазове или допринесе насиљу, злостављању и занемаривању 
(на пример: непоштовање личности и права детета и ученика, недоследност у поступању, необјективно 
оцењивање и др.). 

Ученици, као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције насиља, злостављања и 
занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других – деце, ученика, запослених, родитеља и 
трећих лица; поштују правила установе и све оне акте којима се уређују њихова права, обавезе и 
одговорности; активно учествују у раду одељењске заједнице; као чланови ученичког парламента и школског 
одбора, посебно доприносе и учествују у превентивним активностима; својим понашањем не изазивају, 
доприносе или учествују у насиљу и злостављању.  

Родитељ је дужан да, у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; учествује у 
превентивним мерама и активностима; уважава и поштује личност свог детета, друге деце и ученика, 
запослених и других родитеља. 

Родитељ не сме својим понашањем у установи да изазове или допринесе појави насиља, злостављања 
и занемаривања. 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 
Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од приоритета у остваривању образовно-

васпитног рада планира се развојним планом и саставни је део годишњег плана рада. Установа програмом 
заштите од насиља, злостављања и занемаривања одређује мере и активности које обезбеђују развијање и 
неговање позитивне атмосфере и безбедно окружење (у даљем тексту: програм заштите).  

Програм заштите утврђује се на основу анализе стања безбедности, присутности различитих облика и 
интензитета насиља, злостављања и занемаривања у установи, специфичности установе и резултата 
самовредновања и вредновања квалитета рада установе. Програмом заштите дефинишу се превентивне и 
интервентне активности, одговорна лица и временска динамика остваривања.  

Програм заштите садржи: 
1) начине на који се превентивне мере и активности уграђују у свакодневни живот и рад 

установе (васпитне, наставне и ваннаставне активности), на свим нивоима (појединац, одељењска заједница, 
ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи  – индивидуално и 
групно, савет родитеља);  

2) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција запослених за 
превентивни рад, благовремено уочавање, препознавање, реаговање на насиље, злостављње и 
занемаривање; 

3) начине информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања;  

4) подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду одељењске заједнице, 
ученичког парламента, школског одбора и стручних органа установе; 

5) садржаје и начине за појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и друштвено 
одговорног понашања; 

6) поступке за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања; 
7) начине реаговања на насиље, злостављање и занемаривање, улоге и одговрности и 

поступање у интервенцији када постоји сумња или се оно догађа; 
8) облике и садржаје рада са свом децом и ученицима, односно онима који трпе, чине или су 

сведоци насиља, злостављања и занемаривања; 
9) начине, облике и садржаје сарадње са породицом, јединицом локалне самоуправе, 

надлежним органом унутрашњих послова (у даљем тексту: полиција), центром за социјални рад, здравственом  
службом и др; 
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10) начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима 
програма заштите, а нарочито, у односу на:  

(1) учесталост инцидентних ситуација и број пријава;  
(2) заступљеност различитих облика и нивоа насиља, злостављања и    заменаривања; 
(3) број повреда; 
(4) учесталост и број васпино-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака 

против запослених; 
(5) остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања и потребе даљег 

усавршавања; 
(6) број и ефекте акција које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ вршњака; 
(7) степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе; 
(8) друге параметре. 
 
Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да: 
1) припрема програм заштите; 
2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности 

тражења подршке и помоћи од тима за заштиту; 
3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију 

насиља, злостављања и занемаривања; 
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени 

ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и 
занемаривања; 

5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће 

предлоге директору; 
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради 

свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
8) води и чува документацију; 
9) извештава стручна тела и органе управљања. 
 
 
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности којима се 

оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче), смањује ризик од 
понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате ефекти предузетих мера. 

У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно дешава или се 
догодило између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета, односно ученика; родитеља и 
детета, односно ученика; родитеља и запосленог, као и када насиље, злостављање и занемаривање чини 
треће лице у односу на дете, запосленог или родитеља.  

Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи насиље, 
злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се припрема. 

 
Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање уједначеног 
поступања (интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања када су актери ученици (ученик – 
ученик, ученик – запослени). Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на више 
нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, последицама и учесницима. 

 
Први ниво:  
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга, гурање, штипање, гребање, 

гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, уништавање ствари. 
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: омаловажавање, оговарање, вређање, ругање, 

називање погрдним именима, псовање, етикетирањe, имитирање, „прозивање”. 
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање, искључивање из 

групе или заједничких активности, фаворизовање на основу различитости, ширење гласина. 
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Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са сексуалном поруком: 
добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално недвосмислена 
гестикулација. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других комуникационих 
програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом.  

 
Други ниво: 
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање, ударање, гажење, цепање одела, 

затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање столице, чупање за уши и косу. 
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, неправедно кажњавање, 

забрана комуницирања, искључивање, манипулисање. 
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање пажње од стране 

групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, искоришћавање. 
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: сексуално додиривање, показивање 

порнографског материјала, показивање интимних делова тела, свлачење. 
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито: оглашање, 

снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форумa и четовања, снимање камером појединаца 
против њихове воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика. 

 
Трећи ниво: 
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча, дављење, бацање, проузроковање 

опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање ниским температурама, напад оружјем. 
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: застрашивање, уцењивање уз озбиљну претњу, 

изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на коришћење наркотичких средстава и 
психоактивних супстанци, укључивање у деструктивне групе и организације. 

Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: претње, изолација, малтретирање групе 
према појединцу или групи, организовање затворених група (кланова) које има за последицу повређивање 
других. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране одраслих, подвођење, 
злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на сексуални чин, силовање, инцест. 

Облици насиља и злостављања злоупотрeбом информационих технологија су, нарочито: снимање 
насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија. 

 Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и интервенцији на насиље, 
злаостављање и занемаривање, општим  актом утврђује као лакше повреде обавеза ученика:  

– понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није делотворан; 
– насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан. 
Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда обавеза и као повреда 

забране утврђене Законом, у зависности од околности (последице, интензитет, учесталост, учесници, време, 
место, начин и др.), што процењују тим за заштиту и директор. 

 
Интеревенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања 

Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних мера и активности.  
На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски старешина или наставник у 

сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са васпитном групом, одељењском заједницом, 
групом ученика и индивидуално. Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био 
делотворан, ако су последице теже, ако је у питању насиље и злостављање од стране групе према појединцу 
или ако исто дете и ученик трпи поновљено насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, установа 
интервенише активностима предвиђеним за други, односно трећи ниво.  

На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина, односно васпитач, у 
сарадњи са психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног 
васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитно-дисциплински 
поступак и изриче меру, у складу са Законом.  

На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање 
родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, здравствена служба, 
полиција и друге организације и службе). Уколико присуство родитеља није у најбољем интересу ученика, тј. 
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може да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у установи, директор обавештава центар за 
социјални рад, односно полицију.  

На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у интензитету примерен потребама ученика, као и 
покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере, у складу са Законом. Ако је за рад са учеником 
ангажована и друга организација или служба, установа остварује сарадњу са њом и међусобно усклађују 
активности. 

Информације о насиљу, злостављању и занемаривању од ученика  прикупља психолог, одељењски 
старешина или члан тима за заштиту. 

Изјаву о насиљу, злостављању и занемаривању ученик даје директору у присуству психолога и 
родитеља, осим ако је родитељ спречен да присуствује. 

Изузетно, ако постоји сумња или сазнање на насиље, злостављање и занемривање детета и ученика у 
породици, директор обавештава центар за социјални рад и полицију, који обавештавају родитеља, у складу са 
законом. 

Уколико се ради о догађају који захтева предузимање неодложних интервентних мера и активности, 
директор обавештава родитеља и у процес заштите укључује центар за социјални рад. 

Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или прекршаја, директор 
обавештава родитеља и полицију. 

Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према детету и ученику у 
установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према детету и ученику мере за 
заштиту и подршку (план заштите) на основу Правилника о протоколу. 

Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, установа је дужна да одмах 
обавести полицију.  

Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да обавести родитеља, а у 
зависности од случаја и полицију, односно центар за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински 
поступак и да изрекне васпитно-дисциплинску меру, у складу са Законом.  

Уколико постоји сумња да је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће одрасло лице 
(укључујући пунолетног ученика) према детету и ученику, директор је обавезан да истовремено обавести 
родитеља детета које је изложено насиљу, злостављању и занемаривању, надлежни центар за социјални рад 
и полицију.  

Када се насиље и злостављање дешава у установи између одраслих лица (запослени – запослени; 
запослени – родитељ; запослени, родитељ – треће лице), директор предузима мере, у складу са законом.  

У поступку заштите детета и ученика од насиља, злостављања и занемаривања установа је дужна да: 
поступак води ефикасно и економично; обезбеди заштиту и поверљивост података до којих дође пре и у току 
поступка; да ученика не излаже поновном и непотребном давању изјава. 

 
Редослед поступања у интервенцији 

1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се 
прикупљањем информација – директно или индиректно.  

Прикупљање информација има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу којих се потврђује 
или одбацује сумња на насиље, злостављање и занемаривање. Током прикупљања информација поштују се 
принципи утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у којима учествује малолетно лице 
– дете и ученик.  

Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и занемаривању. Врши се 
преглед видео записа уколико установа има електронски надзор над простором. Када родитељ пријави 
директору непримерено понашање запосленог према његовом детету, директор поступа у складу са Законом. 

У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника. Када се потврди 
сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за извршено насиље, злостављање и 
занемаривање.  

2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих запослених у установи, 
а нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника да одлучно прекине све активности, 
раздвоји и смири учеснике у акту насиља. У случају да запослени процени да је сукоб високо ризичан и да не 
може сам да га заустави, одмах ће тражити помоћ.  

3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве помоћи, 
обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) обавља се одмах након 
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заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан или његово обавештавање није у 
најбољем интересу детета и ученика, установа одмах обавештава центар за социјални рад. 

4) Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница на што 
објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика и предузимања одговарајућих мера 
и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције. У консултације у установи укључују 
се: одељењски старешина, дежурни наставник, психолог, тим за заштиту, директор, ученички парламент.  

Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не могу 
са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и да одреде мере и активности, у 
консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: Министарство просвете – школску 
управу, центар за социјални рад, полицију, здравствену службу и др.  

5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план заштите 
сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за све ученике - учеснике насиља и злостављања 
(оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и злостављања).  

 
План заштите зависи од: врсте и тежине насилног чина, последица насиља по појединца и 

колектив, броја учесника и сл. 
План заштите садржи: активности усмерене на промену понашања - појачан васпитни рад, рад са 

родитељем, рад са одељењском заједницом, укључивање ученичког парламента и савета родитеља, а по 
потреби и органа управљања; носиоце тих активности временску динамику; начине којима ће се обезбедити 
поновно укључивање свих учесника насиља, злостављања и занемаривања у заједницу. Мере и активности 
треба да буду предузете уз учешће ученика и да буду у складу са његовим развојним могућностима. Када тим 
за заштиту процени да постоји потреба да се, осим појачаног васпитног рада или васпитног рада који у 
интензитету одговара потребама ученика, прилагоди и образовни рад, предложиће тиму за пружање додатне 
подршке ученицима припрему индивидуалног образовног плана. 

 План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељењским старешином, психологом, директором 
и родитељем, а по потреби и са другим надлежним организацијама и службама. У припрему плана заштите 
установа ће укључити представнике одељењске заједнице, односно групе, ученичког парламента, као и 
ученике – учеснике у насиљу и злостављању. 

План заштите укључује и информације о мерама и активностима које установа предузима самостално, у 
сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге надлежне организације и службе 
спроводе активности самостално. Када су у мере и активности укључене друге организације и службе, 
одређују се задаци, одговорна лица, динамика и начини међусобног извештавања.  

За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним органима, 
организацијама и службама и обавештава Министарство просвете, односно надлежну школску управу, у року 
од 24 сата. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту, полиција или центар за 
социјални рад процене да тиме може да буде угрожен најбољи интерес ученика.  

Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако је директор учесник 
насиља, злостављања или занемаривања. У том случају комуникацију са медијима остварује председник 
органа управљања.  

6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, тим за заштиту, 
психолог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других активности установе. Установа прати 
понашање ученика које је трпело и које је извршило насиље и злостављање, али и деце и ученика који су 
индиректно били укључени (сведоци).  

Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте 
предузетих мера прате и надлежне службе Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Документација, анализа и извештавање 
 У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности установа:  
1) прати остваривање програма заштите установе; 
2) евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа;  
3) прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа; 
4) анализира стање и извештава. 
Одељењски старешина, односно васпитач бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује 

делотворност предузетих мера и активности; подноси извештај тиму за заштиту, у складу са динамиком 
предвиђеном програмом заштите. 
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О случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) документацију 
(службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, догађају, предузетим радњама и др.) 
води, чува и анализира за потребе установе психолог или педагог, а изузетно, други члан тима за заштиту кога 
је одредио директор. Тим подноси извештај директору два пута годишње. Директор извештава орган 
управљања, савет родитеља и ученички парламент. 

Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег изештаја о раду установе и 
доставља се Министарству просвете, односно надлежној школској управи. Извештај садржи, нарочито: 
анализу ефеката превентивних мера и активности и резултате самовредновања у овој области, број,врсту 
случајева насиља, злостављања и занемаривања, предузете мере и њихове ефекте. 

Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима у поступку заштите детета и ученика, 
осим ако је на основу закона, а на захтев суда, односно другог надлежног органа обавезан да их достави. 
Коришћење документације у јавне сврхе мора бити у складу са законом. 

На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања квалитета и 
ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и интервенције, установа дефинише даљу 
политику заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

 
Садржај превентивних активности 
 

време Садржај носиоци 

септембар Упознавање са посебним Протоколом 
Врсте и облици насиља 
Дефинисање правила понашања и последица 

кршења правила  

Школски психолог и тим 

Октобар  Холокауст  Професор историје 
 
Новембар  

Дефинисање правила понашања и последица 
кршења правила-први разред, редефинисање 
правила понашања на нивоу школе 

Одељ.старешине 

Децембар  Предавање о превенцији пушења Тим  
Фебруар  Обука наставног и ненаставног особља -

Ненасилна комуникација Тим
Школски психолог  

Март  Анализа програма заштите ученика/ 
предавања са актуелним темама 

Тим  

Април  Школска спортска такмичења.спортски дан 
посвећен безбедном и сигурном школском окружењу 
( фудбал, кошарка, одбојка, стони тенис, рукомет) 

Проф.физичког васпитања 

Мај  Истраживање оучесталости и врстама 
насиља у школи 

Психолог  

 
Садржај интервентних активности обухвата: 

 Процену нивоа ризика и заштитне мере 

 Заустављање насиља 

 Информисање надлежних служби 

 Праћење ефеката предузетих мера 

Завршне одредбе: Програм је припремљен са намером да помогне у стварању сигурне и безбедне 
средине и ради прецизирања процедуре и поступака у заштити ученика од насиља и обавезујући је за све 
субјекте у процесу образовања. 

У периоду од почетка школске 2019/2020 године, реализовано је 5 састанка, са дневним редом према 
плану и са темама о актуелним ситуацијама, кршењима правила понашања, насиља и других облика повреде 
радне дисциплине ученика.  

Рад тима се односио на упознавање са Посебним протоколом о безбедности ученика и заштита од 
насиља, злостављања и занемаривања, са Насиљем - врстама  и облицима, презентација, са темом 
Дефинисање/редефинисање  правила понашања и са реализаццијом пројекта о безбедности у сарадњи са 
локалном самоуправом. 
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У досадашњем периоду констатовано је да су сви ученици на почетку школске године, на часовима 
одељењског старешине обавештени о правилима понашања, разматрали их и договарали се о начину 
реаговањана све ситуације у којима се ова правила прекрше током школске године.  Закљученo је да је 
потребно код ученика развијати одговорност у понашању, у односу према другима и према раду и са 
Одељењским већем сваког одељења анализирати све ситуације. 

У првом полугодишту је било значајнијих кршења правила  понашања, од узнемиравања на часовима 
непримереним понашањем ученика према наставници – други разред, физичког  сукоба ученика и ученица  
четвртог разреда, при чему је обавештена Школска управа и полицијска станица Звездара, као и однос 
вербалног и социјалног насиља другог нивоа према ученици другог разреда.  

Правац деловања и рада Тима је био усмерен ка превенцији, што је урађено низом планираних 
предавања у реализацији Јоване Јоковић, полицијске инспекторке града Београда, одељења за малолетничку 
делинквенцију. Прво предавање ове тематике било је у одељењима другог разреда. Планиране су три врсте 
предавања, а 18. 11. 2019. о томе је  било речи и на састанку Савета родитеља. Закључено је да је потребно 
више разговарати са ученицима ради адекватне превенције нежељених догађаја. Рад са децом је неопходан 
како би деца примала што више порука у смислу превенције насиља, путем радионица и других облика 
активности. Поменуто је време као проблем за организцију таквих активности, након чега се закључило да је 
све могуће радити само на часовима одељенских старешина. Недостатак простора и карактер распореда 
часова значајна су ставка у организацији наставних и ваннаставних активности, које би погодовале стварању 
квалитетне радне атмосфере у школи у смислу превенције насиља. Такође, Тим је дискутовао о повезаности 
између фреквенције похађања наставе, постигутог успеха на првом класификационом периоду и појавама 
насилног понашања у школи, поткрепљено чињеницом недоследне примене регулативе која се односи на 
поступак правдања изостанака ученика од стране родитеља. 

Због свега наведеног Тим је припремио следећи документ, као Презентацију за Наставничко веће 
15.11.2019. 

Вршњачко насиље је нежељено, агресивно понашање међу децом школског узраста које се временом 
понавља или има потенцијал да се понавља. Оно укључује претње, оговарања, физичке или вербалне нападе 
или намерно искључивање некога из групе. Постоји четири типа вршњачког насиља који се уочавају у нашој 
школи: вербално, социјално, физичко и интернет насиље. Насилно понашање деце често се манифестује и 
ван школе, на улици, у парковима или другим јавним просторима у којима ученици проводе слободно време. 
Због тога је важно да се у школи развијају  добри међуљудски односи, који почивају на толеранцији, 
разумевању и поштовању. 

Превентивне мере које Тим за превенцију насиља наше школе препоручује односе се на стварање 
здравог и безбедног радног окружења. Сви чланови нашег колектива имају одлична практична знања из 
педагогије и у раду у наставном процесу. Додатна мера превенције може бити и чвршћа сарадња са 
родитељима у борби против вршњачког насиља. У том правцу потребно је да  добијају обавештења од школе 
о понашању свог детета, и да пруже подршку при првим знацима проблема или конфликта међу ученицима, 
или између ученика и наставника. Додатне мере превенције могу бити и радионице у циљу изградње 
емоционалне стабилности ученика. Радионице на тему инклузије, толеранције и поштовања потребно је 
организовати од стране  одељењских старешина и чланова Тима за превенцију насиља. Планирана је интерна 
обука од стране чланова Тима за наставно и ненаставно особље у наредном периоду. 

Наша школа у свим ситуацијама поступа у складу са законом. Постоји јасна процедура која се 
примењује у оваквим ситуацијама како би заштитила све актере насилног поступка. 

Методе ипак морамо унапређивати  како би биле још ефикасније и како до нежељених ситуација не би у 
будуће долазило. 

Због свега поменутог Тим за превенцију насиља истиче: 
Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака тј.од стране: 

 руководства школе, 

 чланова Тима, 

 дежурних наставника, 

 предметних наставника, 

 одељењских старешина, 

 осталих запослених у школи.  
У овој школској години је реализовано 7 састанака, са дневним редом према плану и са темама о 

актуелним ситуацијама, кршења правила понашања, насиља и других облика повреде радне дисциплине 
ученика, до јануара 2020.  
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Током наставе на даљину, састанци нису одржавани, јер су питања од значаја за рад Тима, обрађивана 
током Одељењских и Наставничких већа. Шести састанак тима одржан 29.јуна 2020. ван наставног дећа 
школске године.Последњи састанак у овој школској години је одржан 24.августа 2020.године, ради 
упознавања чланова Тима са новим правилником. 

Тим за превенцију насиља истиче потребу да запослени својим квалитетним радом  и применом 
различитих метода, облика рада и активности обезбеђују подстицајну и безбедну средину, доприносе стицању 
квалитетних знања и вештина и формирању вредносних ставова за узајамно разумевање и конструктивно 
превазилажење сукоба. Ученици као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције насиља, 
злостављања и занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других, како ученика тако и 
наставнника и трећих лица и да поштују и придржавају се правила које је школа донела. 

5.4 Програм унапређења образовно-васпитног рада 

Унапређивање васпитно-образовног рада у школској 2019/2020. години односилo се на планирање и 
реализацију активности из Развојног плана, Годишњег плана рада, Плана унапређења, Школског програма, 
као и на промоцији школе. 

План унапређења рада школе усвојен је у јануару 2017., након екстерне евалуације и садржи конкретне 
активности за унапређење квалитета рада у школи. 

Претходни резултати рада школе указују да примена разноврсних облика рада подстиче ученике на 
рад, како у настави, тако и у ваннаставним активностима. На тим часовима су активнији, занимљива им је 
таква настава и лакше разумеју садржаје, брже их и дуготрајније усвајају. Предности у раду добијене 
применом нових и различитих облика рада које су истакли наставници су: занимљивије учење, повећана 
активност, мотивисанији ученици који лакше савладавају садржаје, самосталнији су у раду и знају сами да 
процене своје знање, лакше и брже повезују градиво и схватају садржаје, боља је логичка повезаност међу 
предметима. Дата им је могућност веће примене групног облика рада, као и сарадња међу ученицима, 
вршњачка помоћ. Вршњачка помоћ се нарочито ефикасна показала у одељењима у којима је доследно 
спровођена. Примећена је боља атмосфера на часовима који су интересантнији и за ученике и за наставнике. 

Ученици, као и наставници позитивно оцењују примену нових облика рада у настави и у ваннаставним 
активностима, уз потребу да се са таквим начином рада настави и у овој школској години, али и уз потребу да 
се различити облици рада унапређују.  

Након појединих реализованих семинара, наставници су били у обавези да реализују угледни час, са 
применом стечених знања, што је такође имало позитивне ефекте. 

За 30 наставника реализован је семинар „Пројектна настава“, а почетком другог полугодишта семинар 
„Тестови и оцењивање“.  

У току првог полугодишта ове школске године, одржана су четири угледна часа- из информатике, 
катастра, геодезије и руског језика.     

5.5 Програм здравствене заштите 

 Током школске године извршен је систематски преглед за све разреде Геодетске техничке школе. 

 У оквиру пројекта из области безбедности ученици трећег разреда  су као вршњачки едукатори 

реализовали радионице на тему „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци“.   

 Направљен је план активности Црвеног крста за средње школе.    

 Током првог полугодишта 2019/20. ученици су имали предавање из МУП-а у вези превенције насеља 

и деликвенције.  

5.6 Еко-школа 

Чланство у међународном програму обавезује школе чланице на поштовање принципа које обезбеђују 
континуитет у раду: обнављање чланства у Еко-одбору, оцена стања животне средине, израда програма рада, 
праћење стања и оцењивање реализованог, рад према наставном плану и програму, обавештавање јавности 
о раду и реализација планираних активности. За школску 2019/2020.годину примарна тема рада је била 
биодиверзитет. Геодетска техничка школа стекла је статус Еко-школе у календарској 2017.години и то је 
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обавезује на активно учешће у даљем раду овог програма. Геодетска техничка школа је поднела пријаву за 
прикључивање програму 26.02.2015.г.  Оснивачки састанак Еко –одбора одржан је 18. марта 2015.године. 

Чланови Еко-одбора у школској 2019/20.г.: Душан Игњатовић, Биљана Пантелић, мр Александра 
Лончар, Александар Ћирић, др Милутин Љешевић, Јасна Новаков, Звонимир Вујадиновић, Бошко Поповић, 
Гордана Јовановић, Мила Ристић -ученик, Снежана Пандуровић Алексић-директорка школе, Ружица 
Петровић-Гашевић, пихолог школе и Јагода Петровић-Укај.Активности у оквиру рада Еко-школе реализују се 
према инструкцијама међународног програма и приоритетни захтев је у одређивању положаја ученика као 
главних носилаца активности. У школској 2019/20.г. реализоване су следеће активности: 

Вршњачка едукација  

22.април Дан планете 

Анализа одабраног годишњег циља рада – вода 

Праћење стања животне средине 

Уређење школског простора 
Обавештавање јавности о активности  

9.мајОбележавање појектног дана 

22.мај Светски дан заштите биодиверзитета 

 
При анализи стања уочено је да школа пре уласка у рад Еко-школа и пре прикључивања програму  није 

имала  јасну политику поступања са отпадом. У протеклих 6 година ситуација се променила и сада у школи 
постоји сепарација отпада. Делимо и посебно одлажемо папир у свакој просторији, затим у дворишту и у холу 
школе, пластику на два места, у дворишту и у приземљу школе, док мешани отпад остаје да се и даље 
одлаже у пластичне корпе у свим учионицама. Уочена је значајна промена у навикама ученика и запослених. 
Оно што нам је проблем ове године је немогућност успостављања сарадње са  прикупљањем и одношењем 
отоада и  хартије са циљем рециклаже.   

-Употреба воде се контролише, али није на задовољавајућем нивоу, иако су школске Еко-патроле у 
предходном периоду на месечном нивоу бележиле количину утрошене воде. Уочен је различит степен 
потрошње и за наредну школску годину се планира дубља анализа у сарадњи са надлежном градском 
институцијом која се бави прерачуном потропње воде. 

-Енергетска ефикасност  није на потребном нивоу, јер у школи нема таванске изолације потребне 
моћности, зидови немају изолацију, прозори нису заштићени од продувавања, али су ове године постављене 
ролетне на прозоре, међутим и даље спољна врата нису заштићена од продувавања и не затварају се 
аутоматски. На радијаторима нема рефлектирајућих плоча, нити постоје полице којима би се топлота 
усмеравала у учионице. За расвету се не још увек свугде не користе штедљиве сијалице, али је опрема увек 
искључена када није у употреби. Проблем представља нова набавка мноштва електричних уређаја који су 
позитиван помак у раду школе, али исто тако и претња старој инсталацији и проблем већег утрошка струје.  

-Поводом грејања констатујемо да се не може утицати на поменуте ставке.  
-Животна средина ван школске зграде је задовољавајућа, уз планиране промене еколошко-естетског 

карактера. Проблем представља бука, јер се школа налази на раскрсници две прометне улице.  
-Поводом ставке Политика заштите животне средине констатујемо да посебан документ не постоји, али 

је  у оквиру Плана рада школе назначена друштвена одговорност у смислу заштите животне средине. Пре 
укључивања школе у рад Еко-школа није било огласне табле са садржајима који се односе на ова питања, али 
је након тога истакнута и ажурирана новим детаљима и информацијама.  

 -Школска куповна политика је у потпуности усмерена коришћењу адекватних средстава. 
-Школа нема своју кухињу и ученици оброке/храну за ужину узимају у малом простору у оквиру шкоског 

ходника, где је понуда одређена политиком снабдевача.  
При континуираној анализи стања утрошка струје и воде уочено је да школа значајна промена у 

навикама ученика и запослених. Оно што нам је била олакашица је већ устаљена реализација прикупљања 
хартије са циљем рециклаже, чија је средства школа усмеравала у хуманитарне сврхе за особе са 
инвалидитетом на општини Звездара.   

Реализоване активности у овој школској години су следеће: 
Преуређење појединих делова школске зграде, од улазних врата до појединих просторија,  које су сада 

и естетски лепше и функционалније. 
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Главни резултати спроведених активности су развој еколошке свести и међугенерацијска сарадња, која 
обезбеђује и бољу реализацију професионалних активности самих установа које су учествовале у нашим 
акцијама. 

У току првог полугодишта школске 2019/20.године теме су се реализовале у оквиру рада психолога, на 
часовима грађанског васпитања, физике, одељенских старешина у два одељења првог и трећег разреда, као 
и на часовима картографије.  

У школи постоји променљиви пано са логоом Еко-школе, наше школе, еко-кодексом и планираним 
активностима, фотографијама и реализованим акцијама. Зелена застава је додата паноу након њеног 
уручења у новембру 2017.г.  

Током овог периода чланцима на сајту различитих институција су објављиване реализоване 
активности. 
 
Aктивности реализоване током школске године: 

 Конференција и Стручни скуп екошколских координатора у оквиру међународног програма Еко-школе 
организован је 18. и 19.октобра 2019.године на Златибору, под називом „Принципи циркуларне 
економије у служби заштите животне средине “.Скуп је на самом почетку поздравила организаторка 
мр Зорица Милосављевић, уз представнике Амбасадора одрживог развоја и животне средине и 
представнике општине Чајетина. Поред поменутих, свој рад на пољу заштите животне средине 
изнели су и радници Комуналног јавног предузећа „Златибор” из Чајетине.Предавање о Циркуларној 
економији – концепт у Еко-школама, преузели су  проф. др Анђелка Михајлов и Александра 
Младеновић, уз  дефинисање циљева  одрживог развоја и везу са радом међународног програма Еко-
школе. Примери добре праксе - електронски еколошки приручник “Креативна екологија у служби 
еколошког описмењавања”, представљени су ид стране Јагоде Јеремић.Један од најзанимљивијих 
делова конференције је био посвећен укључивању жена у питања везана за заштиту животне 
средине, као пети циљ одрживог развоја, уз могућност његове имплементације у Србији.Свечани део 
посвећен је додели Зелених застава и сертификатима о стицању/обнови статуса Еко-школама. 
Геодетска техничка школа је 2018.године обновила статус и учешће у овом међународном програму. 
Будући рад биће усмерен на енергетску ефикасност и на здраве стилове живота.Посебан утисак за 
кооординаторку Еко-школе Геодетске  техничке школе, било је уручивање захвалнице за учешће у 
хуманитарој акцији, уз остале поклоне који ће красити наш екошколски пано. 

 Акција одрживе моде изазвала је лепе идеје како код учениа, тако и код наставника, јер је то сјајна 
прилика да се осврну на своју будућу куповину. 

 Квиз о познавању постулата енергетске ефикасности је реализован у одељењима првог разреда 
током последње недеље новембра са циљем обележавања светског дана  климатских промена који 
се обележава широм планете сваког 4. новембра, када се, у циљу подизања свести о значају овог 
глобалног проблема, организују радионице, предавања и друге активности широм света. 

