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На основу члана 81. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.62/03, 72/09, 52/11 и 55/13). и члана 33. Статута Електротехничке школе
„Михајло Пупин“, израђен је Извештај о раду школе за школску 2014/2015. годину.
Полазне основе за израду Извештаја
Извештај о раду школе је интерни акт којим се сумира целокупна делатност установе у
току претходне школске године и даје целовита слика рада свих стручних органа и служби
школе.
Статус школе
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ носи овај назив од 1993. године, а основана је
16. маја 1963. под називом ЕШЦ „Михајло Пупин“. Првобитно се налазила у центру града,
у улици Народних хероја. Школске 1975/1976. назив је промењен у Центар за образовање
кадрова електроструке. Школске 1983/84. школа се сели на данашњу локацију, у Футошку
17 и мења назив у СШЕС „Михајло Пупин“.
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ у Новом Саду је установа у којој се остварује
делатност средњег образовања и васпитања електротехничке струке редовних ученика
(III и IV степен стручности), ванредних ученика и ученика петог степена стручности, а на
основу решења Министарства просвете и Покрајинског секретаријата за образовање и
културу.
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УСЛОВИ РАДА
Просторни услови рада
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ налази се у ширем центру града и располаже са
две зграде: главном зградом која се налази у Футошкој бр. 17 и помоћном зградом у
Школској бр. 4.
Главна зграда садржи: приземље, два спрата, сутерен и поткровље.
У сутерену се налази 10 радионица за праксу, 1 кабинет за ПЛЦ и микроконтролере, 1
кабинет за теоријску наставу стручних предмета аутоелектричара и аутоелектронике,
просторија за секцију роботике, просторија за припрему наставе наставника практичне
наставе и просторије домара школе.
У првом нивоу приземља је велика фискултурна сала, гаража за школски аутомобил и
простор некадашње кантине где се налази лабораторија за оптичке телекомуникације (у
сарадњи са ФТН – Нови Сад). У високом приземљу налази се 6 учионица, 6 рачунарских
кабинета, кабинет за историју, кабинет за телекомуникације, кабинет за аутоматику,
припремни кабинет за наставнике, просторија за помоћно техничко особље, мала
фискултурна сала за гимнастику и канцеларија за референте за ученичка питања. У
приземљу је смештен и ученички клуб, у простору некадашње учионице бр. 29.
На првом спрату је зборница са собом за пријем родитеља (уједно и стручна библиотека,
и интернет просторија) и кафе кухињом.
На овом нивоу налазе и канцеларије директора, помоћника директора, секретара школе,
рачуноводства, педагошко - психолошке службе, медијатека у којој се врши копирање
наставног материјала, издавање наставних средстава (лаптоп рачунари, пројектори,
прејекциона платна и сл.), 10 учионица, кабинет за мултимедију и припремна просторија
за наставнике теоријске наставе са вежбама из области мултимедија, нова
мултимедијална учионица, те рачунарски кабинети и две лабораторије за вежбе из
основа електротехнике.
На другом спрату је свечана сала школе, 18 учионица, припремни кабинет за наставнике
страних језика и наставнике математике.
У поткровљу је смештена Школска библиотека са ученичким клубом, са погледом на
Свечану салу.
У дворишту школе налазе се фискултурни балони сале „Луковски“, у којима је био
дозвољен приступ ученицима 7 часова дневно (од 14 у току дана). У продужетку дворишта
је спортски терен отвореног типа.
Помоћна зграда у Школској 4 служи за кабинетску наставу, тј. лабораторијске вежбе из
стручних предмета. Ту су такође смештени кабинети природних наука и кабинет за стране
језике који су и ове године служили истој сврси. Укупан број кабинета у помоћној згради
је 12. Ту се такође налази и 1 припремни кабинет, мала зборница и просторија за помоћно
техничко особље. У дворишту помоћне зграде налази се и 1 радионица за
аутоелектронику опремљена најсавременијом опремом. У склопу радионице налази се и
један кабинет, такође за аутоелектронику. Новина је кабинет за обновљиве изворе
енергије који је урађен у оквиру ИПА пројекта који је финансирала Европска Унија. У
дворишту зграде налазе се и соларне плоче.
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Просторни капацитети целе школе (обе зграде):
ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ ШКОЛЕ
Број расположивих учионица/кабинета
Број расположивих кабинета
Број расположивих радионица
Број фискултурних сала
Број библиотека/клубова
Број санитарних чворова

ТАБЕЛА 1.1.
38
29
10
2 сопствене, 1 отворен терен и
2 сале са приступом 50% у току дана
2+1
6 ученичких и 4 за наставно особље

У школској 2014/2015. година имали смо 68 одељења, и просторни капацитет школе је
задовољавао потребе редовне наставе, наставе за ванредне ученике, као и ваннаставне
активности.

Ученици
У Електротехничкој школи „Михајло Пупин“ у школској 2014/2015. години ученици су се
образовали на образовним профилима датим у следећој табели.
Табела 1.2.
Трогодишњи (III степен)
Аутоелектричар

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
Четворогодишњи (IV степен)
Електротехничар аутоматике

Електроинсталатер

Eлектротехничар процесног управљања

Електромеханичар за
Електротехничар за електронику на возилима - оглед
термичке и расхладне
уређаје
Монтер телекомуникационих Електротехничар за електронику на возилима
мрежа
Електричар
Електротехничар енергетике
Електротехничар за расхладне и термичке уређаје
Електротехничар рачунара
Електротехничар рачунара на мађарском језику
Електротехничар телекомуникација на мађарском
Електротехничар телекомуникација
Електротехничар телекомуникација-оглед
Електротехничар мултимедија на мађарском
Електротехничар мултимедија
Техничар мехатронике-оглед
Техничар мехатронике
Електротехничар електронике
Електротехничар информ. технологија - оглед
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У Табели 1.3. дато је бројно стање редовних ученика и број одељења по образовним
профилима за све редовне ученике.
ТАБЕЛА 1.3.
РЕДОВНИ
УЧЕНИЦИ (СМЕРОВИ)
Трећи степен
Аутоелектричар
Електроинсталатер
Монтер ТТ мрежа/
Електромеханичар за
термичке и расхладне
уређаје
Електричар
Бр. одељења/
ученика III степена
Четврти степен
Електротехничар
аутоматике
Електротехничар за
електронику на
возилима (оглед)
Електротехничар за
електронику на
возилима
Електротехничар
енергетике
Електротехничар за
термичке и расхладне
уређаје
Електротехничар
процесног управљања
Техничар мехатронике –
оглед
Техничар мехатронике
Електротехничар
рачунара
Електротехничар
електронике
Електротехничар
телекомуникација
Електротехничар
телекомуникација-оглед
Електротехничар
мултимедија- оглед

БРОЈНО СТАЊЕ (БРОЈ ОДЕЉЕЊА И БРОЈ УЧЕНИКА)
Први
Други
Трећи
Четврти Укупно по
разреди разреди
разреди
разреди
смеру
од. уч. од. уч. од.
уч. од. уч. од.
уч.
1

20

1

24

1

17

3

61

0,3
0,3
0,3

5
5
6

0,3
0,3
0,3

8
4
11

0,5
0,5
1

4
6
21

1,1
1,1
1,6

17
15
38

1
3

17
53

/
2

/
47

/
3

/
48

1
8

17
148

1

24

1

22

1

16

1

23

4

85

/

/

/

/

1

26

1

25

2

51

1

30

1

26

/

/

/

/

2

56

1

26

1

24

1

25

1

22

4

97

1

20

1

24

1

32

1

20

4

96

1

22

1

16

1

21

1

15

4

74

/

/

/

/

1

27

1

25

2

52

1
2

31
63

1
2

31
65

/
2

/
58

/
2

/
52

2
8

62
238

1

23

1

31

1

23

1

24

4

101

2

61

/

/

/

/

/

/

2

61

/

/

2

49

2

49

2

46

6

144

2

56

2

53

2

54

2

58

8

221
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Електротехничар IT –
2
53
1
28
оглед
Бр. одељења/ученика IV
15 409 14 369
степена на српском
наставном језику
Четврти степен (на мађарском наставном језику)
Електротехничар
/
/
1
17
мултимедија - оглед
Електротехничар
1
11
/
/
телекомуникација
Електротехничар
/
/
/
/
рачунара
Бр. одељења/ученика IV
1
11
1
17
степена на мађарском
наставном језику
Укупно
473
433
одељења/ученика
19
17

1

25

/

/

4

106

14

356

13

310

56

1444

1

16

/

/

2

33

/

/

/

/

1

11

/

/

1

24

1

24

1

16

1

24

4

68

18

420

14

334

68

1660

Укупан ученика на крају школске 2014/2015. године био је 1660. Настава се одвијала 68
одељења трећег и четвртог степена на српском и мађарском наставном језику. Од тога је
8 одељења трећег степена са 148 ученика и 60 одељења четвртог степена са 1512 ученика.
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ расписала је Конкурс за упис ванредних ученика
на доквалификацију и преквалификацију у школској 2014/2015. години.
С обзиром да су референти за ученичка питања водили рачуна о овим ученицима, они су у
свом годишњем Извештају о раду (који је саставни део овог Извештаја) пружили
информације о смеровима и броју ученика који су ванредно полагали испите.

Кадровска слика школе
Структура запослених по радним местима и степену стручне спреме у школској 2014/2015.
години дата је у следећим табелама:
Структура запослених по радним местима
и степену стручне спреме

Табела 1.4.
ШКОЛСКА
СПРЕМА
VII/1
VII/2
VI
V
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1

РАДНО МЕСТО
НАСТАВНИК
НАСТАВНИК
НАСТАВНИК
НАСТАВНИК
ПЕДАГОГ
ПСИХОЛОГ
БИБЛИОТЕКАР
СЕКРЕТАР
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РУКОВОДИЛАЦ РАЧУНОВОДСТВА
АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК
РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ
СПРЕМАЧИЦА
НОЋНИ ЧУВАР
ДОМАР
ДИРЕКТОР
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
СВЕГА

VII/2
IV
IV
I
II
IV
VII/1
VII/1
VII /1

Сумарни преглед по врсти стручне спреме
Школска спрема
VII/1 И VII/2
VI
V
IV
III
II
I
Укупно

1
5
1
22
1
2
1
2
1
212

Табела 1.5.
Број запослених
170
10
1
8
0
1
22
212

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
Општа организација
Школска година 2014/2015. је почела са Вукобрат Миланом, дипломираним инжењером
електротехнике на месту директора школе.
На почетку школске године на место помоћника директора су постављени:
1.
Радмила Хајдер, наставник теоријске наставе као помоћник за струку,
2.
Стојанка Николић, наставник географије као помоћник за општеобразовно
подручје са 50% радног времена, и Васо Бјелица, наставник теоријске наставе на
преосталих 50% радног времена.
3.
Елизабета Алиђукић, наставник теоријске наставе као организатор практичне
наставе.

Организација наставе
Настава се одвијала у две смене и у две зграде. Прва смена је почињала у 730, а
завршавала се у 1325. Друга смена је почињала у 1330 и завршавала се у 1925. Теоријска
настава из општестручних и ужестручних предмета одвијала се у кабинетима у главној
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згради, као и настава из математике, енглеског и српског/матерњег језика. Кабинетска
настава је била организована и из свих осталих општих предмета (историје, ликовног
васпитања, музичке културе, физике, хемије, географије, биологије, екологије, немачког и
руског језика) и она је углавном била организована у специјализованим кабинетима у
помоћној згради (ПА) . Пракса се изводила у школским радионицама, а физичка култура у
3 сале и на спортском терену отвореног типа.
На пракси су се ученици делили у две групе, као и на лабораторијским вежбама друге
године. У трећој и четвртој години одељење се на лабораторијским вежбама из стручних
предмета делило у три групе. Лабораторије за извођење вежби из стручних предмета
опремљене су макетама и одговарајућим мерним уређајима, која се и ове године
допунила понеким инструментом тамо где је то било најнеопходније и финансијски
могуће.
За извођење практичне наставе ван школе задужен је био организатор практичне наставе,
а за наставу у блоку из стручних предмета – предметни професор.
У огледним одељењима предмети су се састојали из модула, што је омогућило да више
професора може да предаје један предмет.
Настава за ванредне ученике организовала се по посебном распореду.
Одељења су имала ознаке карактеристичне за смер и степен стручне спреме какав је
уобичајен већ годинама. Слово се односило на занимање, а број поред слова је био
двоцифрен, од којих је први означавао годину, а други одељење. Код одељења на
мађарском наставном језику користиле су се две словне и једна бројна ознака. Прво
слово је занимање, друго наставни језик, а број је означавао годину школовања.

Распоред часова доступан је на сајту Школе
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Кабинети означени бројевима од 02 до 20 налазе се у приземљу. Кабинети од 33 до 40 и
од 105 до 114 смештени су на првом спрату, а кабинети од броја 46 до 53 и од 203 до 212
су на другом спрату.
У табели је дат је распоред кабинета по предметима (групи предмета) у школској
2012/2013. години.

Распоред кабинета Табела 1.6.
Учионица/кабинет Предмети
2, 3 Аутоматика и машинство
4,6 Енергетика
8,10 Телекомуникације
33,34,35 Електроника, рачунари
36,40 Рачунари
105 Мултимедијални кабинет
106 Верска настава
109,110,111 ОЕТ и мерења
9,114 Резервни кабинет
46,47,48,49,50 Математика
51,52,53 Страни језик
203,204,205 Друштвени
206,207,208,209 Српски
210, 211, 212 Резервни кабинет
29 Грађанско васпитање
ПА33
ПА29
ПА26
ПА22
К05
К07
К23,К24,К25,К26,К39
К20
К20А
К38, К39
К22
К06
К31/32
ПА19
ПА16
ПА15
ПА17
ПА23
ПА25
Страна 13

Хемија, биологија, екологија
Географија
Физика
Музичко, ликовно
Историја
Телекомуникације
Рачунарство и информатика
Примена рачунара
Рачунарске мреже
Програмирање и
информатика
Аутоматика и машинство
Рачунари
ТВ и мултимедија
Машине
Телекомуникације
Обновљиви извори енергије
Електричне инсталације
Мерења
Електроника
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ПА31 Дигитална и МУЕ
Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Р8,Р9,Р11,Р12,Р13,Р14 Практична настава
Р9 Електроника

У школској 2014/2015. одржано је 73.735 часова обавезне наставе. Није реализовано 943
часа. Изборне наставе је оржано 5.160 часова. 52 часова није одржано. Реализовано је
1.786 часа допунске наставе, 144 часова додатне, 49 часова секције и 54 часа припремне
наставе.
На крају школске године сведочанства и дипломе штампане су уз помоћ програма за
штампање ових докумената Microsoft, који је за наше потребе дорадио и прилагодио
професор Жељко Петковић. За преглед и штампање сведочанстава била је задужена
комисија коју су чинили професори наше школе.

Наставничко веће школе
Као и сваке године, наставничко веће је заседало по пословима у својој надлежности, и
може се рећи да су седнице биле усклађене са календаром седница објављеним у
Годишњем плану рада школе за 2014/2015. годину.
Евентуална одступања од планираног календара и садржаја седница нису утицала на то
да се наставничко веће бави пословима из свог делокруга, већ седнице нису увек имале
онај садржај и датум одржавања како је било предвиђено.

Одељењска већа
Седнице одељењских већа су се одржавале у уобичајеним периодима, тј. након 1.
тромесечја, 1. полугодишта, 3. тромесечја и на крају наставне године (посебно за завршна
и матурантска одељења), као и након поправних и разредних испита у јунском и
августовском року. Седнице појединих одељењских већа су се одржавале и ванредно,
током целе године, онда када је за тим постојала потреба, а углавном везано за васпитнодисциплинске мере, или за упознавање одељењског већа са посебним потребама или
породичним ситуацијама појединих ученика.
Седнице одељењских већа су уредно заказиване и наставници обавештавани путем
огласне табле, а о одржаним седницама су сачињени записници у Књигама евиденције за
свако одељење.

