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 На пснпву шлана 81. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа „Службени 
гласник РС“ бр.62/2003. и шлана 33. Статута Електрптехнишке щкпле „Михајлп Пупин“, 
израђен је Извещтај п раду щкпле за щкплску 2010/2011. гпдину. 
 

Пплазне пснпве за израду Извештаја 
 
Извещтај п раду щкпле је интерни акт кпјим се сумира целпкупна делатнпст устанпве у тпку 
претхпдне щкплске гпдине и даје целпвита слика рада свих струшних пргана и служби щкпле. 
 

Статус шкпле 
 
Електрптехнишка щкпла „Михајлп Пупин“ нпси пвај назив пд 1993. гпдине, а пснпвана је 16. 
маја 1963. ппд називпм ЕШЦ „Михајлп Пупин“. Првпбитнп се налазила у центру града, у 
улици Нарпдних херпја. Шкплске 1975/1976. назив је прпмеоен у Центар за пбразпваое 
кадрпва електрпструке. Шкплске 1983/84 щкпла се сели на данащоу лпкацију, у Футпщку 17 
и меоа назив у СШЕС „Михајлп Пупин“. 
 
Електрптехнишка щкпла „Михајлп Пупин“ у Нпвпм Саду је устанпва у кпјпј се пстварује 
делатнпст средоег пбразпваоа и васпитаоа електрптехничке струке редпвних ушеника (III  и 
IV степен), ванредних ушеника и ушеника петпг степена, а на пснпву рещеоа Министарства 
прпсвете и Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое и културу.  
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УСЛОВИ РАДА 
 

Просторни услови рада  

 
Електрптехнишка щкпла „Михајлп Пупин“ налази се у щирем центру града и распплаже са 
две зграде: главнпм зградпм кпја се налази у Футпщкпј бр.17 и ппмпћнпм зградпм у 
Шкплскпј бр. 4. 
Главна зграда садржи: приземље, два спрата, сутерен и ппткрпвље.  
У сутерену се налази 9 радипница за праксу, 1 кабинет за ПЛЦ и микрпкпнтрплере, 1 
кабинет за тепријску наставу струшних предмета аутпелектришара и аутпелектрпнике, 
прпстприја за секцију рпбптике, прпстприја за припрему наставе наставника практишне 
наставе и прпстприје дпмара щкпле. 
У првпм нивпу приземља је велика фискултурна сала, гаража за щкплски аутпмпбил и 
прпстпр некадащое кантине кпји је у фази припреме за лабпратприју за пптишке 
телекпмуникације у сарадои са ФТН. У виспкпм приземљу налази се 7 ушипница,  6 
рашунарских кабинета, кабинет за истприју, кабинет за телекпмуникације, кабинет за 
аутпматику, припремни кабинет за наставнике, прпстприја за ппмпћнп технишкп пспбље, 
мала фискултурна сала за гимнастику и канцеларија за референте за ушенишка питаоа. У 
приземљу је смещтен и ушенишки клуб, у прпстпру некадащое ушипнице бр. 29. 
На првпм спрату је збпрница са спбпм за пријем рпдитеља (уједнп и струшна библиптека, 
и интернет прпстприја) и кафе кухиопм. Такпђе се на пвпм нивпу налазе и канцеларије 
директпра, ппмпћника директпра, секретара щкпле, рашунпвпдства , педагпщкп 
психплпщке службе, медијатека у кпјпј се врщи кппираое наставнпг материјала, 
издаваое наставних средстава (лаптпп рашунари, прпјектпри, прејекципна платна) , 11 
ушипница, кабинет за мултимедију и припремна прпстприја за наставнике тепријске 
наставе са вежбама из пбласти мултимедија, те рашунарски  кабинет, две лабпратприје за 
вежбе из пснпва електрптехнике. На другпм спрату је свешана сала щкпле, 18 ушипница, 
припремни кабинет за наставнике страних језика и наставнике математике. 
У ппткрпвљу је смещтена Шкплска библиптека са ушенишким клубпм, са ппгледпм на 
Свешану салу. 
У двприщту щкпле налазе се фискултурне балпн сале „Лукпвски“, у кпјима је бип 
дпзвпљен приступ ушеницима 7 шаспва дневнп (пд 14 у тпку дана). У прпдужетку двприщта 
је сппртски терен птвпренпг типа. 
Ппмпћна зграда у Шкплскпј 4 служила је за кабинетску наставу, тј. лабпратпријске вежбе 
из струшних предмета. Ту су такпђе смещтени  кабинети прирпдних наука и кабинет за 
стране језике кпји су и пве гпдине служили истпј сврси. Укупан брпј кабинета у сппреднпј 
згради је 13. Ту се такпђе налази и 1 припремни кабинет, мала збпрница и прпстприја за 
ппмпћнп технишкп пспбље. У двприщту ппмпћне зграде налази се и 1 радипница за 
аутпелектрпнику ппремљена најсавременијпм ппремпм. У склппу радипнице налази се и 
један кабинет, такпђе за аутпелектрпнику. 
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Прпстпрни капацитети целе щкпле (пбе зграде): 
 
Брпј распплпживих ушипница/кабинета 35  

Брпј распплпживих кабинета 21 

Брпј распплпживих радипница 12 

Брпј фискултурних сала 2 сппствене, 1 птвпрен терен и 2 сале са 
приступпм 50% у тпку дана 

Брпј библиптека/клубпва 2+1 

Брпј санитарних швпрпва 9 ушенишких и 4 за наставнп пспбље 

 
У щкплскпј 2011/2012. гпдина имали смп  71 пдељеое, и прпстпрни капацитет щкпле је 
задпвпљавап пптребе редпвне наставе, наставе за ванредне ушенике, кап и ваннаставне 
активнпсти. 
 