Наши ученици  су добили инструкцију од наставнице како ће реализовати радионицу у облику вршњачке 
едукације, користећи материјал  еко-школа о енергетској ефикасности који садржи низ питања на која су већ 
дати одговори у случају да ученици не успеју да одмах одговоре, а затим следи објашњење појма или процеса 
који је поменут.Сазнали смо да је енергетска ефикасност рационално коришћење електричне енергије, да се 
односи на техничке уређаје и на одређене мере и понашања, када је циљ да сведемо потрошњу енергије на 
минимум, а да при томе не нарушимо ниво комфора, нити ефикасности у обављању посла, да 70% 
електричне енергије добијамо из термоелектрана и 30% из хидроелектрана... 
Нажалост, на питање:-Да ли производња Електричне енергије утиче неповољно на животну средину?-одговор 
је ДА. 
Ученици-презентери су имали добру пажњу и подршку вршњака када су поменули: 

1. Искључите светла у собама када не боравите у њима и пронађите најефикасније место за осветљење  
2. Уколико су зидови окречени у светле нијансе, рефлектоваће више светлости, па неће бити потребе за 

додатним осветљењем  
3. Радни сто – у близини прозора  
4. Тамне завесе – не  
5. Велике биљке испред прозора – не  
6. Поставите фрижидере и замрзиваче на што хладније место у кући. 
7. Хладнији простор значи већу уштеду енергије, будући да сваки степен мање може да смањи 

потрошњу електричне енергије и до 6%.  
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8. Избегавајте изложеност фрижидера и замрзивача сунчевим зрацима. 
9. Приликом постављања фрижидера и замрзивача, обавезно оставите довољно простора за 

вентилацију између задњег дела уређаја и зида (око 10 цм) како не би дошло до прегревања, а тиме и 
повећања потрошње електричне енергије.  

10. Повремено очистите (али пажљиво, да не оштетите цеви) од прашине задњу страну фрижидера где 
се одводи топлота. 

11. Не држите врата дуго отворена. 
12. Термостат поставите на средњу позицију. Нижа температура не значи нужно и боље чување хране, а 

потрошња енергије може порасти и за 10-15%.  
13. Увек стављајте поклопце на посуде у којима се кува. Кувајући са поклопцем можете уштедети и до 

20% електричне енергије за кување.  
14. Прилагодите посуђе количини хране коју кувате.  
15. Приликом припреме кафе и чаја загревајте само потребну количину воде. 
16. Проверите да ли је дно посуде у којој кувате глатко и равно.  
17. Приликом кувања користите минималну јачину грејања која вам је потребна. Када је вода једном 

прокувала, смањите јачину грејања на најнижу могућу да задржите кључање. С већом јачином нећете 
постићи да ваша храна буде брже скувана, већ ће вода брже испарити.  

18. Искључите грејно тело пар минута пре него што мислите да је јело готово, јер ће грејно тело задржати 
високу температуру, а храна ће наставити да се кува. 

19. Приликом кувања на гасном шпорету припазите да пламен не буде прејак и да не кружи око посуде. 
То не само да је опасно, већ и додатно расипа топлотну енергију.  

20. Немојте стављати у фрижидере и замрзиваче врућа или топла јела. 
21. Увек искључите рачунар када га не користите, или макар монитор. 
22. Да ли сте знали да ако оставите монитор укључен целу ноћ, потрошићете енергије колико је довољно 

за загревање 6 вечера у микроталасној рерни? 
23. Имајте на уму да „стендбај“ функција код разних кућних уређаја, а нарочито код ТВ-а, троши и до 6% 

електричне енергије у домаћинству.  
24. ТВ у „стендбај“ режиму троши и до 24% енергије у односу на време кад је упаљен. 
25. Пуњачи за мобилне телефоне, лаптопове и дигиталне камере троше енергију и када су уређаји 

напуњени, и када су укључени у утичницу без уређаја на другом крају.  
26. Шта то значи? 
27. Електрични уређаји на „стандбај“ режиму годишње могу да достигну и до 10% укупне потрошње 

електричне енергије. 
28. Будући да су ови уређаји углавном међусобно близу, вреди их укључити у један раздељивач, тј. 

продуживач, да би могли сви заједно да се укључе и искључе једним притиском на дугме при одласку 
из стана. 

Током радионица искључивали смо светла када је то било потребно,  ученици су садржаје презентације 
коју смо добили од Амбасадора одрживог развоја и животне средине прихватили са највећом пажњом, а улога 
вршњака и њихов начин преношења наученог је дао посебан печат који ће можда имати више утицаја од 
предавања одраслих на исту тему. 

 11.децембар, Светски дан планина само дан касније, дакле 12.12.2019. Ученици су Дан планина 
искористили да причају о националним парковима и о парковима природе у Србији. Посебан акценат 
ученици два одељења првог разреда ставили су на Стару планину, њене екосистеме, савремене 
туристичке потенцијале и изазове, уживајући у фотографијама водених објеката, река и слапова ове 
планине.  Разговор о овој планини је инспирисао ученике да и они дају своје виђење планина и да се 
одговорније односе према простору који делимо. 

 Еко-школа и циљеви који се постављају пред нас су неодвојиви од циљева који се пред свима нама 
налазе у оквиру  образовно-васпитног процеса.  Ово је био разлог што смо последње часове 2019-те 
године посветили дефинисању постигнутих личних циљева у одељењима трећег разреда наше 
школе. Поред постигнутих резултата, осврнули смо се у дискусији и на будуће планове, који су 
усмерени ка развоју ученичких вештина, побољшању успеха и квалитетнијем односу према простору 
у коме живимо. 

 Сваког 26. јануара обележава се Светски дан образовања о заштити животне средине. Геодетска 
техничка школа је неколико дана раније обележила овај Међународни празник. За ту прилику, 
организација је обухватала  предавање о заштити животне средине, на часовима грађанског 
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васпитања у првом , другом и трећем разреду. Овај дан је установљен још 1972. године када се у 
главном граду Шведске, Стокхолму, одржала прва Конференција Уједињених нација о животној 
средини. Учесници ове манифестације су том приликом усвојили чувену Стокхолмску декларацију. 
Она се темељи на 26 принципа који се тичу животне средине и развоја, а један од њих гласи 
„Образовање о заштити животне средине је од суштинског значаја“. 

Начин на који смо ми обележили овај значајан датум је анкета коју смо спровели са следећим 
питањима: 

1. Знате ли шта је екологија? 
2. Знате ли од чега зависи опстанак живих бића на неком простору? 
3. Знате ли шта чини животну средину? 
4. Знате ли да ј,е наша школа Еко-школа? 
5. Знате ли шта то подразумева? 
6. Да ли бисте организовали неку еколошку акцију у околини у којој живите? 
7. Да ли мислите да ученици треба да помогну одраслима који  у школи брину о хигијени и екологији? 

Одговори на постављена питања су: 
1. Екологија је наука о животној средини. 
2. Опстанак живих бића на неком простору зависи од  климе, рељефа, односа међу другим живим 

бићима и од утицаја човека. 
3. Животну средину чини свет природе: биљке, животиње, земљиште, ваздух и вода, али и свет који 

је створио човек, дакле објекти, предмети, институције и друго, како би створио окружење које 
одговара његовим потребама. 

4. Неки од наших ученика првог разреда нису знали да је наша школа Еко-школа. 
5. Чињеница да је Геодетска техничка школа Еко-школа подразумева да сви у школи чувамо овај 

део животне средине у коме радимо и учимо. 
6. Одговор на ово питање је свима био врло интересантан.  Само у четири  (од 15 испитаних ) 

одељења је сваки ученик рекао да је спреман да организује неку активност у околини у којој живи. 
То су два одељења трећег, једно одељење другог и једно одељење првог разреда. У  осталим 
одељењима је ситуација била врло различита: од једног одељења  првог разреда  где је само 
један од присутних ученика спреман на овакву активност, до просечно 50% ученика који се 
изјашњавају да су спремни да организују или учествују у активности у околини у којој живе. 

7. Последње питање је изазвало много дилема. Ученици су активно учествовали у давању одговора 
и искрено коментарисали да нису сигурни да ли је овако нешто њихов посао или није и како се 
укључити. Занимљиво је било да су неки ученици изјавили да би врло радо, на позив одраслих, 
помогли да се неко смеће уклони или да се на сличан начин помогне онима који су задужени за 
хигијену у школи, док је генерална процена да је само око 35% ученика свесно да од његове/њене 
ницијативе зависи учешће у  сличним активностима.  

Након анкете у школи, у којој су учествовали и ученици и наставници, наше ученице су посетиле 
сарадничку установу, Градски завод за плућне болести и туберкулозу и од члана Еко-одбора наше школе, 
Горданe Јовановић, академскoг аналитичара  заштите животне средине, добили одговоре на сва питања, уз 
коментаре који иду у правцу рада на организацији трибина, акција, садње дрвећа и других облика рада на 
заштити животне средине.  

Одговор на питање: Да ли мислите да ученици треба да помогну одраслима који  у школи брину о 
хигијени и екологији?, наша сарадница образлаже:  „...обавеза ученика треба да буде усмерена и на помоћ 
одраслима и заједнички рад на очувању животне средине за „будућа поколења“.  На ово, Гордана Јовановић 
додаје: „Квалитет животне средине зависи само од нас самих, зато чувајмо нашу планету  и нашу децу.“ 

Порука којом смо завршили посету свим одељењима је гласила: „Сваки облик живе и неживе природе 
је јединствен и заслужује наше поштовање.“ 

Еко дневник се редовно води у свесци предвиђеној за то. У истој свесци налазе се припреме 
наставника који  су на својим часовима реализовали теме предвиђене радом Еко-школе. Еко –патроле су биле 
активне у току првог полугодишта на разним пословима, који обухватају измене паноа, преглед канти и 
контејнера у школи, помоћ у реализацији акција, обилазак околине школе са анкетирањем суграђана о 
мишљењу о стању животне средине. 

Последњи часови у 2019-ој години су посвећени значају активизма у области заштите животне средине, 
са изложбом ученичких радова. 
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Светски дан енергетске ефикасности 5.март 2020. 
Геодетска техничка школа је овај дан модификовала младалачком енергијом и адекватном 

комбинацијом са дефинисаним појмом енергетске ефикасности.  
Када смо у ситуацији да смислено желимо да потрошњу енергије сведемо на минимум, а да при томе 

не нарушимо наш животни комфор и навике, нити  
Шта ми, као ученици и наставници можемо да урадимо? 
Светла су наш свакидашњи изазов. 
Тачније-гашење светла. 
И, ми то радимо. Остављамо га укљученог само у оним деловима дана бкада је то за наставу 

неопходно. Свакако, ово проверавамо и на месећним рачунима за утрипак струје у школи. 
Поред ове навике, одређене техничким уређењем и могућностима у школској згради, ове године смо се 

одлучили да реализујемо низ предавања у свим одељењима првог, другог и трећег разреда и да то траје целу 
недељу уочи Светског дана енергетске ефикасност, а да последњи дан акције буде посвећен баш трошењу 
енергије, али наше! 

Наша енергија није утрошена узалуд, јер смо очистили школско дворише. На фотографијама су вредни 
ученици одељења I-2. 

6.априла смо спровели анкету међу колективом и ученицима о енергезтској ефикасности. 
22.априла смо поводом Дана планете земље реализовали онлајн изложбу радова, литерарних и 

ликовних и на сајт школе поставили ученичке осврте на овај важан датум. 

5.7 Извештај о раду Тима за међупредметне компетенције 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетнишвта (у даљем тексту Тим) има улогу да се 
кључне компетенције развијају кроз наставу свих предмета, и да буду примењиве у различитим ситуацијама и 
контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су у свим ученицима за лично 
остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно 
учење. 

Тим је формиран у августу где је извршен одабир наставника који ће чинити Тим: 
Ружица Петровић Гашевић (психолог), 
Снежана Пандуровић Алексић (директор), 
Марија Обрадовић (наставник предузетнишва), 
Гордана Пантић (наставник групе геодетских предмета), 
Владимир Љубичић (наставник групе геодетских предмета). 
Након дефинисања Тима, дефинисане су активности којима ће се Тим бавити и које ће бити 

реализоване у школској 2019/2020. години. 
На предлог актива геодета, у септембру је одржан семинар за наставнике: „Пројектна настава“ кат. 

бр. 400 К1, П3. 
Планиран је повећан број угледних часова на којима се развијају међупредметне компетенције. На 

угледним часовима развијане су дигиталне компетенције (рачунарство и информатика - Маријан Милошевић), 
предузетничке компетенције као и унапређивање рада са подациа и информацијама (катастар непокретности 
и уређење земљишне територије – Александра Ивановић), вештине сарадње (геодезија – Виолета Ђурђевић). 
Планирано је да се направи база припрема угледних часова која би била доступна свим наставницима. 

У току првог полугодишта, извршен је велики број посете часовима на коме су присуствовали 
директор и психолог школе, али и колеге из истих и/или других већа, с обзиром на то да је од ове године 
планирано да значајан део интерног стручног усавршавања буде кроз угледне часове и дискусију о њима, 
након саме посете, али и приказом угледних часова на седницама стручних и наставничког већа. 

Еколошке компетенције се увелико развија у школи кроз пројекат Еко – школе коју води наставница 
Јагода Петровић – Укај. 

Естетске компетенције наши ученици развијају кроз креативност на часовима секције лепих ствари и 
учествовању у изради разних паноа школе. 

Вештине за живот у демократском друштву ученици развијају кроз активан учешће Ученичког 
парламента који је покренуо и реализовао акцију прикупљања помоћи за ученика Н.Н. коме је потребна 
додатна нега услед тешког стања у коме се нашао после саобраћајне несреће, као и осмишљавању и 
припреми акције организовања и реализације хуманитарне представе, која нажалост није реализована због 
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проглашења ванредног стања, а са које би сва прикупљена срдства била усмерена на ученика С.М., чија је 
породица остала без куће у пожару.. 

Кроз реализацију пројекта „О својој безбедности бринемо сами, али заједно можемо више“ ученици су 
развијали бројне међупредметне компетенције- дигиталне, спремност за решавање проблема, комуникацију, 
сарадњу и одговорно учешће у демократском друштву. 

5.8 Извештај о раду Тима за естетско уређење школе 

Активности планиране за школску 2019-2020. нису у потпуности могле бити реализоване због увођења 
ванредног стања, чиме је деловање кориговано у складу са могућностима. 

СЕПТЕМБАР 
Велики пано са сликама ученика претходних генерација који се налазио поред врата секретаријата школе је 
премештен на степенишни зид, на којем ће бити постаљени и наредни панои; 
Информације за родитеље су истакнуте на пано који се налази на улазном степеништу, поред врата која воде 
у ходник на првом спрату. 
Замењени су  панои  који су смештени преко пута секретаријата: лоша је поставка стакла и требало би 
заменити  подлоге за качење.  
Измењена јепоставка старих  постављених плаката који више нису актуелни у ходнику поред секретаријата 
школе. 

ОКТОБАР 
Припрема и поставка тематске изложбе поводом  ДАНА ШКОЛЕ, опште информације о школи, најважнија 
достигнућа ученика током претходне школске године (фотографије окачене на пано преко пута улазних врата 
у секретаријат школе, уместо застарелих поставки). 
Реализација сређивања улаза у школу је ушла у завршну фазу. Очекује се да ће током децембра, најкасније 
до половине јануара бити замењена улазна врата, као и постављање натписа са именом школе у улазном 
ходнику. 

НОВЕМБАР 
Уређен је простор на другом спрату, на одморишту испред библиотеке.  
Постављене су жардињере са цвећем. 
Припремљен је пано са фотографијама са ученичких екскурзија. 

ДЕЦЕМБАР 
Припремљена свечана сала поводом НОВОГОДИШЊИХ  ПРАЗНИКА, а постављена је јелка поред улазних 
врата на првом спрату, уз ангажовање ученика. 
Секција лепих ствари је припремила новогодишње украсе, а ученици су је распоредили у просторијама школе. 

ЈАНУАР 
Реализовано у потпуности уређење у школску зграду. Постављена су нова врата, сређен улаз; постављено је 
цвеће. 
У улазном ходнику који је сређен постављен је натпис са именом школе. 

ФЕБРУАР 
Промена поставке на појединим паноима, а у складу са новим садржајима насталим у току првог полугодишта 
школске 2019/2020; најава такмичења (за драмску и рецитаторску на паноу поред библиотеке, за остале 
предмете на паноима стручних већа). 

МАРТ 
Настава се одвија на даљину због опасности од коронавируса, у школи нема ни ученика, ни наставника и овај 
тим није био у могућности да оствари планиране активности. 

Чланови Тима су биле Амира Петровић, Гордана Пантић, Душица Ивандић и Слободанка Лазаревић. 

5.9 Извештај о раду Тима за подршку ученицима и наставницима 

Тим за подршку ученицима формиран је у фебруару 2017., након усвајања Плана унапређења 
квалитета рада школе, са обавезом да прати и води разговоре са ученицима и наставницима којима је 
потребна помоћ ради лакшег прилагођавања школи, да организује предавања, активности и консултације из 
домена каријерног вођења и саветовања. Током протекле школске године, овај Тим имао је изузетно важну 
улогу и задатке јер је уотежаним условима у којима се настава у другом полугодишту одвијала било изузетно 
важно оснажити и пужити подршку и ученицима и члановима колектива, али и родитељима ученика. 
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Чланови Тима су 
1. Петар Жарковић – координатор 
2. Оливера Лојаница 
3. Милан Ристић 
4. Горан Стојковић 
5. Никола Ђоловић 
6. Ружица Петровић Гашевић 

У септембру је у три одељења првог разреда школски психолог реализовала радионицу „Ја у средњој 
школи“., Осим тога, обављени су индивидуални разговори са ученицима, односно анкетирање у односу на 
проблеме у савладавању школског градива и адаптације на школу.  

Сугерисано је разредним старешинама да на родитељским састанцима и часовима одељенског 
старешине обраде што више тема које ће ученицима указати на значај струке и мотивисати их за бољи рад. 

Чланови тима су обавестили све наставнике почетнике да се могу обратити за помоћ у вези са било 
којом потешкоћом или недоумицом у вези са реализацијом наставних планова. Новим наставницима је 
пружена и помоћ у вези са вођењем евиденције и коришћења Е-дневника. 

С обзиром на то да је од 16.марта настава реализивана онлајн било је потребно помоћи свим колегама 
којима је то било потребно- у вези са коришћењем платформи, отварања Гугл учионица, снимања видео 
часова, реализације састанака путем Yoom-a, Microsoft teams-a.  

Осим тога, психолог школе је припремила више текстова на тему превазилажења стреса и организације 
времена, који су послати ученицима и родитељима или објављени на школском сајту. 

5.10 Тим за инклузивно образовање 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања школа је дужна да ученицима којима је 
услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у 
образовању и васпитању, обезбеди отклањање физичких и комуникацијских препрека и донесе индивидуални 
образовни план. 

Индивидуални образовни план је посебан документ којим се планира додатна подршка у образовању и 
васпитању за одређено дете и ученика, у складу са његовим способностима и могућностима.  

Циљ ИОП-а је оптимални развој детета и ученика, укључивање у вршњачки колектив и остваривање 
општих и посебних исхода образовања и васпитања, односно задовољавања образовно-васпитних потреба 
детета и ученика.  

ИОП се израђује на основу претходно реализованих и евидентираних мера индивидуализације и 
израђеног педагошког профила детета и ученика.  

ИОП се израђује према образовно-васпитним потребама детета и ученика и може да буде заснован на:  
1) прилагођавању начина рада, као и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад (ИОП1);  
2) прилагођавању и измени садржаја образовно-васпитног рада, исхода и стандарда постигнућа 

(ИОП2);  
3) обогаћивању и проширивању садржаја образовно-васпитног рада за дете и ученика са изузетним 

способностима (ИОП3). Доношењу ИОП-а 2, претходи доношење, прим 
Индивидуални образовни план у школи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за 

инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима . 
Тим у школи чини одељењски старешина и предметни наставници, психолог школе, родитељ, односно 

старатељ, а по потреби и стручњаци ван установе, на предлог родитеља. 
Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана. 
Наставник, при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој план са индивидуалним 

образовним планом детета. 
Задаци и улоге Тима за инклузивно образовање су да: 
- Осигурају и унапређују квалитет васпитно-образовног рада у школи; 
- Координирају израду, реализацију и евалуацију инклузивног образовања; 
- Идентификују децу из осетљивих група и дају информације за израду педагошког профила; 
- Учествују у раду педагошког колегијума и упознају га са програмом активности; 
- Израђују, спроводе и евалуирају ИОП-е (индивидуални образовни план); 
- Обезбеђују подстицајну атмосферу; 
- Осмишљавају антидискриминационе мере; 
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- Осмишљавају партиципацију родитеља; 
- Брину о сарадњи родитеља и наставника; 
- Брину о стручном усавршавању наставника; 
- Прикупљају и размењују примере добре праксе; 
- Сарађују са другим стручним тимовима у оквиру школе, као и релевантним установама ван школе. 
 
Током школске 2019/2020. године у школи указала се потреба за рад по ИОП-у за једног ученика другог 

разреда. Ученик З.П.  је радио по ИОП-у 1 у основној школи. Педагошки колегијум донео је одлуку о раду по 
ИОП-у, али је након обављеног тестирања ученика и на основу мишљења предметних професора са овим 
учеником рађена индивидуализација -прилагођавање наставу и начина испитивања ученику.  

Мере индивидуализације за остале ученике спровођене су на часовима редовне наставе у мањој мери 
и на часовима допунске наставе. 

5.11 Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање и реализацији активности 
из Развојног плана школе 

Током школске године Стручни актив за развојно планирање имао је четири састанка, ради праћења 
активности предвиђених за реализацију Развојним планом школе. 

На крају првог полугодишта, стручни актив констатује да су активности везане за стручно усавршавање 
наставника – и преко семинара и интерно стручно усавршавање области на којима је у првом полугодишту 
стављен акценат. Поред индивидуалних присуства семинарима, за наставнике су у школи реализована два 
семинара „Пројектна настава“ и „Тестови и оцењивање“.  

Осим тога, током првог полугодишта одржана су четири угледна часа- из геодезије - Виолета Ђурђевић, 
катастра - Александра Ивановић, информатике - Маријана Милошевић и руског језика - Јелена Животић, а 
реализовани часови приказани су на седницама стручних већа и на седници наставничког већа.  

Активности које су биле предвиђене за друго полугодиште из објективних разлога нису реализоване, 
због проглашења ванредне ситуације. Комисија за израду Правилника о интерном стручном усавршавању 
предлог Правилника изнела је на седници наставничког већа одржаној 31.8.2020.  Сасвим неочекивано, 
реализована је активност која је била планирана у 2022.години- увођење платформи за учење у наставу. 
Стручно усавршавање наставника у овој области било је веома интензивно и садржајно. У школи је 
коришћена Гугл учионица, Zoom, Microsoft  Teams, као и бројне апликације и програми који су служили за 
израду тестова, за снимање видео часова, материјала за припрему за полагање матурског испита итд. С 
обзиром на то да су наставници, пре свега стручних предмета, радили по јединственим плановима, започето 
је са формирањем базе припрема, како је Развојним планом предвиђено, али и са формирањем бае видео 
лекција и других материјала за наставу. 

5.12 Реализација програма културне и јавне делатности школе 

У току првог полугодишта организована је прослава Дана школе, Учешће у Данима Европске кутурне 
баштине, обележен Дан толеранције и организована прослава школске славе Светог Саве. 

Ученици чланови Вршњачког тима реализовали су 17 радионица са вршњацима из 1., 2. и 3.разреда, 
едукујући их о заштити на интернету, дигиталном насиљу и злоупотреби психоактивних супстанци. За ученике 
у ОШ „Марија Бурсаћ“ и ОШ „Десанка Максимовић“ таође су реализоване радионице на тему дигиталног 
насиља. 

Гости наше школе били су ученици Економске школе из Параћина, који су у циљу неговања уметности, 
љубави орема позоришту и глуми, али и ширењу другарства, у Звездара театру извели представу „Деда Мраз 
је шворц“ за ученике и професоре наше школе 27. новембра. 

6.децембра нашу школу посетила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, са 
својим сарадницама. Оне су одржале предавање за ученике другог разреда и разговарале са њима о 
дискриминацији. Повереница је ученицима и ученицама поручила да поштовање људских права треба да 
буде изнад предрасуда, да морамо научити да уважавамо различитости и прихватамо друге.  

Нажалост, представа коју  су припремали ученици у оквиру хуманитарне акције Ученичког парламента и 
која је била заказана за  1.април није реализована због ванредне ситуације. 

Ове године није реализован ни Фестивал знања и вештина за ученике 1.разреда, којим се обележава 
Дан геодета, 20.3. 
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5.13  Учешће у манифестацији Дани вропске културне баштине 

Манифестација „Дани европске баштине” део је велике европске манифестације Савета Европе и 
Европске Комисије, којом се сваке јесени представља наслеђе као заједничка баштина европских народа, 
разноликост култура, традиције, обичаја. „Дани европске баштине” се у Београду одржавају од 2002. г. 
Манифестација доприноси међусобном зближавању становника старог континента, бољем разумевању 
сопственог природног и културног наслеђа и разноликости наслеђа других народа. Министарствo културе и 
информисања РС, координир програма у Србији, изабрало је да тема Дaна eврoпскe бaштинe ове године у 
Србиjи буде иста као и у Европи: „Уметност и забава– наслеђе у фокусу“. 
Активности, које су реализоване у Геодетској техничкој школи су биле: 

- „Уметност и забава –Наслеђе у фокусу “, програм осмишљен као дискусија о начинима учења, у 
позоришту и кроз позориште, у школи и ван ње. Може ли учење бити забавно? Да ли је уметност само забава? 
У оквиру манифестације „Дани европске баштине” у Звездара театру је организована дискусија о начинима 
учења у позоришту и кроз позориште, у школи и ван ње. У разговору су учествовали извршна директорка 
Звездара театра Јасна Новаков, Зоја Павловић и Маја Милић из маркетинга позоришта, професорка Јагода 
Петровић Укај и ученици Геодетске техничке школе и Основне школе „Вељко Дугошевић”. 
Геодетска техничка школа четврту годину за редом учествује у манифестацији „ Дани европске баштине”, која 
ове године има тему „Уметност и забава-Наслеђе у фокусу”. Како је позориште место које зближава уметност 
и забаву и на занимљив и пријемчив начин уме да представи чак и веома озбиљне теме, искуство и савети 
људи из позоришта могу да помогну ученицима да разумеју колико је важно лично усавршавање и 
напредовање које ће довести до што креативнијих решења у било којој области коју одаберу. Предуслов за то 
је да млади увиде да уче за себе, а не за друге, каже професорка Јагода Петровић Укај. 

„Учење може и треба да буде у облику игре или радионице јер се само уз опуштено тело, уз опуштен 
ум, може усвојити на прави начин оно што је потребно. Велико је питање да ли је наша омладина навикнута 
да размишља на начин који је истовремено опуштен и који уз забаван, миран и пријатан дијалог може да 
доведе до одређеног сазнања или усвајања неког садржаја. Питам се да ли смо ми направили велики рез 
између тога шта је уметност, шта је техника, шта је забава? Плашим се да је код нас то врло разграничено и 
да млади нису упознати са том чињеницом да ако дођу на позоришну представу, ако крену да посматрају било 
који перформанс, да упијајући те звуке, покрете и речи раде на свом неформалном образовању и да ће тако 
бити бољи професионалци са стеченом формалном дипломом”, каже професорка Укај. 
(https://zvezdarateatar.rs/vesti/ucenje-i-igra-u-pozoristu-zvezdara-teatar/) 

-  Предавање о Европи, Балкану, Београду „Слатко, укусно  и забавно наслеђе“ уз плес и 
дегустацију колача- Геодетска техничка школа је у просторијама Плесног Клуба „СПИН“ , 25. септембра 
2019. реализовала другу акцију у низу, путем предавања о Европи, Балкану, Београду, под називом  „Слатко, 
укусно  и забавно наслеђе“, уз плес и дегустацију колача-старих посластица са нашег простора и колача из 
других делова наше регије. Посластице су послужене након предавања о плесовима старе Европе или из 
других далеких простора. Присутни су могли да сазнају детаље о Европи као континенту, о Балканском 
полуострву и историјату манифестације. Још једном смо, као део Европе, који поносно може стати раме уз 
раме са другим старим традицијама, заједно учили и забављали се, угостили пријатеље из Саобраћајне 
школе, ОШ Филип Филиповић, Клуба родитеља и наставника Београд, Завода за плућне болести и 
туберкулозу, разменили размишљања о томе како у истом тренутку и неки други ђаци у неком другом делу 
Европе, на  сличан начин чувају своје налеђе и стављају га у фокус својих будућих планова. 

-  „Заједно“, еколошка акција-Акција садње стабла јапанске трешње у парку испед Геодетске 
техничке школе, уз предавање о вегетацијском наслеђу Звездаре и заштићеним стаблима и значају зелених 
површина за здравље. „Заједно“, еколошка акција садње три стабла  јапанске трешње у парку испед 
Геодетске техничке школе, уз предавање о вегетацијском наслеђу Звездаре и заштићеним стаблима и значају 
зелених површина за здравље реализована је у сарадњи са ЈКП Зеленило Београд и Градским заводом за 
плућне болести и туберкулозу.  У низу активности поводом манифестације Дани ервропске културне баштине, 
ова  је била усмерена ка екологији. Докторка Софија Миленковић одржала је кратко предавање о значају 
вегетације за дисајне органе и о превенцији болести које су у додиру за здравим навикама и чистим ваздухом.  
Наши ученици су нам пренели пријатне мисли и поруке о значају заштите животне средине, са одлучном 
намером да негују наше нове пријатеље, посађена стабла. 

„Јапанска трешња је сигурно једна од најдекоративнијих врста цветних лишћара. Посебан однос према 
њој имају Јапанци па се за Јапан каже:”ЗЕМЉА ТРЕШЊИНОГ ЦВЕТА”. Она је у овој земљи симбол лепоте и 
савршенства, али и долазак пролећа. Зависно од врсте (хибрида), цвета од раног пролећа до половине маја-
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истовремено када и листа. Боја цветова је од беле до ружичасте и заиста цело дрво изгледа веома 
декоративно када се гране потпуно оките овим прелепим цветовима.  У Јапану се поздравља њено цветање  
песмом (Сакура, Сакура....).   