Педагошки колегијум
Педагошки колегијум се састоји од директора, помоћника директора, председника свих
стручних већа и педагошко - психолошке службе.
У току школске 2014/15. године одржане су 2 седнице Педагошког колегијума.
Прва седница одржана је у септембру месецу 2014. године. На седници током септембра
председници стручних већа обавештени су да на нивоу већа треба да донесу предлог
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уџбеника који ће се користити у школској 2014/2015.години. Предложени списак
уџбеника, на предлог директора, биће окачен на огласној табли школе, а усвојен од
стране Наставничког већа на следећој седници. Дате су смернице за куповину уџбеника
преко школске медијатеке. Директор је подсетио присутне на обавезно стално стручно
усавршавање запослених и израду Плана стручног усавршавања. Дата су и нека
конструктивна решења за унапређење наставе и мотивације код ученика, као и предлози
за уређење појединих кабинета, такође ради унапређења наставе. Присутнима је дата
информација о новим педагошким свескама које се доступне у Педагошко-психолошкој
служби.
На другој седници одржаној у јануару анализиран је успех ученика на крају првог
полугодишта и изостанци ученика. Педагошко-психолошка служба дала је информацију о
реализацији допунске наставе током првог полугодишта и достављеним портфолијима,
скренувши пажњу и на значај доброг планирања стручног усавршавања запослених.
Председници стручних већа добили су смернице за предстојећу екстерну евалуацију и
припрему материјала. Директор је презентовао план јавних набавки за 2014/2015.годину
и објаснио важност правовременог планирања набавки како би се средства за семинаре и
потребе актива обезбедила на време.
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Стручна већа
У школи су током протекле школске године била активна следећа стручна већа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Стручно веће енергетике (Саша Скоко)
Стручно веће електронике и телекомуникација (Дејан Нађ)
Стручно веће рачунара, аутоматике и информатике (Момир Предојевић)
Стручно веће практичне наставе (Младен Буквић)
Стручно веће машинства (Ксенија Радовић)
Стручно веће математике (Миклош Ковач)
Стручно веће матерњег језика, књижевности и уметности (Александра
Дуђак)
Стручно веће страних језика (Љиљана Вујић)
Стручно веће друштвених наука и природних наука (Јован Салаћанин)
Стручно веће физичког васпитања (Тијана Вукмировић)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕНЕРГЕТИКЕ
Извештај о раду стручног већа енергетике односи се за период школске 2014/2015. у
којој је било пројектовано низ активности како из домена стручних питања тако и из
домена питања везаних за општи рад школе. Oсновни закључци сажети су у следећим
тачкама:
1. опремање лабораторија и кабинета : у сарадњи са фирмом АТМ Каћ извршена је
репарација и ремонт електричних машина у лабораторији за Електричне машине,
погоне и претвараче.
2. сарадња са привредом: у току ове школске године остварена сарадња са
предузећима СЕВЕР из Суботице и СИМЕНС-ЛОХЕР, где су наши ученици треће и
четврте године били на стручној пракси у склопу наставе у блоку. Успостављена је
сарадња са фирмом АТМ Каћ. Електродистрибуција донирала два пара мерних
система за мерење активне и реактивне електричне енергије (индиректно
мерење), уклопни сат и шест струјних мерних трансформатора.
3. припрема за такмичења: и ове школске године учествовали смо на свим нивоима
такмичења из стручних предмета. За предмет Енергетска електроника у припреми
ученика за такмичења на регионалном и републичком нивоу учествовали су
Радомир Анђелковић и Саша Скоко.
4. рад секција: на практичним ваннаставним активностима у току школске 2014/2015.
ученици разреда М31 направили су: Једносмерно напајање 3x24V за напајање
система транспортних трака (Лазић Милан, Пашалић Вук), драјверска картица за
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управљање корачним мотором (Иличић Давид), драјверска картица за управљање
једносмерним моторима мале снаге (Чикош Тимон и Лугоња Александар).
5. сарадња са другим стручним већима: Сарадња са Небојшом Богићевићем (стручно веће
рачунара и аутоматике) на реализацији мултидисциплинарних пројеката из области
програмирања и примењене електронике у електротехници.

6. посете сајмовима и екскурзије и регионална сарадња: Реализована стручна посета АТБ
Север из Суботице у склопу стручне блок праксе. Настављена сарадња и рад на
имплементацији ИПА пројекта, на дан школе директор је прогласио отвореним школски
центар за обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност. Реализована је сарадња

са Високом техничком школом у Новом Саду о посети студената лабораторији за
Електричне машине, погоне и претвараче при чему је студентима презентовано
неколико демонстрационих вежби.
7. реформа образовања: Није било посебних активности, председници стручних већа
су информисани о озласку појединих образовних профила из огледног процеса.
8. остале активности: нема.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКУ
1. Oпремање лабораторија и кабинета
У овој школској години је опремљен рачунарски кабинет K26, са комплетном опремом од
десет рачунара. Рачунарски кабинет је коришћен за реализацију вежби из предмета који
су захтевнији за ефикаснијом рачунарском опремом.

2. Сарадња са привредом и другим школама
Школа је и ове године наставила сарадњу са привредом и другим школама.
Сарадња са привредом се наставила кроз реализацију блок праксе. Наши ученици су и ове
школске године искуство у практичном раду стицали кроз часове блок праксе у Телекому,
Радио Телевизији Војводине, Студију Берар и у сервисима рачунара.
Наставила се сарадња са Факултетом техничких наука и са више других факултета и виших
школа који су одржали промотивне скупове ученицима завршних разреда.
Фирма „proVeritas“, која се бави виртуелном визуализацијом комплексних индустријских
система и процеса кроз 3Д моделовање и анимацију, одржала је низ презентација којима
је ученике упознала са својим радом.
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3. Рад секција и припрема за такмичење
Као и претходних година, наша школа је и ове године остварила запажене резултате на
пољу технике. Кроз секције које су организоване у школи, велики број ученика и
наставника је постигао завидан успех, на различитим такмичењима и сајмовима.
На регионалном такмичењу из предмета Основе електротехнике 1, одржаном 9. маја
2015. године ученик Панић Дарко освојио је прво место, а Јововић Милица треће под
менторством проф. Вујичић Томке. Ученик Бабијановић Дарко заузео је 6. место под
менторством проф. Пајчин Војислава.
На регионалном такмичењу из предмета Основа електротехнике 2, одржаном 9. маја
2015. године ученик Јокановић Милан освојио је друго место, Церовић Петар, четврто и
родушек Владимир пето место под менторством проф. Вујичић Томке.
На републиком такмичењу из мултимедија, одржаном у Београду 22. марта 2015. године
екипно је освојено 1. место. Појединачно, сребрну медаљу освојио је ученик Вукашин
Васиљевић Р42, Милош Делић Т43 је освојио 5. место, а Марко Ничић Т43 10. место.
Ментор ученика је професор Игор Иванов.
На републичком такмичењу из програмирања 29. марта 2015. године учествовало је
седам ученика наше школе. Петровић Вукашин, Пантелић Никола, Судар Данијел и Малеш
Марко из одељења ИТ3 под менторством проф. Небојше Богићевића и Милан Павлов,
Главаш Предраг и Дугоњић Здравко из одељења ИТ2 под менторством проф. Весне
Станојевић.
На регионалном такмичењу из eлектронике, одржаном 9. маја 2015. године у Новим Саду
учествовало је осам наших ученика. На Републичко такмичење, одржано у Нишу 30. маја
2015. године, пласирало се четворо ученика: Зорић Бојана Р32, Стакић Константин Р32,
Ињац Слободан Р32 и Стјепановић Милош Р32. Зорић Бојана, награђена је дипломом 3.
награде за освојено 9. место. Ментор ученика је професор Данило Радуновић.
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Секцијa зa роботику наше школе, коју веома успешно води професор Вaсо Бјелица,
постиже сваке године изванредне резултате.
У оквиру пројекта "Хоћу да знам јер ја бирам", који финансира Покрајински секретаријат
за спорт и омладину у склопу Акционог плана за борбу против дрога у АП Војводини,
расписан је наградни Конкурс за кратки филм (видео клип) у организацији Центра за
промоцију јавног здраваља из Суботице, на којем је прву награду освојила група ученика
из одељења Т43 у саставу: Душан Перовановић, Петар Стојановић, Страхиња
Шербула, Марко Карапанџић, Слободан Јовановић и Мирослав Живанчев.
Другу награду су такође освојили наши ученици из одељења Т33 у следећем
саставу: Петар Тркуља, Тамара Пачарић, Јован Ћојдер и Ђорђе Сарван.
4. Промоција школе
Школа је и ове године била присутна на сајму образовања “Путокази” 26. и 27. фебруара
2015. године. На изузетно посећеном штанду излагани су радови наших ученика, а
промоцију је подржао велики број наставника, чланова тима за промоцију школе.
У циљу промоције школе, 18.04.2015. године одржао се и Дан отворених врата за ученике
осмих разреда основних школа. Чланови тима за промоцију школе дочекали су ученике и
родитеље и упознали их са школом, образовним профилима, стручним кабинетима и
осталим детаљима од интереса за упис будућих ученика.

Наша школа је ове године била домаћин стручног скупа, којим је популаризовано
такмичење Тесла Инфо Куп. Школу је посетио велики број наставника информатике
широм Војводине. На тај начин су наставници имали прилику да се упознају са школом,
образовним профилима и начином рада. Кординатор овог такмичења за Војводину је
професор Коња Жолт.
Страна 19

Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад
Извештај о раду за школску 2014/2015.

Државни ниво Међународног такмичења из рачунарске и информатичке писмености
,,Дабар“ за школску 2014/2015. годину реализовао се 7. фебруара 2015. у нашој школи.

5. Реформа образовања
Завршен је период праћења огледног смера Електротехничар мулимедија, који од
наредне године постаје редован смер.
Радна група за унапређење образовног профила Електротехничар мултимедија у саставу:
Коња Жолт, Игор Иванов, Весна Станојевић, Смиљана Крунић и Дејан Нађ разматрала је
промену плана и програма.
Коња Жолт и Весна Станојевић су, заједно са колегама из електротехничких школа из
Београда и Ниша, активно учествовали на писању планова и програма за нове предмете.
Промене у наставном плану и програму овог образовног профила биће предложене
министарству.

6. Семинари и стручни скупови
Велики број наставника савладао је програм обуке стручног усавршавања под називом
„Попуњавање и штампање педагошке документације помоћу рачунара“, компетенције
К1, приоритетне области П10, који је реализовао професор Коња Жолт.
Одржан је стручни скуп: „Јачање компетенција наставника практичне наставе у средњим
стручним школама за израду стандардизованих наставних материјала“.
Одржан је стручни скуп: „Moodle и Android платформа у организацији и реализацији
такмичења ученика“.
Одржан је стручни скуп под називом: „Планирање наставе по стандардима ОЕБС-а“.
У складу са својим потребама сваки наставник је направио листу планираних семинара за
следећу школску годину.

7. План уписа
На седници актива 02.12.2014. године усвојен је предлог уписа ученика у први разред за
школску 2015/2016. годину.
Предложено је да се повећа број одељења и да се упише по још једно одељење
образовних профила - техничар мехатронике и електротехничар за електронику на
моторним возилима.

8. Матурски испити
Предложена су и верификована питања за изборне предмете, за матурске испите.
Наставници су ученицима предложили теме за матурске испите.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
1.

Почетак школске године за наставнике практичне наставе је почео релативно
добро јер су сви наставници имали пуну норму часова. Уведен је и нов
трогодишњи образовни профил Електричар. Усвојен је извештај о раду стручног
већа за протеклу годину и план рада за наредни период. Проблм је што за избор
новог преседника стручног већа и његовог заменика нико од чланова актива није
хтео да се прихвати.

2.

Рад стручног већа практичне наставе одвијао се у атмосвери штрајкова наставног
особља због смањења плата. Ентузијазам за покретање нових пројеката и
активности није постојао али су редовне активности коректно урађене. Одржана је
редовна и допунска настава, припреме за завршни и матурски испит и полагање
завршних и матурских испита. Учествовали смо и на Републичком такмичењу из
аутоелектронике и то и са аутоелектричарима и са електротехничарима за
електронику на возилима. Треба нагласити и да је шест ученика за електронске
системе на возилима добило посао у струци и то пре полагања матурских испита.

3.

Главни проблем са којом се суочавало стручно веће практичне наставе је
недостатак финансијских средстава и начин набавке потребног материјала и
опреме путем јавних набавки. Спецификације смо достављали у пар наврата али
ништа од траженог материјала и опреме није добијено. Материјал за извођење
наставе углавном је набављан личним ангажовањем наставника, а и самих ученика
посебно за извођење практичних задатака на матурском испиту. Главни проблем
преставља набавка дијагностичког уређаја за аутоелектронику јер ако постојећи
закаже поставља се питање и извођења практичне наставе, а и одржавање
матурског испита.

4.