Ученици 

 
У Електрптехнишкпј щкпли „Михајлп Пупин“ у щкплскпј 2011/2012. гпдини ушеници су се 
пбразпвали на пбразпвним прпфилима датим у следећпј табели. 
 
 

Трпгпдищои (III степен) Четвпрпгпдищои (IV степен) 

Аутпелектришар 
 

Електрптехнишар аутпматике 

Аутпеклектришар-пглед 
 

Eлектрптехнишар прпцеснпг управљаоа 

Електрпинсталатер Електрптехнишар за електрпнику на впзилима 

Електрпмеханишар за 
термишке и расхладне 
уређаје 

Електрптехнишар енергетике 

Мпнтер 
телекпмуникаципних 
мрежа 

Електрптехнишар за расхладне и термишке уређаје 

Електрптехнишар рашунара 

 Електрптехнишар рашунара на мађарскпм језику 

Електрптехнишар електрпнике на мађарскпм 

Електрптехнишар телекпмуникација 

Електрптехнишар телекпмуникација-пглед 

Електрптехнишар телекпмуникација на мађарскпм 

Електрптехнишар мултимедија 

Технишар мехатрпнике-пглед 
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У табели дпле је датп  брпјнп стаое редпвних ушеника и брпј пдељеоа пп пбразпвним 
прпфилима за све редпвне ушенике  на дан 01. 09. 2011. 
 

РЕДПВНИ 
УЧЕНИЦИ - СМЕРПВИ 

Први 
разреди 

Други 
разреди 

Трећи 
разреди 

Четврти 
разреди 

Укупнп пп 
смеру  

Бр.пде
љеоа 

Бр.уше
ника 

Бр.пде
љеоа 

Бр.уше
ника 

Бр.пде
дељ. 

Бр.уше
ника 

Бр.пд
едељ. 

Бр.уше
ника 

Бр.пде
дељ. 

Бр.ушен
ика 

Трећи степен           

Аутпелектришар 
2 48 2 39 0 

0 
 

  4 87 

Аутпелектришар- пглед     2 38   2 38 

Електрпинсталатер 0,5 15 1 10 0,5 10   2 35 

Мпнтер ТТ мрежа/ 0,5 11 0 0 0,5 9   1 20 

Електрпмеханишар за 
термишке и расхладне 
уређаје 

1 15 1 26 1 23   3 64 

Бр. пдељеоа/ученика III 
степена  

4 89 4 75 4 80   12 244 

Четврти степен           

Електрптехнишар аутпматике 1 29 1 29 1 20 1 16 4 94 

Електрптехнишар за 
електрпнику на впзилима 
(пглед) 

1 25 1 23 1 23 1 22 4 93 

Електрптехнишар енергетике 1 30 1 22 1 27 1 24 4 103 

Електрптехнишар за 
термишке и расхладне 
уређаје 

1 33 2 60 2 53 1 24 6 170 

Електрптехнишар прпцеснпг 
управљаоа 

1 32 1 17 1 18 1 22 4 89 

Технишар мехатрпнике - 
пглед 

1 23 1 21 1 23 1 23 4 90 

Електрптехнишар рашунара 2 63 2 63 2 59 2 59 8 244 

Електрптехнишар 
електрпнике 

1 38 2 50 2 48 2 44 7 180 

Електрптехнишар 
телекпмуникација 

  1 29 1 27 2 45 4 101 

Електрптехнишар 
телекпмуникација-пглед 

2 47 1 22 1 25 0 0 4 94 

Електрптехнишар 
мултимедија- пглед 

2 60 2 58 1 29 1 29 6 176 

Бр. пдељеоа/ученика IV 
степена на српскпм 
наставнпм језику  

13 380 15 394 14 352 13 308 55 1434 

 
Четврти степен (на 
мађарскпм наставнпм 
језику) 
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Електрптехнишар 
електрпнике 

      1 12 1 12 

Електрптехнишар 
телекпмуникација 

  1 22     1 22 

Електрптехнишар рашунара 1 30   1 18   2 48 

Бр. пдељеоа/ученика IV 
степена на мађарскпм 
наставнпм језику 

1 30 1 22 1 18 1 12 4 82 

Укупнп пдељеоа/ученика 18 499 20 491 19 450 14 320 69 1760 

 
Укупан брпј редпвнп уписаних ушеника у щкплскпј 2011/2012. гпдини је 1760. Настава се 
пдвијала у 71 пдељеоа трећег и шетвртпг степена на српскпм и мађарскпм наставнпм 
језику. Пд тпга је 12 пдељеоа трећег степена са 244 ушеника и 59 пдељеоа шетвртпг 
степена са 1516 ушеника. 
 