 Поред тога што њени цветови тако лепо изгледају, они и веома пријатно миришу чиме привлаче 
пчелице које их опрашују. 

 Треба рећи да њихови плодови нису јестиви, изгледају као бобице (трешњице), које када се осуше 
падају на земљу и из њих ничу нове биљке. Али, семеном размножене биљке немају тако лепе цветове (дупли 
цветови постају једноставни) па се из тих разлога препоручује размножавање путем одрвенелих резница, 
крајем лета. Сви који желе да имају јапанску трешњу треба да знају да њој одговарају сунчани положаји. У 
зависности од врсте, хибрида, она може бити висока око 7 метара, али може бити и жбунаста са висином 
нешто нижом од два метра. Последњих година постаје све више заступљена код нас, красећи поред 
приватних дворишта, паркове и друге јавне зелене површине.“ (https://www.zelenilo.rs/saveti-za-negu-
biljaka/prunus-serrulata). 
   Предавање о старој Звездари „Игре некад и сад“, радионица игара-Ученици и наставници школе 
су показали које су се игре играле у старим временима, приближили су их младима ради уочавања сличности 
са савременим играма. Циљ овог догађаја је међугенерацијска сарадња и очување старих вредности. 
Предавање о старој Европи, о Балкану и Београду у оквиру манифестације Дани европске културне баштине, 
деци је испричала организатор активности, Јагода Петровић-Укај, док су „Игре некад и сад“, реализоване у 
сали за физичко васпитање у сарадњи са наставником физичког васпитања, Александром Радовићем. Игре 
које су биле део нашег или детињства наших ученика у неким прошлим  временима, приближили смо једни 
другима  и уочили смо сличности са савременим играма. Циљ овог догађаја је међугенерацијска сарадња и 
очување старих вредности. 
  Предавања и пројекција филма „Традиција и иновације у послу геометра“. Част да будемо гости 
Републичког геодетског завода припала је одељењу другог разреда 2/2 који је са одељењским старешином, 
Недом Софронић, приказао филм о школи, а након тога био у прилици да сазна више о делокругу рада 
Републичког геодетског завода, о секторима ове значајне националне институције од помоћника директора 
Дејана Ђорђевића, који нас је у кабинету директора РГЗ-а примио, као садашње и будуће сараднике, док смо 
од Саше Ђуровића, начелника Одељења за развој и примену информационих технологија сазнали више о 
електронском сервису еЗУП,  који омогућава електронску размену података и докумената између државних 
институција.Врло зачајан, а за ученике и интересантан део наше посете, била је презентација дигиталне 
платформе ГЕОСРБИЈА, национална инфраструктура геопросторних података (https://geosrbija.rs/), као 
националне апликације која омогућава претраживање, креирање, одржавање и дељење метаподатака 
скупова података, серија података и сервиса, коју нам је представила Олга Дамљановић.  Бројне могућности у 
професионалном развоју и иновације у раду које су ученици имали прилику да чују од наших домаћина, уз 
пријатну атмосферу дале су печат овој посети и створили мотивацију ученицима да се даље посвећују струци 
и изучавању будуће професије. 

5.14 Извештај о раду Тима за промоцију школе 

Тим за промоцију школе школске 2019/2020.године ради у следећем саставу: 
1. Марија Обрадовић – кординатор тима 

2. Владимир Љубичић 

3. Милош Радосављевић 

4. Петар Жарковић 

5. Неда Софронић 

6. Марија Јовић 

7. Милош Симић 

8. Снежана Пандуровић Алексић  - директор.  

На првом састанку Тима договарало се о промотивним активностима школе  за школску 2019/2020. 
годину.  

Школа je и у овој школској години наставити да учествује на Сајмовима образовања по основним 
школама, како на општини Звездара тако и на осталим општинама у Београду. Тим је такође у плану имао  
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посете  школама у околини Београда, како би основцима ван Београда приближили струку и презентовали 
школу.  Тим је ове године умао у плану  укључивање већег број ђака у своје промотивне активности.  

С обзиром на то да је у периоду када овај Тим најинтензивније ради била ванредна ситуација и настава 
је била на даљину, своје активности Тим је такође оставривао на овај начин- слањем промотивних 
материјала- презентација и видеа основним школама како би своје ученике упознали са нашом школом. Осим 
тога, сви заинтересовани могли су добити информације путем контакт телефона и мејлова. 

5.15 Клуб наставника и родитеља 

Клубови родитеља и наставника представљају групе које чине родитељи и наставници заинтересовани 
да се активније укључе у креирање и реализацију програма који пружају подршку за све учеснике активне у 
образовном процесу – ученике, родитеље и наставнике. 

Клуб родитеља и наставника формиран је новембра 2016. године и фокус рада био је на успостаљању 
рада Клуба родитеља и наставника, на развоју капацитета за испитивање потреба, развоју програма  и 
конкретних активности  и његове реализације. Клуб је основан и део је Београдског Клуба родитеља и 
наставника, а истовремено Националне Асоцијације Родитеља и Наставника НАРНС, основане 
24.03.2017.године и учествује активно у његовом раду. Клуб родитеља и наставника школе је документацију о 
оснивању и план рада унео путем одговарајућих докумената у План рада школе. 

Наставници и родитељи, чланови Клуба школе су у досадашњем периоду реализовали низ активности 
у у области превенције насиља, хуманитарних активности и акција у области заштите животне средине.   

У циљу дефинисања програма који одговара потребама и интересовањима различитих актера – 
наставника, родитеља и ученика, урађена је анкета  на којој су се родитељи определили да им је потребна 
чвршћа веза са школом у циљу обезбеђивања адекватне сарадње. Конструктивна сарадња са Саветом 
родитеља такође доприноси квалитетнијем раду Клуба. 

Током школске године родитељи и наставници су чврсто сарађивали поводом успеха ученика и 
решавања питања њихових изостанака, а конкретна акција коју су заједно реализовали је учешће наших 
наставника и родитеља у значајним догађајима који се односе на образовни процес у целини.  

У школској 2019/20.години, Клуб родитеља и на ставника је свој рад употпунио бројнијим чланство и 
већим интересовањем у поређењу са претхоним периодом. Основу рада чини План који је условљен 
постојањем усклађености са васпитно-образовним установама на територији Републике Србије, док се 
специфичности школског Клуба односе на задовољење образовних и вапситних потреба наших ученика. 

Реализоване активности: 
Активно учешће у Манифестацији Дани европске културне баштине –септембар/октобар 2019.године,  
Од децембра 2019. до априла 2020.Клуб припрема реализацију пројекта Интеркултуралности са 

Клубовима из Врбаса и основном школом „Братство јединство“ 
Оспособљавање регионалних саветника за организацију фокус група 7. i 8. 12. 2019 NARNS 
18.12.2019. у ОШ Филип Филиповић организација и реализација Фокус групе са темом транзиције деце 

из предшколских установа у први разред основне школе, са стручним саадницима, васпитачима и учитељима. 
Током периода рада на даљину, са родитељима из школе је реализована анкета о личном доживљају 

овог начина рада, са врло значајним детаљима, сакупљеним на основу низа интересантних питања, како од 
наставника, тако и од родитеља.  

5.16 Стипендије ученика 

Поред стипендија које обезбеђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, наша школе је 
дугогодишњом сарадњом са компанијом ВЕКОМ, остварила финансијску подршку у виду стипендије за три 
успешна ученика четвртог разреда. 

5.17 Извештај о реализацији пројекта „О својој безбедности бринемо сами, али заједно 
можемо више“ 

У оквиру конкурса општине Звездара за пројекта из области безбедности пријавили смо и одобрена су 
нам средства за реализацију нашег пројекта „О својој безбедности бринемо сами, али заједно можемо више“ у 
вредности од 117.000,00 динара. Приликом писања и реализације овог пројекта водили смо смо се 
размишљањем да иако се о проблемима насиља стално прича, утисак је да је и даље недовољно речено. 



Извештај о раду Геодетске техничке школе током  школске 2019/2020.године 

 

49 

Друштвени контекст је такав да су моралне вредности којима млади теже пољуљане, а утицај вршњака веома 
велики. Оно што је веома уочљиво јесте да ученици, деца, па и одрасли све више времена проводе на 
интернету, где су изложени разноврсним садржајима, и где, због утиска анонимности, чине ствари које у 
реалном свету вероватно не би урадили. Такође, веома су присутни проблеми са лаком доступношћу и 
недовољним знањем ученика о штетностима психоактивних супстанци.  

Наш циљ био је подизање свести код ученика о свим овим проблемима и јачање самопоуздања и 
адекватних одговора у потенцијално опасним ситуацијама. Овим пројектом желели смо  да више активирамо 
младе, који су, уз помоћ одраслих, преузели улогу едукатора, што се показало као веома добар начин учења. 
Пројектне активности су реализоване уз мање измене и допуне планираних активности- уместо планиране 
трибине за ученике и родитеље реализовано је предавање за родитеље и трибина за ученике; поред сајта, 
Вршњачки тим је припремио и штампане материјале који су истакнути на посебним пано таблама у ходнику 
школе. 

У оквиру пројекта реализоване су следеће активности: 
Формирање Вршњачког тима- током месеца октобра Јагода Петровић Укај и Ружица Петровић 

Гашевић извршиле су селекцију и одабир ученика. Са ученицима су обављени разговори током којих им је 
предочен пројекат, које активности би требало реализовати и која су очекивања од чланова Вршњачког тима. 
Након ових разговора, за едукације и учешће у пројекту пријавило се 23 ученика Геодетске техничке школе- 11 
из другог разреда, 2- из четвртог разреда и 10- из трећег разреда, 15 девојчица и 8 дечака. У овом тренутку, 
на крају реализације пројекта (али не и активности) Вршњачки тим чини 17 изузетно мотивисаних, активних и 
вредних ученика. 

Едукација о блогу- Прва едукација којој су чланови Вршњачког тима присуствовали била је о изради 
блога. Ову едукацију реализовали су представници МЕФ-а Жељко Ондрик и Ђорђе Пуцар у једном од 
информатичких кабинета наше школе 3.октобра 2019. Током ове едукације која је трајала три школска часа 
имали смо прилике да се упознамо са начином израде и одржавања блога, што је био један од пројектних 
задатака. Већина ученика (и наставника) су по први пут имали прилику да нешто науче о блогу. 

Семинар за чланове Вршњачког тима- у суботу, 12.10.2019. одржан је једнодневни семинар за 
чланове Вршњачког тима. Семинару је присуствовало 20 ученика, 11 девојчица и 9 дечака. Радионице су 
реализовале Ружица петровић Гашевић, психолог и Јагода Петровић Укај, наставник Грађанског васпитања. 
Семинару су присуствовали и остали учесници у реализацији пројекта- Нинослав Јурас и Петар Жарковић. 
Први део едукције обухватио је радионице у којима су се учесници међусобно упознали и упознали се са 
правилима и начином рада у радионици. Затим се цео сегмент радионица односио на уочавање разлика 
између групе и тиме, када су ученици кроз игру и искуствено учење уочили ове разлике и дефинисали 
карактеристике тима. Једна од најбоље прихваћених је радионица током које су ученици учили о гласинама, 
начину на који настају и на који се шире. У другом делу дана, на причу о гласинама надовезали смо 
информације о брзини ширења иформација на интернету и затим се бавили дигиталним насиљем, као и 
дефинисањем осталих облика насиља, могућим начинима превенције и могућим начинима реаговања уколико 
се насиље догоди.  

Редовни састанци Вршњачког тима- током реализације пројекта, а након едукација за чланове ВТ-а 
одржано је седам редовних састанака Вршњачког тима. Током ових састанака направљен је детаљан 
сценарио и материјали потребни за радионицу Вршњачког тима у вези са дигиталним насиљем, прецизирани 
су задаци сваког од чланова Тима, направљен распоред реализација радионица и анализиране реализоване 
радионице и друге пројектне активности. На једном од састанака одлучено је да се преостала средства 
преусмере на куповину паноа и да се Вршњачки тим огласи и на овај начин- уређивањем паноа. 

Радионице Вршњачког тима у вези са дигиталним насиљем- чланови Вршњачког тима,уз 
подршку психолога Ружице Петровић Гашевић и професорке Јагоде Петровић Укај,  реализовали су 
радионице у 14 одељења првог, другог и трећег разреда Геодетске техничке школе, чиме је обухваћено око 
370 ученика школе и у 4 одељења шестог, седмог и осмог разреда у ОШ „Марија Бурсаћ“ и ОШ „Десанка 
Максимовић“, чиме је обухваћено 88 ученика. На самом почетку радионице, након уводног представљања, 
ученицима су подељени „лајкови“ којима је требало да одреагују на прочитане тврдње у вези са коришћењем 
и безбедношћу на интернету. Након тога, ученицима су кроз дискусију презентоване информације у вези са 
безбедним коришћењем интернета и дигиталним насиље, што је пропраћено презентацијом и постерима које 
је Вршњачки тим израдио. У другом делу радионице, ученици су дељени на групе и задатак им је био да из 
различитих улога покушају да решавају задату проблемску ситуацију. Након размене и дискусије, радионица је 
завршавана сумирањем савета и упућивањем на сајт, мејл адресу и Инстаграм профил тима. Радионице су 
наишле на веома леп пријем, ученици су углавном били мотивисани и активно су учествовали.  
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Радионице Вршњачког тима о превенцији злоупотребе психоактивних супстанци за ученике- 
ову радионицу реализована је и током прошлогодишњег пројекта из области безбедности. Чланови 
Вршњачког тима, уз подршку професорке Јагоде Петровић Укај, наставили су са реализацијом радионице на 
часовима Грађанског васпитања, што је омогућило да едукацији присуствује 62 ученика трећег разреда. Током 
радионице, ученици су дискутовали о томе шта је то што наводи потенцијалне зависнике и младе уопште да 
конзумирају психоактивне супстанце, о техникама које би им помогле да се одупру негативном утицају и о 
својој улози у ширењу идеје здравог живота међу вршњацима. Ученици су показали значајну спремност да 
прихвате сугестије које су често отпор код младих, а то је да пријаве уочене облике злоупотребе или да сами 
дају свод суд вршњаку. 

Консултативни састанци Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања са представницима полиције и договор са представницима Тимова основних школа у 
вези са реализацијом радионица- пошто се ово показало као добра пракса, поново је уприличен састанак 
током  којег су припадници МУП-а члановима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања и новоименованим одељењским старешинама објаснили поступак у случају сумње на 
постојање и коришћење психоактивних супстанци код ученика На састанку су разрешене дилеме које су 
запослени у школи имали и објашњења је детаљна процедура, начин на који треба реаговати и поступци које 
треба предузети у случају сумње да неко од ученика поседује или користи психоактивне супстанце. Такође је 
постугнут договор о реализацији предавања за родитеље, као и план других превентивних активности које 
предстваници МУП-а реализју у школама. 

Реализација радионица из програма „Вештине за адолесценцију“- током трајања пројектних 
активности радионице из програма „Вештине за адолесценцију“- „Троножац самопоуздања“ и „Од врха до дна“ 
са ученицима првог разреда реализовао је професор Петар Жарковић. Радионица „Троножац самопоуздања“ 
реализована је током децембра у свим одељењима првог разреда. На овом часу ученици су учили о три 
фактора која могу да изграде самопоуздање: развој вештина, самопоштовање и поштовање других и 
одговорно понашање. Израда радног листа омогућила је да ученици препознају примере ових вештина у 
сопственом животу. Ученицима се нарочито допао уводни део радионице и лакше је било да наброје особине 
и карактеристике особе која има самопоуздања него да дефинишу своје вештине. И даље је присутан тренд 
да се најмање битним за самопоуздање сматра знање, нарочито школско знање. Радионица „Од врха до дна“ 
реализована је током децембра и јануара у одељењима првог разреда, те је на тај начин обухваћено 137 
ученика. На овом часу ученици су учили о односу између мисли, осећања и понашања и како могу утицати на 
сопствене мисли, а самим тим и на емоције и понашање. Ученици су кроз разне активности најпре описивали 
како мисли утичу на понашање, препознавали како се емоције мењају, учили како могу позитивно да утичу на 
сопствене мисли и вежбали позитивне одговоре на тешка и изазовна искуства. Утисак је да су ученици на овој 
радионици били веома заинтересовани и активни, а све инструкције су им биле јасне.  

Предавање за родитеље на тему безбедности- представници МУП-а Снежана Сандић и Јована 
Јоковић одржали су предавање за родитеље на састанку савета родитеља 18.новембра. Том приликом 
родитељи су слушали о безбедности ученика, ризицима, злоупотреби алкохола и психоактивних супстанци, 
малолетничкој деликвенцији, а детаљније су разматране теме вршњачког насиља и различити облици 
вршњачког насиља. Представнице МУП-а и присутни родитељи сложили су се да је утисак да су деце 
недовољно информисана и да је свакако потребно, уз адекватне технике васпитавања, појачати едукацију 
ученика.  

Трибина за ученике другог разреда на тему дискриминације-  Геодетску техничку школу је 
6.децембра посетила повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, са својим сарадницама. 
Оне су одржале предавање за ученике другог разреда и разговарале о дискриминацији са ученицима наше 
школе. Пoвeрeницa je ученицима и ученицама пoручилa дa пoштoвaњe људских прaвa трeбa дa будe изнaд 
прeдрaсудa, дa мoрaмo нaучити дa увaжaвaмo рaзличитoсти и прихвaтaмo другe, бeз oбзирa нa њихoвa личнa 
свojствa кao штo су пoл, нaциoнaлнa припaднoст, имoвинскo стaњe и другo. Нeкe oд тeмa кoje су изaзвaлe 
нajвeћe интeрeсoвaњe учeникa билe су рaвнoпрaвнoст мушкaрaцa и жeнa, кao и смисao aфирмaтивних мeрa 
усмeрeних нa унaпрeђeњe рaвнoпрaвнoсти oсeтљивих друштвeних групa. Иако је првобитно планирано да 
трибина траје два школска часа, због великог интересовања и бројних питања ученика, трибина је трајала 
знатно дуже.  

Израда и уређивање сајта- чланови Вршњачког тима, уз подршку професора Нинослава Јураса, 
осмислили су и направили сајт Вршњачког тима Геодетске техничке школе. Сајт смо регистровали на једном 
од бесплатних домена и на њему се налазе пригодни текстови о вршњачком наиљу, дигиталном насиљу, 
вршњачком притиску и слично. Овом пројектном активношћу нисмо у потпуности задовољни и сматрамо да би 
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се могла унапредити. Осим тога, изостала је реализација активности „онлајн сандуче поверења“ јер није било 
интересовања ученика, односно није било питања ученика. У међувремену, донета је одлука о отварању 
налога на Инстаграму, што је много боље прихваћено од стране ученика.  

Анкета за ученике у вези са проценом врста насиља и реаговања и праћења активности 
Вршњачког тима- анкету је онлајн попунило 199 ученика Геодетске техничке школе. Ученици су анкету 
попуњавали на часовима на којима им је био омогућен приступ рачунарима. У анкети су учествовали ученици 
1., 2. и 3. разреда, 86 девојчица и 113 дечака. Анкета је обухватила питања о присутности различитих облика 
насиља, личном искуству анкетираних, начинима на које реагују и групу питања у вези са активностима 
Вршњачког тима, како бисмо добили смернице за даљи рад.  21% ученика је потврдило да су били жртве 
вршњачког током школавања, а њих 9,5% и током протекле године. Као најчешће облике насиља испитани 
ученици навели су давање погрдних имена (57%), омаловажавање и увреде (52%),  исмевање и задиркивање 
на болан начин (45%), ширење лажних информација и гласина (38%), физичко насиље (37%), затим следи 
дигитално насиље (19%) и неприкладно коментарисање (18%), док је на последњем месту покушај да се 
одврати од дружења са неким, што је сигурно терен за будући едукативни и превентивни рад, јер је и на друго 
питање чак 82 ученика (41%) одговорило да искључивање неког из друштва не сматра насиљем. Када доживи 
насиље 16% ученика о томе не прича никоме, а када присуствује насиљу 32% неће реаговати, што је таакође 
индикативно. Охрабрујући резултати су да 38% ученика сматра да насиља у нашој школи нема, да 68%  
сматра да је наша школа безбедно место и да 86% сматра да се у школи реагује на насиље. Што се 
активности Вршњачког тима тиче, 56% испитаних ученика је упознато са постајањем Вршњачког тима, а 
између 25 и 30% зна за активности Вршњачког тима- радионице, сајт, „онлајн сандуче поверења“, док за 
„огласну таблу“ зна 47% испитаних ученика.       

Припрема и уређивање паноа- огласне табле Вршњачког тима-након реализације већине 
предвиђених активности, а на основу уштеде приликом набавке дигиталног фотоапарата, чланови Вршњачког 
тима донели су одлуку да се упути допис општини Звездара како би било могуће искористити та средства за 
набавку паноа и канцеларијског материјала потребног за уређење паноа, на којем би се оглашавао Вршњачки 
тим. Ово се показало као веома добра идеја јер је доста ученика за веома кратко време видело и прочитало 
неке од постављених текстова. На паноу су корисни текстови о вршњачком и дигиталном насиљу и 
адекватним начинима реаговања, пријатељству, занимљиви цитати и фотографије. У наредном периоду 
чланови Вршњачког тима наставиће са уређивањем овог паноа. Пано је осмишљен као наставак активности 
започетих пројектом, у правцу пружања могућности ученика да се јаве на понуђену имејл адресу, у случају 
интернет насиља, да дефинишу евентуалне проблеме, да у постављеним текстовима које су пажљиво 
одабрали, сви који се намерно или случајно нађу уз пано, одвоје време, упознају се са радом тима и буду 
сигурни да ће у некој ситуацији моћи да се правилно поставе и да одреагују на најбољи начин. 

Набавка опреме- у оквиру пројекта, за потребе рада Вршњачког тима, планирана је и реализована 
набавка лаптопа и дигиталног фотоапарата. Део средстава који је преостао након набавке опреме преусмерен 
је набавку 2 пано табле, за оглашавање Вршњачког тима. 

Евалуација пројекта 
Пројекат је утицао на подизање знања и вештина код ученика и њихових родитеља у вези са општим 

питањима из области безбедности, нарочито у вези са безбедним коришћењем интернета и у вези са 
злоупотребом психоактивних супстанци.  

Током реализације овог пројекта добит је била много већа него што се очекивало. Пројектне активности 
допринеле су формирању тима високо мотивисаних и ангажованих ученика који су реализовали велики број 
часова са ученицима наше школе и ученицима две основне школе са Звездаре. Пројектовани циљ био је 
усмерен на јасну одредницу развоја  свести о проблемима са којима се могу сусрести у интернет 
комуникациiи, док је додатни ефекат који се  може објаснити ученичком посвећеношћу и  активизмом, 
чињеница да је овај тим оформио групу ученика који су спремни да улогом  едукатора, у овој или сличним 
областима, утичу на своје вршњаке на најадекватнији начин. Посматрајући из контекста Закона о основама 
образовања и васпитања, код ученика су развијане опште међупредметне компетенције, пре свега- 
комуникација, сарадња, спремност на решавање проблема, дигиталне компетенције и одговорно учешће у 
демократском друштву. Ученици су успели да израде сајт, припреме разноврсне електронске и штампане 
материјале и за релативно кратко време постану препознатљиви у школи. Сарадња са основним школама из 
окружења допринела је промоцији школе. Конструктиван  начини реаговања ученика у ситуацијама насиља 
додатно је поткрепљен сазнањем да је уз пројектовани постугнут и додатни резултат, који обухвата низ 
фактора који делују у нашем образовном простору, а који дефинишу потребу да се  примене нови, савремени 
приступи настави и учењу. Издвојићемо неке од најважнијих фактора: утицај нових технологија, интернета и 
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медија на учење, на приватни живот појединца и на социјалне односе који су део живота наших ученика. 
Организована је трибина на тему дискримнације са повереницом за родну равноправност на којој су учесници 
били веома мотивисани. Настављена је реализаија радионица из програма „Вештине за адолесценцију“. 

У наредном периоду, свакако се очекује наставак рада Вршњачког тима школе због постављене добре 
основе за даљу вршњачку едукацију и активизма младих у промоцији одговорног односа према себи и 
друштву. 

5.18 Извештај комисије за награђивање запослених у Геодетској техничкој школи 

Чланови комисије за награђивање у саставу: Мира Видуловић, Виолета Ђурђевић, Милан Ристић, 
Амира Петровић, Татјана Верховшек и Весна Петровић су и ове школске године поштујући Правилник о 
награђивању, су предлагали запослене за награђивање. Руководилац комисије је Виолета Ђурђевић. Обавеза 
руководиоца је: сазивање чланова комисије, извештавање на Наставничком већу и достављање предлога за 
награђивање руководиоцу школе. 

Током периода, од септембра 2019. до фебруара 2020., комисија се састајала и то ради анализе 
предлога Наставничког већа и директорке за награђивање запослених у Геодетској техничкој школи и то да се 
 наставник групе геодетских предмета Јелена Јовичић Јовановић, награди за велико ангажовање и допринос 
приликом уређења школског простора и активности на уређењу школе кроз секцију лепих ствари. Комисија је 
предложила руководиоцу школе да се наставник награди у изниосу од 10% од његових личних примања. 

1. На основу Правилника о награђивању запослених, за освојено неко од прва три места, награђени су 
наставници: 

а) Александар Радовић, професор физичког васпитања, са 10% од утврђене зараде запосленог, из 
сопствених средстава и то за освојено прво место на Општинском такмичењу у атлетици из дисциплине скок у 
даљ, које је одржано 23.10.2019. године, а у складу са чланом 5. тачка 3. Правилника о  награђивању 
запослених у Геодетској техничкој школи. 

б) Милан Ристић, професор физичког васпитања, са 10% од утврђене зараде запосленог, из сопствених 
средстава и то за освојено прво место на Општинском такмичењу у атлетици, које је одржано 23.10.2019. 
године, а у складу са чланом 5. тачка 3. Правилника о  награђивању запослених у Геодетској техничкој школи. 

в) Александар Радовић, професор физичког васпитања, са 10% од утврђене зараде запосленог, из 
сопствених средстава и то за освојено прво место на Општинском такмичењу у рукомету, које је одржано 
22.01.2020. године, а у складу са чланом 5. тачка 3. Правилника о  награђивању запослених у Геодетској 
техничкој школи. 

2. За велико ангажовање у естетском уређењу школског простора, а на основу Правилника, награђена 
је наставница групе геодетских предмета Јелена Јовичић Јовановић са 10% од утврђене зараде запосленог, 
из сопствених средстава 

3. За максималан и несебичан труд и ангажовање током организације почетка наставе шк. 2020/2021 г., 
са 10% од утврђене зараде запосленог, из сопствених средстава, награђена је наставница групе геодетских 
предмета Зорица Милић. 

По истом Правилнику у првом полугодишту, награђене су и колеге које су отишле у пензију Милорад 
Чотра, Љиљана Ћуић и Светлана Давидовић. 

Предложене награде, директорка школе је одобрила и исплаћене су запосленима.  

6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

6.1 Извештај о раду психолога 

Реализација плана и програма стручног сарадника у току школске 2019/20. године обављена је у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о раду стручних сарадника. Основни 
циљ рада био је допринос остваривању и унапређењу образовног-васпитног рада, а кроз примену теоријских и 
практичних сазнања из психологије. Током већег дела другог полугодишта план је реализован онлајн. 
I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

У току школске године психолог је радила према месечним плановима рада. Психолог је била 
ангажована у писању Годишњег извештаја о раду школе на крају школске 2018/19.године и делова Годишњег 
плана рада школе за ову школску годину.  Поред овога, психолог је учествовала у реализацији Програма 
заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Психолог је учествовала у планирању и 
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реализацији програма професионалне оријентације. Поред месечног плана рада психолога, редовно су, на 
месечном нивоу, планиране и посете часовима. Психолог је учествовала и у изради новог Развојног плана 
школа, који важи за период 2019-2022. година. Током трајање онлајн наставе, психолог је припремала 
недељне оперативне планове за школу који су на недељном нивоу слати Школској управи. Такође, психолог је 
учествовала у извештавању током онлајн наставе.  

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Задатке из ове области психолог је реализовала кроз учествовање у вредновању и праћењу образовно-
васпитног рада установе и предлагање мере за побољшање ефикасности, затим кроз континуирано праћење 
и подстицање напредовања ученика у развоју и учењу и учествовању у континуираном праћењу и вредновању 
остварености општих и посебних стандарда постигнућа спровођењем квалитативних анализа постигнућа 
ученика, као и упознавањем свих актера укључених у рад школе са овим анализама- презентовање анализа 
на седницама Наставничког већа, седницама Савета родитеља и припрема извештаја за Школски одбор.  

 
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Сарадња са наставницима је остваривана кроз све активности предвиђене Годишњим планом и 
програмом. Најчешћа сарадња је била путем директног разговора, кроз инструктивно-педагошки и 
саветодавни рад. Велики број наставника је показао спремност и заинтересованост за тимски рад, као и друге 
облике сарадње са психологом. Сарадња је остварена приликом планирања и реализације бројних догађаја у 
школи и различитих ваннаставник активности. 

Наставницима је пружана подршка у планирању и реализацији непосредног образовно-васпитног рада 
са ученицима, као и подршка у јачању наставничких компетенција. Саветодавни рад обављан је у вези са 
индивидуализацијом наставе и рада са децом којој је потребна додатна образовна подршка. Такође постоји 
интензивна сарадња са одељенским старешинама, којима је пружена подршка у формирању и вођењу 
ученичког колектива, као и раду са родитељима.  

Психолог је нарочито радила са наставницима приправницима којима је пружена помоћ  планирању и 
реализацији свакодневних часова и активности, као и реализацији школског часа часа за лиценцу и часа за 
лиценцу пред екстерном комисијом.  

Током првог полугодишта психолог је посетила  часова редовне наставе. Након посете, наставници су 
добијали повратну информацију и обављан је саветодавно-инструктивни разговор. У протеклом периоду 
посете су биле планиране, а приликом посете попуњавана је чек-листа за праћење која је вођена електронски.  
Осим тога, за седницу наставничког већа припремљена је детаљна анализа посећених часова. 

Сарадња са наставницима обухватала је и питања вођења евиденције и праћења напредовања ученика 
уз оквирно дефинисање елемената за праћење. 