По питању обуке наствника практичне наставе је мало учињемо. Ни један од
планираних курсева није реализован, а већ сада се тражи да се достави планови
курсева који би се слушали наредне школске године. Већина чланова актива
практичне наставе је присуствовала стручном скупу "Јачање компетенција
наставника практичне наставе за израду стандаризованих наставних материјала у
средњим школам" који је одржан у нашој школи. Остали видови обуке и стручног
усавршавања су само индивидуални потези одређених наставника који су и сами
сносили трошкове усавршавања. У току године одржание су и вежбе из
електронских система на возилима у нашој радионици за студенте факултета
техничких наука.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАШИНСТВА
Током протекле школске 2014/2015. године стручни актив машинства састао се 4 пута.
Током тих састанака утврђени су кораци ка унапређењу наставе и чланова актива.
Током септемба и октобра направљена је ревизија наставних планова и програма, при
чему су се чланови актива упознали са планом и програмом појединих предмета.
Усклађени су критеријуми оцењивања, као и план стручног усавршавања.
Обрађене су нове актуелне теме, и допуниле постојеће.
Током 2014/2015. године одржано је неколико семинара на којима су поједини
наставници актива присуствовали. На последњој седници члановима је предочено да
истиче петогодишњи циклус и да би требало да се више ангажују на семинарима. Као
највећи проблем истицао се недовољни број стручних семинара.
Такође је договорено да до краја тј. до почетка нове школске године доставимо
портфолија наставника.
Приметно је осуство такмичења из предмета који се тичу актива машинства, па би се тај
проблем решио током следеће године.
Заинтересованост наставника за извођење секција постоји, но са друге стране је и мали,
односно никакав одзив ученика који би поједине секције и похађали. У том смислу
чланови актива су постигли договор да више времена посвете овом проблему, и да
анимирају ученика да се укључе у рад секција.
Настава за ванредне ђаке се одржавала редовно, и пролазност ученика на ванредним
испитима је била велика.
Што се тиче опремања кабинета и учионица, неки кабинети су опремљени, те се настава
одржавала на високом нивоу, док они у којима је опрема застарела настава је одржавана
отежано.
Као највећи проблем наставници актива машинства истакли су прелазак огледних у
редовна одељења, нарочито одељења мехатроничара, где је велики број стручних
предмета замењен општим предметима. На тај начин наставници актива машинства
изгубиће скоро једну целу норму.
У мају и јуну одржани су матурски испити, ванредни испити, утврђен је број ученика који
иду на поправни испит, дат оквиран план поделе предмета за следећу школску годину.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ
Стручно веће математике је у септембру 2014/2015. године предало планове и програме
по утврђеном распореду.
Сви чланови већа су направили план стручног усавршавања за школску 2014/2015. годину
и предали педагошко-психолошкој служби.
Од почетка школске године се континуирано одржавала допунска и додатна настава, као
и припремна настава за упис на факултет.
Стручно веће математике је узело учешће у организацији и реализацији школског
такмичења из математике.
Школско такмичење из математике је одржано у првој недељи децембра, у периоду од
01.12.2014. до 05.12.2014. године. Учествовао је 74 ученика.
Државно такмичење из математике за ученике средњих школа орджано је у Зајечару
28.02.2015. године од 10 до 14 часова у Гимназији Зајечар. На такмичење се пласирао
ученик Лука Марић из одељења ИТ3. Ментор ученика је наставник математике Тања
Радаковић. Ученик Лука Марић се такмичио у Б категорији у којој се такмичило 235
ученика гимназија природног и општег смера. Пласирао се на 51. место од 57 ученика
треће Б категорије.
Стручно веће је кроз менторски рад пружало подршку студентима у оквиру стручне
праксе.
Такође је, као и сваке године, стручно веће учествовало у прегледању тестова на
завршном испиту у основним школама.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ, МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И УМЕТНОСТИ
План рада Стручног већа матерњег језика, књижевности и уметности у школској
2014/2015.години је реализован. Чланови Стручног већа су активно учествовали у
васпитно-образовном раду школе. Присуствовали смо стручним трибинама, промоцијама
уџбеника, спремали смо ученике за такмичења, уређивали учионице, слали смо радове
на литерарне конкурсе, учествовали смо у припремању школских приредби, радили као
ментори садашњим и бившим ученицима.
НАСТАВА
Настава је током 2014/2015.године редовно држана. Септембар месец је протекао у
сарадњи чланова Стручног већа са Управом школе: предаја планова и програма, израда
електронских наставних припрема за све четири године, предаја назива уџбеника (или
другог наставног средства), његовог аутора, издавача, броја и датума решења министра
просвете и науке Републике Србије, које су чланови Стручног већа усвојили у августу
месецу (29.08.2014.), уређење учионица. Чланови Стручног већа су користили
мултимедијалну учионицу што је допринело да се настава подигне на вишиинтердисциплинарни ниво. Допунска настава је држана у току школске године по
потреби, а у току зимског распуста по посебном распореду. Предали смо Извештај о плану
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уписа ученика за школску 2015/2016.годину Управи школе, лични План рада допунске и
додатне наставе и електронским путем портфолио Психолошко-педагошкој служби
школе. Колегинице Душица Исајловић, Вања Ивановић и Борислава Цвејановић су биле
ангажоване у полагању испита за Лиценцу. Размена искустава у реализацији наставе
српског језика и књижевности трајала је током целе године. Колегинице Вања Ивановић,
Јелена Јакшић и Александра Дуђак су поделиле своја искуства са члановима СВ у циљу
побољшања квалитета наставе.
На Седници Стручног већа одржане 05.02.2015. формирали смо материјалне потребе
чланова за школску 2014/2015. и електронским путем доставили Управи школе.
УРЕЂЕЊЕ УЧИОНИЦА
Школска 2014/2015. је протекла у ангажовању колегиница и ученика да се кабинети уреде
како би настава у њима била што пријатнија. Колегинице Весна Пругић Милеуснић,Бранка
Павловић, Душица Исајловић, Љиљана Шмук, Марија Пекез и Александра Дуђак највише
су се ангажовале око уређења учионица и ходника.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Колегиница Весна Пругић Милуснић на 18. Конгресу Савеза славистичких друштава
Србије, који је одржан на Филолошком факултету у периоду од 29-31.августа 2014.године,
је била секретар секције и предавач. У октобру месецу у нашој школи одржана је интерна
едукација професора српског језика и књижевности, историје и верске наставе.
Реализатор је био колега Батрић Ћаловић а присуствовале су Јелена Јакшић и Александра
Дуђак. У Зборнику резимеа „Савремено изучавање српског језика и књижевностии
словенских језика као матерњих, инсловенских и страних“ објављен је резиме рада који је
презентовала колегиница Весна Пругић Милеснић на Конгресу. У Малој сали Позоришта
младих, премијери представе под називом „Театар поезије-трећи део-Ултиматум таленат“
присуствовао је колега Батрић Ћаловић.
Колегиница Весна Пругић Милеуснић присуствовала је научном скупу „Планирање
наставе у складу са стандрадима ОЕБС-а“ у Новом Саду.
Издавачка кућа Нови Логос је организовала Стручну трибину и презентацију уџбеника
24.04.2015. у Техничкој школи „Милева Марић“ на којој су присуствовале: Вања Ивановић,
Сања Бјелић, Љиљана Шмук, Марија Пекез, Борислава Цвејановић, Бранка Павловић и
Александра Дуђак. Издавачка кућа Klett организовала је Стручну трибину и презентацију
уџбеника 16.05.2015. на којој су присуствовале: Славица Стојановић, Сања Бјелић, Душица
Исајловић, Марија Пекез и Јелена Јакшић. Издавачка кућа Едука организовала је Стручну
трибину и презентацију уџбеника 28.05.2015. у просторијама Гимназије Јован Јовановић
Змај на којој су присуствовале: Душица Исајловић, Батрић Ћаловић, Сања Бјелић и
Александра Дуђак.
ТАКМИЧЕЊА И ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ
У октобру месецу, професорка Весна Пругић Милеуснић организовала је састанак
литерарне секције на коме је чланове обавестила о предстојећим литерарним
конкурсима.
У Гимназији „Светозар Марковић“ у Новом Саду, 14.01.2015. одржано је Регионално
такмичење Јужно-бачког округа на нивоу средњих школа правописа мађарског језика.
Представници наше школе су били ученици одељења ТМ2, Грегељ Киш и Роберт Мезеи.
Грегељ Киш је на овом такмичењу освојио друго место и стекао право да учествује на
међународном такмичењу.
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На поетском конкурсу „Мика Антић“учествовала је Јелена Сакач ИТ11 и написала две
љубавне песме. Њен ментор је била професорка Душица Исајловић.
Такмичење мађарских одељења у уметничком писању (КМВ) је одржано у нашој школи
02.03.2015. на коме је Тимеа Сабо РМ4 освојила прво место. Њене менторке су биле
професорке Аранка Хорват Фараго и Ева Видец.
Школско такмичење рецитатора одржано је 03.03.2015.године у 13.30 часова у Свечаној
сали школе. Такмичење су пратиле и оцењивале професорке: Вања Ивановић, Бранка
Павловић, Борислава Цвејановић и Душица Исајловић. Једногласно је одлучено да нашу
школу на Смотри рецитатора представљају: Милица Ђурица ИТ11, Немања Сарић Р41,
Марко Ничић Т43. Сви ученици су похваљени за учешће на школском такмичењу. Градска
смотра рецитатора је одржана 19.03.2015. у Техничкој школи „Милева Марић“ у Новом
Саду на коме су Марко Ничић и Милица Ђурица освојили учешће на Зонску смотру
рецитатора Бачке.
Општинско такмичење мађарског језика је одржано 14.03.2015. на коме је Гегељ Киш
ТМ2 освојио прво место. Истог дана је одржано и финале у КМВ за ученике мађарских
одељења у Бечеју на коме је учествовала Тимеа Сабо РМ4.
ПОСЕТЕ КУЛТУРНИМ И ЕДУКАТИВНИМ ДОГАЂАЈИМА,ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ,ПРИРЕДБЕ
Ученици одељења АЕ1 су посетитли биоскоп Арена и гледали филм „Ћирило и Методијесрпски апостоли“, 30.09.2015. са професорком Весном Пругић Милеуснић. Ученици овог
одељења су сакупили хуманитарну помоћ за децу са Косова и Метохије (школски прибор,
средства за личну хигијену и слаткише).
Професорка Пругић Милеуснић је поклонила 11 књижица библиотеци школе а ученици
одељења Е45 и А11 су у учионици 209 донели држач за хемијске оловке и поклонили
неколико хемијских оловака за њихове потребе у случају да забораве оловке.
Посету Позоришту младих и Српском народом позоришту у септембру и октобру месецу
реализовале су професорке: Бранка Павловић, Славица Стојановић и Вања Ивановић са
ученицима одељења Р42, Т23, Р22, Т35, Т46 присуствујући представама: „Џандрљиви
муж“, „Државни посао“ и „Тестостерон“.
У току месеца новембра посету Српском народном позоришту и Позоришту младих
реализовале су колегинице Сања Бјелић, Славица Стојановић и Вања Ивановић са
ученицима одељења Е27, Т34 и Р42, присуствујући представама „Ујеж“, „Скраћена
историја Србије“ и „Државни посао“.
Ученици одељења Е12 су посетили изложбу поводом јубилеја УПИДИВ-а у Извршном
већу Војводине у организацији професорке Весне Пругић Милеуснић, 02.12.2014.
Новосадско позориште посетиле су колегинице Аранка Хорват Фараго и Ева Видец са
ученицима одељења ТМ3, РМ4 уживајући у оперети „Кнегиња чарадаша“, 01.12.2014.
У јануару месецу, етно-поставку за приредбу „Свети Сава и прича о два села“осмислиле су
професорке Бранка Павловић и Александра Дуђак, а Ева Видец је припремила ученике за
музички део приредбе.
Промоција књиге „Златно дрво Јеванђеља“ колеге Батрића Ћаловића је одржана у
четвртак, 29.01.2015. у Читаоници градске библиотеке у 19 часова.
Одсек за Хунгарологију на Филозофском факултету у Новом Саду посетили су ученици
одељења РМ4 са професорком Аранком Хорват Фараго, 12.03.2015. У КУД-у „Петефи
Шандор“ ученици одељења РМ4 су присуствовали поетској вечери, 14.03.2015. у
организацији Аранке Хорват Фараго и Еве Видец. Ученици и професори мађарских
одељења су били домаћини глумцима из сећанског мађарског позоришта, 27.03.2015.
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Колегиница Бранка Павловић је водила 11 професора и 45 ученика у Српско народно
позориште присуствујући Кочићевој представи „Јазавац пред судом“. Филм „За краља и
отаџбину“ одгледали су ученици одељења Т14 и ИТ2 у организацији професорке
Александре Дуђак.
У мају месецу, поводом Дана школе Нушићеву комедију „Сумњиво лице“ режирала је
професорка Јелена Јакшић уз музичку подршку професорке Еве Видец и ученика одељења
Т44 – Игор Стевановић, Јован Ћосовић, Тамара Веселић, Тара Јовић, Т36 – Пепић
Љубомир, Т43- Марко Ничић, А41- Милорад Рабреновић А21 – Роберт Хип и Т24- Андреа
Танчић.

Испраћај матураната одељења РМ4 је одржан у организацији професорки Аранке Хорват
Фараго и Еве Видец, 29.05.2015.
Ученици одељења Т23 и Р32 заједно са својим професоркама Славицом Стојановић,
Јеленом Вукмировић и Евом Видец су одгледали представу „Прича о позоришту“ у
Свечаној сали школе.
Радионицу под називом „Језик мржње према женама“ је одржала Александра Дуђак у
одељењу Т25.
У јуну месецу је одржан матурски испит.
Наше матуранте испратиће поново Нушићева комедија „Сумњиво лице“ по захтеву
ученика и професора, а у аранжману професорки Јелене Јакшић и Еве Видец.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
У току школске 2014/15.године одржано је девет седница стручног већа.
Септембар
Почетком школске године радило се на изради планова и програма за нову школску
годину. По први пут смо одржали тест провере знања (тзв Placement test) за ученике свих
првих разреда да бисмо одредили што адекватнији програм у зависности од нивоа знања.
У првим и трећим разредима почели смо са новим уџбеницима Opportunities издавача
Longman Pearson и уџбеником за први и трећи разред (Завод за издавање уџбеника).
Октобар
Октобар је прошао у организовању допунских часова за све ученике са слабим оценама.
Часови су уредно заведени у дневник евиденције.
Новембар
Допунски часови се спорадично одржавају, углавном због слабог одзива ученика.
Ученицима је пренета информација о одржавању HIPPO такмичења, тачније о терминима
за пријављивање и свим детаљима такмичења. Договор око пријаве семинара.
Децембар
Децембар је протекао у знаку допунских часова и семинара који су похађале Неда Симић
Цревар, Ивана Докић, Снежана Маринков и Љиљана Вујић.Заказан је термин одржавања
допунске наставе и током зимског распуста.
Јануар
Током јануара одржан је Педагошки колегијум и направљен списак потреба нашег већа
за ову календарску годину. Заказано је школско такмичење из енглеског језика
(организатор Неда Симић Цревар). On line семинар су похађале Јелена Хорстман, Драгана
Тешовић и Љиљана Вујић.
Фебруар/Март
Ове године није било заинтересованих за HIPPO такмичење тако да није ни одржано у
нашој школи. Одржано је школско такмичење из енглеског језика. Дејан Матејевић је
похађао семинар „Учење по станицама у настави немачког језика“. Наши ученици Федор
Марковљев и Предраг Вуков пласирали су се на Републичко такмичење.
Април
19.04.2015. одржано је републичко такмичење из енглеског језика. Иако наши ученици
нису успели да се пласирају у првих петнаест места, ово је велики успех за нашу школу.
Неда Симић Цревар и Драгана Тешовић присуствовале су презентацији уџбеника
издавачке куће Клетт. Снежана Угљешић је присуствовала стручном скупу за
библиотекаре на Новосадском сајму.
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Мај
Током маја је наше веће било активно на семинарима и то Снежана Угљешић, Ивана
Докић и Дејан Матејевић. У гостима нам је био и представник издавачке куће Pearson
Longman који донео доста додатног материјала за још квалитетнији и забавнији рад на
часу.
Јун
Изабрани су семинари за стручно усавршавање за наредну годину, изабран је нови
председник стручног већа (Драгица Зељковић) и састављен предлог поделе часова за
следећу школску годину. Предстоји нам договор у вези уџбеника и усвајање плана рада
за наредну школску годину.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ И
ДРУШТВЕНИХ НАУКА
У току школске 2014/ 2015. године имали смо 4 састанка Актива друштвених и природних
наука. У првом полугодишту одржана су 3 састанка, а у другом полугодишту одржан је 1
састанак.
Активности чланова Већа сам пратио на месечном нивоу, о чему су достављени
извештаји.
У току месеца октобра Љиљана Чегар је са својим учеником Јованом Лазичићем
учествовала на међународном такмичењу у писању филозофских есеја Baltic Sea Net.
У јануару је колегиница Љиљана Перишић- Бурсаћ одржала представу која је улепшала
прославу празника Светог Саве.
Колегиница Танурџић Гордана је водила ученике Бојанић Радослава и Бела Вајду на
Републичко такмичење из физике које је одржано 25. и 26. априла 2015. Ученици су
добили похвале.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
У току школске године актив физичког васпитања учествовао је на бројним такмичењима
у оквиру школског СПОРТА.
У рукомету смо освојили треће место на међуопштинском такмичењу и прво на
општинском.
У кошарци четврто место на општинском такмичењу.
У одбојци пето место на општинском такмичењу.
У фудбалу четврто место на општинском такмичењу.
У стоном тенису други на општинском, други на међуопштинском, други на регионалном
и осми на републичком такмичењу.
У атлетици бацање кугле други на општинском и регионалном, четврти на републичком
такмичењу.
У рвању треће место на републичком такмичењу.
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Ученици наше школе учествовали су на Новосадском маратону, Фрушкогорском маратону
и спортском дану.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ

Месец

Септембар

Октобар

Новембар
Децембар
ЈануарФебруар
Март

Април

Мај

Јун
Укупно

Рад са
ученицима
(број
разговора)
68 + 3
улазака у
одељења
74 + 4
улазака у
одељења
48 + 2
улазака у
одељење
25
118 + 11
улазака у
одељење
102 + 6
улазака у
одељење
82 + 3
улазака у
одељење
94 + 2
улазака у
одељење
32 + 3
улазака у
одељење
643 + 34
улазака у
одељења

Рад са
родитељима
(број
разговора)

Рад са
Рад са
одељенским
наставницима
старешинама
Рад са
Обиласци
(број
(број
приправницима наставе
разговора и
разговора и
контаката)
контаката)

23 + 3 род.
састанак

27

16

4

3

19 + 2 род.
састанка

31

28

1

6

20

21

12

3

18

12

17

8

2

11

92 + 4 род.
састанка

126

32

9

26

60

32

45

4

28

67 + 3 род.
састанак

28

37

2

12

42 + 2 род.
састанак

40

25

4

3

32

20

24

1

1

367 + 13 род.
састанака

342

227

30

108

Остали послови:
Септембар:
–
–
–
–

присуство педагошком колегијуму
4 састанка код директора
контрола извођења наставе
2 пријављивања наставника за испит за стицање лиценце
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

учешће на општим родитељским састанцима
ажурирање података стручног усавршавања наставника
сарадња са Црвеним крстом
формирање досијеа одељења
анкетирање првих разреда
преглед Књига евиденције и Књига евиденције допунске наставе пред
архивирање
израда предлога педагошке свеске
учешће у одељенским већима, како редовним тако и ванредним
сарадња са Адолесцентном психијатријом
сарадња са ПП службама Основних школа у вези проблематичних ученика
архивирање старих досијеа одељења
писање мишљења ПП службе за упис ученика по молби
учешће у изради плана за развој Школског програма
едукација у оквиру пројекта „Здравствено васпитање о репродуктивном
здрављу“
израда акционог плана ПП службе као и других органа

Октобар:
– планирање, припрема и учешће у реализацији прве седнице Савета
родитеља
– организција радионица за ученике свих првих и других разреда на тему
„Превенција наркоманије, коцкања и интернет насиља“ у сарадњи са
Домом здравља Нови Сад тј. Саветовалишта за младе
– сарадња са инспекторком новосадске Школске управе
– преглед новоформираних Књига евиденције
– анкетирање одељења првих разреда
– 2 састанка код директора
– сарадња са Дечјим селом у Сремској Каменици
– презентација резултата истраживања спроведених у нашој школи на тему
„Родно засновано насиље“ на Наставничком већу
– учешће у вођењу одељењских већа
– пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група
– административни и финансијски послови око организације и пријаве
кандидата за стручне семинаре
Новембар:
– припрема и организација радионица за ученике свих првих и других разреда
на тему „Превенција наркоманије, коцкања и интернет насиља“ у сарадњи
са Домом здравља Нови Сад тј. Саветовалишта за младе
– припрема материјала за одељенске старешине за вођење Књига евиденције
– анкетирање ученика за истраживања студената на теме „Стереотипи
навијача“ и „Старлете“ и „Професионална оријентација“
– састанак Тима за безбедност
– израда нових тема за часове одељенског старешине
– састанак Тима за инклузију
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– тестирање и помоћ при пријављивању ученика за Истраживачку Станицу
Петница
– један захтев за интервенцију Центру за социјални рад
– анкетирање ученика о оралном здрављу (сарадња са Медицинском
школом)
– координисање рада Ученичког парламента (распоред за предавања у
организацији ЈАЗАС-а)
– сређивање школских просторија и истицање ученичких радова за пројекат
„Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу“
– континуирано праћење ученика који су под појачаним педагошким
надзором
– обавештавање одељенских старешина у вези стипендирања ученика ромске
националности („Тари пројекат“)
– 9 васпитно – дисциплинских поступака
– 4 састанка са директором
– учешће на стручном скупу на тему „Кризне ситуације и интервенције у
образовно - васпитном систему“
– административни и финансијски послови око организације и пријаве
кандидата за стручне семинаре
Децембар:
- припрема правилника за бодовање стручног усавршавања наставника у
оквиру установе
- организација обележавања Дана борбе против сиде и примање свечане
плакете за сарадњу са Омладином ЈАЗАС
- учешће у вођењу одељенских већа
- 6 васпитно – дисциплинских поступака
- 4 састанка са директором
- сарадња са Институтом за плућне болести
- пријава једног кандидата за полагање испита за Лиценцу
- преглед Књига евиденције допунске наставе
- континуирано ажурирање документације школе у вези стручног
усавршавања и Портфолија наставника
- учешће на семинару на тему „Каријерно вођење средњошколаца“
- анализа успеха на тромесечју
- један захтев за интервенцију Центру за социјални рад
- допис Школској управи (полугодишњи извештај о насиљу у нашој школи)
- састанак Тима за безбедност
- административни и финансијски послови око организације и пријаве
кандидата за стручне семинаре

Јануар-Фебруар
-

преглед књига евиденције
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-

два захтева за интервенцију Центру за социјални рад
састанци са управом
1 интервенција школског полицајца
11 васпитно-дисциплинких комисија
1 састанак Тима за безбедност и насиље
учешће у раду комисије за полагање интерног испита пред пријаву кандидата за
стручни испит
израда коначног финансијског плана за стручно усавршавање запослених
наставника и сарадника
административни и финансијски послови око организације и пријаве кандидата за
стручне семинаре
Март

-

17 васпитно-дискциплинских комисија
организација и реализација предавања за матуранте у сарадњи са Савезом
самосталних синдиката града Новог Сада
анкетирање ученика на тему неговања физичког здравља и одласци у теретану
сарадња са полицијом
три састанка са управом
састанак Тима за самовредновање
послови везани за професионалну оријентацију
организација презентаци ФТН-а за матуранте
допис центру за социјални рад
састанак тима за самовредновање
административни и финансијски послови око организације и пријаве кандидата за
стручне семинаре
Април

-

састанак Тима за заштиту ученика од насиља
12 васпитно-дисциплинских комисија
сарадња са полицијом
анкетирање ученика за потребе Мађарског Националног Савета
анкетирање родитеља у склопу самовредновања рада школе
допис Центру за социјални рад
Мај- Јун

-

два састанка Тима за заштиту ученика од насиља
састанак Тима за самовредновање
састанак тима за каријерно вођење и саветовање
састанак Савета родитеља
организација опроштајне приредбе са матурантима
сарадња са Школском управом
реализација семинара у склопу ШБН на тему родно засновано насиље
састанци са Управом
формирање комисије за избор ученика генерације
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-

анкетирање ученика матураната на тему професионалне оријентација
6 васпитно-дисциплинских поступака
сарадња са полицијом
вођење Одељенских већа
извештај о стручном усавршавању запослених
годишњи извештај о облицима насиља и предузетим мерама

У току ове школске године ПП-служба је континуирано обављала консултативнесаветодавне разговоре како са ученицима, одељенским старешинама, приправницима
тако и са предметним наставницима чији је број знатно већи од наведеног у табели, јер
живот у школи захтева решавање проблема и ван канцеларије и “у ходу“. Бројчано се не
могу исказати послови административне природе који стручни сарадници свакодневно
обављају (вођење сопствне документације о раду, припрема за рад, реализација
непланираних послова, налога управе итд.).