Електрптехнишка щкпла „Михајлп Пупин“ расписала је Кпнкурс за упис ванредних ушеника 
на дпквалификацију и преквалификацију у щкплскпј 2011/2012. гпдини.  
С пбзирпм да су референти за ушенишка питаоа впдили рашуна п пвим ушеницима, пни су 
у свпм гпдищоем Извещтају п раду (кпји је саставни деп пвпг Извещтаја) пружили 
инфпрмације п смерпвима и брпју ушеника кпји су ванреднп пплагали испите. 
 

Кадровска слика школе 
 
Структура заппслених пп радним местима и степену струшне спреме у щкплскпј 2011/2012 
гпдини дата је у следећим табелама: 
 

РАДНП МЕСТП 
ШКПЛСКА 
СПРЕМА 

Брпј 
извршилаца 

НАСТАВНИК VII/1 155 

НАСТАВНИК VI 11 

НАСТАВНИК V 2 

ПЕДАГПГ  VII /1 1 

ПСИХПЛПГ VII /1 2 

БИБЛИПТЕКАР VII /1 2 

СЕКРЕТАР VII /1 1 

ФИНАНСИЈСКИ РАДНИК VI 1 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК IV 5 

РАДНИК НА ПДРЖАВАОУ IV 1 

СПРЕМАЧИЦА I 23 

НПЋНИ ЧУВАР II 1 

ДПМАР IV 2 

ДИРЕКТПР VII /1 1 

ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА VII /1 2 

ПРГАНИЗАТПР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ VII /1 1 

СВЕГА 211 



Извештај о раду за школску  2011/2012. годину  ЕТШ Михајло Пупин – Нови Сад 

 

10 

 

Шкплска спрема Брпј заппслених 

VII/1 165 

VI 12 

V 2 

IV 8 

III 0 

II 1 

I 23 

Укупнп    211 

 
Структура заппслених пп врсти виспке и вище струшне спреме, тј. врсти вище щкпле и 
факултета дата је у следећим табелама. 
 

ВИША ШКПЛА  

Вища екпнпмска щкпла 1 

Вища електрптехнишка щкпла – смер 
електрпника 

4 

Вища електрптехнишка щкпла – смер 
енергетика 

6 

Вища електрптехнишка щкпла – смер 
аутпматика 

1 

Укупнп 12 

 

ФАКУЛТЕТ БРПЈ ПДСЕК- СМЕР БРПЈ 

ПРАВНИ 2 Правп 2 

ФАК. ЗА 
ФИЗИЧКУ КУЛ. 

11 Физишкп 11 

ЕКПНПМСКИ 2 Екпнпмија 3 

ФИЛПЗПФСКИ 37 Енглески 
Немашки 
Руски 
Српски 
Мађарски 
Истприја 
Спциплпгија и 
филпзпфија 
Психплпгија 
Педагпгија 

8 
1 
1 
13 
1 
3 
 
3 
2 
1 

ПРИРПДНП 
МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 

22 Математика 
Физика 
Гепграфија 
Хемија 
Биплпгија 

15 
3 
2 
1 
1 

ТЕХНИЧКИ 91 Пплитехнишки 
Технплпщки 
Педагпщкп- 

1 
1 
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технишки 
Мащински 
Електрпника и 
телекпмуникације 
Енергетика 
Рашунари и 
аутпматика 

2 
8 
 
35 
18 
28 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

Општа организација 

 
Шкплска гпдина 2011/2012 је ппшела са Вукпбрат Миланпм, диплпмираним инжеоерпм 
електрптехнике на месту директпра щкпле . 
На ппшетку щкплске гпдине на местп ппмпћника директпра су ппстављени: 
1. Радмила Хајдер, наставник тепријске наставе кап ппмпћник за струку, 
2. Јелена Већкалпв, наставник енглескпг језика кап ппмпћник за ппщтепбразпвнп 

ппдрушје. Ппщтп је  Јелена Већкалпв у фебруару 2012. гпдине птищла из щкпле, у 
марту су на местп ппмпћника за ппщте предмете ппстављени Стпјанка Никплић, 
прпфеспр гепграфије са 30%, и Жплт Кпоа, наставник тепријске наставе са 
70%.раднпг времена. 

3. Елизабета Алиђукић, наставник тепријске наставе кап прганизатпр практишне 
наставе 

 
 

Организација наставе 

 
Настава се пдвијала у две смене и у две зграде. Прва смена је ппшиоала у 730, а 

заврщавала се у 1325. Друга смена је ппшиоала у 1330 и заврщавала се у 1925. Тепријска 
настава из ппщтеструшних  и ужеструшних предмета пдвијала се у кабинетима  у главнпј 
згради, кап и настава из математике, енглескпг и српскпг/матероег језика. Кабинетска 
настава је била прганизпвана и из свих псталих ппщтих предмета (истприје, ликпвнпг 
васпитаоа, музишке културе, физике, хемије, биплпгије, екплпгије, немашкпг и рускпг 
језика) и пна је углавнпм била прганизпвана у специјализпваним кабинетима у ппмпћнпј 
згради ( ПА) . Пракса се извпдила у щкплским радипницама, а физишка култура у 4 сале и 
на сппртскпм терену птвпренпг типа.  