Током периода онлајн наставе психолог је сарађивала са наставницима индивидуално, путем 
телефона, мејла, вибера, као и кроз рад многобројних група- одељењске старешине, наставничко веће, 
педагошки колегијум и друге, у оквиру којих су размењиване информације и разјашњаване обавезе 
наставника и начин реализације наставе.  

За наставнике је припремљена анкета о реализацији онлајн наставе, а затим и анализа и приказ 
резултата кроз презентацију која је послата на мејл свим наставницима. 

У циљу олакшавања рада, психолог је припремила презентацију у којој су наставницима предочене 
специфичности онлајн наставе и дате препоруке како да овакав облик наставе реализују. 

 
IV   РАД СА УЧЕНИЦИМА 
Психолог је радила са већим бројем ученика са разноврсним проблемима и тешкоћама, у свим 

разредима. Рад је био индивидуалан и групни, а током периода онлајн наставе рад се одвијао путем 
комуникације мејлом, телефоном или преко платформе Zoom.  

Часови одељењског старешине: Током школске године психолог је у неколико наврата присуствовала 
часовима одељењског старешине, а у одељењима првог, другог и трећег разреда, у оквиру пројекта о 
безбедности, са ученицима члановима Вршњачког тима, реализовала радионице на теме „Дигитално 
насиље“. У оквиру појачаног васпитног рада са ученицима психолог је присуствовала и реализовала 
радионице са ученицима 4-5. Са ученицима, члановима Вршњачког тима, психолог је, током трајање онлајн 
наставе, реализовала радионице на тему „Критичког приступа информацијама“, које су одржане на платформи 
Zoom. 
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Праћење и проучавање развоја ученика и саветодавни рад са ученицима у школским активностима:  
Индивидуализован рад са ученицима, израда педагошког профила и праћење реализације ИОП-а: У 

школи постоји потреба за индивидуализацијом наставе и пружањем додатне подршке појединим ученицима, 
углавном због дужег одсусутвовања, на шта је наставницима указивано у индивидуалним разговорима и на 
седницама одељенских већа. Посебна пажња посвећена је ученицима који су, из најразличитијих разлога, 
отежано пратили и укључивали се у онлајн наставу. 

Саветодавни рад са ученицима: Посебан вид рада са ученицима остварен је кроз индивидуални 
приступ и примену саветовања као облика рада. Овај рад се одвијао или само са ученицима или у 
комбинацији са осталим учесницима у васпитно-образовном раду: наставницима, родитељима, вршњацима, а 
теме су биле различите: поступци за утврђивање одговорности ученика,  професионално саветовање, лични 
проблеми, породични проблеми, дисциплински проблеми, проблеми у учењу, сукоби са вршњацима, сукоби са 
наставницима, итд. Саветодавни рад обављан је са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме у прилагођавању и проблеме у понашању.  

Приликом покушаја превазилажења актуелних или дуготрајнијих проблема ученика рад се базирао на 
елементима психосоцијалне подршке и примени техника рационално-емотивне терапије. Ученици су веома 
заинтересовани и мотивисани.  

Психолог је била ангажована у оквиру поступака појачаног васпитног рада, које су водиле одељенске 
старешине. Са појединим ученицима, који су у поступку појачаног васпитног рада, психолог je радилa 
индивидуално. 

Током периода онлајн наставе, психолог је ученицима била доступна на мејл адреси 
psihologgeodetska@gmail.com, а ученици су се често обраћали због личних потешкоћа са превазилажењем 
ситуације или због проблема у онлајн настави. Превентивни рад са ученицима психолог је обављала 
припремањем и слањем бројних материјала, који су припремани на основу процењених потреба, а касније и 
на основу предлога ученика. За ученике је током овог периода било припремљено више онлајн анкета у којима 
су могли изнети своје ставове, проблеме и питања у вези са онлајн наставом. 

Професионална оријентација Психолог пружа подршку развоју професионалне каријере ученика 
професионалним информисањем и саветовањем. Организовано је учешће ученика у разним пројектима и 
такмичењима које подстичу предузетништво и предузетнички дух. 

Превенција насиља и промоција ненасилне комуникације: У овој области психолог је помогла 
реализацију кроз инструктивно-саветодавни рад са наставницима или директно пружајући помоћ у 
реализацији или реализујући радионице.  

 
Ученички парламент Психолог је током  школске 2019/2020. године била ангажована као координатор 

Ученичког парламента, који се бавио свим планираним активностима. Сарадња са ученицима члановима 
Ученичког парламента је била изузетна и утисак ученика и наставника је да Парламент ове године активније 
учествује у раду школе. Ученички парламент је у јануару реализовао веома успешну хуманитарну акцију у којој 
су прикупљена новчана средства као помоћ Николи Н. који је страдао у саобраћајној несрећи. Током 
фебруара и марта на иницијативу Ученичког парламента, група ученика припремала је хуманитарну представу 
која је требало да се изведе у «Звездара театру» 1. априла. Сав приход од представе био је намењен ученику 
четвртог разреда Сави М. Чија је породица изгубила кућу у пожару. Због проглашења ванредне ситуације, ова 
представа није реализована.  

 
Едукативни и саветодавни рад у условима онлајн наставе: Током трајања онлајн наставе, од 

16.марта, психолог је припремила и путем мејла ученицима проследила велики број текстова и  презентација. 
Теме које су обрађиване су: Савети за организацију времена и превалдавање стреса, АБЦ шема- рационално 
размишљање, Здраве и нездраве емоције, О емоцијама и рационалном размишљању, Учење, Анксиозност, 
Контрола беса, Шта ако препознате код себе депресивно расположење, Комуникација, Асертивност, 
Професионална оријентација, Интелигенција, Мотивација, Прокрастинација и како је превазићи, Како 
унапредити комуникацијске вештине, како поправити однос са родитељима, Критички приступ информацијама. 
Теме су биране на основу претпостављених потреба, а касније на основу интересовања ученика. 

V  РАД СА РОДИТЕЉИМА 
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Психолог је успела да оствари добру сарадњу са родитељима. У протеклом периоду рад са 
родитељима је, углавном, био индивидуални. Саветодавни рад са родитељима заснивао се на пружању 
помоћи родитељима чија деца имају тешкоће у развоју и учењу, односно понашању. Обављан је саветодавни 
рад са родитељима чија деца врше повреду правила понашања у школи. Пружана је подршка јачању 
родитељских васпитних компетенција. Психолошка помоћ пружана је родитељима чија су деца била у 
акцидентној кризи.  

Такође, психолог је присуствовала састанцима Савета родитеља и помагала задуженом родитељу у 
припреми записника са седница. 

Поред ових облика сарадње, психолог је од оснивања активно учествовала и у раду Клуба наставника и 
родитеља. 

Током периода онлајн наставе, сарадња са родитељима одвијала се путем телефонске и комуникације 
путем мејла. 
 

VI  РАД СА ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ 
Сарадња са директором школе односила се на послове који се тичу обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности образовно-васпитног рада установе, на припреми докумената установе, 
прегледа, извештаја и анализа, на припреми и реализацији разних облика стручног усавршавања, 
учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао наставника, као и 
редовне размене, планирања и усаглашавања заједничких послова. 

 
VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
Психолог учествује у раду Наставничког већа и ангажована је у вођењу записника са седница 

Наставничког већа. Такође присуствује и учествује у раду одељенских већа, као и седницама стручних већа. 
Психолог учествује у  раду Педагошког колегијума. 

Психолог је укључена у рад школских тимова- Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, Тим за каријерно вођење, Стручни актив за школско развојно планирање, 
Стручни тим за инклузивно образовање, Тим за подршку ученицима и наставницима. 

 
VIII  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ОПШТИНОМ 

ЗВЕЗДАРА 
Током школске године психолог је сарађивала са образовним, социјалним, здравственим и другим 

институцијама на остваривању циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика. Остварена је 
изузетно добра сарадња са општином Звездара. Такође је остварена сарадња са другим установама и 
организацијама- школе на територији општине, нарочито ОШ „Марија Бурсаћ“ и ОШ „Десанка Максимовић“, 
Дом здравља, Центар за социјални рад, домови за ученике, МУП и друге. Сарадња је остварена и са Центром 
за позитиван развој деце и младих и Канцеларијом за младе у вези са вршњачким едукацијама, са Унијом 
парламената средњих школа, асоцијацијом Жена плус и удружењем „Друг није мета“.  

 
IX  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
Психолог води следећу евиденцију- дневник рада, документација о извршеним психолошким 

тестирањима, посећеним активностима и часовима, одржаним радионицама и часовима.  
Припрема за рад односила се на планирање свих облика активности са свим учесницима у васпитно-

образовном раду, самостално или тимски, уз редовно праћење и проучавање стручне литературе.  
Стручно усавршавање остварено је кроз праћење стручне литературе, затим учествовањем на 

републичкој секцији стручних сарадника и учешћем на семинарима, вебинарима  и предавањима.  
Семинари: „Пројектна настава“ и „Тестови и оцењивање“, одржани у просторијама школе 
Aкредитованa  обукa  „Подршка самовредновању рада установа и средњем образовању“, дана 

30.01.2020.  у оквиру заједничког пројекта МПНТР и ЗВКОВ. 
Током периода онлајн наставе, психолог је присуствовала вебинарима: 
„Технике за превазилажење стреса; освешћивање емоционалних доживљаја у кризним 

ситуацијама/актуелним условима“, 29.5.2020. 
LearnIn вебинар 1: Подршка учењу деце и младих током COVID кризе 
„Како смирити дечији страх“, 03.7.2020. 
У оквиру пројекта „Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним 

условима уз програм учења на даљину”, који је реализовао Уницеф у сарадњи са Министарством просвете, 
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психолог је припремила предавање и реализовала вебинар 19.6.2020. на тему „Развијање критичког приступа 
информацијама“. Снимак вебинара и пратећи материјал- презентација, текст и предлог сценарија радионице 
објављени су на Националном образовном порталу.  

Психолог школа је у мају прошла онлајн обуку за водитеље  семинара „Формативно оцењивање у 
дигиталном окружењу“, као спољни сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 
Обука је решењем Министра број 610-00-00439/2020-07 увршћена у листу приоритетних, трајање је 12 сати, 
сврстава се у приоритетну област П1, а развија компетенције К2, К3 и К4. 

6.2 Извештај о раду школског библиотекара 

 Током школске 2019/20. године у школској библиотеци била су ангажована  два библиотекара, стручна 
сарадника: Јелена Животић и Амира Петровиh 

 Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове образовно-васпитне, библиотечко-
информацијске, културне и јавне делатности школске библиотеке. 

  Поред наведених послова, професорке на месту школског библиотекара обављају и послове у раду 
стручних органа: припремају се за рад и стручно усавршавају, воде документацију и сарађују са стручним 
институцијама. 

  Септембар 2019. год. 
- упознавање ученика првог разреда са књижним фондом, као и  начином  функционисања библиотеке; 
-ученици су се континуирано упознавали са библиотечком грађом, начином коришћења и чувања позајмљених 
књига; 
− систематско упознавање књижне и некњижне грађе, библиотечког пословања и мреже библиотека на 
територији уже и шире територијалне заједнице; 

Октобар 2019. год. 
- систематско припремање (обучавање) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих 
врста информација у настави и ван ње: ученици су обучавани начинима коришћења књига; 

  Новембар 2019. год. 
− на дневном нивоу, континуирано је указивана помоћ ученицима у организовању самосталног рада ван школе 
и усвајању метода самосталног рада на тексту и другим материјалима (учење, самоучење); 
− евидентиране су потребе за одређеним књигама и потребе за допуну школске лектире. 

Децембар 2019. год. 
− током децембра је развијана сарадња с предметним наставницима у припремању ученика за самостално 
коришћење разних извора информација. 
− организована је хуманитарна акција која се односи на прикупљање књига из школске лектире за децу из 
Основне школе из Дрвара. У акцији је прикупљено преко педесет књига. 
− допуњен је библиотечки фонд књигама из школске лектире, као и већим бројем књига које су намењене за 
поклањање и награђивање ученика. 
− вођење библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација) 
            Јануар 2020. год. 
- вођење библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација) 
- праћење и евиденција коришћења школске библиотеке. МАРТ 
Због проглашења ванредног стања и пребацивања наставе на даљину, рад библиотеке се, такође, орјентисао 
на интернетске изворе.  
Ученицима је преко фејсбук странице КЊИЖЕВНОСТ У ГЕОДЕТСКОЈ понуђен велики број наслова у ПДФ 
формату. 
У будућности се планира увођење базе електронских књига у оквиру школског сајта. 
АПРИЛ 
- Акција враћања коришћених књига током школске године је планирана са циљем да се очува постојећи 
књижни фонд за генерације које долазе, али је приликом реализације било великих проблема због ванредне 
ситуације у земљи. 
-Путем наставне платформе гугл учионица су ученици упућени на електронске књиге, сајтове који нуде 
наслове из лектире. 
МАЈ 



Извештај о раду Геодетске техничке школе током  школске 2019/2020.године 

 

57 

-Набављено је 100 књига из области школске лектире које су предвиђене и подељене као награде ученицима 
који су завршили школску годину одличним успехом.  Набављена је књига за ученика генерације, као и за 
ученике са нарочитим успесима. 
-Новонабављених уџбеника  и белетристике током другог полугодишта није било због измењених услова рада 
школе услед ванредног стања. 
-Наставља се сарадња са издавачким кућама. 
-Ученици путем интернетске везе долазе у контакт са платформама које им је библиотекарка  препоручила 
као најбоље. 
ЈУН 
-На седницама Наставничког већа библиотекарка  школе је редовно информисала о сарадњи са члановима 
Стручних већа, као и о набавци стручне литературе, потребне лектире, као и савремене белетристике страних 
и домаћих аутора. 
-Договор библиотекара са наставницима српског језика о лектири и броју примерака потребних књига. 
-Враћање позајмљених књига матураната је успешно окончано у условима ограничених могућности због мера 
ванредног стања. 

7. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

7.1 Наставничко веће 

Током  школске 2019/2020.године одржано је 14 седница Наставничког већа, редовних и ванредних. 
Ванредне седнице биле су ванредне због целокупне ситуације и контекста у ком је настава реализована, и 
одржаване путем платформе Microsoft Teams. Укупно је у редовним околностима одржано 6 седница, а затим 
5 путем платформе Microsoft Teams и у школи односно  сали за физичко васпитање и уз поштовање свих мера 
безбедности 3 седнице.   

Теме којима се Наставничко веће бавило биле су: 
- Разматрање Извештаја о реализацији плана и програма рада школе у школској 2018/19. години 
- Разматрање Извештаја о реализацији рада директора школе у школској 2018/19. години 
- Разматрање Годишњег плана рада школе за 2019/20. 
- Предлог структуре родитељског динара за 2019/20. 
- Реализација наставног плана и програма, реализација часова редовне, допунске и додатне наставе 
- Усвајање приручника, уџбеника, радних свески, практикума 
- Распоред допунске наставе и отворених врата 
- Прослава Дана школе 
- Усвајање распореда испита за ванредне ученике и извештаји о полагању ванредних ученика 
- Упутства за вођење педагошке документације- Е-дневник 
- Дежурства наставника 
- Школски тимови, активи и комисије- задужења 
- Извештаји са екскурзије ученика 4.разреда  
- Анализа успеха ученика на класификационим периодима и предлози мера за побољшање успеха 
- Анализа владања ученика и изрицање васпитно-дисциплинских мера за ученике  
- Анализа изостанака ученика 
- Организација наставних и ванаставних активности у складу са решењима о расподели радног времена 
- Анализа посећених часова редовне наставе 
- Информације о семинарима који су реализовани у школи 
- Приказ и анализа реализованих угледних часова  
- Обележавање школске славе 
- Усвајање маршруте за екскурзију ученика 4.разреда за школску 2020/21.годину, што је тачка која је 
разматрана у два наврата јер је Савет родитеља на првобитно предложенудестинацију није дао сагласност  
- Анализа рада стручних већа и критеријума оцењивања 
-  Самовредовање рада школе 
- Анализа рада тимова 
- Анализом безбедности ученика у школи и предлагањем мера за унапређење 
-Извештаји о раду тимова и реализацији ваннаставних активности 
- Анализа рада током реализације наставе на даљину и договор о наредним активностима 
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- Резултати испита за ванредне ученике  
- Задужења и комисије за матурски испит 
- Избор ученика генерације 
-Резултати анкете за изборне предмете  
- Извештај и анализа успеха на матурским испитима 
-Информације о упису ученика у првом разреду  
- Допис министарства просвете, анкета з родитеље и информације са састанка Педагошког колегијума 
одржаног 18.8.2020. 
- Подела предмета и именовање одељењских старешина у школској 2020/2021. години 
- Усвајање списка уџбеника и приручника који ће се користити у школској 2020/2021.години  
- Изјашњавање чланова Наставничког већа и доношење одлуке о моделу рада , према Стручном упутству за 
организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем  учења на даљину за средње школе у 
школској 2020/2021. години Министарства просвете и Допуни стручног упутства за организовање и 
остваривање наставе непосредним путем и путем  учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021. 
години  
- Усвајање распореда часова за школску 2020/2021. годину 
- Извештај о реализацији активности планираних Развојним планом и план активности за школску 2020/2021. 
годину 
- Формирање комисије за ванредне ученике  
- Предлог Правилника о интерном стручно усавршавању 
- Усвајање извештаја о стручном усавршавању и доношење Плана стручног усавршавања за школску 
2020/2021. годину 

7.2 Одељењска већа 

Током школске године одељењска већа су одржавана према плану, а по потреби, у неким одељењима 
држане су и ванредне седнице одељенског већа. Записници са седница Одељенског већа евидентирани су у 
електронским дневницима.  

На седницама одељенских већа разматрана су следећа питања: 
- Подела предмета 
- Подела ученика на групе за вежбе 
- Распоред писмених задатака, вежби и графичких радова 
- Реализација наставе, редовне и допунске 
- Изостајање ученика 
- Предлагање и евидентирање потреба за помоћ ученицима у савладавању градива 
- Утврђивање и анализа успеха ученика на класификационим периодима 
- Мере за побољшање успеха  
- Владање ученика и васпитно-дисциплинске мере  
- Праћење онлајн наставе и примена мера за унапређење 
- Предлог и праћење мера за укључивање свих ученика у онлајн наставу 

7.3 Стручна већа 

7.3.1 Стручно веће за српски језик 

1. Први састанак стручног већа одржан је 23.8.2019.год 
Амира Петровић је прихватила  да настави са вођењем Стручног већа у школској 2019/2020. год. 
Упознала је чланове Већа са предстојећим обавезама: организацијом писмених задатака, наградним 

тематима, учешћем на школским такмичењима, могућностима стручног усавршавања професора. 
Веће је обавештено и о потреби одржавања угледних часова, направљена је динамика одржавања у 

току оба полугодишта. 
Дате су опште информације о пројектној настави и предстојећем семинару у вези са проблематиком тог 

облика наставе. 
Изабрана је тема која би била предмет међупредметне наставе: Положај жене кроз векове 
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Подељене су обавезе, тако ће Лојаница и Трнавац спремати програма за Дан школе, а Петровић и 
Драгичевић школску славу. 

Састанку присуствовале директорка Снежана Пандуровић Алексић и психолог Ружица Петровић 
Гашевић. 

2. Други састанак : 16.10.2019.год. 
Тема састанка је уско повезана за важну школску манифестацију: прославу Дана школе. Констатовано 

је да је драмска секција успешно представила свој рад, посебне похвале заслужују млади глумци Милица 
Јевтић и Стефан Радосављевић, као и остали учесници. За најбољи писмени рад  на наградном темату који 
се традиционално организује у част  Дана школе изабран је задатак Александра Марковића, ученика трећег 
разреда. 

Извршена је и анализа успеха семинара који се у школи одржавао 26 и 27.9., а коме су присуствовали 
сви чланови Стручног већа. 

Тема уједначавања критеријума и проблеми са читањем лектира, апострофирана је као хронични 
проблем. 

3. Трећи састанак:  29.11.2019. 
Констатовано је дуже одсуство из објективних разлога колегинице Амире Петровић, руководиоца 

Стручног већа.Колегиници која је замењује на пословима професора и библиотекара, Тијани Танасковић, 
пружена је колегијална и стручна помоћ.Колегиница је са радом започела 18.10. 2019.год. 

Забележено је успешно представљање параћинске Економске школе, која је гостовала у нашој школи у 
оквиру пројекта регионалне  сарадње међу средњим школама. 

Представили су се нашим ученицима представом : „Деда Мраз је шворц“. 
Професорке Драгичевић, Лојаница и Трнавац су пружиле  подршку у име школе домаћина. 
За потребе припремања светосавске приредбе дошло је до реорганизовања у оквиру Стручног већа; 

све четири професорке су преузеле део обавеза, избор текстова, организовање ученика, контакте са 
фолклорним групама које ће гостовати на прослави. 

4. Четврти састанак одржан је 28.1.2020. 
Анализирани су резултати рад Стручног већа, успешна организација обележавања Светог Саве, 

активан однос  и учешће у раду секција свих чланова већа. 
Чланови Већа су обавештени о терминима одржавања Зимског семинара и о могућностима учешћа на 

школском семинару који ће се бавити израдом тестова и техникама оцењивања. 
Направљен је план о организовању рецитаторског такмичења у школи у току прве недеље марта 

месеца . 
Анализиране су потребе допуне библиотечког фонда актуелним лектирама за све четири године. 
Чланови Већа су обавештени о учешћу ученика Александра Марковића и Саре Петронијевић на 

радионицама креативног писања, које је организовано у оквиру Звездаријаде. 

Радионице се одвијају у звездарским средњим школама; запажено је и похваљено ангажовање Александра 
Марковића. Направљен је договор у вези са обавезама чланова Стручног већа у предстојећем периоду; 
извештај о раду Већа подноси Оливера Лојаница, о раду драмске секције Драгана Трнавац.  

5. Пети састанак одржан је 02. 03. марта 2020. год. 
Извршена је анализа рада секција, са акцентом на рад рецитаторско-драмске секције.  
Ученици су учествовали на школском такмичењу у рецитовању, чиме су се прва три такмичара 

пласирала за учешће на општинском такмичењу у организацији Пријатеља деце Звездара. 
Стручно усавршавање чланова Актива током зимског распуста одвијало се преко  учешћа на 

Републичком зимскoм семинару  у организацији Друштва за српски језик. Учешће на семинару су имале све 
професорке актива. Размењени су ставови и искуства у вези за семинаром. Као један од стандардних 
пропуста семинара истакнута је мала примењивост оног што се на семинару чује, као и релативно слаба 
искористивост радионица које су понућене. 

6. Шести састанак одржан је 13. 03. 2020. год. 
Састанак је одржан преко вајбер групе стручног актива, у чију сврху је и направљена. 
Ванредни састанак због новонастале епидемиолошке ситуације која је условила проглашење ванредног 

стања. Наставни процес је неопходно наставити у неком облику учења ,,на даљину''. 
Да би наставници успешно организовали наставни процес у електронској форми, неопходни су 

технички услови и наставника и ученика. 
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Анкета мећу ученицима је дала резултат о могућности позитивног одвијања и праћења наставе на некој 
елекронској платформи. 

Наставни планови се морају у одређеној мери кориговати ради прилагођавања настави на даљину. 
7. Седми састанак одржан је 1. 04. 2020.  

Састанак је одржан у електронској форми. 
Стручни актив је дао општу оцену остварености наставног процеса путем наставне платформе гугл учионица 
као добру. 
Већина ученика марљиво обавља задатке. Коресподенција са ученицима је веома добра. Тамо где постоје 
застоји у комуникацији, консултује се одељењски старешина ради информисаности. 
Израда писмених задатака путем онлајн заказаних часова са одређеним временом израде задатака, такође, 
добро функционише.  
Ученици одговарају путем гугл хенгаутса, или на неки други начин, у договору са наставником. 

8. Осми састанак је одржан 13. 05. 2020. год. 
Састанак је одржан у електронској форми путем интернетске везе. Састанку је присуствовала Снежана 

Пандуровић, директорка школе, која се за ту прилику прикључила групи Актив српског језика и књижевност 
Геодетске техничке школе. 

Најважнија тачка јесте распоред полагања матурског испита за српски језик и књижевност. 
Све професорке су чланице комисије за овај матурски испит. Испит ће бити одржан уз све мере 

заштите, како за ученике, тако и за наставнике. 
9. Девети састанак је одржан 1. 7. 2019. 

Анализом успеха матурског испита из српског језика и књижевности је утврђено да су сви ученици 
задовољили и успешно урадили писмени задатак. 

Анализа рада и успеха ученика на крају школске године је потврдила да велики број ученика има 
позитиван резултат након рада на даљину. Ученици који нису задовољили критеријум за позитивну оцену 
имају допунску и припремну наставу у просторијама школе, уз поштовање свих заштитних мера. 

Дистрибуција часова за следећу шкoлску годину је направљена за све наставнике матерњег језика, у 
складу са постојећим распоредом одељења и претходном школском годином. 

Распоред активности и носилаца обавеза у следећој школској години утврђен је након већања, при 
чему је руководилац актива и за наредну школску годину изабрана Амира Петровић. 

Руководилац драмско-рецитаторске секције за наредну школску годину је  је Оливера Лојаница. 
Израда Извештаја о раду за школску 2019/2020. годину је распоређена тако што ће Амира Петровић 

предати извештај о раду актива, а Рада Драгичевић о раду секција. 
10. Десети састанак већа је одржан 31. 08. 2020. 
Дневни ред: 
Анализа успеха ученика на поправним испитима (такође, матурски испит) 
Усвајање Извештаја рада Стручног већа за текућу наставну годину 
Општа оцена остварености наставних  циљева на крају школске године 
Усвајање Извештаја рада Школске библиотеке 
 Ученици су положили поправне испите, али је констатована релативно слаба прочитаност обавезних 

лектира. 
На поправном матурском испиту су ученици бирали слободне теме у највећем броју 5 од 7 ученика). 
Чланице Стручног већа су, уз осврт на карактеристике и специфичности наставне године, усвојиле 

Извештај. 
Циљеви и исходи постављени пред ученике су у релативној мери остварени, што је резултат начина 

рада, као и различитих начина провера знања ученика. Иако је електронски облик провере знања путем Гугл 
учионице показао своје добре стране, не може заменити оцењивање у школској клупи. 

Извештај о раду библиотеке је предочила проф. Амира Петровић, а исти је усвојен. 
У плану је побољшавање услова за сређивање књижне грађе, као и образовање дигиталне библиотеке. 

  

7.3.2 Стручно веће за опште-образовну групу предмета 

У складу са планом и програмом рада израђени су глобални и оперативни планови за 2019/20 школску 
годину.  

Донета је одлука о коришћењу уџбеника и литература.  
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Разматрани су случајеви ученика о евентуалном ослобађању од наставе физичког васпитања.   
Успостављена је корелација између предмета историје, географије, грађанског васпитања, верске 

наставе  и социологије са правима грађана. 
Реализоване су допунске наставе и секције из оопште образованих предмета.  
Анализирани су успеси на такмичењима.  
Анализирани су успеси по предметима после полугодишта.  
Ученици су  у склопу секција и допунских настава вођени у опсерваторијум, цркву и на спортска 

такмичења.  
Похваљују  се ученици Далиборка Митровић, Марко Грбић, Матовић Лазар иЂорђевић Никола за прва 

места на општинском такмичењу из атлетике,  као и женски рукометни тим. 
 

7.3.3 Стручно веће за геодетску групу предмета 

Стручно веће геодета Геодетске техничке школе има 30 чланова и у школској 2019/2020. години 
одржало је 11 седница. Седницама већа присуствовале су психолог и директор школе. Председник стручног 
већа је Владимир Љубичић и Гордана Пантић, задужена за блок наставу.  

Седнице су одржане по плану донетом на почетку школске године уз мања одступања изазвана 
ванредном ситуацијом. Извештаји са седница су достављени директору школе, као и сваке школске године, 
Стручно веће геодета разматрало је и донело план организовања блок наставе у овој школској години, који је 
део Годишњег плана рада школе. На основу поделе предмета за школску 2019/2020. годину и распореда блок 
наставе, чланови овог већа су имали распоред ангажовања. Блок наставу су ученици 1. разреда изводили у 
школи у периоду од 16.09 до 18.10.2019., клизно по један дан недељно, док су ученици четвртог разреда блок 
наставу реализовали у периоду од 23.9. до 27.09. 2019.год. у геодетским фирмама. Ученици су са овереним 
уговорима и мишљењима доказали да су праксу ове школске године обављали у више различитих приватних 
фирми. Блок настава у школи је у првом полугодишту одржана према планираном распореду, док је у другом 
полугодишту дошло до значајног одступања  због пандемије корона вируса. Блок настава за 4. разред 
реализована је у периоду од 25.05. до 29.05.2020. преко Гугл учионица и Зум апликације. Блок настава за 
ученике 1., 2., и 3. разреда је одржана у периоду од 15.06. до 19.06.2020., такође преко Гугл учионице.  

Усавршавање чланова стручног већа геодета се и ове школске године огледа кроз њихово похађање 
акредитованих семинара. У септембру од 29.09 до 30.09. у просторијама наше школе одржан је семинар 
„Пројектна настава“, док је у периоду од 3. до 5.02.2020. фебруара одржан семинар „Тестови и оцењивање“ на 
предлог нашег већа. У време зимског распуста чланови нашег већа су имали обуку за рад на тоталним 
станицама Leica ТS03 и упознавање са ласерским скенером Leica BLK360. Изостала је прилика за 
успостављање контаката са приватним геодетским организацијама на традиционалном окупљању „Веком и 
пријатељи“ које није одржано због пандемије. Фирма Веком је и ове школске године стипендирала три 
најбоља ученика четвртог разреда који су се пријавили на конкурс.  

Сарадња чланова актива Геодетске техничке школе са осталим образовним установама се огледала 
кроз узајамне посете чланова већа и ученика Грађевинском факултету у Београду, у децембру месецу. Ове 
године је био организован одлазак ученика у посету Факултету техничких наука у Новом Саду непосредно пре 
прекида редовне наставе и проглашења ванредног стања. Руководиоци већа и директорка Школе учествовали 
су на састанку Удружења геодетских и грађевинских школа Србије, који је одржан 24.01.2020. године на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду. На састанку је конституисан Стручни одбор Удружења у 
коме је Владимир Љубичић узео учешће. 