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
У току школске 2014/15. године Тим за самовредновање је имао два састанка (у фебруару
и јуну месецу). У току рада, односно анкетрања, чланови тима су се у више наврата
састајали по потреби ради што ефикаснијег и оперативног реализовања задатака.
За ову школску годину реализовано је све што је било и планирано. Извршено је
анкетирање односно самовредновање за подручја Квалитет школских постигнућа са
акцентом на квалитет стеченог знања и вештина.
Испитан је обим ученичких знања и њихова употребљивост у новим ситуацијама. Испитан
је степен оспособљености за решавање проблема, повезивање знања међу различитим
предметима и примена тих знања.
Резултати су били следећи:
–

Од 80% до 90% родитеља сматрају да је битно да знања стечена током школовања
ученицима омогуће њихову примену у свакодневном животу, олакшавају укључивање
у радни однос и помогну да се лакше снађу у свакодневним животним ситуацијама.
Да се то очекивање односи на реалну ситуацију у свакодневном животу родитељи
потврђују у 60 до 80% случајева. Највишу оцену је добило знање стечено током
школовања и његова примена у садашњем и будућем приватном и професионалном
животу. Као најслабија је процењена радна стручна способност и припремљеност
ученика за рад.
– Код одговора ученика уочљиво је да је мања разлика између процена важности и
тачности. Проценти важности и тачности су нижи у односу на процене родитеља али
је разлика између њих мања. Као најмање важном и тачном означавају тврдњу којом
се изражава корисност знања у свакодневном животу (важност 49% и тачност 35%).
Код ученика је очигледан недостатак зрелости и недовољно развијена свест о значају
наведеног проблема. Као најзначајнију, ученици су означили примељивост знања у
садашњем и будућем приватном и професионалном животу (80%) и проценили су да
је то у 65% случајева заиста и тачно.
Ниво остварености у погледу свега наведеног јесте оцена 3.
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–

–
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–

–

–

–

Упоређујући ове резултате са резултатима из 2012. године уочава се значајан помак
како у процени важности тако и у процени тачности односно присутности (ниво
важности тада око 75% и тачности око 45% до 50%).
Просечно 70% ученика и 90% родитеља сматра да је важно да се знања стечена у
различитим предметима међусобно повезују. Ову тврдњу тачном сматра 67% ученика
и 85% родитеља. Резултати овог истраживања су бољи у односу на резултате из 2012.
године (ученици–важност: 70%, родитељи-важност: 83%, ученици-тачност: 57% и
родитељи-тачност: 44%).
Ниво остварености 3.
Просечно 74% ученика и 95 % родитеља сматра да је важно да знања стечена у школи
омогућавају да ученици могу одговорити захтевима наставника. 51% ученика и 75%
родитеља сматра да је то и тачно. Упоређујући ове резултате са резултатима из 2012.
године уочава се да је ученицима сада мање важна могућност одговарања захтевима
наставника те тако процењују и реализацију истог. Код процене родитеља уочава се
значајан помак у погледу важности и нарочито тачности (2012. године важност: 82%,
тачност: 33%)
Ниво остварености 3.
Да пријемни испит за средњу школу могу да положе са знањима стеченим у школи
сматра важним 76% ученика и 95% родитеља. Да је то и заиста тако сматра око 71%
ученика и 78% родитеља. Уочљиво је да је опао ниво аспирације ученика у односу на
раније када је 88% проценило ово важним. Што се родитеља тиче подаци су значајно
бољи нарочито што се тиче процене тачности (2012. године важност: 83% и тачност:
33%).
Ниво остварености 3.
Да школска знања стечена током часова додатне и редовне наставе обезбеђују
довољну припремљеност за такмичења сматра важним 44% ученика и 77% родитеља.
Разлике у проценама тачности готово да и не постоје. Ово говори о знатно нижем
нивоу аспирација ученика у односу на родитеље. У сваком случају према њиховој
процени, школа у односу на њихова очекивања остварује максималан ефекат јер
готово да нема разлике у проценама важности и тачности. Остаје отворено питање
јачања мотивације ученика за стицањем напреднијег знања.
Ниво остварености 3.
Резултати анкетирања на узорку наставника:
По питању примењивости стечених знања у приватном, професионалном животу и
другим свакодневним ситуацијама као и спремности ученика за рад, наставници
сматрају да је важно у око 40%-45% случајева или врло важно у просечно 60%
случајева. По питању констатације да је то и заиста тачно, односно да им то школа и
обезбеђује, процењено је да је то у већој мери тачно око 35% - 45% или у потпуности
тачно у просечно 20% - 40% случајева. Најнижа је процена тачности по питању
спремности за рад.
Уочљиво је да наставници показују извесну резерву у погледу применљивости
стечених знања. Остаје отворено питање настанка оваквих ставова. У разговорима са
наставним особљем стиче се утисак да постоји извесно незадовољство у погледу
мотивисаности ученика за стицањем знања и његовом применом у практичном
смислу.
Наставници сматрају да је важно да ученици повезују знања из различитих предмета.
Међутим, сматрају да је то присутно у мањој мери у просеку од 42%.
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Наставници сматрају да је подједнако важно и тачно да стеченим знањима ученици
могу одговорити захтевима наставника (важно-вр. важно око 93%, тачно-потпуно
тачно око 85%). Ако се узме у обзир да су у току протеклих година наставници
максимално радили на прилагођавању начина рада навикама, способностима и
мотивисаности ученика, као и да су критеријуми процењивања знања прилагођени
свему горе наведеном, јасно је да су резултати oчекивани.
Наставници процењују да је важно (просечно 23%) и веома важно (просечно 68%) да
ученици на основу знања стеченог у школи могу положити пријемни испит за
факултет. Наставници процењују да полагање пријемног испита на основу знања
стечених у школи у већој мери обезбеђују пролазност него недостатак истог.
Просечно 87% наставника сматра да је додатна настава битна припрема за добар
успех на такмичењима. Наставници, у истом проценту, сматрају да се ово показује у
пракси.
Ниво остварености износи 4.

Резултати самовредновања ове области су слични оним добијеним у анкети из 2010.
године. Разлике између процене важности и тачности се крећу између 20% и 25%.
Резултати потврђују претпоставке из претходне анкете. Из овога се изводи закључак да је
неопходно да структура плана и програма предмета буде таква да омогућава већу
повезаност теоријских знања са практичним програмом рада и његовом применом у
реалном и професионалном животу.
Када је у питању припремљеност за полагање пријемних испита, разлика између процене
важности и тачности је смањена са 30% (према анкети из 2010. године) на 20%. Напредак
је вероватно резултат планског рада појединих стручних већа у смислу пружања подршке
ученицима у припремама за полагање пријемних испита.
Уочава се (не мала) разлика између процена ученика и родитеља у смислу значајно нижег
процента тачности односно присутности тврдњи које изражавају родитељи. Остаје
отворено питање да ли је разлика резултат веће објективности родитеља него ученика
или пак можда и слабијег увида родитеља у садржај наставног плана и програма
предмета.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД
НАСИЉА
Тим за безбедност и заштиту ученика од насиља ове школске године је своје активности
усмеравао и усклађивао са циљевима годишњег програма рада како у смислу
спровођења мера превенције тако и интервенције.
Превентивни рад се састојао у неговању климе опште толеранције и уважавања,
саветодавним и превентивним разговорима са ученицима и њиховим родитељима и
тематским часовима одељенског старешине (у сарадњи са ПП- службом). Организовано је
више хуманитарних акција помоћи материјално угорженим ученицима, хуманитарни
концерт за помоћ у лечењу оболеле деце (музичка секција- школски бенд), прикупљање
слаткиша за децу из свратишта (организовао Ученички парламент) и формирана је
комисија за разматрање молби одељенских старешина или ученика, који су у тешкој
материјалној ситуацији и траже помоћ школе (маркице за путовања, уџбеници и сл.).
Организоване су и радионице на тему родно заснованог насиља на ЧОС-евима. Школа
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такође наставља пројекат Школе без насиља - са акцентом на родно засновано насиље и
неговања родне равноправности. Школа је и ове године успешно спроводила Пројекат
заштите ученика од роднозаснованог насиља. Злата Јовић је ментор пројекта задужена за
нашу школе. Ове школске године је школа добила извештај о процени стања ове врсте
насиља. Извештај је презентован на Наставничком Већу. Наставници и одељенске
старешине су наставили са обуком на следеће теме:
- појам и врсте родно заснованог насиља
- реаговање у случају роднозаснованог насиља
- превентивне активности
Интервентних активности на разне врсте насиља је било у више наврата и у њима су у
зависности од степена тежине и врсте насиља и степена угрожене безбедности, поред
чланова тима, учествовали и други предметни наставници, одељењске старешине као и
школски полицајац и инспектори малолетничке деликвенције. Приликом интервентних
акција чланови тима као и други запослени, су се придржавали протокола односно корака
у интервенцији.
Тим за заштиту ученика од насиља:
Милан Вукобрат, директор
Стојанка Николић, помоћник директора
Биљана Јоксимовић, психолог
Ана Лојаничић-Фехер, педагог
Даниела Нећак, психолог
Илија Маричић, школски полицајац
Владан Микић, наставник
Тања Радаковић, наставник

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Тим за развојно планирање је у току школске 2014/15. године функционисао по принципу
међусобних консултација чланова тима: управе, стручних сарадника и предметних
наставника.
Са осталим тимовима, посебно са Тимом за самовредновање и Тимом за безбедност и
заштиту ученика од насиља, је и ове године остварена добра сарадња. Тимови за
инклузију и Тим за каријерно вођење и саветовање су формирани и почели су са радом.
Опремање кабинета је настављено у складу са финансијским могућностима школе.
Регионална сарадња је знатно унапређена ове године, као и сарадња са другим
институцијама у околини.
Припреме часа у е-форми се проширују. Електронска наставна средства су схваћена као
неопходност садашњице у којој школа живи.
Ни ове године школа није успела да нађе решење за финансирање физичког обезбеђења.
Усавршавање наставника тече по предвиђеним плановима.
Констатовано је да развојни план школе обухвата још следећу школску годину, те Тим
полако планира израду новог петогодишњег плана.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни Актив за развој школског програма је у току школске 2014/15. године
функционисао по принципу како међусобних консултација чланова актива, тако и управе,
стручних сарадника и предметних наставника.
Задатак актива је био да прати остваривање школског програма, стара се о остваривању
постављених општих и специфичних циљева и задатака образовања и васпитања. Сходно
томе остварена је континуирана сарадња са осталим школским тимовима, а нарочито са
стручним активима. Током школке године се пратио нови школски програм, који се
заснива на општим принципима, циљевима и исходима издатим од стране Министарства
просвете Републике Србије у складу са важећим Зконом о основама система образовања
и васпитања, као и Правилницима о наставном плану и програму. Стручни актив је
закључио да образовни процес треба усмерити на прописане процесе и исходе учења.
Такође треба да се на нивоу школе успостави хоризонтална и вертикална повезаност
између различитих наставних предмета и на тај начин засновати образовање наших
ученика на интегрисаном наставном програму.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
УЧЕНИКА
Извештај је сачињен у складу са Законом о основама система васпитања и образовања и
на основу анализе реализованих садржаја предвиђених планом рада овог тима. Тим је
ове школске године функционисао на нивоу редовних међусобних консултација.
Месец
Септембар-октобар

Садржај рада
Испланиране су активности
и израђен План за ову
школску годину

Од новембра до фебруара

Реализовани су ЧОС-ови на
тему професионалног и
личног развоја, кроз
радионице, визит карту,
зрела личност, израда
Каријерног стабла,
планирање садашњих и
будућих активности, стрес

Од марта до априла

Ученици су упућени и
обучавани за планирање
каријере и улазак у свет
рада, самопроцену и
вештине представљања
личних карактеристика, за
разговор са послодавцем,
тражење информација
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Тим за каријерно вођење

Одељенске старешине 1. и
2. разреда

Предметни наставник
грађанског васпитања у
одељењима 3. и 4. разреда
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Од маја до јуна

значајних за
професионално
образовање и тражење
посла, писање радне
биографије
Учествовали смо на Сајму
образовања, организовали
Дан отворених врата,
ажуриран је сајт школе,
гостовале и презентовале
су се више и високе школе
у нашој школи
Предметни наставник
Економике и
предузетништва научила је
ученике СВОТ анализи,
регистрацији и правној
регулативи посла,
запошљавању и
мотивацији радне снаге,
основама менаџмента
људских ресурса,
основним менаџмент
стиловима руковођења и
пословном плану
По захтеву ученика су
тестирани и саветовани
матуранти

Тим за маркетинг школе

Предметни наставник
економике и
предузетништва у
одељењима 3. и 4. разреда

Психолог

Тим се потрудио да каријерно вођење и саветовање ученика буде систематско и
континуирано. Циљ свих активности је био формирање зреле и одговорне личности
спремне за улазак у пословни свет, свет рада или наставак школовања.

ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ПОРОДИЦОМ
Сарадња са породицом у току школске године се одвијала континуирано преко
одељенских старешина и у сарадњи са ПП- службом .
Сарадња се првенствено остваривала преко општих и одељењских родитељских
састанака, индивидуалних разговора и тематских предавања намењених родитељима.
Током школске године циљ сарадње школе и породице је било да уз улогу у раду Савета
родитеља укључимо појединачне родитеље у активности школе и омогућимо им да
учествују у доношењу одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних,
организационих и финансијских питања школе, ради унапређивања квалитета
образовања и васпитања.
У току остваривања сарадње са породицом и решавања проблема унутар породице,
школа је тесно сарађивака са Центром за социјални рад и укључивала их уколико се за то
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показала потреба. Преко рада комисије за социјално и материјално угрожене ученике
односно породице, школа се, иако слабих финансијских могућности, трудила да помогне
организовањем низа хуманитарних акција као и прикупљањем материјала од донаторства
приватних физичких лица.
Школа је у сарадњи са породицом подстицала и неговала партнерски однос са
родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног
разумевања, поштовања и поверења.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
У школској 2014/15. години формиран је Тим за инклузију који је организатор и евалуатор
процеса увођења и реализације инклузивне наставе. Чланови Тима су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Милан Вукобрат - директор
Славица Стојановић - наставник
Бурлица Слађана - наставник
Ана Лојаничић-Фехер - педагог
Даниела Нећак - психолог
Јован Јокић - родитељ

Тим је током школске године уз међусобне консултације, анализирао постојеће стање,
базе података и планове активности. Такође у више наврата се водио инструктивносаветодавни рад са наставницима по питању израде педагошког профила ученика и ИОПа. Такође наставницима је пружена саветодавна помоћ у вези са могућностима
прилагођавања у настави, као и помоћ у планирању наставе. Путем индивидуалних
консултација, наставницима су указани начини сензибилизације одељења, тј. других
ученика у одељењу. Наставници су по потреби информисани о законским актима и
другим документима који се односе на инклузију.
Сарадња родитеља, ученика и представника школе је била задовољавајућа. Одржавана
су редовна и ванредна одељенска већа, кад код се за то указала потреба.
Остварена је сарадња са педагошким саветницима из Школске управе Нови Сад, по
питањима иклузивног образовања и израде ИОП-а.
Током школске године је уредно вођена евиденција о остваривању инклузивних
образовних планова.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
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ОСТВАРЕНЕ АКТИВНОСТИ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
- Израда програма и извештаја о
раду библиотеке
- Присуство седницама
Наставничког већаи стручним
активима школе

На почетку школске године сачињен је
план рада библиотеке и сада по њему
направљен извештај.
Редовно смо присуствовали
седницама Наставничког већа и
Стручним активима школе као и
скуповима Друштва школских
библиотекара Србије који су се ове
године одржавали у просторијама
наших основних и средњих школа
једном месечно. Oви скупови су били
од велике помоћи библиотекарима у
смислу усаглашавања рада,
информација, различитих софтвера,
семинара итд.
_________________________________

- Упис нових чланова
- Ажурирање спискова дужника и
слање опомена
- Упознавање ученика првог разреда
са простором библиотеке, фондом
књига и начином рада
- Развијање читалачких способности
ученика

Ученици првих разреда су учлањивани
у нашу библиотеку и упознати са
простором наше библиотеке, фондом
књига, начином и правилима рада
наше библиотеке којих се неки
ученици и нису придржавали. У
просторној читаоници ученици су се и
ове године припремали за наставу,
такмичења и приредбе. Овде су се
одржавали и часови редовне,
допунске и додатне наставе. Ту су
радо проводили школски одмор, паузу
за ужину или празан час.
Ажурирани су спискови дужника и
слате су опомене или директно или
преко разредних старешина. И ту
морамо да захвалимо разредним
старешинама на сарадњи.
_________________________________

- Посета Сајму књига у Београду
- Унос књижне и некњижне грађе у
рачунар
- Каталошка обрада књига

Сајам књига је посетила Снежана
Угљешић.
Редовно је вршена класификација,
сигнирање и уношена књижна и
некњижна грађа у рачунар у WINISIS
базу
_________________________________
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- Вођење књиге уписа
- Вођење дневне, месечне и
годишње евиденције

Укупно је у унето 141 наслов од
01.09.2014. до краја школске године.
Мислимо да је то мали број наслова с
обзиром на величину наше школе. Из
градских средстава ове године је
издвојено нешто новца за набавку
лектире у средњим школама а део
новца је употребљен за набавку кљига
за поклоне ученицима.
Вођена је редовна дневна, месечна и
годишња евиденција о раду
библиотеке. На основу евиденције
издато је 2953 књиге, враћено 2674,
учлањено је 320 нових чланова. Од
професора је издато 165 књиге а
враћено 150.
_________________________________

- Стално праћење издавачке
делатности
- Праћење литературе из области
библиотекарства-електронски
часопис
- обавештавање о културним
догађајима у локалној заједници
- Праћење читаности књига

Стално се прати издавачка делатност
и литература из области
библиотекарства. Сарађујемо са
новински-издавачким кућама и дајемо
обавештења о догађајима у локалној
заједници. Пратимо електронски
часопис за библиотекаре ''Школска
библиотека''.
У библиотеци се углавном читају
књиге за лектиру, неколико ученика
жели да чита и наслове ван обавезне
лектире.
__________________________________

- Стручно усавршавање – присуство
стручним семинарима и
састанцима библиотекара на нивоу
града и Јужнобачког округа

- Сарадња са матичном
библиотеком

Библиотекари су осим стручним
скуповима присуствовали и
семинарима. Снежана Угљешић била
је на Сајму поводом Дана библиотека
и библиотекара 23.и 24. Априла 2015.
године у организацији Градске
библиотеке и библиотеке Матице
српске. Снежана Угљешић је похађала
и семинар који је био организован у
школи ''МOODLE сервис за Е-учење''.
__________________________________
Сарадња са матичном библотеком је
стална.
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- Изложбе литерарних радова
поводом пригодних датума(Дана
школе, Светог Саве, годишњице
снрти или рођења писаца и др.)
- Учешће у културним програмима
школе
- Сарадња са свим активима
наставника

Поводом пригодних датума (Светог
Саве, Дана школе, годишљице смрти
или рођења писаца приређена је
изложба литерарних радова.
У просторијама библиотеке су
одржаване манифестације и скупови у
организацији школе
Сарадња са свим активима наставника
је успостављена а посебно са активом
Страних језика чији су састанци и
одржавани у просторијама библиотеке
и са активом Српског језика.
Морамо нагласити да је већа сарадња
са родитељима изостала.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕФЕРЕНТСКЕ СЛУЖБЕ
У школској 2014/2015.години, референти за ученике су обављали све послове везано за
редовне и ванредне ученике који им припадају по систематизацији радних места и поред
великих кадровских проблема (дужег одсуства једног референта због болести).
У сарадњи са помоћницима директора ажурирани су спискови редовних ученика, а на
основу њих извршена је и исправка у матичним књигама ученика. Свим ученицима који су
подносили молбе по било ком основу, служба је уредно издала решења, а за ученике за
које је требало организовати полагање годишњих испита због промене образовног
профила исто је учињено. Извршена је комплетна контрола матичних књига из претходне
школске године, извршене су исправке и исте су дате на коричење. Штампане су нове
матичне књиге за редовне и ванредне ученике. Референти су учествовали у припреми
сведочанстава и диплома за редовне и ванредне ученике, у припреми поправних,
разредних, завршних и матурских испита. Писали су записнике за све ученике који су
излазили на ове испите.
У току ове школске године издато је око 5000 потврда редовним ученицима, вођена је
евиденција о исписаним и уписаним ученицима у току школске године.
Током септембра и октобра 2014.године израђена је комплетна статистика за Школу и
иста доствљена надлежним органима. Спроведен је конкурс за доделу ученичких
стипендија и кредита, на основу ког су наши ученици добили стипендије.
У школској 2014/2015.години 76 ученика се уписало на ванредно школовање ради
доквалификације или преквалификације у одређени образовни профил. За ученике који
су уписали четврти степен стручне спреме након завршеног трећег степена ове школске
године није организована консултативна настава јер се није јавио довољан број
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заинтересованих ученика. Референти су, заједно са помоћницима директора учествовали
у изради распореда за полагање разредних испита за ванредне ученике по испитним
роковима предвиђеним Статутом Школе. Од 76 ученика који су се уписали на почетку
школске године, само 13 ученика је положило матурски или завршни испит до краја
школске године (то су углавном наши ученици завршних разреда којима је остао по 1 или
2 испита и матурски, односно завршни испит). Остали настављају школовање у наредној
школској години. Сви ванредни ученици су добили решење о признавању и полагању
испита, тако да су сви тачно знали шта им се од предмета признаје и шта треба да полажу
по Наставном плану и програму. Референти су писали матичне књиге за сваки образовни
профил ванредних ученика, као и сведочанства и дипломе онима који су завршили
школовање. Сваки ученик је добио свој записник о полагању испита за ванредног
ученика. Од 76 уписаних ученика, 42 ученика су ослобођена плаћања испита на основу
Закона о основама система образовања и васпитања.
У рад са ванредним ученицима, укључени су сви наставници школе, помоћници
директора, референти, као и директор школе.
15 ученика је уписало специјализацију на петом степену стручне спреме, а само њих 4 је
завршило школовање у предвиђеном року. Остали настављају да полажу испите у
наредној школској години.
Издато је преко 200 дупликата сведочанстава и диплома ученицима који су раније
завршили школу. У сарадњи са помоћницима директора извршена је провера валидности
диплома за преко 100 ученика наше школе на захтев предузећа у ком су запослени.
По налогу директора, референти су радили и друге послове.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА
Правна служба, односно секретар школе обављала је послове у складу са важећим
прописима који се односе на средњу школу и у складу са потребама школе. Послови су
подразумевали усклађивање правних аката школе са важећим Законима, као и заступање
школе по одређеним судским предметима.
Обављани су послови везани за регистрацију школе, поступање по налозима
инспекцијских служби и слично.
Секретар школе обављао је послове везане за комплетне радне односе, ажурирање
персоналне документације запослених и писање појединачних правних аката за
запослене. Такође, присуствовао је седницама Школског одбора, водио записнике и
писао одлуке, као и одговоре на све врсте молби, приговора и захтева.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЧУНОВОДСТВА
Служба рачуноводства је свој рад заснивала на Закону о буџетском рачуноводству. У
складу са тим састављала је периодичне обрачуне и завршни рачун за протеклу фискалну
годину. Редовно је вршила обрачун и исплату личних доходака, боловања и осталих
примања радника. Вршила је плаћање рачуна и фактурисање услуга. Обрачунавали су се и
исплаћивали порези прописани законом, састављали извештаји који су били достављани
надлежним службама.
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УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
На првој седници одржаној 21.09.2014. конституисан је ученички парламент бирањем
руководства (председника,бзаменика и записничара), председништва и представника за
Школски одбор.
Током школске године парламент се састајао и доносио одлуке везане за:
* Развојни план школе
* Покретању хуманитарне акције слаткиш за децу из свратишта
* Концерт на штранду 15.05.2015. ("Against The Odds", "FYN", "Увертира". "Борбена
Организација", "Limited Edition", "Небо над Берлином")
* Спортске активности, турнир у кантерима
* Организацији сајма образовања, испраћај матураната
* Именовање комисије за избор ученика генерације и прославу матурске вечери
Чланови парламента су активно учествовали на седницама и својим сугестијама и
предлозима допринели конструктивном раду парламента.

САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља ЕТШ „Михајло Пупин“ се конституисао на време у складу са законом.
Одржано је укупно два састанка Савета родитеља. На првом од њих су изабрани чланови у
руководству овог тела, председник Савета родитеља Доброслава Хофер, записничар
Наташа Николић, заменик председника Иштван Колах. Изабрана су три представника
Извршног одбора Савета родитеља, комисија за избор најбољег понуђача за извођење
екскурзије у школској 2014/15. години и комисија за избор места прославе матурске
вечери. Такође су изабрани представници родитеља у Тим за самовредновање, за
развојно планирање и заштиту ученика од насиља. Савет родитеља је изабрао нове
чланове за Школски одбор: Зоран Богосављевић, Енес Брунчевић и Иштван Олах. Савет
родитеља је усвојио и упутства Координационог тела за борбу против насиља у основним
и средњим школама на територији града Новог Сада (мера повременог, ненајваљеног
прегледа садржаја школских торби), а у циљу повећања безбедности ученика.
Савет родитеља је усвојио начине намене расподеле средстава школе. Такође, и ове
школске године је разматрао могућности повећања безбедности ученика.

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА
У школској 2014/15. години реализовано је све предвиђено годишњим планом стручног
усавршавања наставника. Наставници су се у овој школској години усавршавали у складу
са новим правилником о стручном усавршавању и личним приоритетима.
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Стручно веће

Електротехника и
машинство

Практична настава

Друштвене науке

Природне науке

Страни језик

Назив семинара
Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а
(бр.406)

7

Moodle сервис за е- учење (бр.74/6)

8

Бизнис план у функцији развоја предузетништва у
средњим школама (бр. 609)
Кључне комуникационе вештине у енглеском језику
потребне за развој каријере (бр. 714)
Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а
(бр.406)

1
5
1

Moodle сервис за е- учење (бр.74/6)

2

Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а
(бр.406)

1

Moodle сервис за е- учење (бр.74/6)

4

Бизнис план у функцији развоја предузетништва у
средњим школама (бр. 609)
Кључне комуникационе вештине у енглеском језику
потребне за развој каријере (бр. 714)
Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а
(бр.406)
Кључне комуникационе вештине у енглеском језику
потребне за развој каријере (бр. 714)

2
3
1
1

Moodle сервис за е- учење (бр.74/6)

1

Електронски тестови ( бр.195)

3

Развој критичког мишљења у настави енглеског
језика ( бр.696)

4

Moodle сервис за е- учење (бр.74/6)

1

Кључне комуникационе вештине у енглеском језику
потребне за развој каријере (бр. 714)
Интерпретација романа и развијање компетенције у
савременој школи (бр. 816)
Матерњи језик и
књижевност и
уметност

Број
полазника

Moodle сервис за е- учење (бр.74/6)
Бизнис план у функцији развоја предузетништва у
средњим школама (бр. 609)
Кључне комуникационе вештине у енглеском језику
потребне за развој каријере (бр. 714)
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Физичко васпитање

Стручне службе

Час телесног вежбања ( бр. 803)

8

Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а
(бр.406)

1

Језик боја – курс о тумачењу боја ( бр. 755)

1
62

Укупно

ЕКСКУРЗИЈЕ
Програм екскурзије предложен је од стране Наставничког већа школе.
За ученике првог разреда је планиран једнодневни одлазак у Београд и обилазак музеја
”Николе Тесле”, Музеја авијације и Авалског торња.
За ученике другог разреда планиран је тродневни обилазак западне Србије (обилазак
Таре, Златибора, Мокре Горе, Соко града, манастира Рача, ХЕ „Бајина Башта“).
За ученике трећег разреда планирана је тродневна екскурзија у Ниш и обилазак
археолошких налазишта Наис и Медијана, Нишке тврђаве, Ћеле куле, Чегара, Ресавске
пећине, манастира Раваница, ХЕ „Вучје“.
Ученици четвртог разреда су по плану требали да путују у северни Италију на 5 дана
(обилазак Трста, Венеције, Вероне, језера Гарда, Фиренце, Сан Марина, Милана).
Савет родитеља није дао сагласност на програм екскурзије и екскурзије нису реализоване
због измена у законским одредбама по којима се екскурзија третира као јавна набавка.
Министарство просвете се још увек није огласило по питању давања смерница за
организацију екскурзија, па организација није била могућа.

КАЛЕНДАР ИСПИТА
Календар испита предвиђен Годишњим програмом рада је у потпуности испоштован.

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
У табели која следи приказан је успех ученика по одељењима, као и број изостанака по
одељењу:
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Број неоправданих
изостанака

Укупно изостанака

Изостанака по
ученику

2
0
4
3
0
3
0
0
5
4
3
0
0
0
0

Број оправданих
изостанака

24
21
23
23
31
30
30
23
23
27
27
27
9
24
23

Успех

26
21
27
26
31
33
30
23
28
31
30
27
9
24
23

неоцењених

Е15
Е17
ИТ11
ИТ12
М11
Р11
Р12
Т11
Т13
Т14
Т15
Т16
ТМ1
П11
АО20

недовољних

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Пејин Миленко
Радовић Ксенија
Радуновић Данило
Бандин Соња
Пругић Милеуснић
Весна
Вукмировић Драган
Функ Ђедовић Маријана
Радаковић Тања
Вујичић Томка
Цревар Симић Неда
Товиловић Тамара
Ћулибрк Владислав
Јовановић Наташа
Иванов Игор
Митровић Мирјана
Станић Светлана
Жембери Филип
Миодраговић Ирена
Сакач Ерна
Павловић Јово

довољних

0
0
0
0
0

Добрих

19
16
17
24
30

Врло добрих

Ж

19
16
17
24
30

Одличних

M

АО10
Е11
Е12
А11
АЕ1

Број опомена

Бр.ученика у
одељењу

1
2
3
4
5

Разредни
старешина

Одељење
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7
15
0
3
1

0
2
1
4
11

3
4
6
9
13

10
6
10
11
5

2
0
0
0
1

4
2
0
0
0

0
2
0
0
0

2,94
2.33
3,44
3,45
4,10

1824
887
1990
2129
1116

570
253
253
225
267

2394
1140
2243
2354
1383

126
71,25
131,94
98
46,1

6
12
0
0
2
2
2
5
7
10
8
6
0
17
7

2
0
15
21
12
3
10
3
2
3
3
3
4
0
0

10
9
12
5
18
28
17
9
13
18
16
15
3
1
1

13
12
0
0
1
2
11
10
12
9
11
8
20
22
11

0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
4

1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,56
3,38
4,55
4,56
4,27
3,97
4,27
3,50
3.51
3,63
3,58
3,91
4,19
2,84
2,53

2719
2393
1852
1543
1987
1854
1886
1310
1550
1310
2773
2034
184
1817
3565

182
200
6
30
171
98
56
225
236
466
146
139
8
270
637

2901
2593
1858
1573
2158
1952
1942
1524
1786
1776
2919
2173
192
2087
4202

111,5
123,48
68,82
60,5
69,61
59,15
65
66,74
63,79
57,29
97,3
80,48
20
87
182.70
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Е21
А21
АЕ2
Е25
Е27
П21
М21
Р21
Р22
Т21
Т24
Т25
Т23
Т26
ИТ2
ТМ2
АО30
Е33
ЕТ3
А31
АЕ3
Е35
Е37
П31
М31
Р31
Р32

23
22
26
24
24
17
30
34
31
31
26
23
26
28
28
16
17
21
10
16
26
27
32
20
27
30
29

23
22
26
24
24
17
30
32
31
31
25
23
22
25
24
16
0
21
10
16
26
26
32
20
27
30
27

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
4
3
4
0
17
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2

Микловиц Игор
Ковачевић Милан
Степановић Тамара
Пекез Марија
Вујић Љиљана
Караба Милица
Микић Владан
Добановачки Петар
Павловић Бранка
Крунић Смиљана
Елези Ермидин
Бабић Зорица
Иванов Мирјана
Неговановић Стојанка
Докић Ивана
Катона Силвија
Јован Салаћанин
Чаленић Илија
Видец Ева
Пајчин Војислав
Макевић Стана
Томић Мирослав
Васић Бранка
Скоко Саша
Исајловић Душица
Половина Стана
Јакшић Јелена