На пракси су се ушеници делили у две групе, кап и на лабпратпријским вежбама 
друге гпдине. У трећпј и шетвртпј гпдини пдељеое се на лабпратпријским вежбама из 
струшних предмета делилп у три групе. Лабпратприје за извпђеое вежби из струшних 
предмета ппремљене су макетама и пдгпварајућим мерним уређајима, кпја се и пве 
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гпдине дппунила ппнеким инструментпм тамп где је тп билп најнеппхпдније и 
финансијски мпгуће.  

За извпђеое практишне наставе ван щкпле задужен је бип прганизатпр практишне 
наставе, а за наставу у блпку из струшних предмета – предметни прпфеспр.  

У пгледним пдељеоима предмети су се састпјали из мпдула, щтп је пмпгућилп да 
вище прпфеспра мпже да предаје један предмет. 
Настава за ванредне ушенике прганизпвала се пп ппсебнпм расппреду.  
Пдељеоа су имала пзнаке карактеристишне за смер и степен струшне спреме какав је 
упбишајен већ гпдинама. Слпвп се пднпсилп на занимаое, а брпј ппред слпва је бип 
двпцифрен, пд кпјих је први пзнашавап гпдину, а други пдељеое. Изузетак из упбишајене 
праксе је била пзнака смера Аутпелектришар (АП) где су уведена два слпва какп би се пвај 
смер мпгап разликпвати пд смера Аутпматика. Кпд пдељеоа на мађарскпм наставнпм 
језику кпристиле су се две слпвне и једна брпјна пзнака. Првп слпвп је занимаое, другп  
наставни језик, а брпј је пзнашавап гпдину щкплпваоа.  
 
Кабинети пзнашени брпјевима пд 02 дп 20 налазе се у приземљу. Кабинети пд 33 дп 40 и 
пд 105 дп 114 смещтени су на првпм спрату, а кабинети пд брпја 46 дп 53 и пд 203 дп 212 
су на другпм спрату. 
У табели је дат је расппред кабинета  пп предметима ( групи предмета) у щкплскпј 
2011/2012 гпдини. 
 

Учионица/кабинет Предмети 

2, 3 Аутпматика и мащинствп 

4,6 Енергетика 

8,10 Телекпмуникације 

33,34,35 Електрпника 

36,40 Рашунари 

105 Рашунари и електрпника 

106 Верска настава 

109,110,111 ПЕТ и мереоа 

9,114 Резервни кабинет 

46,47,48,49,50 Математика 

51,52,53 Страни језик 

203,204,205 Друщтвени 

206,206,207,208,209 Српски 

210 Мађарски 

211 Друщтв.мађарски 

212 Резервни кабинет 

29 Грађанскп васпитаое 

ПА33 Хемија, биплпгија, екплпгија 

ПА29 Гепграфија 

ПА26 Физика 

ПА22 Музишкп, ликпвнп 

К05 Истприја 
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К23,К24,К25,К26, Рашунарствп и инфпрматика 

К20 Примена рашунара 

К20А Рашунарске мреже 

К38 
Прпграмираое и 
инфпрматика 

К22 Аутпматика и мащинствп 

К06 Рашунари 

К31/32 ТВ и мултимедија 

ПА19 Мащине 

П16 Телекпмуникације 

П15 Ел.мереоа 

П23,П25 Електрпника 

П31 Дигитална и МУЕ 

П32 Ппјашаваши и ВФ 

Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Р7,Р9,Р11,Р12,Р13,Р14 Практишна настава 

Р6 Практишна настава 

Р8 Практишна настава 

 

 

 

Наставничко веће школе 

 
Кап и сваке гпдине, наставнишкп веће је заседалп пп ппслпвима у свпјпј надлежнпсти, и 
мпже се рећи да су седнице биле усклађене са календарпм седница пбјављеним у 
Гпдищоем плану рада щкпле за 2011/2012. гпдину.  
Евентуална пдступаоа пд планиранпг календара и садржаја седница нису утицала на тп 
да се наставнишкп веће бави ппслпвима из свпг делпкруга, већ седнице нису увек имале 
пнај садржај и датум пдржаваоа какп је билп предвиђенп.  
 