Континурано су праћени резултати остваривања плана и програма наставних предмета у 
класификационим периодима, како са становишта изгубљених часова, тако и са становишта оцена, а све у 
циљу што бољег општег успеха ученика и Школе. Активност чланова већа се огледала и кроз менторства 
приправницима, као и кроз узајамне посете часовима. С обзиром на већи број приправника и наставника на 
замени, акценат посета је био на часовима које приправници одржавају самостално ради што боље 
корелације предмета, као и унапређења наставних метода и техника рада. Угледни часови су реализовани из 
предмета геодезија и катастар непокретности и уређење земљишне територије. На Гугл драјву актива 
формирана је база угледних часова. Веће је пратило и предлагало решења за побољшање  геодетске и 
рачунарске опреме и у овој школској години. Нови геодетски уређај GNSS GS07 додат је на списак геодетске 
опреме је у овој школској години. Поред набавке нових инструмента, стручно веће је учествовало у планирању 
и организицији поправака старих инструмента и статива као и у уређењу простора за њихово одлагање. 
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Уз редовну наставу и активности, чланови већа су били ангажовани и на припреми ванредних ученика 
при полагању испита и матурског завршног испита у јануарском, јунском и августовском  року. Учешћем у 
пописним, испитним и матурским комисијама, су и ове године били заступљени чланови стручног већа 
геодета.  

Стручно веће је и ове школске године планирало школско такмичење из геодетских мерења и рачунања 
у сва четири разреда и из предмета техничка обрада у премеру у 2.,3. и 4. разреду. Услед ванредне ситуације 
такмичење није било могуће извести. 

Кроз припреме за матурски испит, наставници геодетске групе предмета - ментори су припремали 
ванредне ученике за полагање матурских испита у јануарском, јунском и августовском року. Укупан број 
ангажованих матурских комисија је било 5 у јунском и по једна у остала два рока. Комисија је имала у свом 
саставу по три наставника стручних предмета и по једног представника привреде из Републичког геодетског 
завода. Веће је вршило и обуку за полагање матурског испита наставника који раније нису учествовали на 
матурском испиту. 

Школско и републичко такмичење, угледни часови у другом полугодишту, блок настава у геодетским 
организацијама и у школи (теренски рад), присуство на Сајму образовања и посета основним школама су 
активности које нису реализоване због настале ситуације са пандемијом коронавируса. 

У вандредним околностима стручно веће је успели да организује онлајн наставу путем Гугл учионица и 
осталих апликација за видео позиве. И поред тога што сви наставници нису били обучени за израду 
мултимедијалних садржаја, у веома кратком року су успели да савладају све препреке и одрже наставу на 
завидном нивоу. Поједини наставници су израђивали видео лекције које су постављали на јутјубу, а 
ученицима су линови прослеђивани путем гугл учионице. Поред тога, стручно веће је узело учешће у снимању 
видео лекција које су приказивани на РТС планети. Наставници који су снимали часове су: Милица Јовановић, 
Лука Кнежевић, Мила Танасковић, Виолета Ђурђевић и Владимир Љубичић. На захтев ЗУОВа, снимане су 
видео лекције као припрема за матурске испите од стране Неде Софронић, Тамара Ристић, Даница 
Видуловић и Милош Радосављевић.  

Милош Радосављевић и Гордана Пантић су учествовали у изради теста у гугл форми који је постављен 
на ЗУОВом сајту и служио за припрему за полагање стручно-теоријске провере знања на матурском испита. 

У циљу сто бољег, ефикасније и кохерентнијег рада овог стручног већа, за следећу школску годину 
усвојен је предлог поделе часова за школску 2020/2021. годину. Поштовало се да се у један предмет уводи 
више наставника који би их предавали, ради лакших замена; да се води рачуна о ангажовању наставника како 
у самој настави тако и при ваннаставним активностима. Усвојен је календар остваривања и распоред блок 
наставе за све разреде. Стручно веће је израдило Правилник о теренским радовима у Геодетској техничкој 
школи. 
 

7.3.4 Стручно веће природно-математичког актива 

Састанак одржан 4.9.2019. 
присутни сви чланови актива 
Дневни ред: 

 Избор уџбеника,приручника и збирке задатака које ће се користити у школској 2019.-2020. години 

 Утврђивање предзнања ученика првог разреда 
Договорено је да се за наставу математике користе уџбеник и збирка: 
 *Математика за први разред гимназија и средњих стручних школа, Н. Икодиновић, уџбеник са збирком 

задатака, Издавачка кућа Klett, Београд, 2011. 
Збирка задатака и тестова за први,други,трећи,четврти  разред гимназија и техничких школа, 

С.Огњановић,Ж.Ивановић, Издавачка кућа Kруг, Београд, 2011. 
 Предметни професори математике, информатике,физике и нацртне геометрије унеће у e-дневник називе 

уџбеника и приручника који ће се користити. 
*За ученике првог разреда у прве две недеље септембра треба извршити тестирање које би показало ниво 

њиховог предзнања. Оцене са теста уписиваће предметни професори у своју евиденцију. 
Састанак одржан 9.10.2019. 
Присутни сви чланови актива 
Дневни ред: 

 Избор задатака за први писмени задатак 
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 Анализа мотивације ученика за постигнуће у предметима     актива 

 Организовање допунске наставе 
*Професори математике припремили су задатке које су планирали за први писмени задатак.У избору 

задатака водило се рачуна о њиховој тежини,тако да задаци буду адекватни за све разреде. 
*Што се тиче мотивације ученика за рад већина ученика је заинтересована да постигне што бољи успех,а 

разлог за лошији успех од очекиваног је недовољно рада и код ученика првог разреда слабије предзнање из 
основне школе. 

*Да би се постигли бољи резултати предметни професори ће у договору са ученицима да организују 
допунску наставу.После првих тестова ,на основу резултата направљен је списак ученика који се упућују на 
допунску наставу.Распоред допунске наставе биће уписан у електронски дневник. 

Састанак одржан 23.11.2019. 
Присутни сви чланови актива  
Дневни ред: 

 Анализа постигнутих резултата на крају првог класификационог периода и предлог мера за 
побољшање успеха. 

 Угледни час из информатике-Маријана Милошевић 

 Организација припремне наставе за четврти разред 
*На крају прве класификације успех није задовољавајући с обзиром на велики број недовољних оцена у 

свим разредима.Ученици првог разреда поседују скромно предзнање,а и не схватају обавезу сталног рада да би 
се дошло до бољег успеха. Да би се успех побољшао професори актива ће почети са интензивнијом допунском 
наставом. Такође биће вреднована и активност на часу ,све у циљу већег постигнућа у учењу. 

*Угледни час из информатике одржала је професорка Маријана Милошевић 14.11.2019. у одељењу прво-
2.Наставна јединица је била “Слепо куцање”.  Коришћене су модерне технологије, апликације и игрице у сврху 
учења. Показано је како могу садржаји који су занимљиви ученицима да се искористе у оквиру редовног 
наставног садржаја. Час је протекао у такмичарском духу,а на крају часа извршено је вредновање постигнућа 
ученика. Часу су присуствовале поред проф. Маријане Милошевић,директорка Снежана Пандуровић 
Алексић,психолог Ружица Петровић Гашевић и проф. Милош Радосављевић. 

*Припремна настава за полагање пријемног испита из математике биће организована у школи за ученике 
четвртог разреда.Наставу ће држати професори који предају четвртом разреду у оквиру додатне наставе.  

Састанак одржан 23.12.2019. 
Присутни сви чланови актива  
Дневни ред: 

 Планирање стручног усавршавања чланова актива ,разматрање понуђених семинара 

 Реализација допунске наставе у циљу побољшања успеха 
Чланови актива ће у циљу стручног усавршавања узети учешће на разним семинарима које организује 

Друштво математичара Србије, «Архимедес» и друге математичке организације.Актив професора математике 
определио се за семинар који организује Друштво математичара Србије у периоду од 8.-9. Фебруара 2020. у 
трајању од 16 сати.Овај семинар допринеће унапређењу компетенција у области планирања и реализације 
наставе. Такође,поједини професори актива определили су се за семинар, у циљу стручног усавршавања, који ће 
бити организовани у школи.  
Допунска настава се организује у предвиђеним терминима. Ученици могу на допунској настави и  да 
одговарају и тако поправе своје оцене. 

Састанак одржан   25.2.2020. 

Присутни сви чланови актива 

Дневни ред: 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта и мере за побољшање успеха 

- Учешће на семинару стручног усавршавања. 

• Успех на крају првог полугодишта је донекле бољи у односу на прву класификацију.Број недовољних 

оцена је и даље веома велик,али су поједини ученици озбиљно схватили опомене са прве класификације,па 

су уложили више труда и тако поправили слабе оцене.Допунска настава је многима помогла да савладају 

градиво па ће се са допунским часовима наставити и у другом полугодишту 

• Ове године на семинару који је организовало Друштво математичара Србије у периоду 8.-9.2. 

учествовали су проф. Марија Радић,Биљана Веселиновић,Марија Ђекић,Љиљана Јањетовић.Предавања су 
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била организована на Економском факултету,а професори су пратили изабране теме у трајању од 2 дана 

(укупно 16 бодова). 

                Састанак одржан 21.3.2020. 

Присутни сви чланови актива 

Дневни ред: 

- Oрганизација онлајн наставе у условима ванредног стања. 
o Због проглашења ванредног стања,прелази се на онлајн наставу.Договорено је ,на нивоу школе да се 

путем мејла успостави комуникација са ученицима.Професори ће слати материјале за учење,а ученици ће 

радити домаће задатке које ће такође путем мејла прослеђивати професорима.Наставници  ће редовно 

пратити рад ученика ,да би у условима  наставе на даљину постигли што бољи успех.Оперативни планови 

рада правиће се на недељном нивоу. 

Састанак одржан 24.4.2020.   

Присутни сви чланови актива 

Дневни ред: 

• Анализа успеха на крају трећег класификационог периода и мере за побољшање успеха. 

o Успех ученика на крају треће класификације је задовољавајући.У  условима онлајн наставе прати се 
ангажовање ученика у раду.Комуникација са ученицима одвија се преко гугл учионица и путем мејла.Показало 
се да већи број ученика редовно ради домаће задатке и да су мотивисани  да постигну што бољи успех.Мањи 
број ученика не ради или касни са слањем домаћих у задатом року.Договор је да се тим ученицима  пружи 
шанса да пошаљу  недостајуће домаће до краја месеца. 

Састанак одржан 30.6.2020. 
Присутни сви чланови актива  
Дневни ред:  
 - Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта. 
- Подела предмета у оквиру актива за наставну 2020.-2021.годину. 
            o Успех ученика у условима онлајн наставе је задовољавајући на крају другог полугодишта.Већина 
ученика је завршило разред са позитивним успехом. 
Известан број ученика се упућује на поправни испит у августу.За њих је била организована припремна 
настава у јуну,а један део часова биће одржан у августу. 
o Професори математике извршили су поделу предмета и предлог проследили директорки школе.Због 
очекиваног одласка проф. Марије Ђекић,остала су нераспоређена 3 одељења првог разреда.Часови 
информатике и физике по очекиваном броју одељења неће недостајати и делиће се као и претходних 
година. 

 

7.3.5 Стручно веће за стране језике 

 
- Чланови Стручног већа страних језика су: Весна Петровић, Ивана Марковић, Јелена Животић и 

Веселиновић Милена.  
- Одржано је укупно 5 састанака Стручног већа страних језика. 
- Урађено је следеће (по месецима): 
СЕПТЕМБАР 
- Конституисано је Стручно веће страних језика 
- Усвојен је годишњи план рада наставника 
- Усвојен је распоред писмених задатака и контролних вежби 

- Изабрани су уџбеници за текућу школску годину  
(1. и 3. разред уџбеник и радна свеска Focus 1  и Focus 3 у издању Акроноло- Pearson, а за ученике 2. и 
4.разреда уџбеник и радна свеска Success – Pre-Intermediate и Intermediate, као и збирка текстова за 
енглески језик Геодетке-техничке школе у издању ЗУНС-а).  
За руски језик су изабрани следећи уџбеници: 
Први разред: 
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До встречи в России 1 Аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић, Руски језик – 
уџбеник и радна свеска за први разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 
2014.     
Други разред:  
До встречи в России 2 Аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић, Руски језик – 
уџбеник и радна свеска за други разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 
2014.     
Трећи разред: 
До встречи в России 3 Аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић, Руски језик – 
уџбеник и радна свеска за трећи разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 
2015.     
Четврти разред: 
До встречи в России 4 Аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић, Руски језик – 
уџбеник и радна свеска за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 

2016.     
ОКТОБАР 
- Испланирано одржавање допунске наставе. План је остварен. У току првог полугодишта, часова допунске 

наставе је одржано укупно (по професорима): 
Енглески језик: 
Веселиновић Милена – 4. разред - 17 часова и 3. разред - 17 часова  
Весна Петровић – 1.разред  - 16 часова, 2.разред – 12 часова 
Ивана Марковић - ниједан час 
Јелена Животић – 4 часа 
 Утврђени су предлози за стручно усавршавање наставника. Следећи наставници похађали су,у првом 

полугодишту, следеће семинаре: 
Енглески језик:  
Веселиновић Милена 
1. The English Book Day конференција  (одржанa 16.11.2019.) на Коларцу 
2. Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања 

приступа и наставе (2 дана  - 16 бодова) одржана 29/30.11.2019. у Медицинској школи на Звездари 
3. Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика (1 дан – 8 бодова) 

одржана 14.12.2019. у Математичкој гимназији у Београду 
4. Радионица Pilgrims Course Tasters (одржана 15.12.2019.) у Фармацеутско-физиотерапеутској школи на 

Звездари 
5. Тестирање и оцењивање (одржано 3./4./5.02. 2020. – 24 бода) у Геодетско-техничкој школи 
Животић Јелена 
1. Пројектна настава одржана 26. и 27.09. 2020. (16 сати) 
2. Умеће комуникације одржана 11-13.10.2019. (20 сати) 
3.  Зимска школа за наставнике руског језика 6. и 7.02.2020. (18 сати) у организацији Славистичког 

друштва Србије 
Марковић Ивана 
1. Обука за дигиталну компетенцију – новембар 2019. 
2. Онлајн семинар – Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим 

родитељима – новембар 2019. 
НОВЕМБАР 
Анализиран је успех ученика на завршетку првог наставног периода. Генерални утисак је да, што се наставе 

страних језика тиче, ситуација је слична као и претходних година.  Поједини ученици не обављају своје обавезе 
на време. Допунска настава се организује, али ученици не посећују те часове редовно, а то би имало великог 
утицаја на лакше савладавање градива. Наравно, то се не односи искључиво на ученике са јединицама већ и на 
све остале који сматрају да могу да постигну више.  

ДЕЦЕМБАР 
- Договорен је термин о одржавању угледног часа. Професорка руског језика Јелена Животић ће одржати 

угледни час 29.01.2020. у одељењу 3-1 и 3-2. 
ЈАНУАР/ФЕБРУАР 
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Анализиран је успех ученика на завршетку првог полугодишта, наставници су поднели детаљан извештај о 
успеху ученика у одељењима у којима предају. Константовано је да ученици који имају негативне оцене су 
улавном ученици који су много изостајали и читаво полугодиште нису имали уџбеник, радне листове и школску 
свеску, а самим тим ни прилику да стекну најосновније знање пређених области довољно за прелазну оцену. 
Такође, ученици нису похађали допунску наставу. Сугерисано им је да похађају допунску наставу, и показали су 
вољу да промене став, да почну да уче и дати су им савети како најлакше да напредују и поправе своје знање..  

- Из енглеског језика постигнут је следећи успех (просечна оцена) по годинама: 
Први разред: Други разред: Трећи разред: Четврти разред: 

     3.04     2.45      3.13        2.36 

- Број јединица по годинама је следећи: 
Први разред: Други разред: Трећи разред: Четврти разред: 

         15            9        5        21 
-  Из руског језика постигнут је следећи успех (просечна оцена) по годинама: 

Први разред: Други разред: Трећи разред: Четврти разред: 

     4.00     3.36      3.21        3.5 
- Анализирана је реализација наставних планова и програма (наставни план и програм је потпуно 

реализован) 
- Професорка руског језика Јелена Животић је одржала угледни час 29.01.2020. у одељењима 3/1 и 3/2 

са темом „Рок музика 80-тих година“ на коме су слушали руску рок музику и разговарали о томе. Директор и 
психолог су посетили час. 

МАРТ 
С обзиром на уведено ванредно стање због спречавања ширења пандемије Корона вирусом, сви 

чланови Стручног већа су обавештени након одржаног Педагошког колегијума (16.03.2020.) преко онлајн 
састанка о обавезама  наставника и ученика и начину спровођења онлајн наставе. Наставницима је 
саопштено да комуникацију са ученицима обављају путем мејла (да морају да отворе своје нове пословне 
мејлове), да материјале за учење шаљу на одељенски мејл који отвара одељенски старешина и сви 
наставници одељенског већа прослеђују материјале на тај мејл, а одељенски старешина их прослеђује 
ученицима одељења. Ученици прослеђују своје одговоре директно наставнику на његов мејл. Такође, проф. 
рачунарства и информатике Маријана  Милошевић се потрудила да пронађе начин да би се ученички мејлови 
могли филтрирати и сортирати у фајл одељења тако да су наставници добили инструкције како да изврше 
неопходна подешавања и олакшају свој рад.  Прве недеље су углавном сви наставници комуницирали са 
ученицима преко мејлова, Вибер група,...Наставницима је пружена могућност  да изаберу неку платформу за 
учење. Скренута је пажња да се придржавају распореда часова на дневном нивоу. Договорено је да се 
оперативни планови шаљу психологу на недељном нивоу и то до петка за следећу недељу са евалуацијом 
претходне недеље као и навођењем начина реализације. Наставници су обавештени да бележе податке о 
напредовању ученика кроз активности у ес дневнику тзв. формативно оцењивање и да се евидентира сваки 
рад ученика. Саопштено је да ће се направити списак наставника за свакодневно дежурство у школи и 
наставници ће бити позивани по потреби.  
АПРИЛ/МАЈ 

Анализиран је успех ученика и њихово укључивање у онлајн наставу. Предметни наставници су 
проследили одељенским старешинама имена ученика који не извршавају обавезе. Договорено је да се пре 
уписивања бројчане оцене у ес дневник пружи још једна могућност ученицима који нису били активни током 
претходног периода онлајн наставе да пробају да надокнаде пропуштено.  

Током претходног периода, онлајн наставу су неки чланови Стручног већа спроводили преко 
платформе за учење Гугл учионице, а неки преко мејлова.  
ЈУН 

Анализиран је успех ученика на завршетку другог полугодишта, наставници су поднели детаљан 
извештај о успеху ученика у одељењима у којима предају. Константовано је да ученици који имају негативне 
оцене су улавном ученици који се нису укључивали у онлајн наставу, нису слали домаће задатке и читаво 
полугодиште одбијали да изврше своје школске обавезе и да се јаве на позиве упућене преко апликације 
Hangouts, а самим тим ни да им се пружи прилика да одговарају за прелазну оцену. Сугерисано им је преко 
разредних старешина да се укључе али ни то није донело неки резултат. Онлајн наставу су неки чланови 
Стручног већа спроводили преко платформе за учење Гугл учионице, а неки преко мејлова. Генерално став 
чланова Стручног већа је да су се ученици  релативно брзо и успешно прилагодили специфичним условима 
рада у условима онлајн наставе. Примали су објашњења лекција и слали урађене задатке  путем Гугл 
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учионице, а неки путем мејла. Успех ученика је доста добар узимајући у обзир измењен начин комуникације и 
преношења и усвајања градива. Планирано градиво из предмета енглески језик и руски језик је остварено у 
потпуности и успешно. 

Из енглеског језика постигнут је следећи успех (просечна оцена) по годинама: 

Први разред: Други разред: Трећи разред: Четврти разред: 

     2.90     2.54      3.57        2.48 

- Број јединица по годинама је следећи: 

Први разред: Други разред: Трећи разред: Четврти разред: 

         0            0        3        0 

-  Из руског језика постигнут је следећи успех (просечна оцена) по годинама: 

Први разред: Други разред: Трећи разред: Четврти разред: 

     4.1     3.43      3.48        3.85 

Анализирана је реализација наставних планова и програма - наставни план и програм је потпуно 
реализован, чак је одржан известан број часова и преко планираног фонда због пандемије Корона вирусом и 
одржавања онлајн наставе у недељи кад је планирано одржавање блок наставе ученицима 2. и 3.разреда у 
фирмама. Због немогућности одржавања исте, број одржаних часова из других предмета се повећао изнад 
фонда.  

Часови допунске наставе су углавном реализовани као и припремна настава за полагање  поправних 
испита (10% од укупног фонда часова, за 3. и 4.разред износи 7 часова). У току школске године, одржано је 
укупно часова допунске наставе (по професорима): 

Енглески језик: 
Веселиновић Милена – 4. разред – од 20-22 часа у зависности од одељења и 3. разред - 21 час  
Весна Петровић – 1.разред  - 19 часова, 2.разред – 16 часова 
Ивана Марковић - ниједан час 
Руски језик: 
Јелена Животић – 4 часа 

Договорен је предлог поделе часова по наставницима за школску 2020/2021. годину по следећем 
распореду: 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Марковић Ивана 2/5, 4/3, 4/4, 4/5 

Веселиновић Милена 1/1,1/2, 1/3, 1/4, 1/5 
4/1, 4/2 

НН (Стељић Милијана) 
 

 

 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 
3/1, 3/2, 3/3,3/4, 3/5 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Животић Јелена 1.разред се још увек не зна да ли ће  и колико бити уписаних ученика у први 
разред 
2/2 – једна група 
3/1 и 3/2 – друга група 
4/1 и 4/2 – трећа група 

Израђен је предлог годишњег плана рада Стручног већа за школску 2020/2021.годину.  
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  7.4 Педагошки колегијум 

 
Педагошки колегијум школске 2019/2020. године чинили су: Снежана Пандуровић Алексић, директор 

школе, Ружица Петровић Гашевић, психолог и руководиоци стручних већа - Гордана Пантић, Владимир 
Љубичић, Амира Петровић, Љиљана Јањетовић, Александар Радовић, Милена Веселиновић и координатори 
тимова.  

Током првог полугодишта одржано је три седнице Педагошког колегијума.  
Септембар: 
На овој седници Педагошки колегијум се бавио организационим питањима у вези са почетком нове 

школске године. 
Новембар: 
На овој седници разматран је успех ученика, владање и изостанци на крају 1.тромесечја. На овој 

седници је направљен и план реализацији угледних часова. 
Фебруар: 
На овој седници разматран је успех ученика, владање и изостанци на крају 1.полугодишта. Педагошки 

колегијум се бавио и темом школских такмичења, анализом рада стручних већа, критеријумима оцењивања, 
стањем опреме и геодетских инструмената, планом уписа и начинима да се школа што квалитетније и боље 
промовише. 

Март: након проглашења ванредног стања због пандемије, Педагошки колегијум одржао је седницу 
16.марта, на којој је направљен план рада- отварање одељењских мејлова, сачињавање мејлинг листа 
наставника, родитеља и ученика, образац оперативног планирања и друга важна питања. Након разматрања 
могућности, донета је одлука да се у почетку ради тако што ће предметни наставници слати материјал путем 
мејла, а они прослеђивати ученицима, а да се од следеће недеље почне са поступним увођењем Гугл 
учоница. Планирање је недељном нивоу, план за предмет наставници који предају у итом разреду праве у 
сарадњи, а код општеобразовних предмета потребно је и усаглашавање са часовима на РТС Планети. 

Април: након одржаних седница одељењских већа, чланови педагошког колегијума су рамотрили 
ефекте и резултате, и дали предлог мера за унапређење наставе- видео лекције, снимање лекција, онлајн 
часови и слично. 

Јун: на овој седници извршена је анализа успеха ученика и размотрен начин организације припреме и 
полагања матурских испита. 

Август: У августу су одржане 2 седнице Педагошког колегијума, на којима су разматране могућности 
организовања наставе- онлајн или комбиновани модел, односно размотрили могуће предности и недостатке и 
могућности реализације за оба модела у контексту школског простора и могућности које школа има.  

8. ИЗВЕШТАЈИ УПРАВЉАЧКИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

8.1 Директор школе 

О школи 

Геодетска техничка школа у Београду oд 1947. године постоји као самостална школа, под називом 
који и данас носи. Хронолошки гледано, наша школа је настала као један од одсека Средње техничке школе у 
Београду, под називом „Геодетски одсек” давне 1924. године. У оквиру Средње техничке школе постојимо све 
до 1947. године, када се оснива Геодетска техничка школа у Београду. Од тада до данас имамо потпуну 
независност, сва права и обавезе да развијамо и унапређујемо геодетску струку. До сада је школа образовала 
преко 8200 младих људи који су одабрали овај позив. Многи од њих су наставили даље школовање на вишим 
школама и факултетима у земљи, а неки од њих су отишли у иностранство на даље усавршавање или рад. 
Геодетска техничка школа образује један профил - геодетског техничара – геометра, у оквиру 
четворогодишњег школовања. Школа образује професионални кадар за потребе Републичког геодетског 
завода, геодетских и грађевинских фирми, као и за наставак школовања на високошколским установама. 
Геодетски техничар послује у делокругу решавања имовинско – правних односа, премера простора, 
утврђивања међа и утврђивање својине и власништва над земљишним парцелама и некретнинама. Геодета 
израђује геодетске карте или планове за потребе пројектовања путева, железница, хидрограђевинских 
објеката или за уређење насеља и у савременом друштву и налази своју адекватну примену у многим 
делатностима. Школа се налази у истој згради са Високом грађевинско – геодетском школом. Зграда је 
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физички подељена. Теоријска настава одвија се у школи у 12 учионица са рачунарима и приступом интернету, 
али и у четири кабинета опремљена умреженим рачунарима са приступом интернету, првенствено намењена 
за одвијање наставе на рачунарима. Школа има обележене терене у пространом дворишту за извођење 
практичне наставе у оквиру Геодетских мерења и рачунања. Такође, за потребе праксе, остварили смо 
сарадњу са РГЗ-ом и многим приватним геодетским агенцијама, а своја врата отворили су нам и 
Војногеографски институт, Грађевински факултет у Београду и Суботици, Факултет техничких наука у Новом 
Саду, као и компанија Веком и РБ Колубара. 

Послови из надлежности директора школе  

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. 
Чланом 126. Закона о основама система образовања и васпитања, којим су регулисана права и 

обавезе директора установе, оутврђени су послови које сам обављала, како према важећим законским 
прописима и обавезама, тако и на основу Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину. 

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:  
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе; 
2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 

спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног 
рада; 

3) је одговоран за остваривање развојног плана установе; 
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и 

наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких 

активности ученика; 
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и 

педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних 
сарадника; 

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника; 

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима; 
10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110 –113. овог закона; 
11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, 

као и других инспекцијских органа; 
12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру 

јединственог информационог система просвете; 
13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге 

законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад установе у 
целини; 

14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без 
права одлучивања; 

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи; 
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и 

саветом родитеља; 
17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе; 
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим 

законом; 
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом; 
20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и 

запослених, у складу са овим и другим законом; 
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 
22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос; 
23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

У овој школској години, рад ми је првенствено био усмерен на несметано одвијање васпитно – 
образовног процеса, уз упоредо реализовање текућих послова које обавља директор. Посебна карактеристика 
другог полугодишта ове школске године је била настава на даљину, због ванредне ситуације проглашене због 
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корона вируса. Почетак другог полугодишта је померен за недељу дана, али је непосредно по повратку у 
школу, већ од 17.марта, настава морала да се реализује на онлајн начин. 

Учешће директора у планирању, програмирању, праћењу и организацији 

образовно – васпитног рада 

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020.годину. У сарадњи са колегама и 

стручним службама школе, урађен је План рада школе за школску 2019/2020. годину и Извештај о раду школе 

за претходну школску годину, као и Извештај о раду директора школе за претходну школску годину. Сва три 

документа презентована су Наставничком већу, Савету родитеља, Ученичком парламенту и дати су на 

усвајање Школском одбору. Како школа до сада није имала Информатор о раду, током првог полугодишта је 

израђен и овај недостајући документ. 

 Реализација и праћење целокупних активности, које су дефинисане Годишњим планом рада школе и редовно 

планирање образовно – васпитног рада на дневном, недељном и месечном нивоу. Током првог полугодишта 

било је више него до сада промена у заменама наставног кадра, тако да је планирање људских ресурса 

(замене, боловања, породиљска одсуства) и задужења за одељењско старешинство и задужења наставника – 

подела часова била скоро на месечном нивоу. Друго полугодиште је карактерисао и одлазак одређеног броја 

колега у пензију, тако да су се замене вршиле на дневном нивоу, при онлајн настави. 

 Са психологом школе, уз помоћ школских координатора, вршила сам контролу педагошке документације и 

организовала отклањање уочених недостатака. Организација прегледа педагошке документације реализована 

је увек под надзором директора школе током првог и другог полугодишта. Рад је био поверен координаторима, 

који су били задужени за проверу правилног уноса у Е - дневник, као и динамику праћења правдања 

изостанака у првом полугодишту. Све приговоре и уочене недостатке су прослеђивали директору и упућивали 

их наставницима личним и хитним напоменама, које су одмах по достављању исправљене у Е - дневнику. 

Друго полугодиште је подразумевало већу организацију око повратка наставе у школи и провере знања. 

 Подела предмета на професоре, у складу са предлозима стручних већа, припрема, заказивање и вођење 

седница Педагошког колегијума, Наставничког већа и стручних већа. 

 Организација полагања испита за ванредне ученике, кроз све редовне и допунске рокове, због ванредних 

околности током другог полугодишта. 

 Организација око расписивања конкурса за пријем на неодређено наставног и ваннаставног особља школе  

 Организација и сачињавање распреда блокова практичне наставе и вежби ученика у државном и приватном 

сектору према годишњем плану рада стручних предмета. 

 Организација и активно учешће у раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у првом полугодишту школске 2019/20.године; друго полугодиште у раду Тима је 

карактерисало праћење и саветовање ученика на тему дигиталног насиља. 

 Организација и активно учешће у раду Тима за промоцију школе током првог полугодишта 

 Организација и активно учешће у раду Тима за стручно усавршавање. Кроз обнова уговора и отварање налога 

за све наставнике на платформи Е – портфолијо, у циљу прегледнијег и лакшег праћења усавршавања  

 Организација снимања часова емитованих на РТС Планети током ванредног стања 

 Активно учешће у раду и организацији рада свих осталих виталних сегмената рада школе (Педагошко - 

психолошка служба, библиотека, секретаријат, рачуноводство).  