8
8
6
16
10
11
11
0
6
2
0
1
16
6
0
0
12
3
0
0
2
9
21
2
5
6
0

0
1
2
2
2
0
6
6
10
3
10
6
5
5
24
3
0
1
0
0
6
2
1
0
14
9
14

6
8
9
8
4
4
7
27
16
7
10
6
10
13
4
6
3
3
2
2
14
8
4
3
9
8
13
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6
9
13
8
14
11
11
1
4
14
5
9
8
8
0
7
5
7
7
12
5
5
18
15
4
8
2

1
3
2
1
3
0
2
0
1
4
1
1
1
1
0
0
0
9
1
2
0
8
7
2
0
1
0

10
1
0
5
1
2
0
0
0
1
0
1
4
1
0
0
8
1
0
0
0
4
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

2,52
3,29
3,31
3,12
3,12
3,00
3,50
4,00
4,03
3,15
3,95
3,55
3,63
3,59
4,74
3,75
2,55
2.84
2,81
2,85
3,91
3,02
3,28
2,91
4,37
3,98
4,26

2655
2189
1574
2162
1741
2538
3035
3279
2435
1563
1972
2563
3113
2324
1761
1361
2295
3498
1486
1940
2902
4770
2254
1978
1756
2881
1775

1022
200
212
306
337
365
336
181
132
448
233
253
260
476
38
75
785
645
202
223
234
1305
434
255
124
372
99

3677
2389
1786
2468
2078
2903
3371
3460
2567
2011
2176
2816
3373
2800
1799
1436
3080
4143
1688
2163
3141
6078
2688
2053
1880
3253
1874

159
108,59
68,70
102,83
86,58
170,76
121,37
101,76
82,80
67,03
83,7
122,4
129,73
100
62,25
75,58
181,17
197,29
168,80
135,18
120
225,20
84
102,65
69,63
108,43
64,62
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Т31
Т33
Т34
Т35
Т36
ИТ3
ТМ3
А41
АЕ4
Е45
Е47
М41
П40
Р41
Р42
РМ4
Т41
Т43
Т44
Т45
Т46

23
25
26
23
29
25
16
23
25
22
20
25
15
26
26
24
24
29
26
20
29

23
22
25
23
29
23
15
23
25
21
20
25
15
25
25
22
24
27
23
20
29

0
3
1
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
1
1
2
0
2
3
0
0

Нећак Даниела
Роквић Соња
Живчић Зорица
Милорадов Јелена
Ивановић Вања
Богићевић Небојша
Кираљ Карољ
Свитлица Александар
Бањац Бранкица
Петрић Весела
Братић Миливојка
Цвејановић Борислава
Вукмировић Јелена
Лазукић Ксенија
Стојановић Славица
Ковач Миклош
Амиџић Небојша
Касаловић Свјетлана
Мудри Владимир
Вукмировић Тијана
Ранчић Ангелина

1
5
2
2
0
0
0
5
0
0
7
1
3
0
0
0
2
0
0
0
0

3
5
5
6
7
24
4
1
6
0
3
14
3
9
22
6
9
18
9
3
7

4
8
5
9
9
1
10
6
5
8
4
10
2
12
4
3
6
7
15
8
11
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12
9
13
7
8
0
2
8
14
12
10
0
7
4
0
10
8
3
0
9
11

4
3
2
0
5
0
0
8
0
2
3
0
1
1
0
5
1
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

3,37
3,47
3,31
3,79
3,51
4,83
4,01
2,53
3,54
3,27
3,25
4,37
3,36
4,16
4,59
3,39
3,72
4,22
4,15
3,64
3,63

1698
2413
2549
2624
2770
1130
1732
2668
2618
3370
2119
2525
1966
1994
1948
1991
2331
2810
2244
2300
2441

391
344
311
354
381
139
98
488
416
97
163
117
210
100
122
364
497
363
274
156
437

2089
2757
2860
2978
3151
1269
1830
3148
3034
3467
2282
2642
2176
2094
2065
2355
2828
3173
2518
2456
2878

90,83
110,28
110
122,43
108,66
50,76
114,4
136,8
121,36
157
114
105,68
145,07
80
79,42
98,13
117,83
109,4
96,85
122,8
99,24
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА МАТУРИ
Успех ученика на матурском и завршном испиту дат је у табели која следи:
јуни

14

4

А41

27

5

АЕ4

22

6

Е45

17

7

Е47

21

9

М41

15

10

Т41

18

14

Т43

25

15

T44

27

16

T45

19

17

T46

29

19

РМ4

17

18

3
3

9

7

0

0

1

6

0

17

17

9

8

0

0

0

24

24

5

15

4

0

0

20

20

0

8

12

2

0

13

13

6

6

1

0

0

24

24

15

9

0

0

0

12

12

1

8

3

0

0

25

25

21

4

0

0

0

26

26

26

0

0

0

0

22

22

16

6

0

0

0

29

29

26

1

2

0

0

25

25

17

8

0

0

0

18

18

3

6

9

0

0

29

29

17

12

0

0

0

24

24

7

9

7

1

0

383

342

337

173

103

43

15

6

Стекли
услов за
излазак
на матуру

недовољних

13

2
4

довољних

25

2
2

добрих

Р42

0
3

врлодобрих

12

2
2

одличних

Р41

33

8
14

изашли на
матуру

33

8
17

Бр.ученика у
одељењу

П40

11

довољних

ЕТ3

добрих

3

Салаћанин Јован
Чаленић Илија
Видец Ева
Свитлица Александар
Бањац Бранкица
Петрић Весела
Галоња Миливојка
Цвејановић Борислава
Вукмировић Јелена
Лазукић Ксенија
Стојановић Славица
Амиџић Небојша
Касаловић Свјетлана
Мудри Владимир
Вукмировић Тијана
Ранчић Ангелина
Ковач Миклош

врлодобрих

Е33

16

одличних

Бр.ученика
у одељењу
24

1

Разредни старешина

Стекли
услов за
излазак
на матуру

изашли на
матуру

Одељење
АО30

2

Редни
број

3

3

0

0

0

2

1

9

7

0

1

1

3

2

3

3

0

0

1

2

0

6

6

1

5

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

2

0

1

1

0

0

7

7

2

4

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

август
Редни
број

Одељење

1

АО30

2

Е33

3

ЕТ3

4

А41

5

АЕ4

6

Е45

7

Е47

9

М41

Разредни старешина

Салаћанин Јован
Чаленић Илија
Видец Ева
Свитлица Александар
Бањац Бранкица
Петрић Весела
Галоња Миливојка
Цвејановић Борислава
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10

П40

11

Р41

12

Р42

13

Т41

14

Т43

15

T44

16

T45

17

T46

19

Вукмировић Јелена
Лазукић Ксенија
Стојановић Славица
Амиџић Небојша
Касаловић Свјетлана
Мудри Владимир
Вукмировић Тијана
Ранчић Ангелина
Ковач Миклош

РМ4

17

0

2

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

2

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

37

3

12

10

9

3

РАД СЕКЦИЈА
Рад секција огледао се у припреми ученика за такмичења и манифестације. Рад секција
обухваћен је у извештајима Стручних већа и извештају са такмичења.

Извештај секције за роботику
Чланове секције окупили смо, као и сваке године, у октобру месецу 2014. године. Секција је у
том тренутку бројала око 25 ученика. Од овог броја 4 ученика је учествовало и прошле године на
такмичењу, а осталима је ово прво учешће. Менторски тим су чинили: наставник Васо Бјелица и
бивши ученици наше школе а сада студенти ФТН-а Војислав Миливојевић, Сава Јаковљев Срђан
Станковић и Горан Кецман.
Циљ секције је да се талентованим ученицима омогући додатно образовање и да кроз
прављење робота за такмичење Еуробот, примене практично знање које су стекли у нашој
школи.
Тема овогодишњег задатка је Филмовизија. Робот је требао да за 90 секунди обради што више
елемената:
1. Гради рефлекторе(куле састављене од дрвених ваљака Ф60мм висине 70мм, а да при томе
тениска лоптица стоји на врху куле) .
2. Спусти филмске клапне своје боје
3. Покупи посуду са кокицама(пинг понг лоптице) и однесе на предвиђено место .
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4. Намести црвене тепихе на предвиђено место на степеницама.
5. Потребно је да се један од робота попне на степенице.
Робот је пројектован да обави све задатке.
Овогодишња правила су дозвољавала да се праве два робота по екипи. Ми смо желели да
искористимо ову погодност јер у овом случају могуће направити већи број поена јер оба робота
заједно раде на савладавању задатка.
По презентацији правила и интерпретацији нејасних детаља уследило је изношење идеја од
стране ученикa и кометарисање предности и мана понуђених концепција. После отприлике
месец дана успели смо у начелу да се договоримо о главним механиким решењима тј. одредили
смо који механизме ћемо уградити на наше роботе. Упоредо смо се договрили које електронске
склопове ћемо користити. Неке смо већ имали развијене а договорили смо се које ћемо
покушати да развијемо у наредној години.
После набавке средстава за израду робота (механичких и електронских) у новембру смо кренули
са реализацијом робота. Израда механичких склопова и електронике се одвијала упоредо.
Ученици се сами определе на чему желе да раде премда их ми форсирамо да буду упућени у све
сегменте робота како би њихово знање било потпуније.
Израда механичких склопова подразумева коришћенје постојећих склопова и њихово
прилагођаванје тренутном задатку и израда потпуно нових за које је потребно направити
прототип тестирати на га и прећи на коначну реализацију. Ученици су нацртали техничке цртеже
на основу којих су нам спољњи сарадници израдили машинске делове. За монтажу је било
потребно два месеца, тако да су роботи били склопљени крајем месеца фебрура.
Искористили смо укупно 2 дц мотора и 4 серво мотора на великом роботу. Два за погон робота.
Два серво мотора су кориштена за хватање чаша са пинпонг лоптицама, а друга два за затварање
филмских клапни. Ове године први пут користимо и пнеуматику. Користили смо пнеуматски лифт
и пнеуматске хватаљке са којим смо слагали дрвене ваљке и правили рефлекторе. На малом
роботу су употребљена 2 ДЦ мотора за погон робота и један серво мотор за механизам који је
намештао црвене тепихе на степеницама.
Од електронике користили смо драјверска кола за погон, главну електронску плочу и помоћно
драјверско коло које је управљало осталим моторима у роботу. Драјверко коло за погон у
спрези са квадаратурним енкодерима управља радом погонских мотора, мери пређени пут и
коригује грешку. Тако да је робот у сваком тренутку „знао“ где се налази на терену. Главна
електронска плоча садржи главни микроконтролер који управља свим склоповима у роботу. Сву
електронику су реализовали ученици.
Последњи месец пред такмичење потрешен је на програмирање робота и отклањање
недостатака који су се показали када је почело тестирање. Програмирање подразумева
непрекидно мењање програми у учестало тестирање у којем су учествовали сви чланови екипе.
Приликом тестирања се смишљају могуће тактике за такмичењеи откривају мане које нису
предвиђене при пројектовању робота. Ове године је посебно било тешко јер смо правили два
робота што значи да је било потребно дупло више времена и дупло више ученика који активно
учествују у раду. Нај већи проблем је била синхронизација између наша два робота, да не
сметају један другом тј. да не дођу у конфликт.
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Наше национално такмичење одржано је 24. априла 2015. године на Спенсу у Новом Саду. На
такмичењу је учествовало 17 екипа. Са ФТН-а је учествовало 11 екипа, са ЕТФ из Београда
учествовале су три екипе, из Суботице је учествовала једна екипа, а била је и једна екипа из
Француске. Наш тим под називом Елецтропионеер је једини средњешколски тим који је
учествовао на такмичењу. У укупном пласману наша екипа је заузела четврто место. Овим
пласманом нисмо се квалификовали за међународно такмичење Еуробот2015 које се одржало у
Ивердону у Швајцарској. На поменутом такмичењу ове године нисмо постигли запажен резултат.
Ученици који су похађали секцију:
1. Горан Гостојић
2. Александар Лугоња
3. Гојковић Огњен
4. Петар Кобиларов
5. Ботић Милош
6. Вукашин Петровић
7. Данијел Судар
8. Никола Пантелић
9. Стефан Козомора
10. Тимон Чикош
11. Вања Стојиљковић
12. Вајда Бела
13. Александар Стојановић
14. Саша Серафимовски
15. Павле Кукавица
16. Филип Ђорђевић
17. Силард Гал
18. Андрејевић Предраг
19. Давид Чипкар
Професор ментор: Васо Бјелица, дипломирани инжењер електротехнике.
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Кабинет за роботику

Извештај о раду драмске секције
Драмска секција под руководством професорки Еве Видец и Јелене Јакшић састала се у фебруару
месецу школске 2014/2015. године са жељом да припреми пригодан програм за Дан школе. По
жељи ученика, одабрана је комедија Бранислава Нушића „Сумњиво лице“. Професорка Јелена
Јакшић је била задужена за режију, а професорка Ева Видец за музички део у представи. Глумци
су, наравно, били ученици Школе: Игор Стефановић, Јован Ћосовић, Тамара Веселић, Тара Јовић
(Т44), Марко Ничић (Т43), Милорад Рабреновић (А41), Пепић Љувбомир (Т36), Роберт Хип (А21) и
Андреа Танчић (Т24).
Секција се састајала три пута недељно (термини су договорени тако да ученици не изостају са
редовне наставе).
Представа је изведена 15.05.2015. Крајем маја се поново састала у истом саставу и под истим
руководством јер је представа поновљена за испраћај матураната 22.06.2015. године.
9. 10. 2014. године ученици драмске секције верске наставе били су у Идвору, родном месту
Михајла Пупина. Имали смо ту част да на позив Стевaна Капунца, директора музеја Михајло И.
Пупин, изведемо представу “Михајло Пупин –бесмртни витез науке и човечанства“. Ова
представа је први пут изведена за дан школе 16. 5. 2013, а поводом великог јубилеја 100 година
од изградње зграде и 50 година од како је наша школа постала ЕТШ “Михајло Пупин“, а од тад
је представа више пута извођена.
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Представа је урађена по сценарију и у режији Љиљане Перишић-Бурсаћ, професорке верске
наставе - православног катихизиса.
У представи су глумили: Милијан Јоветић, Дијана Аврамовић, Маријана Негру, Никола Боришев,
Никола Младеновић, Лука Будиша, Милан Милинковић, Милан Гордић, Никола Игњатовић,
Василије Бурсаћ, Милош Стјепановић и Жељка Грујић.
Техничка подршка: проф. Радмила Хајдер, Константин Стакић, Урош Илић.
По први пут у улози одраслог Михајла Пупина опробао се Милијан Јоветић, ученик другог
разреда Гимназије Светозар Марковић и изванредно је одглумио Пупинов лик. Иако је Милијан
Јоветић имао мало времена да се припреми за тако велику улогу, он је ипак успео да се у току
септембра месеца припреми и да буде достојна замена нашем бившем ученику Стефану Тулаћу
који је лик Пупина фантастично тумачио, али овај пут због обавеза на факултету није могао
учествовати.
Као и увек у Идвору су нас предивно дочекали и уживали смо у дружењу са нашим домаћинима
и бројним гостима који су тог предивног јесењег дана посетили Пупиново родно место.
Представу смо извели три пута: за публику у Идвору, за потребе РТС и на крају смо извели
представу у целости да би био направљен снимак представе за виртуелан музеј у Идвору, а и за
нашу школу. Публика је дугим аплаузом поздравила учеснике представе. Након успешног
извођења представе мештани Идвора су нам прилазили и дивним речима изражавали своју
захвалност и радост што смо дошли у Идвор да учинимо прославу великог јубилеја још лепшом.
Био је то предиван дан који ће свима остати у дивној успомени, а на фантастичној организацији
целог пута захваљујемо се помоћнику директора проф. Радмили Хајдер.
Наша позоришна представа о Михајлу Пупину изведена је и у Гимназији "Светозар Марковић“, а
поводом јубилеја 160 година од рођења славног научника. И пре и након представе наши
ученици и професори су имали предивно дружење са ученицима и професорима Гимназије који
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су нас срдачно дочекали и пружили нам све што је потребно да би се сцена прилагодила
извођењу ове представе.

Извештaiј са такмичења

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПРОГРАМИРАЊА
БЕОГРАД, Висока школа електротехнике и рачунарства, 29.03.2015.
Дана 29.03.2015. оджано је друго по реду државно такмичење из програмирања ученика
електротехничке школе, на Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду. На државно
акмичење су се, након одржаног школског такмичења на коме је учествовало 29 ученика,
пласирали следећи ученици:

Извештај са 6. Републичког такмичења из Мултимедија
На Републичком такмичењу из Мултимедија одржаном у Београду, у недељу 22. марта 2015. ,
наши ученици и школа су постигли изванредан успех освојивши I место у укупном пласману
школа, док су појединачно сви били пласирани међу првих десет такмичара.
Вукашин Васиљевић из одељења Р42 освојио је сребрну медаљу и 2. место, Милош Делић, Т43
освојио је похвалу и пласирао се на 5. место, а Марко Ничић, Т43 освојио је похвалу пласиравши
се на 10. место.
Ментор ученицима је био Игор Иванов, који је освојио 2. место међу најбољим менторима.
У ревијалном делу такмичења, наш филм на тему Покрет заузео је 2. место на основу гласoвa
публике.
Овим успехом смо по трећи пут постали републички прваци у укупном пласману школа, што није
успело ни једној од школа до сада.