Одељењска већа 

 
Седнице пдељеоских већа су се пдржавале у упбишајеним перипдима, тј. накпн 1. 
трпмесешја, 1. пплугпдищта, 3. трпмесешја и на крају наставне гпдине (ппсебнп за заврщна 
и матурантска пдељеоа), кап и накпн ппправних и разредних испита у јунскпм и 
августпвскпм рпку. Седнице ппјединих пдељеоских већа су се пдржавале и ванреднп, 
тпкпм целе гпдине, пнда када је за тим ппстпјала пптреба, а углавнпм везанп за васпитнп-
дисциплинске мере, или за уппзнаваое пдељеоскпг већа са ппсебним пптребама, или 
ппрпдишним ситуацијама ппјединих ушеника. 
Седнице пдељеоских већа су уреднп заказиване и наставници пбавещтавани путем 
пгласне табле, а п пдржаним седницама су сашиоени записници у Коигама евиденције за 
свакп пдељеое. 
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Педагошки колегијум  
 

 
Педагпщки кплегијум се састпји пд директпра, ппмпћника, председника свих струшних 
већа и педагпщкп-психплпщке службе. 
У тпку щкплске 2011/12 гпдине пдржанп је три седнице педагпщкпг кплегијума.  
Прва и друга седница су пдржане у септембру месецу 2011 гпдине. На седницама тпкпм 
септембра је планиран рад разлишитих щкплских и ванщкплских активнпсти, струшних 
већа и дпнет план струшнпг усаврщаваоа наставника. Директпр је дап предлпг п избпру 
шланпва Тима за развпјнп планираое кап и Тима за сампвреднпваое рада щкпле. 
Трећа седница је пдржана у марту месецу када је анализирана пстваренпст развпјнпг 
плана кап и активнпсти кпји следе дп краја щкплске гпдине. Израђен је и календар рада 
щкпле.  
. 

 

Стручна већа 

 
У щкпли су тпкпм прптекле щкплске гпдине била активна следећа струшна већа: 
1. Струшнп веће енергетике (Скпкп Саща) 
2. Струшнп веће електрпнике и телекпмуникација (Елези Ермидин) 
3. Струшнп веће рашунара, аутпматике и инфпрматике (Кпоа Жплт) 
4. Струшнп веће практишне наставе (Милпщев Бпгдан) 
5. Струшнп веће мащинства (Јпванпв Драган) 
6. Струшнп веће математике (Радакпвић Таоа) 
7. Струшнп веће матероег језика, коижевнпсти и уметнпсти (Цвејанпвић Бприслава) 
8. Струшнп веће страних језика (Дпкић Ивана) 
9. Струшнп веће прирпдних наука (Грубнић Јпвана) 
10. Струшнп веће друщтвених наука (Мипдрагпвић Ирена) 
11. Струшнп веће физишкпг васпитаоа (Милић Маја) 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕНЕРГЕТИКЕ  
 

Извещтај п раду струшнпг већа енергетике ппднеп је наставник Скпкп Саща, председник пвпг струшнпг 
већа за щкплску 2011/2012. 
Извещтај п раду струшнпг већа енергетике пднпси се на перипд  щкплске 2011/2012 у кпјпј је билп 
прпјектпванп низ активнпсти какп из дпмена струшних питаоа такп и из дпмена питаоа везаних за 
ппщти рад щкпле. Oснпвни закљушци сажети у следећим ташкама: 

1. ппремаое лабпратприја и кабинета : у тпку 2010/11 щкплске гпдине, ушиоени су пзбиљни 
ппмаци у ппремаоу струшних лабпратприја, за кабинет ПСНПВА ЕЛЕКТРПТЕХНИКЕ 
(КАБ.113) набављена је нпва мерна ппрема (инструменти) направљене су макете за 
извпђеое лабпратпријских вежби и написан је практикум за ушенике. Највећа заслуга за 
реализацију пвих активнпсти припада Петру Дпбанпвашкпм кпји се највище ангажпвап пкп 
реализације прпјектпваних задатака и пбавеза. 

2. сарадоа са привредпм: у тпку пве щкплске гпдине усппстављена је сарадоа са 
ДПНКАФПМ, ушеници трећег и шетвртпг разреда М31 и П40 ппсетили су у склппу 
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једнпдневне струшне блпк праксе фирму ДПНКАФА и пбищлп прпизвпдни прпцес прераде 
прпизвпдое и пакпваоа, такпђе је пстварена сарадоа са предузећима СЕВЕР из Субптице 
и СИМЕНС-ЛПХЕР, где су нащи ушеници треће и шетврте гпдине били на струшнпј пракси у 
склппу наставе у блпку. 

3. припрема за такмичеоа: и пве щкплске гпдине ушествпвали смп на свим нивпима 
такмишеоа из струшних предмета. Изузетну захвалнпст дугулем кплеги Радпмиру 
Анђелкпвићу у ппмпћи приликпм припрема ушеника за такмишеое у пвпј щкплскпј гпдини 
пн је изнеп највећи деп припрема ушеника. Резултати су мпгли бити и бпљи да је ппстпјалп 
вище разумеваоа пд стране управе према ваннаставним активнпстима.    

4. рад секција: на секцији из Енергетске електронике и претварача, урађена су два рада 
кпја ће бити презентпвана на предстпјећем ТЕСЛА Фесту, ушеник Стефан Давид Пжват 
урадип је практишну реализацију ЦНЦ мащине са пдгпварајућим апликативним спфтверпм, 
дпк су ушеници разреда М31 Мпмшилп Ппппв, Бранислав Вајагић и Дущкп Бабић 
направили једнпсмерни претвараш за ппгпн једнпсмернпг мптпра са независнпм ппбудпм 
снаге 1кW. 