 Организација ученичких екскурзија и излета у складу са прописима који уређују ове активности у школи. Током 

првог полугодишта, реализована је екскурзија за ученике 4. разреда 

 У Школи је поред редовне, реализована допунска и додатна наставa и секције. Структура и садржај часова се 

налазе у Е – дневнику.  
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Саветодавни рад и сарадња са наставницима, одељењским старешинама, 

ученицима и родитељима 

 Пружање помоћи наставницима у припремању и планирању наставног процеса. У измењеним околностима 

рада у другом полугодишту, наставници су упућивани на хоризонталну сарадњу, а посебна подршка им је 

пружана за техничку припрему часа, као и за помоћ у снимању часова емитованих на РТС Планети. 

 На предлог одељењских старешина обављала сам разговоре са ученицима и њиховим родитељима у вези 

редовног похађања наставе и приговора на оцењивање 

 Обављала сам разговоре са наставницима у вези оцењивања ученика 

 Сарадња са библиотекаром и психологом школе, као стручним сарадницима одвијала се према планираној 

динамици. Узевши у обзир да је већи део првог полугодишта библиотекар радио као замена одсутне 

колегинице, неопходно је било њено увођење у посао. 

Учешће у самовредновању и спољашњем вредновању 

 Учествовала сам у предлогу избора области за самовредновање школске 2019/2020. године 

 Пружала сам помоћ у припреми електронских анкета за наставнике и ученике и њиховој анализи. 

Остваривање развојног плана установе 

 

 Редовно сам учествовала и пратила реализацију Развојног плана школе за период 2019-2022.г., уз измењене 

околности које су дозвољавали материјални, али и епидемиолошки услови. Рад у Стручном активу за развојно 

планирање са планираним активностима за ову школску годину подразумевао је да се:  

 у Годишњи план школе инплементира акциони план Школског развојног плана за текућу годину, 

 осавремењaвање наставе и садржаја, 

 набавка геодетске опреме и потребног софтвера, 

 јачање сарадње са социјалним партнерима и проналажење могућности за набавку нових геодетских 

инструмената, 

 обнова и замена рачунара, 

 тимски и континуирани рад на промовисању и презентацији школе, 

 активирање и мотивисање ученика за рад у Ученичком парламенту и укључивање у активности, 

 обнављање и набавка спортских реквизита, 

 укључивање у Програм заштите животне средине, 

 активности на проналажењу могућности за проширење школског простора. 

 Стручни актив за развојно планирање у првом полугодишту одржао је две седнице и разматрао је следеће 

теме са циљем праћења реализације активности предвиђених Развојним планом. Активности које се тичу 

стручног усавршавања су испуњене, а посебна предност се огледа у веома добрим угледним часовима. 

Приметно је да су одређене активности (усавршавање рада на платформама) реализоване и пре планиране 

временске динамике, јер су ванредне околности то захтевале. Израђен је и усвојен недостајући Правилник о 

интерном усавршавању и Измењен Правилник о избору ученика генерације. 

Коришћење средстава утврђених финансијским планом 

 Израда финансијског плана за 2020.годину, на основу предлога стручних већа, тимова, запосленог наставног и 

ваннаставног особља, а поштујући приоритете и могућности.  

 Почетком децембра 2019.г. и током јануара 2020. године комисије су извршиле попис имовине и новчаних 

средстава и извршен је отпис неисправних рачунара и инструмената које није било могуће поправити. 

Отписана роба је померена на школски таван, како би била рециклирана. У децембру је Школски одбор 

усвојио финансијски план за 2020. Током јула месеца дат је предлог финансијског плана за 2021.годину, са 

пројекцијама за 2022. и 2023.годину. 
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 У школи су коришћена средства у складу са усвојеним финансијским планом и спровођене су набавке које се 

односе на добра: канцеларијски материјал, материјал за образовање, материјал за усавршавање запослених, 

материјал за спорт, материјал за хигијену и чишћење, радна одећа за техничко особље, рачунари, спортска 

опрема, намештај и ситни инвентар. Уз поменуто остварене су и набавке које се односе на услуге: 

компјутерске услуге, котизација за семинаре, осигурање запослених и ученика, услуге превоза, комуналне 

услуге. Набавке које се односе на радове биле су усмерене у највећој мери на одржавање зграде – 

електроматеријал и замена дострајалих инсталација, одржавање и поправка компјутерске опреме, 

инсталирање REC ормана у секретаријату и учионици бр.8.  

 Значајна видна промена је комплетна замена улазних врта алу-столаријом и уређење улазног хола. У циљу 

очувања безбедности свих запослених током другог полугодишта вршене су набавке маски за запослене и 

ученике и извршена је дезинфекција школе. 

Спроведени су следећи радови на побољшању техничке опремљености школе: 

 Набавка спортске опреме и реквизита – од сопствених средстава и донацијом Градске општине Звездара 

 Набавка две нове клупе са саксијама на другом спрату код библиотеке – од сопствених средстава 

 Набавка 3 нова штампача - донацијом Градског секретаријата  

 Набавка 8 рачунара и монитора - донацијом Градског секретаријата 

 Набавка 1 лаптопа и 1 фотоапарата  - пројекат из области безбедности  

 Поправка геодетских статива 

 Постоље за фотокопир апарат 

 Израда и реконструкција побољшања интернет мреже у школи 

 Реконструкција рачунарске мреже у учионици бр.8 и уградња REC ормара 

 Опремање географског кабинета новим картама Србије и Европе 

 Реконструкција електроинсталација у канцеларији директора и секретаријату 

 Набавка канеларијског намештаја у канцеларији психолога 

 Израда пројекта замене постојећег осветљења ЛЕД осветљењем 

 Уређење улаза у школу – кречење и замена улазних врата 

 Постављање плочица и замена подова у свлачионицама и наставничком кабинету за физичко 

 Кречење секретаријата, канцеларије директора, зборнице, школског клуба и тоалета 

 Набавка штампача у боји – од сопствених средстава 

 Набавка и уградња два клима уређаја – од сопствених средстава 

 Набавка поклона и књига за награђивање ученика 

 Набавка геодетског инструмента ГНСС пријемника – по пројекту МПНТР 

 Израда плана противпожарне заштите 

 Набавка тримера, усисивача, апарата за мерење притиска и температуре 

Сарадња школе са јединицама локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима  

У оквиру рада школе, као директор установе сарађујем са локалном заједницом путем директних 

контаката са појединим представницима Градске општине Звездара по питањима организације појединих 

манифестација, предавања, скупова или других догађаја, значајних за успешан рад школе. У овој години 

сарадња је настављена у правцу унапређења васпитно – образовног процеса и његове успешне реализације 

укључивањем наставника и ученика школе у све активности о којима смо обавештени и у којима налазимо 

исправан и адекватан начин учешћа. 

 Организација сарадње са Црвени крстом, подразумевала је да је као и претходних година школа узела 

учешће у раду Црвеног крста приликом акције добровољног давања крви.  Акција је изведена  у новембру  

2019. године. Уочи Нове године наша школа је  учествовала у прикупљању играчака, школског прибора и 

слаткиша у акцији Црвеног крста „Један пакетић, много љубави“, одзив је био велики и школа је врло поносна 

на одзив ученика и наставника. 
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 Наставак рада наставника школе у Јединици за превенцију насиља надлежног министарства. 

 Школа је реализовала пројекат „О својој безбедности бринемо сами, али заједно можемо више“ који је 

подржан од стране Градске општине Звездара 

 Активно учешће у раду Актива директора школа општине Звездара и одељењем за друштвене делатности 

Градске општине Звездара 

 Сарадња са станицом полиције Звездара и школским полицајцем Раденком Раичковић, који је по позиву увек 

дошао и пружао адекватну помоћ и савет. 

 Сарадња са Градским секретаријатом за образовање и дечју заштиту поводом питања орезивања крошње 

дрвећа у школском дворишту, као и поводом поправке при пуцању водоводне цеви у школском дворишту. 

Сарадња се огледа и кроз одређена финансијска потраживања за набавку лаптопова и ЛЕД осветљење 

школског простора. 

 Сарадња са школском управом кроз обавезе и извештавање током ванредне ситуације била је на недељном, 

а по некада и на дневном нивоу 

 Сарадња са Градском управом, у циљу обележавања манифестације „Дани европске баштине“ 

 Сарадња са компанијом ВЕКОМ која стипендира три ученика наше школе. И ове године су три матуранта 

добила стипендију компаније ВЕКОМ. 

 Сарадња са компанијом GDI Solutions d.o.o. се огледала у донацији 1 лиценцe за коришћење 50 корисника 

програмског софтвера Esri ArcGIS, за коришћење у раду на стручним предметима 

 Сарадња са геодетским фирмама и Републичким геодетским заводом по питању запошљавања свршених 

ученика Геодетске техничке школе и организације екстерних чланова матурских комисија 

 Сарадња са Високом грађевинско - геодетском школом, огледала се кроз њихову донацију - пројекта 

етажирања нашег објекта, али и кроз решавање текућих проблема (поправка капије, пукнуте цеви у школском 

дворишту, недостајућих камера видео надзора, уступање учионица за предавања итд.). Сарадња са 

Грађевинским факултетом у Београду и Суботици, Факултетом техничких наука у Новом Саду, МЕФ-ом је била 

првенствено у циљу промовисања поменутих институција, као и праћења постигнућа наших ученика, али и 

кроз усавршавања и стручне препоруке будућих наставника. 

 Сарадња са Војногеографским институтом се огледа у будућим посетама овој установи и изради наставних 

материјала потребних за образовање ученика 

 Сарадња са Домом здравља Звездара, Градском болницом Звездара и Градског завода за плућне болести и 

туберкулозу у оквиру еколошких активности и активности у превенцији и очувању здравља, као и систематских 

прегледа за ученике свих разреда. 

 Сарадња школе са свим Домовима ученика око смештаја ученика школе и праћења постигнућа успеха 

ученика-домаца како од стране школе, тако и од дома. 

 Школа има изузетну сарадњу са позориштем Звездара Театар у реализацији културних активности, које су у 

складу са реализацијом наставних програма или ваннаставних активности. Током првог полугодишта су 

представе за Дан школе, Светог Саву и поклон представа „Деда Мраз је шворц“ изведене у Звездара театру. 

 Све активности током првог и другог полугодишта су реализоване на нивоу одличне конструктивне сарадње 

са запосленима школе. Поред редовних послова велики број активности је био усмерен ка: 

 Обезбеђивању бољих услова за рад 

 Подстицању вишег нивоа квалитета наставе 

 Помоћ и сарадња при преласку на нов начин вођења евиденције 

 Квалитетној сарадњи са ученицима и родитељима 

 Успостављању квалитетне сарадње са екстерним окружењем 

 Рад у Заједници грађевинских и геодетских школа Србије 

 Маркетингу школе - промотивне активности 

 Оставривање наставе на даљину 

 Геодетска техничка школа је већ традиционално у програму Eко – школа. Од ваннаставних активности и 

посебних програма који се остварују у школи и овог полугодишта су запажене активности у оквиру Еко школе. 
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Сви учесници школског живота, ученици, наставници, ненаставно особље, родитељи и спољни сарадници су 

на време обавештавани о најави акција и, након реализације, о опису догађај и месту на коме се информација 

налази. Наша школа је препозната од стране шире заједнице, као установа која системски води бригу о 

простору у коме се налази, што је обогатило рад Еко-школе Геодетске техничке школе. Главни резултати 

спроведених активности су развој еколошке свести и међугенерацијска сарадња, која обезбеђује и бољу 

реализацију професионалних активности самих установа које су учествовале у нашим акцијама. Активности 

које сам пружила у овој области су се огледале првенствено кроз организацију и присуство одређеним еко-

манифестацијама. 

 Геодетска техничка школа организовала је у амфитеатру Високе грађевинско – геодетске школе предавање 

на тему дискриминације са повереницом за заштиту равноправности. Предавање је имало за циљ да 

присутним ученицима другог разреда, поручи да је поштовање људских права изнад свих предрасуда, као и 

да се морају уважавати различитости. 

 Захвалницу за допринос унапређењу здравља младих и учешће у реализацији основне обуке за вршњачке 

едукаторе на тему репродуктивног здравља и превенције сексуално преносивих инфекција код младих смо 

као школа добили и од Градске општине Звездара. 

Подршка предузетничким активностима 

Тим за професионалну оријентацију организовао је свој рад у складу са савременим схватањем каријере 

„Каријера као животни пут, широка категорија која укључује целоживотно учење и усавршавање, посао и 

запошљавање, слободно време и уклапање приватних и пословних улога“. У нашој школи тим за 

професионалну оријентацију и каријерно вођење организује и координира следеће планиране групе 

активности: 

 Професионално информисање 
 Професионално саветовање 
 Искуствено упознавање света рада 
 Активно учествовање у такмичењима организованим на теме пословних идеја и организације компанија 

 
Професионално информисање се одвијало сарадњи са одељенским старешинама а обухватало је 

развијање свести о вези између карактеристика личности и избора занимање, развијање способности 
самопроцене, развијање вештина одлучивања, информисање о свету плаћеног и волонтерског рада, 
информисање о обукама и образовању у вези са запошљавањем, развијање свести о потреби активног 
тражења и креирања посла. 

Ученици су узели учешће на такмичењу Пословни изазов, а кроз манифестацију Дани европске културне 
баштине, били су у прилици да више сазнају о делокругу рада Републичког геодетског завода. О свом будућем 
занимању и наставку школовања, најбоље су се могли уверити посетом факултету, која је организована за све 
ученике који су изразили ту жељу. 
 Геодетска техничка школа је и ове године организовала низ догађаја поводом манифестације Дани 

европске културне баштине у сарадњи са Секретаријатом за привреду града Београда. Организација и 

учешће ученика, наставника и директора се огледа кроз еколошке акције чишћења, упознавање са 

пределима изузетних одлика. У оквиру манифестацији Дани европске културне баштине, ученици 

2.разреда посетили су Републички геодетски завод где су присуствовали предавању и пројекција филма 

„Традиција и иновације у послу геометра“. У Плесном клубу Спин, презентоване су игре и стилови играња 

различитих култура са темом „Слатко, укусно  и забавно наслеђе“ уз заједничке плесне играе (ученика, 

наставника и директора) и дегустацију колача. Кроз Дане европске баштине организована је и садња три 

стабла јапанске трешње у парку преко пута школе, који ћемо симболично обилазити и чувати, као 

успомену и на сопствену акцију и лепе школске дане. 

 Посетом свечаној академији поводом Дана Грађевинског факултета у Београду, Геодетска техничка 

школа је поменута и препозната као један важан чинилац у образовању будућих инжењера геодезије, јер 
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је овим поводом бивши ученик наше школе проглашен најбољим студентом геодетског одсека. Овом 

поводу су присуствовали и наставници Гордана Пантић и Владимир Љубичић. 

 Посебна захвалница за Геодетску техничку школу је уручена од стране Грађевинског факулктета у 

Београду, за рад на образовању и усмеравању матураната на студије техничких наука на Грађевинском 

факултету и Унивезитета у Београду. Том приликом је организован свечани пријем на факултету 

(29.11.2019.године), који је ове године уписало 13 наших бивших ученика. 

 У организацији Достигнућа младих у Србији и ове школске године одржано је седмо регионално 

такмичење “Пословни изазов” за ученике школа са подручја Београда. Такмичење је одржано 21. 

децембра 2019. године. Такмичење „Пословни изазов“ покренута су са намером да подстакну 

средњошколце да употребе своје вештине на иновативан начин како би повећали своје могућности при 

запошљавању и унапредили свој предузетнички дух. Геодетску техничку школу представљало је двоје 

ученика четвртог и један ученик другог разреда. Ученици се нису пласирали на наредни ниво такмичења. 

Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно-васпитног процеса 

 Педагошко-инструктивни увид и праћење образовно – васпитног процеса огледао се кроз помоћ наставницима 

на припремању образовно-васпитног рада и упућивању у посао, узевши у обзир велики број наставника 

приправника. Кроз посете часовима наставника праћено је остваривање стандарда постигнућа. Као помоћ 

наставницима у извођењу наставе вршена је набавка потребног материјала и опреме. 

 Педагошко инструктиван рад са наставницима је обављан у свакодневним активностима у раду са 

наставницима као и преко педагошко - психолошке службе. Направљен је план посете часовима наставника, 

који је рализован током првог полугодишта. Директор и психолог су посетили све планиране часове у првом 

полугодишту. У току првог полугодишта укупно сам, по прецизираном плану посете часовима, посећивала 

часове редовне наставе. Акценат посете часовима је био првенствено у одељењима који су имали проблем са 

дисциплином, слабим успехом и посете часовима приправника. Након посете сваком часу обављен је 

разговор са наставницима који су самоевалуирали час и добили процену часа од директора и психолога. 

Присуство часовима забележено је у извештајима психолога и у Е-дневнику. Кроз електронску форму 

упитника о вредновању часа, олакшано је само посматрање часа. Поред часова редовне наставе 

присуствовала сам и угледним часовима код наставника Јелене Животић – руски језик, Маријана Кнежевић – 

рачунарство и информатика и Александра Ивановић – катастар непокретности. Како је друго полугодиште 

подразумевало наставу на даљину, директор и психолог школе су инструктиван рад вршиле кроз приступ 

појединачним гугл учионицама наставника. Акценат је био стављен на оптерећење ученика и проналажење 

најбољег начина рада у измењеним околностима, као и остваривање оперативних планова наставника. 

 На почетку школске 2019/2020. године донет је план и програм рада школе и директора школе. Све 

активности планиране годишњим планом су у потпуности реализоване за претходни период ове школске 

године. Сви састанци одржани по плану рада школе су документовани у записницима Наставничког већа, 

одељењских већа, педагошког колегијума, школског одбора и стручних већа. Координиран рад одељењских 

старешина – одређени термини отворених врата и начин сарадње са родитељима, поступак правдања 

изостанака. Одређени су термини допунске и додатне наставе по предметима и наставницима и истакнути на 

огласним таблама.  

Праћење стручног усавршавања наставника и директора 

Реализација плана стручног усавршавања за прво полугодиште је остварена према интересовању 
наставника и на основу Годишњег плана рада школе. 
У школи су у првом полугодишту организовани семинари: 
 „Пројектна настава“, 
 „Тестови и оцењивање“, којима сам и сама присуствовала 

Наставници математике, српског језика и књижевности су посетили зимске Републичке семинаре, као и 
зимске семинаре Друштва математичара Србије, које организују одговарајућа друштва. 
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У циљу бољег усавршавања у раду, директор, школски психолог и чланови тимова су похађали адекватне 
обуке, организоване и препоручене за школске Тимове. Заједно са координатором Тима за самовредновање у 
ОШ “Иван Горан Ковачић“ 30.03.2020.године, одржана је обука са темом „Обука запослених у образовању за 
примену образовних стандарда и самовредновања рада установа у основном и средњем образовању“.  

Предавањима на тему Програма за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, изради 
оперативних планова заштите, као и о Правилнику о друштвено – корисном раду одржана су у Другој 
економској школи 23.12.2019., уз учешће директора, психолога и координатора Тима за заштиту ученика од 
насиља. 

Наставници су затечени ванредним стањем и применом онлајн платформи за учење, често присуствовали 
и бесплатним вебинарима организованим у другом полугодишту. 

   
 Активности директора реализоване у установи у школској 2019/2020.г.  

Област усавршавања Начин реализације Ниво 
 

Време и место реализације 
 

Законодавство упознавање са 
прописима, консултације 
са правном службом, 
вебинари 

у установи и ван 
ње, онлајн 

током школске године 

Методика едукација на семинару у 
школи (радионице, 
предавања, обуке ) 

у установи, 
акредитовани 
семинар 

у току првог полугодишта 

Дидактика, педагогија, 
психологија 

праћење савремене 
литературе, размена 
искуства, консултације 

у установи и ван 
ње 

континуирано 

Руковођење семинари, предавања, 
вебинари 

ван установе и 
онлајн 

током целе године 

Размена искуства на 
нивоу стручног већа и 
актива 
Школског развојни план 

размена информација, 
договор 

сарадничке 
школе 

током целе године 

Присуствовање и 
анализа угледних 
часова и посета 
часовима 

праћење, педагошке 
инструкције 

ниво стручних 
већа 

током целе године 

Предузете мере у случајевима повреде забрана из члана 110. до члана 

113.ЗОСОВа 

 Није било случајева повреда забрана из члана 110. – 113. ЗОСОВа 

Заштита и безбедност ученика 

 Редовно се врши контрола свих просторија у школи, наставних средстава, справа у фискултурној сали како не 

би дошло до повређивања ученика 

 Направљен је распоред дежурства наставника 

 Извршена је редовна контрола противпожарних апарата у школи и обезбеђена средства за израду плана 

противпожарне заштите 

 У сарадњи Градског секретаријата за образовање и Зеленила Београд, извршено је уређење крошње дрвећа 

у школском дворишту и орезано сво небезбедно дрвеће 

 Извршена је процена средстава неопходних за планирање побољшања система видео надзора у школи 

додавањем још камера које би покриле непокривене делове школе и школског дворишта 

 На одељењским заједницама ученици су упознати са поступком у случају да су жртве или сведоци насиља 
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Аналитички рад 

 На крају првог тромесечја и првог полугодишта извршена је анализа успеха и реализације наставе. Уз успех су 

праћени и изостанци ученика. Друго полугодиште, с обзиром на измењен начин остваривања наставе је 

створио услове за аналитички рад о успеху, предностима, недостацима и оптерећености кроз анкете ученика, 

наставника и родитеља. 

Предузете мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа 

Школа није била у плану рада републичких просветних инспектора. У првом полугодишту бележимо 
два инспекцијска надзора. Оба су била од стране комуналне инспекције. 

Претходном провером наложено је кречење графита који су били ка Батутовој улици, што је и 
урађено, па је по контролној листи процењен степен ризика наше школе  незнатан – тачније без ризика. 

Други долазак комуналне инспекције је био по приговору комшија из зграде у Милана Ракића 40, који 
су тражили и од Школског одбора сагласност на извођење радова у школском дворишту како би се открила 
затрпана шахта, на коју је повезана њихова зграда. Обављеним инспекцијским надзором, утврђено је да су 
радови изведени, да је шахт пронађен и да није било незаконитих радњи. 

Током другог полугодишта обављена су три ванредна инспекцијска надзора. 
Дана 12.06.2020.године у просторијама Геодетске техничке школе обављен је ванредни инспекцијски 

надзор. Предмет надзора покренут по службеној дужности, по Налогу VII-06 број:614-271/2020 од 12.06.2020.г., 
а који се односи на закључну оцену из предмета. Наложених мера није било, а констатовано је да је школа 
поступала у најбољем интересу ученика. Инспекцијски надзор је извршио просветни инспектор Секретаријата 
за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда – Сектора за инспекцијски надзор, Нада 
Шкундрић. 

Дана 30.06.2020.године у просторијама Геодетске техничке школе обављен је ванредни инспекцијски 
надзор. Предмет надзора покренут по службеној дужности, по Налогу VII-06 број:614-352/2020 од 30.06.2020.г., 
а који се односи на оцењивање ученика из два предмета . Наложене мера није било, а констатовано је да је 
ученик оцењен у току године у складу са законом. Инспекцијски надзор је извршио просветни инспектор 
Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда – Сектора за инспекцијски 
надзор, Биљана Антић. 

Дана 30.06.2020.године у просторијама Геодетске техничке школе обављен је ванредни инспекцијски 
надзор. Предмет надзора покренут по службеној дужности, по Налогу VII-06 број:614-332/2020 од 15.,16. И 
17.06.2020.г., а који се односи на поступак избора ученика генерације за школску 2019/2020.годину. Наложене 
мера није било, а констатовано је да је бодовање извршено у складу са Правилником,а поступак избора 
ученика генерације спроведен сагласно Правилнику о избору ученика генерације. Инспекцијски надзор је 
извршио просветни инспектор Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда – 
Сектора за инспекцијски надзор, Биљана Антић. 

Унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру ЈИСП  

 На почетку наставне и школске године, дефинисана је организациона структура неопходна за 

функционисање наставе. Урађена је подела задужења, приказана кроз решења запослених, у оквиру 

четрдесеточасовне радне недеље. Подела предмета и разреда на наставнике, допунске, додатне наставе и 

ваннаставних активности, планови и програми стручних органа, већа и тимова су саставни део Годишњег 

плана рада школе. Такође, попуњен је и Доситеј запослених и ученика који је достављен Школској управи 

Београд. Почетком полугодишта тражена је сагласност од Министарства за одобрење формирања групе за 

руски и енглески језик, мање од предвиђеног броја ученика.  

 Организовала сам благовремени унос и измене података кроз Доситеј и формиран је ЈИСП  
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Обавештавање запослених, ученика и родитеља о свим питањима од интереса 

за рад установе 

 Ученике сам путем књиге обавештења, Фејсбук странице, инстаграма и школског сајта редовно обавештавала 

о битним дешавањима у школи. Обавештавање ученика је током другог полугодишта било и мејловима, али и 

кроз групе на апликацијама Viber, Zoom, WhatsApp. 

 Наставници су редовно на седницама наставничких већа обавештавани о битним дешавањима у школи, а за 

време ванредног стања је формирана и Вибер група ради лакше обавештавања и боље комуникације. Група 

ће задржати своју функцију и у наредној школској години јер се показало да је најбржи начин да наставници 

могу да добију и размене све корисне информације које се тичу текућих питања у школи. 

 Чланове Школског одбора сам на седницама редовно извештавала о свим питањима од интереса за рад 

установе 

 Родитеље сам на преко представника родитеља редовно извештавала о свим питањима од интереса за рад 

установе 

Рад у стручним органима 

 Руководећа функција директора се у току ове школске године огледала кроз праћење примене Закона, 

прописа и правилника за рад у нашој школи, унапређење међуљудских односа код запослених у циљу 

унапређивања рада, припремање, праћење, присуствовање седницама Наставничког већа, Одељењских 

већа, Педагошког колегијума, Савета родитеља, Ученичког парламета, рад у стручним телима и тимовима, 

процењивање ефикасности одржаних седница, као и спровођење њихових закључака, представљање наше 

школе у локалној заједници и широј околини. Сви прописи су примењивани, а постојећи правилници и остала 

акта благовремено усклађивана са новим прописима. 

 Организовање и активно учествовање у раду Школског одбора. У току првог полугодишта, одржано је три 

седнице Школског одбора Геодетске техничке школе. Председница Школског одбора је Виолета Ђурђевић, а 

записничар је секретар школе Зорица Андрић. Током првог полугодишта донети су Правилник о раду 

Геодетске техничке школе, као и допуне Пословника о раду Школског одбора Геодетске техничке школе. 

Поред наведеног, сам давала предлоге и сугестије на Правилник о организацији и спровођењу испита у 

Геодетској техничкој школи, које је Школски одбор усвојио. Активном сарадњом са члановима и председником 

Школског одбора имала сам увид, како у рад тако и у конструктивне предлоге Школског одбора. Конструктивно 

сам са члановима школског одбора разматрала и о молбама и предлозима будућих закупа школског простора, 

али смо решавали и „комшијске проблеме“ затрпаних канализационих шахти. Током другог полугодишта, 

школски одбор одржао је четири седнице, од којих две онлајн. Теме седница су биле разматрање извештаја о 

успеху и раду директора и школе и финансијском и материјалном пословању, као и доношење Плана уписа. 

 Организовање и активно учествовање у раду Савета родитеља. У току првог полугодишта одржане су две 

редовне и једна ванредна (електронска) седница Савета родитеља. Председница Савета родитеља је Маја 

Кнежевић, заменик је Снежана Милановић, а записничар је родитељ Данијела Каламковић. Сарадња са њима 

је евидентирана и путем записника са седница. Именован је представник школе у Општинском савету 

родитеља – Данијела Момчиловић. Личним присуством и информацијама сам као директорка школе имала 

увид у рад Савета. Учествовала сам у његовом раду према законским смерницама, ради побољшања успеха 

ученика и решавања текућих проблема. На другој седници Савета родитеља је организовано и предавање 

МУП-а о малолетничкој деликвенцији. Закљученио је да су оваква предавања веома поучна, искуствена и 

корисна за сваког родитеља и да би било препоручљиво да се организују за већи родитељски аудиторијум. 

Као предлог дестинације за матурску екскурзију (за коју су разредне стрешине добиле сагласност родитеља) 

Београд – Италија – Шпанија - Београд, није био прихваћен од стране Савета родитеља, па је трећа ванредна 

седница организована по потреби због давања сагласности на нову дестинацију Београд – Рим - Београд, у 

трајању од 7 дана (6 ноћења), коју је Савет родитеља дао сагласност. На седницама Савета су родитељи 

обавештавани о актуелним здравственим ситуацијама (потенцијалним појединим случајевима који су 
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указивали на могућност постојања шуге), како се не би стварала непотребна паника. У другом полугодишту је 

била одржана једна седница Савета родитеља, на којој су разматрани успех и извештаји о раду школе и 

директора, а због ванредног стања и препоруке за ограничење окупљања није се више сазивао Савет 

родитеља. 

 Руковођење и организација рада Наставничког већа. У току првог полугодишта одржано је 5 редовних седница 

Наставничког већа, на којима су разматране процедуралне и текуће ситуације о којима се записници и одлуке 

налазе у Извештају о раду Наставничког већа. Кроз наставничка већа су се реализовале теме предвиђене 

Годишњим планом рада, али су кроз тачке „разно“ решавани и све животни проблеми и текуће недоумице 

школског рада. На седницама Наставничког већа је правна појашњења презентовала секретар школе. 

Посебна пажња се посвећивала новинама у издавању уџбеничке литературе, али и анкетама које су 

спроводили координатори школских тимова. У другом полугодишту седенице Наставничког већа су, ради 

безбедности и због ванредних околности, држане на платформи Microsoft Teams. Дневни ред седница се 

прилагођавао плану рада Наставничког већа, али и актуелним проблемима, који нису били предвиђени 

планом. Одржано је укупно 5 седница онлајн начином и 6 седнице у школским просторијама – зборници и 

фискултурној сали. Последње одржане седнице Наставничког већа у школској 2019/2020.години су се тицале 

избора модела наставе у новој школској години и организацији која ће бити по први пут по комбинованом 

моделу – део у школи део на даљину. 