XXI РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА, 9.05.2015. Нови Сад
•

•

Такмичило се 109 ученика из десет градова у Војводини, у 4 категорије: ОЕТ1, ОЕТ2,
Електроника и Енергетска електроника. Ученици наше школе показали су изванредне
резултате, јер су у три категорије заузели прва места.
ОЕТ1:
Име и презиме
ученика

Образовни профил

Ментор

Школа

1

Панић Дарко

Електротехничар
информационих технологија

Вујичић Томка

ЕТШ "Михајло
Пупин" Нови Сад

2

Стефан Вуковић

Електротехничар
информационих технологија

Жељко Вулин

ТШ "Михајло
Пупин"Инђија

Страна 56

Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад
Извештај о раду за школску 2014/2015.
Јововић Милица

Електротехничар
информационих технологија

Вујичић Томка

ЕТШ "Михајло
Пупин" Нови Сад

4

Елена Стојковски

Електротехничар
информационих технологија

Ненад Цветковић

5

Зорица Петровић

Електротехничар
телекомуникација-оглед

Весна Плавшић

Школски центар
„Никола Тесла“
Вршац
ТШ "9.Мај" Бачка
Паланка

6

Никола Зорић

Електротехничар рачунара

Јасмина Алмаши

6

Вукомановић Милош

Електротехничар рачунара

Имре Холо

6

Бабијановић Дарко

Електротехничар рачунара

Пајчин Војислав

•

•

Техничка
школаКикинда
Техничка школа
„Иван Сарић“
Суботица
ЕТШ "Михајло
Пупин" Нови Сад

ОЕТ2:
Презиме и име

место

•

2

1

Богдановић Дејан

2

Јокановић Милан

3

образовни профил

Електротехничар рачунара

Ментор

Школа

Иђушки Меленко

Средња техничка
школа Сомбор

Електротехничар рачунара

Вујичић Томка

ЕТШ "Михајло
Пупин" Нови Сад

Хложан Андреј

Електротехничар рачунара

Јанко Хложан

ТШ "9.Мај" Бачка
Паланка

4

Церовић Петар

Електротехничар
информационих технологија

Вујичић Томка

ЕТШ "Михајло
Пупин" Нови Сад

5

Родушек Владимир

Електротехничар
информационих технологија

Вујичић Томка

ЕТШ "Михајло
Пупин" Нови Сад

Електроника:
1

Зорић Бојана

Електротехничар електронике

Радуновић
Данило

ЕТШ "Михајло Пупин"
Нови Сад

2

Стакић Константин

Електротехничар рачунара

Радуновић
Данило

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови
Сад

3

Ињац Слободан

Електротехничар рачунара

Радуновић
Данило

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови
Сад

4

Солда Михајло

Електротехничар рачунара

Паповић
Дарко

4

Стјепановић Милош

Електротехничар рачунара

Радуновић
Данило

Средња техничка школа
„Михајло Пупин“ Кула
ЕТШ "Михајло Пупин" Нови
Сад

Енергетска електроника:
1

Рашковић Милан

Анђелковић Раде

Електротехничар
процесног
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управљања
2

Врачарић Дејан

Анђелковић Раде

3

Милорад Поноћко

Јасна Благојевић

4

Хмирак Даниел

Анђелковић Раде

5

Николић Ненад

Анђелковић Раде

Електротехничар
термичких и
расхладних
уређаја
Електротехничар
енергетике
Електротехничар
процесног
управљања
Електротехничар
процесног
управљања

Томка Вујичић са награђеним учеником
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Награђени ученици са менторима Скоко Сашом и Анђелковић Радомиром

Награђени ученици из електронике са ментором Радуновић Данилом

На републичко такмичење, које је одржано 31.05.2015. у ЕТШ „Никола Тесла“ у Нишу пласирали
су се следећи ученици: ОЕТ 1: Дарко Панић Милица Јововоћ Дарко Бабијановић (ментор Томка
Вујичић), ОЕТ2: Милан Јокановић, Петар Церовић, Владимир Родушек (ментор Томка Вујичић),
Електроника: Бојана Зорић, Константин Стакић, Слободан Ињац, Милош Стјепановић (ментор
Данило Радуновић), Енергетска електроника: Рашковић Милан, Врачарић Дејан, Хмирак Даниел,
Николић Ненад (ментор Радомир Анђелковић). Милица Јововић освојила је похвалу (13.место из
ОЕТ1), а Бојана Зорић трећу награду из електронике.
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МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ФИЗИКА
Наши ученици Вајда Бела и Бојанић Радослав пласирали су се на државно такмичење из физике
(ментор проф.Затезало Миодраг у пензији и Гордана Танурџић). Такмичење је одржано од 25 до
27 априла у Новом Саду. Ученици су освојили похвалу за учешће на такмичењу, на коме учествују
ученици гимназија из целе Србије.

МАТЕМАТИКА
Стручно веће математике је узело учешће у организацији и реализацији школског такмичења из
математике.
Школско такмичење из математике је одржано у првој недељи децембра, у периоду од
01.12.2014. до 05.12.2014. године. Учествовао је 74 ученика.
Државно такмичење из математике за ученике средњих школа орджано је у Зајечару 28.02.2015.
године од 10 до 14 часова у Гимназији Зајечар. На такмичење се пласирао ученик Лука Марић из
одељења ИТ3. Ментор ученика је наставник математике Тања Радаковић. Ученик Лука Марић се
такмичио у Б категорији у којој се такмичило 235 ученика гимназија природног и општег смера.
Пласирао се на 51. место од 57 ученика треће Б категорије.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
У марту 2015. године одржано је школско такмичење чији је организатор била наша професорка
Неда Цревар-Симић. Наши ученици Федор Марковљев и Предраг Вуков пласирали су се на
Републичко такмичење.
19.04.2015. године одржано је републичко такмичење из енгеског језика. Иако наши ученици
нису успели да се пласирају у првих петнаест места, ово је био велики успех за нашу школу.
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
10.12.2014.године на Рибарском острву у Новом Саду у организацији Достигнућа младих
одржано је такмичење из предузетништва под називом „Пословни изазов“. На такмичењу су
учествовали ученици четврте године. Запажени успех на такмичењу остварили су ученици:
Васиљевић Вукашин (Р42) и Јовић Тара (Т44). Ментори су биле професорке Тамара Степановић и
Тамара Товиловић.
Национално такмичење одржано је 26. и 27.02.2015. године у Београду. Екипа у којој је
учествовао Вукашин Васиљевић, освојичла је друго место.

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Комисија за избор ученика генерације је 21.04.2015. године расписала Конкурс за избор
ученика генерације за школску 2014/15. годину.
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Након пријема документације, комисија је 01.06.2015. одржала састанак на коме је вредновала,
тј. бодовала предложене кандидате. Констатовано је да сви кандидати испуњавају услове
прописане Правилником о избору ученика генерације ЕТШ „Михајло Пупин“.
Комисија за избор ученика генерације је јавно огласила ранг листу кандидата на седници
Наставничког Већа одржаној 02.06.2015. године. Једногласном одлуком Наставничког Већа ЕТШ
„Михајло Пупин“, због изузетног залагања и посвећености школи, за ученика генерације су
изабране две ученице, а то су Негру Маријана и Мандић Маја.

Ученица генерације – Мандић Маја
Ученица Мандић Маја је показала изузетан успех током школовања. У првој години је
руководила одељенском заједницом. Учествовала је на школском такмичењу из математике у
првој, другој и трећој години. Такође, учествовала је и на такмичењу из ОЕТ у првој и другој
години. Маја је своје изузетне вештине показала и у спорту учешћем у одбојкашкој екипи кроз
све четри године школовања. Такође, своју креативност је истакла кроз драмску и секцију
роботике, као и учествовањем у школском хори и разним литерарним конкурсима током ове
четри године школовања.У саставу Јуниорске репрезентације Србије учествоала је на Европском
првенству у ватерполу за жене у Инстанбулу у септембру 2013. године и освојила 12. место.
Представљала је ЕТШ на Tesla Global forumu као и радионицама о књижевности, енергетици,
физици, драмској радионици, на Фрушкој Гори, у хотелу Норцев.

Ученица генерације – Маријана Негру
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Ученица Маријана Негру је такође показала изузетан успех током школовања. Руководила је
одењенском заједницом. Учествовала је на такмичењу из ОЕТ2, затим из математике као и на
такмичењу „Кенгур без граница“. Своје вештине и креативност је показала кроз учествовање у
драмској секцији као и школском хору. Маријана је редовно похађала наставу фондације
„Центар за младе таленте“. Учествовала је на првом Теслином кампу у оквиру Тесла Глобал
Форума када је са осталим ђацима извела радионицу – игроказ о Тесли и Пупину.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ
Сарадња ЕТШ Михајло Пупин и Техничким школским центром из Крања - Словенија у школској
2014/15. години реализована je кроз контакте са управом школе. Нажалост, није било средстава
да се током школске године обави размена ученика.
Сарадња са СШ Арпад из Секешфехервара – Мађарска у школској 2014/15. години настављена је
кроз посету директора и наставника нашој школи.
Пошетком школске године имали смо и посету директора са сарадницима из Техничке школе
"Руђер Бошковић",Винковци.
Директор школе посетио је фирму "R + S" из Фулде, Немачка, ради успостављања сарадње са
школом из истог места, у оквиру пројекта увођења елемената дуалног образовања у занатска
занимања и будуће размене ученика.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
У школској 2014/2015. години директор школе обављао је следеће редовне и додатне
активности ради остварења циљева предвиђених Програмом рада школе, у складу са законским
обавезама и ради унапређења васпитно-образовног рада. Ове активности обухватају:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Побољшање квалитетa наставе
Унапређивање материјалних услова рада у радионицама и лабораторијама
Сарадњу са сервисима и радним организацијама, уз бољу контролу практичне наставе
Остваривање увида у дневну организацију рада школе
Учешће у раду Школског одбора
Припреме и реализацију седница Наставничког већа
Учешће у раду стручних органа у школи
Промоцију школе ради остварења плана уписа
Унапређивање рада секција
Активно учествовање у реформи образовања
Обнављање међународне сарадње
Сарадња са стручним телима и организацијама

Побољшање квалитета наставе
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Квалитет наставе континуирано је унапређиван током школске 2014/2015. Систем кабинетске
наставе функционише, електронски распоред часова урађен је на време и постављен на сајт
школе. Сама настава праћена је у више сегмената:
•
•
•
•

теоријска и стручна настава
извођење практичне наставе
реализација допунске и додатне наставе
праћење рада секција

Настава је стручно заступљена и изводи се по предвиђеном распореду. После потписивања
уговора са радним организацијама, ученици су распоређени на реализацију практичне наставе.
Настава је увођењем специјализованог кабинета унапређена у сегменту примене
мултимедијалних технологија.Сарадња са привредом је, обзиром на економске потешкоће,
задовољавајућа, а недостатак новца у буџету одразио се на финансирање материјала и опреме
за извођење наставе. Посебан напредак остварен је у сарадњи са предузећима која су дала
подршку увођењу новог образовног профила – Електричар.
После анализе на првом тромесечју наложено је појединим предметним наставницима да
појачају број часова допунске наставе. Допунска и додатна настава реализоване су у складу са
потребама ученика, али је и даље присутан проблем слабе присутности ученика.
Мултимедијална учионица бр. 105 показала се као одлично решење.

Унапређивање материјалних услова рада
Залагањем наставника и ученика школе и уз велику помоћ предузећа Енерготехника – Јужна
Бачка у току августа 2015. пуштена је у рад још једна мултимедијална учионица бр. 40 са
комплетном опремом (два ЛЦД ТВ-а, рачунар, озвучење, Интернет ...) која има додатну улогу и
као кабинет немачког језика. Како су сви ученици одељења Електричар изразили жељу да уче
намачки језик као факултативни, обезбеђени су им бесплатни уџбеници и настава немачког
језика за њих почиње у септембру 2015.
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Захваљујући посебном режиму распореда, кабинет је убрзо постао место где су се могле
исказати све предности коришћења мултимедије у настави. Доградњом наменског прогрма
кабинет је ускоро оспособљен и за видео-конференцијску везу. Током априла из овог кабинета
праћен је пренос уживо (тзв. live-streaming) презентације колега из Београда (школа ITHS).

Настављене су активности око изградње регионалног центра за обновљиве изворе
енергије. Већи део опреме је стигао у школу и током године радило се на инсталацији исте и
припреми школског простора. У току је набавка соларне електране која прати кретање сунца.
Монтажа је предвиђена за септембар 2015.
Током школске године уређени су рачунарски кабинети бр. 24., 25 и 26. У сарадњи са
фирмом SBB постављен је оптички кабел између главног објекта школе и објекта у Школској
улици, за потребе видео надзора, интернета и вежби ученика на смеру за телекомуникације.
Завршени су послови око реконструкције подова у седам учионица и постављени
вентилатори у радионицама у сутерену.
Комплетно је реконструисана мрежа паник расвете у школи, захваљујући донацији
компаније "Дунав".
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Сарадња са сервисима и радним организацијама
Почетком школске године упоредо са потписивањем уговора са сервисима и радним
организацијама остварен је директан контакт са сервисима за извођење практичне наставе и та
сарадња била је веома добра. Настава у блоку такође је реализована уз подршку вишегодишњих
сарадника из привреде.
Посебан печат сарадњи са привредом дао је велики одзив фирми које траже ученике са
образовног профила – Електричар, посебно Енерготехнике – Јужна Бачка, Нови Сад, која је,
заједно са немачком агенцијом GIZ омогућила контакте са партнерском фирмом "R+S" из
Немачке. Захваљујући наведеним сарадницима стигао је позив да се успостави сарадња,
размена ученика и професора са школом "Ferdinand-Braun" у месту Фулда, Немачка.

Дневна организација рада школе
У погледу организације рада школе је задржала праксу кабинетског рада која је дала добре
резултате. Од велике помоћи је и Медијатека, која ради у обе смене.
У току лета израђен је нови распоред часова, који је постављен на Интернет страницу школе.
Распоред дежурства наставника је сада саставни део распореда часова наставника.
Као илустрацију оптерећености школе свим видовима додатних активности наводимо део
послова и догађаја током школске године:

Учешће у раду Школског одбора
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Директор школе присуствовао је седницама Школског одбора, извештавао о активностима
Школе и о питањима везаним за његове обавезе у односу на Школски одбор као орган
управљања Школом.

Припреме и реализација седница Наставничког већа
У току школске године припремане су и реализоване планиране седнице Наставничког већа,
сагласно Плану рада школе.

Учешће у раду стручних органа у школи
Директор школе учествовао је у раду стручних органа у Школи, сагласно обавезама које
проистичу из законских и интерних школских аката. Рад стручних већа и Педагошког колегијума
могао би се у неким сегментима унапредити, иако је током целе школске године недостатак
средстава спутавао реализацију предложених садржаја.Извештаји о раду стручних органа су
саставни део овог Извештаја.

Промоција школе
Школа је континуирано током године радила на промоцији својих активности, у циљу изградње
имиџа квалитетне и стабилне образовне установе.
Овде посебно треба истаћи:
•

•
•
•
•
•

Учешће на сајму образовања у Новом Саду, где смо имали запажен и атрактиван простор.
Анализе из претходне године показале су да је добар део уписаних првака добио
квалитетне информације за упис управо на овом Сајму.
Учешће у Лиги школских бендова
Ућешће у програмима промоције по основним школама (екипа наставника школе обишла
је основне школе у граду и окружењу и активно промовисала план уписа)
Наступи на локалним ТВ станицама и писаним медијима (посебно секција роботичара)
Учешћена ″ТеслаФесту″
Промоција новог образовног профила - Електричар

Активности на реформи образовног система
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Током школске године наставници Школе били су активни на пословима око реформе подручја
рада Електротехника, било кроз комисије у саставу Заједнице електротехничких школа Србије,
било кроз активности Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Раду Комисија за израду наставних планова за образовни профил – Електричар запажен
допринос дао је професор Богдан Павловић.

Међународна сарадња
Због недостатка средстава, није било посебних активности, осим отварања сарадње са школом
из Немачке (уз подршку GIZ-а).

Сарадња са стручним телима и организацијама
Настављена је интензивна сарадња са градском Агенцијом за енергетику, проширена је и
сарадња са предузећем ″SBB″, Eнерготехника – Јужна Бачка и SchnederDMS.
Наставници школе, чланови Друштва за осветљење Србије били су активни у раду и активностим
тог удружења.
Школа је активно учествовала и у активностима Заједнице електротехничких школа Србије.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ЗА ОПШТЕОБРАЗОВНО
ПОДРУЧЈЕ
На место помоћника директора за општеобразовно подручје за школску 2014/2015.годину
постављени су професор географије, Николић Стојанка и професор теоријске наставе са
вежбама, Бјелица Васо. У периоду који је уследио трудили смо се да своје обавезе извршавамо
одговорно и у складу са задатим роковима.
Нова школска година је обезбедила услове за несметани рад, односно за бављење пословима из
делокруга рада помоћника директора.
Школска година почела је израдом Извештаја о раду школе за 2013/2014. годину. По предаји
наставних планова и програма за групу предмета из општеобразовних предмета приступљено је
њиховом прегледању.
Следећи посао је било попуњавање статистичких образаца који редовито, у том периоду године
стижу. Овај посао је урађен уз свесрдну помоћ референата за ученичка питања.
Почетком школске године школу су посетили члан Градског већа за образовање, Владимир
Јелић, начелница Градске управе за образовање, Лидија Томаш и Дејан Слијепчевић, власник
фирме ГАТ. Том приликом у свечаној сали оджана је конференција за новинаре поводом
завршетка радова на кровном покривачу школе.
Страна 67

Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад
Извештај о раду за школску 2014/2015.