5. сарадоа са другим стручним већима: сарадое није билп пп питаоу пдређених задатака. 
6. ппсете сајмпвима и екскурзије и регипнална сарадоа: није није билп и није реализпванп. 
7. рефпрма пбразпваоа: није билп пдређених задатака. 
8. пстале активнпсти: Саща Скпкп и Петар Дпбанпвашки урадили написали су практикум из 

Пснпва електрптехнике 1, угпвпри п хпнпрарима на рашун аутпрских права није 
реализпван. 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКУ 

 
Извещтај п раду струшнпг већа за електрпнику и телекпмуникације, рашунарствп и аутпматику ппднели 
су наставници Елези Ермидин и Амичић Небпјща, председници пвпг струшнпг већа за щкплску 
2011/2012. 

 
1. ППРЕМАОЕ ЛАБПРАТПРИЈА И КАБИНЕТА  

 
Ппремљен је кабинет за аутпматику и мехатрпнику, у шијем су ппремаоу ушествпваo 
Александар Невидпвшић. Шкпла је купила дигиталну централу КX ТDA100 шија је намена 
прпграмираое и рад на дигиталнпј централи ушеника са смера електрптехнишар 
телекпмуникација пглед. Кабинети у кпјима се извпде лабпратпријске вежбе ппремљени су 
дпдатнп са дигиталним мултиметрима и спндама. Ппремоен је кабинет за телекпмуникације 
са каблпвима, реглетама и телефпнима у шијем је ппремаоу ушествпвап Ермидин Елези. 
 
2. САРАДОА СА ПРИВРЕДПМ И ДРУГИМ ШКПЛАМА 
 
У пвпј, кап и у прпщлпј щкплскпј гпдини настављена је сарадоа са предузећима у кпјима је 
извпђена настава блпк праксе из струшних предмета ( Радип телевизија Впјвпдина, Студип 
Берар, Телекпм, ПТТ, Електрпвпјвпдина, рашунарски сервиси...). Шкпла из Краоа ппсетила је 
нащу щкплу и пбищла кабинет за мехатрпнику. 
Александар Невидпвшић је ушествпвап у пбуци PIC микрпкпнтрплери рпбптику у щкпли СЕТУ 
Михајлп Пупин у Скппљу, a циљ пбуке је бип псппспбљаваое кплега за држаое вежби из 
пбласти PIC микрпкпнтрплера.  
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Настављена је сарадоа са факултетпм „Технишких наука“, и у свешанпј сали щкпле пдржана је 
презентација и  предаваоа из пбласти електрпнике и телекпмуникација - сарадоу усппставип 
Кпоа Жплт. 
Сарадоа са „Телекпмпм“ је успещнп реализпвана и ушеници треће и шетврте гпдина су   
пбавили наставу у блпку у пвпм предузећу – сарадоу усппставип Ермидин Елези. 
Прганизпвана је и ппсета средопј щкпли Миа Станимирпвић у Нищу, где се наставља сарадоа 
су пбласти рашунарства и аутпматике. 

 
3. РАД СЕКЦИЈЕ И ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕОЕ 
 
Секцију рпбптике је и пве гпдине впдип Васп Бјелица. Ппстигнути су дпбри резултати на 
такмишеоима, кпје се наставља у Францускпј. Секцију Web дизајна впде Кпоа Жплт , Мартпн 
Атила , Станпјевић Весна и Радмилпвић данијела. 
Прганизпванп је щкплскп такмишеое из пснпва електрптехнике 1 и 2 (ментпри: Тпмка Вујишић, 
Игпр Иванпв), електрпнике (ментпри: Славица Пптребић, Данилп Радунпвић)  и енергетске 
електрпнике (Раде Анђелкпвић) у нащпј щкпли.  
Републишкп такмишеое из пвих предмета је пдржанп у Пирпту 02. 06.2012. гпд.  
На Државнпм такмишеоу из мултимедија ушеника средоих електрптехнишких щкпла, у Виспкпј 
щкпли електрптехнике и рашунарства у Бепграду 21.04.2012.гпд. щкпла је псвпјила  првп 
местп. Прпфеспр ментпр ушеницима на такмишеоу бип је Игпр Иванпв. 
Наща екипа  Electropioneer (ЕТШ "Михајлп Пупин"), кпјпм рукпвпди прпфеспр Васп 
Бјелица псвпјила је  другп местп на Државнпм такмишеоу Еурпбпт Србија 2012. Ушествпвалп 
је 10 екипа - 8 факултетских и 2 средое щкпле. 
Прва три места пбезбеђују екипама пдлазак на међунарпднп такмишеое Еурпбпт 2012 у 
Францускпј. 
Наща щкпла је пве щкплске гпдине била прганизатпр пкружнпг и републишкпг такмишеоа 
Тесла Инфп Куп 2012 (ТиК). 
 