 Током првог полугодишта Одељењска већа су одржавана према плану (до 5 седница), а по потреби у 

појединим одељењима држане су и ванредне седнице одељенског већа. Први пут на почетку школске године 

када су разматрана и усвајана подела предмета, подела на групе за вежбе, распоред писмених задатака, 

вежби и графичких радова. Други пут у октобру месецу када је евидентирана потреба за помоћи ученика у 

савладавању градива. Трећу седницу одељењска већа су посветила крају првог класификационог периода и 

разматрала и усвајала резултате рада у овом периоду. Четврти пут у децембру месецу када су доношене 

мере за побољшање успеха и анализирани резултати програмских задатака у првом полугодишту и 

анализиран процес оцењивања по Правилнику о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању. 

Пета седница је одржана у последњег дана јануара 2019.године, на њој је разматран успех ученика и васпитно 

- дисциплинске мере на крају првог полугодишта. Како је новонастала ситуација у другом полугодишту 

подразумевала полицијски час, већина седница Одељењских већа је одржана на платформи Microsoft Teams. 

Уз редовне планиране активности одељењских већа, тема се са изостанака прусмерила на наставу, па је 

акценат ставњен на решавање проблема и оптерећеност при настави на даљину.  

 Током првог полугодишта сва стручна већа школе - Стручно веће за геодетску групу предмета, 

општеобразовних премета, математике, српског и страних језика реализовали су  планиране састанке на 

којима су разматрали текућа и организациона питања у чијем је раду учествовао директор школе. У другом 

полугодишту су на платформама држане седнице стручних већа и планиране активности око припреме и 

реализације блок наставе, матуре, организације надгледања завршних испита и друго. 

 Учешће у раду Педагошког колегијума, који се састајао осам пута. На редовним седницама, разматрале су се 

следеће активности: разматран је Годишњи план рада за школску 2019/20. годину, списак уџбеника и 

приручника за ову школску годину, предлаган распоред часова, писмених задатака и вежби и распоред блок 

наставе као и структура 40 - часовне радне недеље за све запослене укључујући и стручно усавршавање, што 

је усвојено на Наставничком већу, планирана су и иницијална тестирања. Разматран је Извештај о раду школе 

у 2018/19. и предложен за даље усвајање. Договорена је сарадња са геодетском привредом на плану 

реализације стручне праксе за ученике  другог, трећег  и четвртог разреда у оквиру блок наставе. 

Анализирани су постигнути резултати у учењу и владању ученика као и успех који су показали у првом 

тромесечју. Предлози мера за побољшање успеха и дисциплине. Разматрана су питања која се односе на 

педагошку докумантацију, разматран је успех ученика уз реализацију допунске наставе, као и анализа рада 

секција. Планирана су интерна стручна усавршавања и анализиран рад приправника и ментора. На седници 

Педагошког колегијума у другом полугодишту је изабрана платформа Google Classroom, на којој су наставници 

обављали наставу на даљину. Педагошки колегијум се састајао и због теме избора модела наставе и 
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могућности остварења изабраног модела. Кроз давање предлога и мера за унапређење наставе при онлајн 

настави, редовно је вршена и анализа успеха ученика.  

Рад на пројектима 

 Учествовала сам у изради и реализацији пројекта за опремање у оквиру програма расподеле 

инвестиционих средстава МПНТР за 2020. годину за набавку „Геодетски инструменти - ГНСС пријемник“, у 

вредности 1.198.027.80 дин са ПДВ-ом. 

 Учествовала сам у припреми и реализацији пројекта „Замена постојећег осветљења новом ЛЕД расветом“ 

одобреног од стране градоначелника града Београда, у износу од 3.548.443,20 дин са ПДВ-ом 

 Учествовао сам у припреми и реализацији пројекта "О својој безбедности бринемо сами, али заједно 

можемо више“ којим је од стране Градске општине Звездара  добијено 117.000 динара. 

Програм Клуба родитеља и наставника Геодетске техничке школе за прво 

полугодиште школске 2019/20.године 

У школској 2019/20.години, Клуб родитеља и на ставника је свој рад употпунио бројнијим чланство и 

већим интересовањем у поређењу са претхоним периодом. Основу рада чини План који је условљен 

постојањем усклађености са васпитно-образовним установама на територији Републике Србије, док се 

специфичности школског Клуба односе на задовољење образовних и вапситних потреба наших ученика. 

 Клуб родитеља и наставника Геодетске техничке школе  је узео учешће у Манифестацији Дани европске 

културне баштине – септембар/октобар 2019.године,  

 У периоду децембар 2019. до априла 2020. године, Клуб се бави припремама за реализацију пројекта 

Интеркултуралности са Клубовима из Врбаса и Основном школом „Братство и јединство“. 

Одлучивање о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених 

 Због неоправданог изостајања са наставе за десет ученика спроведен је васпитно-дисциплински поступак 

и за три ученика изречена је васпитно-дисциплинска мера укор директор. 

 Васпитно-дисциплински поступци покренути су због изузетно великог броја неоправданих изостанака (6 

ученика), коришћења мобилних телефона у сврху преписивања (3 ученика) и недоличног понашања са 

сумњом на сексуално узнемиравање (1 ученикк).  

 Одобрила сам захтев Весни Петровић, Љиљани Ћуић, Милораду Чотри, Горану Стојковићу, за одлазак у 

пензију. 

 Одобрила сам захтев наставницама Марији Ђекић, Анђелки Ђаковић и Милијани Стељић за преузимање 

запосленог (Осма београдска гимназија, Техничка школа „23.мај“ Панчево и Пријепољска гимназија) на 

основу члана 6 ПКУ. 

 Позитивно сам решила 5 молби за упис у први разред на основу преласка из других школа. 

Сарадња са ученицима и ученичким парламентом   

 Организовање и активно учествовање у раду Ученичког парламента. У току првог полугодишта одржано је 

четири састанка Парламента ученика Геодетске техничке школе. Ученички парламент чине представници 

одељења од 1. до 4. разреда, из сваког одељења по два ученика. Председник Ученичког парламента је ученик 

С. Р., одељење 4-2, заменик председника К.Ј., одељење 4-3, а записничар ученица 2-1 одељења. Питања и 

закључци донети на састанцима евидентирани су у Извештају о раду Ученичког парламента. Акценат 

састанака је био на проблемима наставе, мотивације и изостанака ученика, као и на побољшању и 

предлозима за унапређење школског окружења. Посебна пажња се посвећивала химанитарним активностима 

у којима су учествовали ученици и сви запослени. Наставак оваквих активности је планирано и у другом 

полугодишту. Активна је била сарадња и са Ученичким парламентима средњих школа са општине Звездара. У 

циљу спречавања малолетничке деликвенције, употребе алкохола и психоактивних супстанци, одржано је 
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предавање припадница МУП-а за чланове Ученичког парламента. Ученички парламент током другог 

полугодишта није имао могућности за остваривање рада, али се при иницијативи ученика четвртог разреда 

разматрала могућност организовања прославе матурске вечери, која је због недовољног броја пријављених 

ученика одбачена. 

 На традиционалној додели награда Градске општине Звездара, у Шестој београдској гимназији, ученицима 

који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима, сам присуствовала заједно са 

менторима и награђеним ученицима. Овај диван гест је пропраћен информацијама на сајту школе и општине 

Звездара. 

 Током првог полугодишта спортска секција школе је имала више учешћа у спортским такмичењима (кошарка, 

атлетика, футсал, одбојка и рукомет), а школа је и сама била домаћин општинског такмичења у одбојци. 

Запажени су резултати ученика Марка Грбића, Николе Ђорђевића и Лазара Матовића, сви прваци општине у 

дисциплини 1000м, скок у даљ и бацање кугле. Прво место у дисциплини на 800м освојила је на општинском 

такмичењу у атлетици Далиборка Миловић. Учешће на Сајму спорта на СЦ Олимп су узели и ученици трећег 

разреда Геодетске техничке школе. 

 Одељењско такмичење у одбојци одржано је за ученике одељења другог разреда. Победник овог школског 

такмичења је било одељење 2/1. 

 У жељи да се по први пут докажу из области географије, ове године ученици првог разреда су исказали жељу 

да учествују на Националној географској олимпијади, којој претходи школско такмичење. Три ученика су 17. 

јануара учествовали у изради теста за НГО-школски ниво.  

 Непланирана епидемиолошка ситуација је ове школске године спречила традиционално учешће на 

Републичком такмичењу грађевинских и геодетских школа Србије. Без обзира на новонастале околности, из 

наградног фонда „Живко Чукурановић“ су награђени ученици који су били најбоље пласирани на школским 

такмичењима из стручних предмета и ђак генерације. 

 Награде ђаку генерације од Градског секретаријата и Фондације престолонаследника Александра II за 

образовање су уручене у школи због отказивања свечаности пријема услед пандемије.  

Остали послови директора   

Учешће у организацији прослава и манифестација школе: 
 
 Дан школе обележен је 15. октобра 2019.године, приредбом у позоришту Звездара Театар, где су били 

присутни партнери школе, бивши ученици наше школе, као и сви бивши и садашњи професори. 

Обележавање Дана школе сваке године има неке своје заједничке, традицијом утемељене сегменте. На 

првом месту је то расписивање наградног  темата, који се ради  у оквиру писменог састава, увек на неку 

актуелну тему. Тако је ове године био темат „ Природа није слика са инстаграма“ . 

 Савиндан је празник Српске православне цркве који се слави 27. јануара (тј. 14. јануара по старом 

календару), којим се обележава успомена на Светог Саву, принца династије Немањића, српског 

просветитеља и првог архиепоскопа српског. Обележавање школске славе „Свети Сава“ пригодном 

приредбом у реализацији ученика школе, одржано је у простору Звездара театра 27.01.2020. године. 

Ученици, родитељи, професори и пријатељи школе присустовали ђачкој приредби у Звездара театру, која 

је уз прилагођен програм имала и делове игре два културно-уметничка друштва, чији су чланови ученици 

Геодетске техничке школе. 

 Присуствовала сам стручном семинару „Дигитализацијом до развоја за одрживу будућност у Источној Европи“, 

у организацији Републичког геодетског завода 

 Са секретаром школе сам присуствовала семинару „Актуелности у пословању установа образовања и 

васпитања“ у организацији Параграфа, у Сава центру 19.11.2019. године 

 15.01.2020. године сам са шефом рачуноводства, у хотелу Палас присуствовала семинару са темом „Актуелна 

питања у изради годишњег финансијског извештаја за 2019. годину и новине у финансијском пословању јавног 

сектора“, у организацији Образовног информатора 
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 Похађала сам програм обуке за директоре (27. и 28.11.2019., као и 24. и 25. 12.2019.године) у организацији 

МПНТР и Завода за унапређење образовања и васпитања 

 Активно сам узела учешће у Заједници геодетских и грађевинских школа Србије, присуство и учешће на 

састанку седницама Управног одбора одржаном 06.12.2019. године у Суботици на којем су разматрани 

резултати анкете о уџбеницима, оснивање издавачког савета удружења, разматрани проблеми државне 

матуре и актуелности у образовању. У амфитеатру Грађевинског факултета у Београду, 24.01.2020.године 

присуствовала сам са представницима стручног већа геодета, конститутивној седници Стручног одбора 

Удружења геодетских и грађевинских школа. Активно учешће у контуктивним предлозима преко Вибер групе 

удружења. 

 Присуство семинару „Тестови и оцењивање“, који је реализован у просторијама школе 

 „Дуално образовање – знање за будућност“, у Комбанк дворани 23.12.2019.године, је конференција у којој је 

забележено присуство директора и председника стручног већа геодета. 

 Присуство семинару „Пројектна настава“, који је рализован у просторијама школе 

 Присуство 7. редовној и 4. изборној Скупштини „Друштва директора Србије“ 13.12.2020.године у Техничкој 

школи „Нови Београд“, на Новом Београду  

 Присуство 11. међународном симпозијуму директора основних и средњих школа у организацији Издавачке 

куће Клетт, од 27. до 29.02.2020. године у Врњачкој Бањи 

 Пријава семинару „Друштва директора Србије“ од 18. до 21. марта 2020.године на Тари, померен због 

ванредне ситуације за прво полугодиште школске 2020/2021.године 

 Присуство вебинару – Бесплатни алати за приомену дигиталног часа: Google Classroom, ОКЦ, предавач Жолт 

Коња, 05.05.2020.  

 Присуство вебинару Издавачке куће Клетт – „Примена прописа из области образовања и васпитања“, 

предавач Биљана Антић, 21.05.2020. 

Догодило се у школској 2019/20. години 

Време Догађај 

Од 15.09. до 20.09. 2019. Екскурзија 4. разреда 

14.09.2019. Излет до Авале – Географска секција 

18.09.2019. „Уметност и забава –Наслеђе у фокусу “, Звездара театар, Дани европске 
баштине 

20.09. 2019. Сајам спорта СЦ Олимп 

24.09.2019. Предавање на тему вршњачког насиља - „Друг није мета“ у  Грађевинска 
школа “Бранко Жежељ“ 

25.09.2019. „Слатко, укусно  и забавно наслеђе“, Плесни клуб Спин, Дани европске 
баштине 

27.09.2019. Европски дан спорта – „European school Sport Day” - 120 минута 
различитих спортских активности 

02.10.2019. „Заједно“, еколошка акција садње стабла јапанске трешње, Дани европске 
баштине 

04.10.2019. Академија предузетништва, предавање у Скупштини града Београда 

08.10.2019. „Игре некад и сад“, фискултурна сала Геодетске техничке школе, Дани 
европске баштине 

09.10.2019. Предавања и пројекција филма „Традиција и иновације у послу геометра“, 
Републички геодетски завод, Дани европске баштине 
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Време Догађај 

11.10.2019. Завршна свечаност поводом доделе признања и награда за спортска 
такмичења за школску 2018/19.годину 

15.10.2019. Дан школе 

16.10.2019. Додела награда поводом Дана општине Звездара 

23.10.2019. Првенство општине у атлетици 

28.10.2019. Општинско такмичење у футсалу 

30.10.2019. Предавање Енергетска ефикасност у Еко-школама 

04.11.2019. Обележавање светског дана климатских промена 

13.11.2019. Предавања ученицима 2.разреда „Године одрастања“ МУП 

17.11.2019. Фестивал креативне рециклаже, ЗЕЦ , Општина Звездара 

27.11.2019. Поклон представа „Деда Мраз је шворц“, Економска школа Параћин 

6.12.2019. Предавање поверенице Бранкице Јанковић 

12.12.2019. Црвени крст, добровољно давање крви 

10. и 11.12. 2019. Општинско такмичење у одбојци 

12.12.2019. Традиционални пријем директора у Српској патријаршији  

17.12.2019. Посета Грађевинском факултету – одсек геодезија 

18.12.2019. Предавања ученицима 1.разреда „Године одрастања“ МУП 

25.12.2019. Црвени крст – Хуманитарна акција “Један пакетић, много љубави” 

21. и 22.01.2020. Општинско такмичење у рукомету – 1.место за девојчице 

26.01.2020. Светски дан заштите животне средине 

27.01.2020. Прослава школске славе Светог Саве 

17.03.2020.  Почетак наставе на даљину 

 Подносилац извештаја: Снежана Пандуровић Алексић, директор школе 

8.2 Савет родитеља 

Током школске 2019/2020. године одржане су четиритри седнице Савета родитеља, од којих је једна 
била ванредна, где су се родитељи путем мејла изјаснили о давању сагласности за матруску екскурзију за 
следећу школску годину.  

На првој седници конституисан је Савет родитеља, изабран председник Савета родитеља, изабрани 
представници родитеља за школске тимове и ШО. За председника СР изабрана је Маја Кнежевић (3-5), за 
заменика Снежана Милановић (1-5), за записничара Данијела Каламковић (2-3). Представници у школским 
тимовима су Ђорђије Станковић- Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 
Слађана Ђокић Видић- Тим за самовреднпвање рада школе, Мики Ставрић- Тим за праћење реализације 
развојног плана, Младић Јасмина- Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. За представника 
родитеља у општинском савету изабрана је Данијела Момчиловић, за заменика Данијела Каламковић. На овој 
седници разматрани су Годишњи изветај о раду школе за школску 2018/2019., Извештај о раду директора 
школе за школску 2018/2019. и Годишњи план рада школе за школску 2019/2020., донета је одлука о висини и 
структури родитељског динара и изабрана осигуравајућа кућа за осигурање ученика. Родитељима је 
представљен рад Клуба родитеља.  

На другој седници разматран је извештај о успеху ученика на крају првог класификационог периода и 
извештаји са реализованих екскурзија и студијског путовања. Савет родитеља је на овој седници дао 
сагласност за организацију екскурзије четвртог разреда за школску 2019/2020. годину. За присутне родитеље 
Јована Јоковић и Снежана Сандић из МУП-а одржале су предавање о малолетничкој дликвенцији. Родитељи 
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нису дали сагласност за организацију матурске екскурзије за школску 2020/2021. за дестинацију Италија- 
Шпанија. 
25.12. родитељима је послат мејл следеће садржине: 

„Поштовани родитељи, 
позивајући се на члан 5.став 2. Пословника о раду Савета родитеља Геодетске техничке школе која 

гласи: "Савет родитеља може, у изузетним случајевима, одлучивати и без одржавања седнице- писменим 
путем или мејлом, ако се томе не противи ниједан члан Савета родитеља", и имајући у виду заузетост и 
бројне обавезе, као и чињеницу да ћемо тек почетком фебруара имати редовну седницу Савета, молимо Вас 
да размотрите и до сутра се, у електронској форми, изјасните о својој сагласности у вези са новом 
дестинацијом за екскурзију 4.разреда за школску 2020/201021. годину, како би се могло започети са 
процедуром (и омогућило плаћање на већи број рата) 

Наиме, Савет родитеља на прошлој седници није дао сагласност за дестинацију Италија-Шпанија, те је 
поново испитано интересовање ученика и добијена сагласност родитеља за екскурзију са следећом 
дестинацијом: Београд, Верона, Монтекатини терме, Фиренца, Пиза, Сијена, Рим, Ватикан, Рим, Болоња, Лидо 
ди јесоло, Венеција, Београд, у трјању од 7 дана (6 ноћења). 

Молим Вас да у наредних 24 сата пошаљете мејл у коме ћете написати  
"САГЛАСАН/САГЛАСНА сам са предложеном дестинацијом (Италија, 7 дана) за ученике четвртог 

разреда за школску 2020/2021. годину" 
или, уколико нисте "НИСАМ САГЛАСАН/САГЛАСНА са предложеном дестинацијом (Италија, 7 дана) за 

ученике четвртог разреда за школску 2020/2021. годину"  
На мејл је одговорило у датом року 17 родитеља, од чега 16 позитивно, 1 негативно, чиме је дата 

сагласност за организацију матурске екскурзије за школску 2019/2020. годину за дестинацију Италија. 
На седници одржаној 24.фебруара размотрен је Извештај о успеху и владању ученика на крају 

1.полугодишта, разматрен је  Извештај о раду школе и Извештај о раду директора школе у првом полугодишту 
школске 2019/2020.године и донета  одлуке о висини накнаде за посебну бригу о ученицима на екскурзији за 
ученике 4. разреда (Италија) у школској 2020/2021. години.  

Током другог полугодишта, седнице Савета родитеља нису одржаване, али је сарадња постојала и 
одвијала се путем комуникације мејлом и телефоном. Председница Савета родитеља Маја Кнежевић била је 
члан комисије за избор ученика генерације.  

8.3 Школски одбор 

Током  2019/2020.године, Школски одбор Геодетске техничке школе  састао се пет пута у школском 
простору и два пута онлајн због отежаних услова за организовање седнице услед пандемије корона вируса. 
Онлајн седнице су одржане у складу са Правилником о раду Школског одбора Геодетске техничке школе.  

Чланови Школског одбора су се савесно одазивали седницама и активно учествовали у раду. За све 
чланове ШО, председник ШО је на почетку 2018/2019 наставне године извршила је пријаву  функције Агенцији 
за борбу против корупције. Приликом организације последње, августовске седнице, председник Школског 
одбора добила је усмено обавештење од члана испред јединице локалне самоуправе, господина Димитрија 
Живковића,  да му је агенција за борбу против корупције наложила да поднесе оставку на место члана 
Школског одбора због немогућности обављања више функција. Уместо господина Живковића од стране  
локалне самоуправе именована је госпођа Мирајна Стојковић. Пријава госпође Стојковић Агенцији извршена 
је у септембру 2020 јер је госпођа Школском одбору присуствовала први пут у јуну, а након тога наступило је 
време годишњих одмора. 
Током школске 2019/2020. године Школски одбор разматрао је и усвојио бројне одлуке од којих су неке:  

 извештаји о раду директора Школе за школску 2018/19 годину,  

 извештаји о раду Школе за школску 2018/19 годину 

 извештаји о остваривању плана стручног усавршавања за прошлу 
школску годину и доношење плана стручног усавршавања за школску 

2019/20 годину 

 извештаји о извођењу екскурзије четвртог разреда 

 извештаји о успеху, владању и изостанцима ученика на крају прве 
класификације школске 2019/2020 године. 

 измене финансијског плана за 2019.годину. 

 финансијски план и план набавки за 2020.годину. 
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 Правилник о раду Геодетске техничке школе. 

 допуне Пословника о раду Школског одбора Геодетске техничке 
школе. 

 Правилник о организацији и спровођењу испита у Геодетској 
техничкој школи. 

 Годишњи плана рада Школе за школску 2019/20 годину. 

 одлука о висини „родитељског динара“ за школску 2019/20 
годину, на предлог Савета родитеља 

 Молба ОК „Железничар“ за продужење уговора о закупу 

 одлука о давању у закуп фискултурне сале и одређивање 
комисије. 

 Разматрање извештаја о успеху, владању и изoстанцима ученика у првом 
полугодишту школске 2019/20 године. 

 Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора и школе у првом 
полугодишту школске 2019/20 године. 

 Извештај о попису основних средстава, ситног инвентара, обавеза, 
потраживања, стању жиро-рачуна и благајне на дан 31.12.2019.године. 

 Разматрање и усвајање извештаја о финансијско-материјалном пословању 
школе за период 01.01.2019.-31.12.2019.године и усвајање извештаја о 
реализацији новчаних средстава, фонда за награђивање ученика и осталих 
средстава донација у 2019.години. 

 Доношење измене финансијског плана за 2020.годину. 

 Доношење плана уписа за школску 2020/2021 годину. 
Током године, извршени су бројни радови у циљу естетског уређења школе и школских просторија уз 

помоћ сoпствених средстава ( уређење школског улаза и замена улазних врата, 2 рек ормана, намештај за 
две  школске канцеларије).  

Школа је аплицирала код Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту за 
доделу средстава за замену постојећег осветљења и средства за ту намену су одобрена. 
На онлајн седници, одржаној 16.8.2020., усвојен је Правилник о ближем уређивању поступка јавне 

набавке што није било планирано годишњим планом рада Школског одбора, али ступањем на снагу новог 
Закона о јавним набавкама, било је неопходно извршити усклађивање Правилника са законским одредбама. 

Чланови ШО у потпуности препознају и подржавају ангажовање директорке, наставника и ученика 
школе око уређења школе и школског простора као и огроман труд у циљу набавке што квалитетније 
геодетске опреме, наставних средстава и учила. 

Захваљујући одговорном приступу задатим обавезама свих чланова ШО и  секретара школе, седнице 
су биле веома конструктивне и све одлуке донете једногласно и уз апсолутну сагласност и подршку.     

    

9.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Тим за стручно усавршавање имао је један састанак у претходном периоду. На њему су утврђени 
акредитовани и неакредитовани семинари који су реализовани у току првог полугодишта. 

 
1.Геодетски актив 
Акредитовани семинари : 
- Пројектна настава, период 29-30.09.2019.(каталошки број 400,К1 П3, 16 бодова)  
- Тестови и оцењивање, период 03-05.02.2020.(каталошки број 582,К2 П3, 24 бода)  
Неакредитовани семинари: 
- Академија Предузетништва у Скупштини града, 04.10.2019. 
- Дан Грађевинског факултета, 06.12.2019. 
- посета ученика четвртог разреда Грађевинском факултету, 17.12.2019. 
 
2. Актив професора српског језика и књижевности 
Акредитовани семинари: 
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- зимски Републички семинар, период 07-09.02.2020.(24 бода).  
- Тестови и оцењивање, период 03-05.02.2020.(каталошки број 582, К2 П3, 24 бода).  
 
3.Актив професора математике и информатике 
Акредитовани семинари: 
- зимски семинар Друштва математичара Србије, у периоду 08-09.02.2020.(каталошки број 345,16 

бодова). 
- Тестови и оцењивање, период 03-05.02.2020.(каталошки број 582,К2П3,24 бода).  
Неакредитовани семинар : 
- Угледни час из предмета Рачунарство и информатика, одржан 14.11.2019. 
 
4. Актив професора опште-образовних предмета 
Акредитовани семинари: 
- Пројектна настава, период 20-30.09.2019.(каталошки број 400,К1 П3, 16 бодова)  
- Тестови и оцењивање, период 03-05.02.2020.(каталошки број 582,К2 П3, 24 бода)  
 
5. Актив професора страних језика 
- Тhe English Boom Day конференција,период 16.11.2019. 
- Аутистични спектар, хиперактивност,дислексија и друге сметње-стратегије прилагођавања 

приступа и наставе,период 29.-30.11.2019.,16 бодова 
- Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика,период 14.12.2019.,8 

бодова. 
- Радионица Pilgrims Course Tastera ,период 15.12.2019. 
- Тестирање и оцењивање,период 03-05.02.2020.,24  бода 
- Пројектна настава,период 26-27.09.2019.(16 бодова) 
- Умеће комуникације,период 11-13.10.2019.( 20 бодова) 
- Змаја школа за наставнике руског језика,период 06-07.02.2020.(18 бодова). 
- Обука за дигиталну компетенцију,новембар 2019. 
- Оn line семинар Подршка ученицима са проблемима у школи и у Дому ученика и њиховим 

родитељима,новембар 2019. 
 

6. Вебинари 
Током трајања онлајн наставе, наставници, психолог и деиректор школе присуствовали су бројним 

семиараима- вебинарима који су одржани путем платформи, о чему постоји евиденција у портфолијима 
наставника.  

У оквиру пројекта „Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним 
условима уз програм учења на даљину”, који је реализовао Уницеф у сарадњи са Министарством просвете, 
психолог је припремила предавање и реализовала вебинар 19.6.2020. на тему „Развијање критичког приступа 
информацијама“. Снимак вебинара и пратећи материјал- презентација, текст и предлог сценарија радионице 
објављени су на Националном образовном порталу. 

 
7. Семинар „Формативно оцењивање у дигиталном окружењу“ 

Психолог школа је у мају прошла онлајн обуку за водитеље  семинара „Формативно оцењивање у 
дигиталном окружењу“, као спољни сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 
Обука је решењем Министра број 610-00-00439/2020-07 увршћена у листу приоритетних, трајање је 12 сати, 
сврстава се у приоритетну област П1, а развија компетенције К2, К3 и К4. Почетком следеће школске године у 
школи ће бити реализована семинар за три групе учесника. 
 

10.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

10.1 Сарадња са родитељима 

Сарадња сa родитељима ученика значајан је сегмент у свакодневном  животу и раду школе. 

Геодетска техничка школа може се похвалити квалитетном и добром сарадњом са родитељима. Један број 
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садашњих родитеља су бивши ученици школе, и сами се баве струком, те могу бити од велике помоћи при 

решавању различитих проблема, и веома су сарадљиви. 

           Закон о основама система образовања и васпитања предвидео је поједине видове сарадње родитеља 

и школе. Преко својих представника у Школском одбору родитељи учествују у управљању школом, а преко 

представника у Савету родитеља (одељенском и школском), остварују саветодавну улогу. Ова подручја ближе 

су регулисана Статутом школе и Правилницима о раду Школског одбора и Савета родитеља. Родитељи имају 

своје представнике у школским тимовима – Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, 

тиму за самовредновање рада школе и Стручном активу за развојно планирање. Поред овога, у изменама 

Закона предвиђа се и формирање Клуба наставника и родитеља, који је у нашој школи формиран протекле 

школске године и реализовао неколико врло успешних активности- Презентације Правилника о поступању у 

случајевима насиља, злостављања и занемаривања и Правилника ооцењивању, присуствовање и активно 

учешће у активностима Клуба на нивоу града.               

Индивидуални или групни саветодавни рад с одељенским старешинама и психологом школе 

настављен је и ове школске године. Родитељи су, када је то било неопходно, упућивани на институције ван 

школе у којима су могли потражити решења за настале проблеме. 

У школи се користи Е-дневник, а родитељи су шифре за приступ информацијама о својој деци добили 

током првог полугодишта. 

Током периода онлајн наставе са родтељима је комуникација оставривана путем телефона, вибер 

група или путем мејла. Све информације везане за организацију наставе поставање су на сајт и званичне 

странице школе. Највећу и најзначајнију улогу у комуникацији са родитељима и укључивању свих ученика у 

онлајн наставу имале су одељењске старешине, али и сви остали наставници, психолог и директор школе 

били су доступни за разговор, информисање и давање повратних информација о постигнућима ученика, као и 

за решавање мањих проблема у вези са приступом и реализацијом задатака у онлајн настави. 

10.2 Сарадња са друштвеном средином и локалном заједницом 

Током школске 2019/2020. године школа је сарађивала са: 

1. ГО Звездара 

2. Секретаријатом за образовање и социјалну заштиту града Београда 

3. Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

4. Заводом за унапређивање квалитета васпитања и  образовања  

5. Школском управом града Београда 

6. Републичким геодетским заводом 

7. Грађевинским факултетом у Београду 

8. Грађевинским факултетом у Суботици 

9. Позориштем «Звездара театар»  

10. Музејима и установама културе 

11. Руским домом  

12. Здравственим установама 

13. Основним и средњим школама 

14. Приватним геодетским фирмама 

15. «Веком»-ом 

16. Звездарским еколошким удружењем 

17. Црвеним крстом Звездара 

18. ПС звездара 

19. ЈКП Зеленило 

20. Организацијама цивилног друштва из различитих сектора 

21. Домовима ученика 
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11.ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 
Школа је ученике, родитеље и ширу јавност обавештавала о свим активностима у школи, углавном 

путем плаката и писаних информација, на родитељским састанцима и највећим делом, путем сајта и званичне 
ФБ странице школе. 