У октобру је у свечаној сали школе одржана промоција ФК "Војводина". Великом броју
одазваних ученика обратили су се чланови Управе клуба и најуспешнији фудбалери "Војводине".
Истог месеца, у школи је одржан дводневни семинар за наставнике средњих школа у оквиру
пројекта "Подршка ЕУ средњем стручном образовању".
Како је брзо следило прво тромесечје, извршена је контрола Књига евиденције да би се видело
стање оцењености ученика, као и провера одржавања допунске наставе.
И ове године, у организацији Ученичког парламента и професора Стане Макевић и Небојше
Амиџић, одржана је хуманитарна свирка "Слаткиш за децу из свратишта".
У новембру је одржано међународно такмичење из информатике "Дабар", на којем је један наш
ученик освојио бронзу и пласирао се на даље такмичење.
Током децембра, одржана су два стручна скупа: "Припремна настава према стандардима ОЕБС-а
и стручни скуп намењен наставницима основних школа која учествују на Тесла Инфо Купу који се
одржава сваке године у нашој школи. Оба скупа организовао је колега Коња Жолт. Колега Коња
Жолт и Кираљ Карољ организовали су и стручну трибину - радионицу за ученике који слушају
наставу на мађарском језику "Подизање компетенција ученика за стручни српски језик".
По завршетку првог полугодишта, а после и на крају наставне, односно школске године
организоване су и одржане седнице одељењских већа на основу којих су поднети извештаји
наставничком већу о успеху ученика, изостанцима и васпитно-дисциплинским мерама.
У јануару месецу, учествовали смо у припреми школске Славе Свети Сава и организацији коктела
у зборници школе. Представу под називом „Свети Сава и прича о два села“, припремила је
професорка веронауке Љиљана Перишић Бурсаћ а наступ хора Ева Видец.
Крај фебруара био је у знаку организације наступа наше школе на Сајму образовања ”Путокази”.
Ученици су активно учествовали на Сајму образовања и у најбољем светлу представили нашу
школу.
Екскурзије нису реализоване због измена у законским одредбама по којима се екскурзија
третира као јавна набавка. Министартсво просвете се није огласило по питању давања смерница
за организацију екскурзија, па организација није била могућа.
У марту су наши матуранти учествовали на такмичењу из опште културе и предузетништва
"Фимек награђује знање" у организацији Фимека и ове године нису освојили запажен резултат.
У априлу су, у циљу промоције школе и уписа ученика у школску 2014/2015.годину, организована
„Отворена врата школе“ под координацијом помоћника директора. Школска врата, кабинети,
учионице, радионице били су отворени за све будуће средњошколце и њихове родитеље, а
наши професори и ученици помогли су дајући им све неопходне информације за упис у школу.
У априлу мају месецу приступило се пословима око организације прославе Дана школе.
Представу „Сумњиво лице“ припремила је професорка српског језика и књижевности, Јелена
Јакшић, наступ хора професорка музичког Ева Видец, а мушке певачке трупе професор Момир
Предојевић.
Крајем маја активно смо учествовали у организовању прославе матурске вечери у хотелу „Парк“
у Новом Саду и "Хајат" у Београду.
25.04.2015. помоћник директора Васо Бјелица водио је ученике роботичке секције на такмичење
из роботике под називом Еуробот. На овом такмичењу школска екипа у конкуренцији од
петнаест универзитетских тимова освојила је четврто место.
У јуну месецу у Свечаној сали школе одржана је приредба за испраћај матураната чији програм је
осмислила колегиница Јелена Јакшић. Том приликом су проглашене две ученице генерације али
и најбољи ученици матурантских одељења, који су добили поклон и похвалницу наше школе.
Колегинице Аранка Хорват Фараго и Ева Видец заједно су радиле приредбу за испраћај
мађарских матураната.
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Током јуна и јула 2015. били смо усмерени ка организовању поправних, разредних, матурских и
завршних испита, заједно са колегиницама Радмилом Хајдер и Елизабетом Алиђукић и
референтима за ученичка питања.
Током целе школске године активно смо учествовали у организацији Испита за лиценцу, који су
се одржавали у нашој школи.
У јулу месецу акценат је био на подели часова када је у питању општеобразовно подручје.
Одређене су и старешине првих разреда. Активно смо учествовали у припреми и реализацији
уписа нових ђака у нашу школу.
Током школске године праћен је рад разредних старешина тамо где је то било потребно, а на
основу тога је остварена сарадња са педагошко-психолошком службом у смислу саветовања и
коначног доношења одлука.
Са педагошко-психолошком службом је сарадња била интензивна и када се радило о
спровођењу васпитно-дисциплинских поступака и изрицању васпитно-дисциплинских мера, при
чему је њихова сугестија била од велике важности.
Сарадња са Саветом родитеља је била у потпуности остварена са оним родитељима који су
редовно долазили на састанке.
Поред повременог контролисања Књига евиденције, контролисани су и записници,
сведочанства, матичне књиге, дипломе, нарочито на крају наставне, односно школске године.
Током школске године присуствовали смо и учествовали у раду седница Педагошког колегијама,
активно учествовали у организацији семинара који су били намењени наставницима школе у
школским просторијама, школских и такмичења из области општеобразовних предмета као и
организацији пута за одлазак ученика на остала такмичења из области општеобразовних
предмета.
Помоћник директора Васо Бјелица координирао је и спроводио набавку опреме и материјала и
учествовао у пословима припреме и надгледања око реновирања школе.
Поред горе наведених активности обављали смо и друге послове по налогу директора школе.

ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА СТРУЧНУ НАСТАВУ
Рад у Наставничком већу
Са осталим помоћницима директора учествовала у припреми седница Наставничких већа и
присуствовала свакој седници. Председавала двема седницама Наставничког већа, због
спречености директора.
Одељенска већа – присуствовала седницама Одељенских већа на крају сваког класификационог
периода (4.седнице) по посебном распореду.
Педагошки колегијум - Учествовала у припреми и раду свих седница Педагошког колегијума.
Стручна већа – координирала радом стручног већа Енергетике, Електронике и телекомуникација
и Рачунарства и аутоматике, као и радним групама за Телекомуникације, Основе
електротехнике, Електронике и Аутоматике.
Административни послови: Израда решења о пуној и непуној норми и о 40-часовној радној
недељи за све наставнике, решења о заменама. Учествовала у административној припреми
документације за јавне набавке.
Набавка опреме – учествовала у анализи потреба за опремом и потрошним материјалом по
кабинетима и припреми документације за набавку истих.
Организација наставе – Извршила поделу часова из струке по наставницима и учествовала у
припреми података за израду распореда часова. Организовала замене у случаје вима одсуства
наставника. Учествовала у корекцијама распореда часова (Распоред израдили: Љиљана Глишић,
Страна 69

Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад
Извештај о раду за школску 2014/2015.

Тања Радаковић и Небојша Богићевић). Учествовала у прављењу распореда за полагање испита
ванредних ученика, испита по приговору, матурских и завршних испита. Председавала
седницама Испитног одбора и правила извештај са истих. Учествовала у организацији полагања
стручних испита за лиценцу наставника из других школа у нашој школи.
Рад са ученицима и родитељима – Присуствовала на две седнице Савета родитеља. Учествовала
у дисциплинским поступцима за ученике.

Организација манифестација и прослава
Култура сећања -9. ОКТОБАР - Одлазак у Идвор – посета Пупиновом родном месту и Пупиновом
музеју у Идвору – драмска секција верске наставе са професорком Љиљаном Перишић-Бурсаћ.
Срдачно нас је дочекао и угостио директор Пупиновог музеја Стеван Капунац, изведена је
представа „Михајло Пупин – бесмртни витез науке и човечанства“ (сценарио и режија Љиљана
Перишић Бурсаћ) у оквиру прославе 160 година од рођења Михајла Пупина.
Организација прославе Школске славе Светог Саве – Пригодну приредбу припремила је Љиљана
Перишић Бурсаћ са ученицима – „Свети Сава и прича о два села“ уз хорску пратњу хора ЕТШ
професорке Еве Видец.
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Организација прославе Дана школе – Приредбу „Сумњиво лице“ припремила је професорка
Јелена Јакшић са ученицима. Музичка пратња тамбураши ЕТШ, певачка група ЕТШ професора
Момира Предојевића и Хор ЕТШ професорке Еве Видец.

Испраћај матураната – изведена је представа „Сумњиво лице“ у режији професорке Јелене
Јакшић и додељена признања и похвале матурантима. Ученице генерације за 2015/2016. Годину
су Маријана Негру и Маја Мандић.
Тесла глобал форум - secret connection summit, трећи по реду одржан је 10.07. до 14.07.2015. на
Фрушкој Гори. Са професорком верске наставе Љиљаном Перишић Бурсаћ организовала пријаву,
одлазак, смештај и део активности наших ученика на овој манифестацији. Посетили смо и
манастир Шишатовац, за који је Никола Тесла био вишеструко везан.
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Ученици су били смештени у кампу на Андревљу, а учествовали су у бројним радионицама.
Директор Милан Вукобрат добитник је овогодишље награде „Теслина голубица“ за промоцију
науке.

Организација такмичења
Организовала Школско такмичење из Основа електротехнике 1, Основа електротехнике 2,
Електронике и енергетске електронике. Организовала 21.Регионално такмичење ученика
електротехничких школа, које је одржано у нашој школи 09.05.2015.
Организовала пријаву и одлазак ученика и њихових ментора на 21.Републичко такмичење из
Основа електротехнике 1, Основа електротехнике 2, Електронике и енергетске електронике које
је одржано у Нишу, ЕТШ „Никола Тесла“.
Организовала одлазак ученика на Државно такмичење из Мултимедија и Програмирања.
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Израда рекламног материјала – за потребе медијске промоције школе урадила припрему за
штампу рекламног материјала. Организовала штампање флајера, мајица, качкета.

Сарадња са локалном заједницом
Организацијапромоције фирме Еипикс у оквиру недеље програмирања.
Организација промоције фирме ДМС-Шнајдер електрик и присуство додели признања и похвала
ученицима након савладане школе програмирања и математике, а у организацији Центра за
младе таленте – ДМС – Шнајдер електрик.
Организација одласка ученика на праксу на Универзитет Сингидунум – образовни профили
Електротехничар мултимедија и Електротехничар рачунара

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
На место организатора практичне наставе ступила сам 01.09.2009. године. Моје активности у
школској 2014/2015. години биле су:
Опис активности

Време реализације

1

Направила распоред практичне наставе у блоку за Септембар 2014. године
школску 2015./2016. годину

2

Aнгажовање при изради уговора и распоређивању Током целе школске године
ученика за практичну и блок наставу у сервисе и
предузећа

3

Праћење рада и документације наставника који Током целе школске године
обилазе ученике на пракси у сервисима

4

Учествовала у изради плана уписа за школску Децембар 2014. године
2015/2016

5

Организовала
семинар
стандардима ОЕБС-а

6

Припрема и реализација школског такмичења за Март 2015.
аутоелектричаре и електротехничаре за електронуку
на возилима

7

Учествовала у организацији отворених врата школе. Субота
Школу посетило преко 100 ученика основаца.
05.04.2015.

8

Организовала замене за одсутне наставнике

9

Са
педагошко-психолошком
службом
школе Током целе школске године
обилазила наставу, ради утврђивања квалитета
наставе, а у циљу подизања квалитета наставног

Напредно

учење
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процеса
10

11

Учествовала у организацији школског и регионалног Април, мај.
такмичења за ученике електротехничких школа из
основа електротехнике, електронике и енергетске
електронике. Наша школа је била домаћин
регионалног такмичења 09.05.2015.
Присуствовала седницама одељенских већа
Током целе школске године

12

Присуствовала
дисциплинским
поступцима
у Током целе школске године
утврђивању одговорности и изрицању васпитнодисциплинских мера ученицима

13

Оганизовала промоцију новог образовног профила Мај, јун 2015.
електричар: локалне телевизије, радио станице,
билборд, плакатирање по основним школама, дан
отворених врата, округли сто уз присуство социјалних
партнера , представник привредне коморе, телевизија
Организовала полагање матуре и завршних испита
Мај – јуни, август 2015.
године

14
15

Учествовала у формирању комисија и изради Током целе школске године
распореда полагања испита ванредних ученика

16

Учествовала у организацији разредних, поправних и Јуни, август 2015. године
испита по приговору

17

Сарађивала са ученицима и родитељима

18

Учествовала у организацији свечаности у нашој школи Током целе школске године
( Свети Сава, Дан школе, испраћај матураната..)
Учествовала у организацији уписа ученика у први Јули 2015.
разред

19
20

Током целе школске године

Са председником стручног већа практичне наставе и Јули 2015.
ауторима распореда припремила поделу часова за
практичну наставу за школску 2015/2016.

Организатор практичне наставе Елизабета Алиђукић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
Тим за промоцију школе су у школској 2014/15. чинили: Мудри Владимир, Радаковић Тања, Нађ
Дејан, Игор Иванов, Васо Бјелица, Скоко Саша, Живчић Зорица, Макевић Стана, Докић Ивана,
Самарџић Соња, Товиловић Тамара, Галоња Миливојка, Невидовчић Александар, Поповић Ристо,
Радуновић Данило, Николић Стојанка и Јовановић Зоран.
Изглед штанда је осмислио и уз помоћ управе школе реализовао Зоран Јовановић. Експонате су
припремили, заједно са ученицима, Петковић Жељко, Бјелица Васо, Скоко Саша, Невидовчић
Александар, Богићевић Небојша, Нађ Дејан, Иванов Игор, Павловић Богдан.
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Промоција школе је била веома успешна: штанд је био веома садржајан и интересантан,
посећеност веома велика од стране ученика осмих разреда основне школе.
Презентација, филм и објашњења ученика зашто су уписали нашу школу су изазвали
интересовање ученика осмих рареда.
У школи је 18.априла организована промоција „Отворена врата школе“, намењена ученицима
осмих разреда основне школе и њиховим родитељима. Осим презентације у свечаној сали
школе, чланови тима су показали посетиоцима учионице и кабинете у школи. У неким
кабинетима су могли да виде шта конкретно ученици уче на појединим смеровима и питају ако
имају питања везана за смерове које желе да упишу. На питања су одговарали чланови тима и
ученици који су учествовали у промоцији.

РАЗВОЈНИ ПЛАН -АКТИВНОСТИ
Према Развојном плану следеће активности су биле предвиђене:
1.
2.
3.
4.
5.

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ЕТОС
РЕСУРСИ

Настава и учење:
Одржани су састанци Педагошког колегијума и стручних већа на којима су дате смернице
за израду припрема часова у електронској форми. Наставници су у складу са својим
могућностима приступили изради припрема.
Организовани су семинари за примену нових наставних метода и савремених наставних
средстава: Moodle – електронски семинари и Напредно учење према стандардима ОЕБС-а.
Moodle електронским семинарима обучена је велика група наставника за коришћење ове
платформе.
Наставници су на почетку школске године у великој мери, поред писаног облика,
доставили наставне планове и у електронском облику.
Постигнућа ученика:
Рад са талентованим ученицима вршен је континуирано током школске године у виду
припрема за разна такмичења у струци и ван ње, што је резултирало добрим пласманом ученика
на свим ранговима такмичења (Извештај са такмичења део је овог документа и у њему су дати
прецизни подаци о успесима ученика).
Организована је припремна матура за сва огледна одељења у циљу постизања бољег
успеха на матурском испиту. Сви ученици који су стекли право да изађу на матурски испит у
јунском и августовском року у огледним одељењима положили су испит.
Подршка ученицима и етос:
У складу са Развојним планом, контрола реализације и сама реализација ове активности
поверена је педагошко-психолошкој служби која већ има уходане начине како да ученицима
помогне у проблематичним, а понекад и драматичним ситуацијама. Највећим делом се подршка
састојала у томе што су ученицима давани савети како да уче, како да организују своје дневне
обавезе и коме у школи да се обрате за било коју врсту помоћи. Ако би се ученици обратили
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служби када би проблем већ постао озбиљан, служба је таквим ученицима пружала свесрдну
помоћ и подршку, уз сарадњу са родитељима и управом школе.
Ученици су редовно информисани о догађајима и информацијама од значаја у школи
преко школског видео-бима и преко сајта школе.
Медијска промоција школе обављена је кроз манифестацију: Отворена врата школе и
сајам образовања. Регионално такмичење Тесла Инфо Куп за ученике 7. и 8. Разреда основних
школа по други пут је организовано у нашој школи.

Ресурси
Настављена је сарадња са школама из региона: Словенија, Мађарска, Македонија и
отпочела сарадња са електротехничком школом из Бања Луке.
Уређено је школско двориште – постављен нови травњак и засађено цвеће, постављене
жардињере и клупе за седење. Сређен је ходник у сутерену – санирана влага.
Опремљен је кабинет за оптичке телекомуникације у сарадњи са ФТН, а преко агенције за
енергетику школа је ушла у пројекат прекограничне сарадње са школом из Хрватске, а односи се
на обновљиве изворе енергије.
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