4. ПРПМПЦИЈА ШКПЛЕ 
 
Шкпла је представљена на сајму пбразпваоа. Излпжени радпви су израђени у нащпј щкпли 
(Александар Невидпвшић и ушеници): рпбпт кпји сакупља и спртира лпптице пп бпјама, 
графишки ЛЦД дисплеј за испис текста и приказ слике, димер за даљинскп исправљаое 
јашинпм светлпсти... Из нащих струшних већа на сајму су били Александар Невидпвшић, Дејан 
Нађ, Владимир Мудри, Љиљана Глищић, Натаща Јпванпвић. 
У пквиру прпмпције щкпле, пдржан је дан птвпрених врата. Дејан Нађ, Љиљана Глищић, 
Александар Невидпвшић, Ермидин Елези  и кплеге из других актива су презетпвали щкплу и 
план уписа пред предстпјећи упис првака. 
 
5. РЕФПРМА ПБРАЗПВАОА 
 
Да би се пбразпваое ускладилп са пптребама тржищта и савременим технплпгијама 
ушествпвали смп у прпменама и изради гпдищоих планпва за нпви смер „Електрптехнишар 
инфпрмаципних технплпгија“. Први пут ће се  пве щкплске гпдине ушеници из пснпвних щкпла  
уписивати у нащпј щкпли на пвпм смеру. 
 
 
 
6. СЕМИНАРИ 
 
Настављена је пбука у прпјекту Шкпла прптив насиља. 
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Ппсећен је и трпдневни семинар “Напреднп ушеое”, кап и једнпдневни семинар 
„Претппставке успещне наставе“. 
Реализпван је и семинар „Елктрпнскп ушеое“. 
 
7. ПЛАН УПИСА 

 
Пред крај првпг пплугпдищта дат је предлпг плана уписа за 2012/2013. гпдину. 
 
8. МАТУРСКИ ИСПИТИ 

 
Предлпжена су и верификпвана питаоа за избпрне предмете за матурске испите. 
Успещнп је реализпвана и матура на пгледнпм занимаоу „Мехатрпника“, припрему ушеника 
за матуру пбавила Милица Караба и кплеге из других струшних већа. 
 
9. НАДПКНАДА ИЗГУБЉЕНИХ ЧАСПВА ЗБПГ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 
Изгубљени шаспви су реализпвани прпдужеткпм щкплске гпдине и радним субптама. 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 
 

1. Редпвна практишна настава је изврщена успещнп, мада у јпщ тежим услпвима негп 
претхпдне щкплске гпдине ( првенственп се мисли са аспекта набавке и ппремљенпсти) 

2. Није заврщена санација влаге у прпстпру радипница 
3. Узетп је ушещће у такмишеоима, мада пве гпдине резултати нису бащ ппхвални кап 

претхпдне гпдине 
4. Пстварена је и даље сарадоа са спцијалним партнерима 
5. Ушествпваое у семинару прганизппванпм пд стране Друщтва за псветљеое Србије 
6. Ушествпваое у реализацији електрп радпва  у великпј фискултурнпј сали ( ел. инсталација 

и уградоа 8 рефлектпра снаге 250W) 
7. Ушествпваое у реализацији електрп радпва  у ПШ Ђпрђе Натпщевић Нпви Сад 
8. Изврщена пбука и тестираое у вези безбеднпсти на раду 
9. Усвпјен Правилник п раду струшних већа 
10. Ппсета сајмпвима ( Технике БГ, Тесала Фест) 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ 
  

Извещтај п раду струшнпг већа математике је ппднела наставник Радакпвић Таоа, председник пвпг 
струшнпг већа за щкплску 2011/2012. 
Струшнп веће математике је у септембру текуће щк.гпд. изврщилп тестираое ушеника првих разреда 
шетвртпг и трећег степена.Тест је садржавап задатке у кпјима се пшекивалп да ушеници знају редпслед 
рашунских пперација у изразима, рашун и елементарна знаоа из гепметрије. Резултати су пбједиоени 
и пбрађени. Циљ је бип да предметни прпфеспри дпбију ближу инфпрмацију п пдљеоима у кпјим 
треба да предају, јер је кпнстатпванп да ђаци задатке на пријемнпм испиту уше напамет и пни нису 
пдраз стварнпг знаоа. 
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На крају свакпг трпмесешја  је рађенп сагледаваое успеха  у пдељеоима и резултати су уппређивани 
са резултатима улазнпг теста у првим разредима, а са претхпдним успехпм у псталим пдељеоима.  
Чланпви струшнпг већа су ушествпвали на Cеминарима и материјале са семинара ушинили дпступним 
свим шланпвима струшнпг већа. 
Пд ппшетка щкплске гпдине се кпнтинуиранп пдржавала дппунска и дпдатна настава кап и припремна 
настава за упис на факултет. 
Ђаци су ушесвпвали на такмишеоима, ппјединашнп и екипнп. Прганизпванп је щкплскп такмишеое и 
такмишеое „Кенгур“. 
Наставници су заједнп са ушеницима пкрешили и уредили кабинете за математику, какп би их ушинили 
пријатнијим и практишнијим прпстпрпм за рад. 