 Школа је обавештавала о : 
- упису ученика у први разред 
- школском календару и распореду смена  
- изборним предметима 
- реализација пројеката у школи 
- школским хуманитарним и еколошким акцијама 
- програмима поводом празника и манифестација у школи 
- екскурзијама 
- начинима реализације наставе на даљину 
- распореду за одговарање у школи 
- мерама за заштиту од COVID-19 
- платформама и начинима рада 
- информацијама везаним за упис ученика првог разреда 

12.ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА 

12.1 Стручни актив за развој  школског програма 

Чланови Актива у школској 2019-2020. години су наставници: 
1. Нинослав Јурас наставник геодетских предмета,  
2. Татјана Верховшек наставник физике,  
3. Милена Веселиновић наставник енглеског језика,  
4. Слободанка Марковић наставник руског језика и  
5. Александра Ивановић наставник геодетских предмета.  
За координатора Актива директорка је одредила Нинослава Јураса, а. Александра Ивановић је на првој 

седници Актива изабрана за записничарку. 
Александра Ивановић је отишла на трудничко боловање половином полугодишта, па је на место 

записничара изабрана Милена Веселиновић. Слободанка Марковић је престала са радом у нашој школи, тако 
да Актив сада броји три члана што донекле отежава његов рад. 

Задатак Актива је да прати остваривање Школског програма, стара се о остваривању постављених 
општих и специфичних циљева и задатака образовања и васпитања. Планира се даље осавремењивање 
школског програма, праћење потреба Тржишта рада и нових технологија. Поједини делови школског програма 
могу да се иновирају и у току његовог остваривања. 

Рад Актива прате и према потреби се укључују директор, психолог, тимови, стручна већа, активи и 
тимови, нарочито Тим за самовредновање и Стручни актив за развојно планирање. 

Директорка и психолог такође су одобриле предложени и усвојени Годишњи план рада Стручног актива 
за развој школског програма (дат на увид). 

Одржано је пет састанка Актива за развој школског програма. Урађено је следеће по месецима 
(праћење и евидентирање свих планираних активности током 1. полугодишта) у сарадњи са психологом: 

*Септембар: Формиран је Стручни актив за развој Школског програма у школској 2019-2020. години, 
усвојен је Годишњи план рада Актива, дати су предлози за унапређење рада у оквирима задатака и 
одговорности Актива за развој Школског програма.  

У циљу унапређења рада предложене су одређене мере, као што је увођење и коришћење дељеног 
документа – табеле, преко Гугл драјва. У табелу ће сви наставници уписивати активности у којима учествују. 
Тако попуњаван документ увек је свима доступан и прегледан, штампа се према потреби и одличан је начин 
за евидентирање и праћење активности у школи - и то од стране свих заинтересованих.  

У почетку је било очекиваног отпора у колективу, али после додатних појашњења о значају увођења 
оваквог документа он је прихваћен и сада се редовно попуњава од стране већине чланова колектива. 
Нажалост овај документ је још увек у папирном облику и требало би увести електронски облик попуњавања 
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овог документа. Одређивање термина ваннаставних активности и отворених врата могуће је на исти начин јер 
убрзава и олакшава информисаност наставника и побољшава функционисање наставничког колектива, 
потребно је изнаћи одговарајући електронски облик обрасца који би свима био доступан. 

*Октобар: Предметни професори су спровели иницијалне тестове знања и доставили извештаје – 
унапређена је анализа (израђен је образац за анализу) и праћење спровођења ИТ. Предложен је и усвојен 
образац за извештај о одржаним иницијалним тестовима, који сваки наставник који спроводи иницијално 
тестирање треба да  попуни и преда. На овај начин Стручни актив за развој школског програма (у сарадњи са 
Тимом за самовредновање) може да прати и евидентира активност спровођења иницијалног тестирања током 
септембра. Иницијални тестови нису одржани из свих предмета што је председницима актива отежало или 
довело до немогућности да изврше целокупну анализу постигнућа и исхода остварене наставе за школску 
2018/2019. годину. 

Предмети из којих је урађен иницијални тест и урађена анализа кроз образац су: 
Геодезија сва 4 разреда, Примењена геодезија 4. разред, Геодетски планови 4. разред, ГМР сва 4 

разреда, ТОП 2.,3. и 4. разред, Енглески језик, Српски језик, Руски језик 
Предмети из којих није урађен иницијални тест и урађена анализа кроз образац су: 
Основе грађевинарства, Техничко цртање 1. и 2. разред, Картографија, Примењена геодезија 3. разред, 

Геодетски планови 3, Катастар непокретности, Фотограметрија, Предузетништво, Математика, Физика, 
Физичко васпитање, Нацртна геометрија 

* Новембар Фебруар: Актив је у првом полугодишту пратио и сарадњу са родитељима, кроз евиденцију 
у е-дневнику и разговор са одељенским старешинама. Примећено је да је задовољавајућа у нижим 
разредима, док се у завршном разреду запажа незаинтересованост родитеља појединих ученика за сарадњом 
са одељенским старешинама, праћењем њиховог присуства на настави, регулисањем изостанака и 
оствареним успехом. Ово је резултирало великим бројем изостанака и недовољних оцена. Директор и 
психолог предузимају одређене мере које су изнели на наставничком већу 03.02.2020.године. 

Праћени су програми, садржаји и активности (пројекти школе) којима Школа пружа могућности да 
ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе. 

Школа свим заинтересованим ученицима пружа могућност да се укључивањем у секције према својим 
интересовањима додатно унапреде своја знања, задовоље своје потребе. 

Ученици 4. разреда били су на екскурзији Италија-Француска у трајању од 5 дана. Увидом у извештај о 
реализацији екскурзије може се видети да су циљеви и задаци остварени. 

Драмска секција одржала је две представе у Звездара театру за Дан школе и за школску славу св.Саву 
и свима нам улепшала ове светковине. 

Наставници физичког васпитања организовали су турнире на нивоу школе у фудбалу и водили ђаке на 
општинска такмичења у атлетици где су остварили запажене резултате - прво место у трци на 1000 метара и 
треће место у штафети 4х400 метара. 

У школи су у првом полугодишту на иницијативу Ученичког парламента одржане и хуманитарне акције 
прикупљања новца и робе на добровољној основи за три угрожена ученика: Попов Вука, Новаковић Николу и 
Михајловић Саву. У овој акцији учествовали су и наставници и ученици и на овај начин показали своју 
хуманост и емпатију према ученицима којима је та помоћ у том тренутку добродошла. 

Ученици школе учествовали су у добровољном давању крви организованом од стране Црвеног крста 
Србије. 

Секција лепих ствари стално ради на улепшавању школског простора, а ученици учествујући у раду 
заједно са наставницом Јеленом Јовичић исказују своје таленте у изради рукотворина. 

Пројекат „О својој безбедности бринемо сами, али заједно можемо више“, спроведен је у нашој школи и 
у њему су узели учешће школски психолог Ружица Петровић Гашевић, наставници Јагода Петровић Укај, 
Петар Жарковић и Нинослав Јурас, као и више од 20 ученика. Узимајући у обзир озбиљност теме, број 
учесника, дужину трајања и све што је урађено,  ово је и најзначајнији пројекат/активност у првом полугодишту 
ове школске године. Ученици су прошли разноврсне обуке и радионице од израде блог стране, писања 
текстова на тему превенције насиља, обуке за одржавање радионица и предавања у нашој школи и у другим 
средњим и основним школама. 

Ђаци су присуствовали и следећим догађајима и такмичењима: Академији предузетништва у 
Скупштини града Београда, такмичењу "Пословни изазов" у организацији Достигнућа младих, Данима 
европске културне баштине, "Дан климатских промена", представама за ученике школе у Звездара театру, ... 

У табели за евиденцију свих активности у шк. 2019/20. години коју су сами наставници попуњавали дат 
је детаљни приказ свих активности у првом полугодишту. 
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Спроведено је самовредновање наставника у школи. Резултати самовредновања су приказани на 
огласној табли у зборници. 

Допунска и додатна настава се редовно организују, али је примећено да ученици не долазе на допунску 
наставу иако су одређени од стране предметног наставника да похађају допунску наставу. 

Стручна већа редовно одржавају своје седнице и спроводе задатке предвиђене за ову школску годину. 
Увидом у е-дневник види се да се редовно одржавају одељенска већа и родитељски састанци. 
Дата је препорука за унапређење материјално - техничких услова рада у школи. Због старих електро 

инсталација у школи, као и због радова на електро мрежи на Звездари долази до нестанака струје у школи 
барем једанпут годишње. Актив предлаже да се изврши набавка УПС уређаја за: сервере у  рачунарским 
учионицама 4, 5, 8 и 14, канцеларијама рачуноводства, директора, секретаријата и ПеПси службе. 

Закључак: кроз секције организоване у школи, Ученички парламент, екскурзије, пројекте ученици 
остварују своје потребе да се искажу у ваннаставним активностима. Допунска настава би морала бити 
посећенија од стране ученика, поједини родитељи би морали да се више и озбиљније укључе у праћење рада 
своје деце у школи. 

Извештај саставили чланови Актива за развој школског програма Геодетске техничке школе Нинослав 

Јурас, Милена Веселиновић и Татјана Верховшек. 

*Април: с обзиром на прелазак на онлајн наставу, Актив за развој школског програма у овом периоду 

бавио се анализом резултата ученика и њиховим укључивањем у рад, на основу информација добијених на 

седницама одељењских већа и услова рада у онлајн условима- предностима, тешкоћама и запажањима 

ученика и наставника које су изнели у анкетама које је спровела психолог школе. 

*Август: Направљена је анализа рада током школске 2019/2020.године и сачињен план за наредну 

школску годину. 

12.2 Самовредновање рада школе 

Чланови тима за текући циклус самовредновања: 
Маријана Mилошевић- руководилац, Душица Ивандић, Јелена Вукотић, Катарина Катић, Станковић Марко, 
Наташа Ергић- ученик, Родитељ Ђину Маринела. 
Одређивање динамике рада и поделе задужења, годишњи план рада тима, циљеве, резултате, препоручене 
мере и детаље око тока припреме и реализације активности и истраживања у сврху самовредновања рада 
Геодетске техничке школе можете прочитати у детаљном посебном извештају тима за самовредновање. 
Циљ истраживања 
1.Утврдити квалитет наставе и квалитет учења ученика према процени како ученика тако и сопственој процени 
наставника школе,али и родитеља ученика наше школе 
2.Сагледати квалитет регулисаности међуљудских односа у школи. 
3.Утврдити квалитет руковођења кроз сагледавање ефективности и ефикасности организације директора 
школе. 
4.На основу добијених података самовредновањс предложити мере за унепређавање наставног процеса. 
На састанку одржаном 10.10.2019.године одређене су кључне области квалитета и показатељи, направљен је 
годишњи план рада тима који је детаљно наведен у годишњем извештају тима. 
Самовредновање наставника 
Направљена је анкета  уз помоћ гоогле-ове форме, која  је објављена у наставничкој вибер групи у децембру 
2019.године. Рок за попуњавање био је петак 27.децебар 2019.год. 
Позвано је 56 професора да одговоре на питање анкете, то је учинило њих 27. Анкета је била анонимна, те се 
није могло утврдити који наставници је нису попунили и зашто нису. Требало би наћи модел да у наредној 
школској години се више наставника одазове и самовредније рад у Геодетској школи. 
Резултати истраживања 
Oбласт квалитета:  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
Директор својим радом организје несметан рад школе, захтеви од стране директора су такође у већој мери 
јасно дефинисани. Развијен је јасан систем информисања о свим битним питањима из живота и рада школе. 
У даљем раду треба више обратити пажњу на равносмерност распоређивања задужења запослених као и на 
организационој структури која дефинише процедуре, носиоце одговорности, распоређење задужења у школи 
и стручне тимове. 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
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На основу добијених резултата може се закључити да је неопходно да се комуникација на релацији ученик-
наставник појача, не би ли се што ефикасније дошло до стицање  знања ученика директно на часу. 
Промене у квалитету би требало да иду у правцу коришћења метода које су ефикасне у односу на циљ 
стицања знања, што се може постићи контуинарим стручним усавршавањем наставника на семинарима ван 
школе али и у њој, на јавним и угледним часовима. 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: Ефикасно управљање процесом учења на часу. 
Унапредити интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења, као и проверу испуњености циља 
часа,а обзиром на оцену ученика, најбоље кратком анкетом али и  15 минутним тестом провере знања на крају 
часа. 
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА:  Коришћење поступака вредновања који су у функцији даљег учења. 
-У већој мери прилагођавату захтеве према могућностима ученика 
-Повећати похвале ученицима 
-Ученицима давати разумљивију повратну информацију о њиховом раду 
-Учити ученике како да процењују свој напредак 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: Стварање подстицајне атмосфере за рад на часу 
-У већој мери радиту на исказивању поштовања према ученицима 
-Више времена посветити васпитно образовним потребама ученика 
-Похађати семинаре којима је циљ стварање подстицајне атмосфере на часу. 
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА: Ученици имају могућност да уче кроз практичне облике наставе унутар 
установе 
Добијени резултати указују на висок степен позитивне процене, односно самопроцене у области овог 
стандарда квалитета од стране наставника. Већина наставника највишим нивоом процене оцењује да постиже 
циљеве часа као и да усмеравају интеракцију међу ученицима.   
Највишом оценом бодовано је тврђење: „Јасно указујем на везу између теоријског знања и практичних 
вештина“. 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ЕТОС-Регулисаност међуљудских односа у школи 
На основу резултата може се закључити да постоји потреба за унапређењем поступака прилагођавања 
новопридошлих ученика. 
У личним обраћањима у школи видљиво је међусобно уважавање. 
Добијени резултати указују на висок степен позитивне процене, односно самопроцене у области овог 
стандарда квалитета од стране наставника. Већина наставника највишим нивоом процене оцењује да постиже 
циљеве часа као и да усмеравају интеракцију међу ученицима.   
ЈАНУАР 2020.године: директорка школе Снежана Пандуровић Алексић, психолог Рушица Петровић Гасевић и 
координатор тима за самовредновање професорка Маријана Милошевић похађале су акредитовану обуку 
„Подршка самовредновању рада установа и средњем образовању“, дана 30.01.2020. у оквиру заједничког 
пројекта МПНТР и ЗВКОВ. 
Школа домаћин била је ОШ“Иван Горан Кобачић“. 
ПРОГРАМ ОБУКЕ- теме биле су: 
1.Оквир калитета кроз јединство самовредновања и спољашњег вредновања 
2.Развој културе самовредновања у установи 
3.Од извора податка до процене квалитета 
4.Акционо планирање и тимови у уставнови 
Годишњи план рада је у потпуности испоштован током првог полугодишта.  Ванредно стање због пандемија 
корона вируса у Србији уведено је 15. марта, а онлајн настава и часови преко телевизије почели су два дана 
касније. Кључне области самовредновања и показитеља који су били одређени почетком године су се у 
ванредним околностима променили. Из тог разлога се променила форма анкетирања и потреба за другим 
питањима приликом саставања анкета током таквог периода рада. Ученици, родитељи и наставници су 
анкетирани више пута уз помоћ google форми и вибер група-онлине током рада  од куће. 
Резултати истраживања 
Новина са којом су се средином марта 2020. године сусрели сви учесници васпитно-образовног процеса 
примљена је, у тој првој недељи рада,  на различите начине.Ученици су стрпљиво чекали реорганизацију, која 
је трајала краће него што смо сви мислили да ће трајати.  
Већина наставника је прешла на платформу Гугл учионице, као једну од најефикаснијих за рад.  



Извештај о раду Геодетске техничке школе током  школске 2019/2020.године 

 

92 

Чињеница да не поседују сви ученици и наставници рачунар превазишла се инсталацијом појединих програма 
на мобилном телефону, али и по захтеву управа школе обезбедила  и обавестила ученике и запослене да су 
могли да позајме рачунаре из школе за рад од куће. 
Ученици ову могућност нису искористили, јер су пронашли друге начине рада. 
Од самог почетка, огромна већина ученика активно је учествовала у онлајн настави.Наставници су пријатно 
били изненађени чињеницом да су ученици са великом мотивацијом извршавали своје обавезе. Наравно, и 
даље се могла приметити разлика у томе ко је мање, а ко више активан.  
Искуство наставника о раду у Гугл учионици говори да је она веома прегледна, обезбеђена је јавна, али и 
приватна комуникација са сваким учеником понаособ, што омогућава одређен вид консултација на релацији 
ученик - наставник које се могу много брже одвијати него што би то било путем имејла. Апликацију је могуће 
инсталирати и на мобилни телефон и тако добијати питање у истом тренутку када је и  постављено.  
Резултати тестова се често су  се поклапали са стањем које је важило и у редовним условима, што је 
показатељ да квалитет подучавања не мора нужно да опадне у оваквим условима. Такође, наставници су се 
трудили  да буду у координацији  у погледу обавеза које задају. Предавања су често било у виду презентација, 
видео материјала, линкова и  слање питања на која би требало да се дају одговори имејлом. Задавање 
обавеза је било ограничено на једном недељно, у складу са препорукама.   
Закључци: 
У  ситуацији ванредних околносту било је потребно веће ангажовање наставника, губио се појам о радном 
времену.  
Посебну повољност наставници  виде у томе што настава није временски ограничена него се одвија у ритму 
који највише одговара ученику и наставнику. 
 Утисци родитеља наших ученика су усмерени на подршку школи и нашег начина рада. Указивали су на 
техничке проблеме, али и на проблеме са мотивацијом, презахтевношћу неких наставника и апелују на 
стрпљење, јер неки родитељи сматрају да има превише школских обвеза. Многи родитељи уочавају другачије 
понашање свог  детета код куће и помињу да деца сада више учествују у кућним пословима. Врло им је било 
значајно што су од стране школе обавештавани о свему што је важно за њихово дете, како о обавезама, тако 
и о постигнућима. Један детаљ који охрабрује је порука родитеља да запажају да су деца више ангажована 
око школских обавеза и да су они, као  родитељи, задовољни залагањем њиховог детета током наставе на 
даљину. 
Тадиционални облик рада је  недостајао свима, како деци, тако и наставницима и родитељима. У наредном 
периоду, у наредној школској години бићемо у прилици да евалуирамо квалитет наставе на даљину и да 
савремену информациону технологију, сада у потребној мери савладану, применимо према потребама 
образовног профила школе и у мери која ће обезбедити ефикасну реализацију васпитно – образовног 
процеса. 

12.3 Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Улога тима за обезбеђивање квалитета и развој установе је да:  

 омогући успостављање и функционисање интерног система квалитета у школи,  

 обезбеди и унапреди квалитет образовно-васпитног рада школе,  прати остваривање школског 
програма,  

 се стара о остваривању циљева и стандарда постигнућа,  

 се стара о развоју компетенција, 

  вреднује резултате рада наставника и стручног сарадника,  

 прати и утврђује резултате рада ученика  
Тим је у саставу: Зорица Милић – координатор,  Гордана Пантић, Ружица Петровић Гaшевић и  

Снежана Пандуровић Алексић, у претходном периоду радио на следећим активностима:  

 Проучен план рада тима;  

 Проучена литература у вези обезбеђивања и праћења квалитета и развоја установе;  

 Припремљена стратегија за спровођење самовредновања:  
1. Направљен плана самовредновања: o утврђена временска динамика o одређени носиоци активности 

o изабрани инструменти и технике 
2.  Направљен план прикупљања података: o евиденције и педагошка документација o базе података o 

праћење различитих активности o истраживања у установи o анкете, стручне дискусије  
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3. Прикупљени подаци потребни за оцену стандарда из 2. области НАСТАВА И УЧЕЊЕ: o евалуационе 
листе за ученике o посете часовима и евалуационе листе за директора и психолога  

4. Припремљен извештаја о самовредновању: o опис и процена остварености стандарда  
5. Праћени и утврђени резултати рада ученика  
6. Предложене мере за обезбеђивање и унапређивање квалитета наставе и учења:  

o Пратити и анализирати израду оперативних планова, корекцију планова рада наставника  
o План рада наставног предмета доставити ученицима и родитељима на почетку школске године у 

штампаној форми и на сајту школе. План рада требало би да садржи:  основне податке о 

предмету: назив, циљеви предмета,  садржај и структуру предмета,  начин оцењивања предмета, 

 уџбенике, односно обавезну и допунску литературу,  прибор потребан за рад на часу,  податке 
о наставнику (име, допунска настава, отворена врата)  
o Унапредити планирање и реализацију редовне, допунске и додатне наставе уз што бољу 
корелацију свих видова наставе  
o Анализирати и кориговати планове, методе и технике након сваког класификационог периода  
o Обучити наставно особље у примени активних наставних метода рада  
o Одржавати угледне и огледне часова и уводити иновације  
o Пратити реализацију наставе кроз међусобну посету часовима 
o Посветити време и пажњу сваком ученику што је више могуће  
o Понудити ученицима захтеве и задатаке различитог нивоа тежине  
o Уједначити критеријуме оцењивања на нивоу школе и одељенских већа  
o Анализирати провере знања, међусобно проверавати петнаестоминутне тестове код предмета 
које предају различити наставници  
o Упутити ученике на коришћење различитих извора информација  
o Мотивисати ученике да постављају питања и да постављају себи циљеве учења применом 
различитих облика наставе  
o Тражити од ученика конкретне предлоге у вези са мотивацијом за рад и методама које би им 
олакшале учење на часу  
o Организовати школска такмичења и промовисати резултате  
o Мотивисати ученике и наставнике да учествују на школским и другим такмичењима  
o Промовисати и наградити талентоване и успешне ученике који су се истакли у појединим 
областима на нивоу школе и у локалној заједници  
o Промовисати тимски, групни и истраживачки рад ученика (презентације пројеката, паноа, 
тематских часова, изложбе радова...)  
o Материјално-техничке ресурсе школе користити функционално  
o Реализовати неке од идеја пројектне наставе са семинара одржаног у школи  
o Оплеменити школски амбијент тако да буде пријатан за све  
o Оспособити за коришћење бар још једну просторију (нпр. бивша теретана или поткровље) за 
допунску наставу и друге активности 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе имао је посебно важну улогу током реализације 
наставе онлајн, као и рпиликом планирања модела наставе за наредну школску годину- по комбинованом 
моделу и изради распореда часова, по коме једна половина одељења долази на часова, а друга само на 
вежбе, па се затим наредне недеље мењају, као и распореда дежурстав, који је требало посебно пажљиво 
направити, имајући у виду све мере заштите које је потребно испоштовати. 

12.4 Евалуација рада школе 

У школи се током школске 2019/20. године остваривао рад уз поштовање законских и подзаконских 
аката. Почетак школске године обележили су одласци у пензију, прелазак на нова радна места и боловања 
већег броја колегиница геодетског актива. Све ово изискивало је промене у подели задужења, променама у 
распореду часова, дежурства и осталих задужења. 

Школски календар је опет такав да је било доста краћих прекида (због распуста и празника), што је, по 
мишљењу Педагошког колегијума, а на основу праћења резултата који су ученици постигли, допринело  
слабијем успеху ученика током првог полугодишта. Од марта месеца сви смо се нашли у необичној и потпуно 
новој ситуацији реализације наставе и рада у онлајн условима.  
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Психолог и директор школе пратили су реализацију годишњих и месечних планова рада наставника 
предметне наставе - опште образовних и стручних предмета. Посебан акценат је ставњен на посете часова 
наставника – приправника, као и помоћи при сналажењу у новом пословном окружењу. 

Квалитет реализовања планова и програма, присуством и праћењем часова појединих наставника, 
оцењивали су директор и психолог.   

Програмски садржаји, број планираних и одржаних часова, праћен је кроз преглед Е-дневника.   
Ученичка знања и постигнућа праћена су на класификационим периодима и рађена је анализа 

резултата на седницама одељењских и Наставничког већа, а резултати и постигнућа ученика презентовани су 
Савету родитеља и Школском одбору.  

Ученички парламент активно се укључивао и иницирао активности, нарочито хуманитарног карактера. 
Током године рађено је и на побољшању услова рада у школи. Обновљен је геодетски прибор, 

набављен ГНСС пријемник, али су набављени и нови рачунари, како би се допунили недостајући и заменили 
дотрајали. У свим учионицама се одржавао рад и унос података у Е - дневник кроз перманентно напајање 
интернетом. Проблем мреже каблова, губљења конекције је решен постављањем рек ормана, а планирана је 
и уградња истих у свим рачунарским учионицама. Ходници су оплемњени зеленилом и новим клупама. 
Набављен је нов намештај за канцеларије. Свлачионице и кабинети за професоре физичког васпитања су 
реновирани. 

У школи је наставио са радом Клуб наставника и родитеља који је реализовао неколико врло запажених 
активности.  

Стручна већа и органи радили су према својим плановима. Највећи број планираних активности је и 
реализован. 

Тимови и комисије радиле су према предвиђеним плановима, који су углавном реализовани. 
Стручни актив за развојно планирање ове школске године пратио је реализацију Развојног плана школе, 

донетог за период 2019-2022.год. 
У циљу остваривања циљева и задатака образовно-васпитног рада, посебних програма и активности 

Школског развојног плана, током школске године, у школи и онлајн су радили и следећи тимови: Тим за 
самовредновање рада школе, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 
Тим за професионалну оријентацију, Стручни тим за равој школског програма, Тим за промоцију школе, 
Стручни тим за инклузивно образовање, Тим за уређење школе, Тим за подршку ученицима и наставницима и 
Тим за праћење стручног усавршавања запослених. Тимови и комисије радиле су према предвиђеним 
плановима, који су углавном реализовани. 

И ове школске године, школа је наставила са самовредновањем свог рада. 
Од ваннаставних активности и посебних програма који се остварују у школи најзапаженије и најбројније 

су оне које су у оквиру Еко школе.  
У школи су свечано обележени Дан школе и Свети Сава, а посебан допринос обележавању ових дана 

дали су ученици који су били укључени у рад драмске секције и руководиоци ове секције. 
Настављена је изузетна сарадња са општином Звездара, пре свега кроз учешће на Звездаријади и кроз 

реализацију пројекта у области безбедности „О својој безбедности бринемо сами, али заједно можемо више“. 
Сарадња са Црвеним крстом остварена је кроз организоване акције добровољног давања крви и 

хуманитарне акције, као и предавања и радионице њихових волонтера о болестима зависности са ученицима 
другог разреда. 

Наши ученици учествовали су на такмичењима, иако нажалост такмичења у другом полугодишту нису 
реализована.  

После дужег времена, за девет запослених на одређено време, у првом полугодишту, на основу 
одобрења за расписивање конкурса за запошљавање у просвети на неодређено време, расписан је и окончан 
конкурс у складу са законским одредбама. 

Иако је онлајн настава била потпуна новина и у почетку је било веома тешко снаћи се, у врло кратком 
времену наставници су научили и почели да користе разне алате, апликације и програме, као и платформе за 
наставу. Врло брзо биле су формиране Гугл учионице из свих предмета, а осим тога наставници су почели да 
користе и Zoom и Microsoft Teams. Ова ситуација „натерала“ нас је на максимално ангажовање и у раду, али и 
у стручном усавршавању, које је, поред редовно планираних семинара одржаних у првом полугодишту, 
укључивало помоћ и едукацију међу колегама, као и бројне вебинаре и онлајн обуке. Успех свих учесника 
наставног процеса, огледао се током школске 2019/2020.године у успешности и спремности на одговор 
ванредној ситуацији у којој се нашла, као и остале школе и Геодетска техничка школа. 
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ПРИЛОГЕ ПРИПРЕМИЛИ:  
 
Услови рада школе, Организација образовно-васпитног рада школе- Снежана Пандуровић Алексић, директор 
и Ружица Петровић Гашевић, психолог 
Извештаји о успеху ученика- Ружица Петровић Гашевић 
Извештај о успеху ученика на такмичењима- Ружица Петровић Гашевић, психолог,  Александар Радовић и 
Нинослав Јурас, ментор на такмичењу Пословни изазов 
Извештај о успеху на матурским испитима- Гордана Пантић 
Секције –  Душица Ивандић, Александар Радовић, Јелена Јовичић Јовановић, Драгана Трнавац 
Црвени крст- Весна Петровић  
Ученички парламент, Програм васпитног рада и Реализација програма професионалне оријентације - Ружица 
Петровић Гашевић, психолог   
Реализација програма заштите деце од насиља- Јагода Петровић Укај, координатор Тима  
Програм здравствене заштите – Александар Радовић, координатор Тима 
Еко - школа- Јагода Петровић Укај 
Тим за естетско уређење школе - Амира Петровић, координатор тима 
Извештај о раду Тима за подршку ученицима и наставницима – Петар Жарковић, координатор Тима 
Активности из Развојног плана школе- Ружица Петровић Гашевић   
Реализација програма културне и јавне делатности школе - Снежана Пандуровић Алексић, директор школе 
Учешће у манифестацији Дани европске културне баштине – Јагода Петровић Укај  
Извештај о раду Тима за промоцију школе – Марија Обрадовић, координатор Тима 
Клуб наставника и родитеља - Јагода Петровић Укај  
Извештај о реализацији пројекта „О својој безбедности бринемо сами, али заједно можемо више“- Ружица 
Петровић Гашевић 
Извештај о раду психолога – Ружица Петровић Гашевић  
Извештај о раду библиотекара – Амира Петровић 
Извештаји о раду Наставничког већа, одељенских већа и Педагошког колегијума - Ружица Петровић Гашевић 
и Снежана Пандуровић Алексић 
Стручно веће за српски језик - Амира Петровић , руководилац стручног већа 
Стручно веће за опште-образовну групу предмета – Александар Радовић, руководилац стручног већа 
Стручно веће за геодетску групу предмета - Гордана Пантић и Владимир Љубичић,  руководиоци стручног 
већа 
Стручно веће природно-математичког актива – Љиљана Јањетовић, руководилац стручног већа 
Извештај о раду директора школе - Снежана Пандуровић Алексић 
Извештај о раду Савета родитеља - Ружица Петровић Гашевић, психолог 
Извештај о раду Школског одбора - Виолета Ђурђевић, председник ШО 
Извештај о стручном усавршавању, Програм сарадње са друштвеном средином - Ружица Петровић Гашевић 
и Снежана Пандуровић Алексић 
Извештај Тима за самовредновање - Маријана Милошевић, координатор тима 
Евалуација рада школе- Снежана Пандуровић Алексић, директор школе 
 
 

 
 
 