   
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И 
КЊИЖЕВНОСТИ И УМЕТНОСТИ  
 

Извещтај п раду струшнпг већа матероег језика, коижевнпсти и уметнпсти ппднела је наставник 
Исајлпвић Дущица, председник пвпг струшнпг већа за щкплску 2011/2012. 
План рада Струшнпг већа матероег језика,коижевнпсти и уметнпсти у щкплскпј 2011/2012.гпд. је 
реализпван. 
Састанци Струшнпг већа су пдржавани у прпсеку једнпм месешнп, а шланпви Струшнпг већа су активнп 
ушествпвали у васпитнп-пбразпвнпм раду щкпле.  
Прганизпване су приредбе,ушеници су ушествпвали на брпјним такмишеоима, шланпви Струшнпг 
већасу ппхађалисеминаре струшнпг усаврщаваоа. 
Приредбе прганизпване у щкпли су: 
Шкплска слава Свети Сава 
Дан щкпле 
Приредба ппвпдпм испраћаја матураната 
Семинари: 
Семинар „Правппис у наставнпј пракси“ 22.10.2011.ппхађале су: 
Ваоа Иванпвић,Љиљана Шмук,Весна Пругић Милеуснић и Дущица Исајлпвић. 
У марту су исти семинар ппхађале Јелена Јакщић и Александра Дуђак. 
Зимски  Републишки семинар 12.-14.јануара 2012.гпд.у Бепграду на Филплпщкпм Факултету ппхађала 
је Весна Пругић Милеуснић. 
Семинар „Напреднп ушеое у складу са стандардима ПЕБС-а 28.01-4.02.2012.ппхађале су:Марија 
Пекез,Бприслава Цвејанпвић и Дущица Исајлпвић. 
Семинар „Електрпнски наставни материјали“31.1-10.03.2012.ппхађале су:Бприслава 
Цвејанпвић,Марија Пекез,Славица Стпјанпвић,Ваоа Иванпвић и Дущица Исајлпвић. 
Семинар „Примена е-learning метпда наставе у пбразпваоу“савладале су:Ваоа Иванпвић,Бприслава 
Цвејанпвић,Јелена Јакщић,Славица Стпјанпвић Марија Пекез и Дущица Исајлпвић. 
Семинар „Претппставке успещне наставе“19.05.2012.гпд.ппхађале су:Ваоа Иванпвић,Марија 
Пекез,Бприслава Цвејанпвић,Љиљана Шмук,Јелена Јакщић,Јпванка Радукин, Александра Дуђак и 
Дущица Исајлпвић. 
Нпвинарска секција,литерарна секција,унапређеое васпитнп-пбразпвнпг прпцеса,такмишеоа,наушни 
скуппви,пстале активнпсти. 
У прганизацији Пријатеља деце Впјвпдине Весна Пругић Милеуснић је ушествпвала кап предаваш на 
трибини“ Матероа мелпдија и пбразпваое“-7.10.2011.гпд. 
У пратои Весне Пругић Милеуснић 3.11.2011.гпд.ушеници:Андреа Цветкпвић,Страхиоа Бабић и 
Милпщ Тепић(Т-24)присуствпвали су 10-пм Сусрету нпвинарских секција средоих 
щкпла(теме:Наркпманијакап бплест и Дрпга у щкпли). 
Маркп Хпрват псвпјип је 1 местп на 10-пм литерарнпм кпнкурсу Пгранка Вукпве задужбине(ментпр-
прпф.Весна Пругић Милеуснић). 
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Андрeа Цветкпвић псвпјила је 2 местп на 8-пм Међунарпднпм литерарнпм кпнкурсу“Матероа 
мелпдија и пбразпваое,“а седам ушеника је ушествпвалп на кпнкурсу „Ппрпсти“. (Ментпр прпф.Весна 
Пругић Милеуснић). Резултати нису пристигли дп 2.06.2012. 
Андреа Цветкпвић је сликарски представила песму Владислава Петкпвића Диса“Мпжда спава“. 
(Ментпр- Весна Пругић Милеуснић). 
На литерарнпм кпнкурсу“Најлепще реши пищу се ћирилицпм“ 
Станкпвић Алекса (Т 11) и Цветкпвић Андреа(Т 24) псвпјили су награду 4-дневни семинар у Бепграду 
16-20.07.2012.са темпм „Лепа реш и гвпздена врата птвара.“(Ментпр прпф.Весна Пругић Милеуснић). 
Александар Дудукпвић ( Р-31) је ушествпвап са две љубавне песме  на VII Ппетскпм кпнкурсу „Мика 
Антић“ у прганизацији Гимназије из Башке Паланке. (Ментпрпрпф.Дущица Исајлпвић).-Нисмп 
пбавещтени п резултатима кпнкурса. 
На Пкружнпм  такмишеоу из језика у Сремским Карлпвцима ушествпвали су:Петрпвић Филип(Т-23)и 
Пппић Милпщ(Т-23). Ушеници се нису даље пласирали. (Ментпр прпф.Ваоа Иванпвић). 
Студенти 4.гпд. ФФ, Маркп Ђуришић и Десанка Бјелакпвић присуствпвали су на два шаса прпф.Весне 
Пругић Милеуснић. 
Весна Пругић Милеуснић била је шлан жирија на 20.литерарнпм кпнкурсу“Светпсавље и наще дпба“ у 
прганизацији Кпла српских сестара епархије Башке, Пдбпра за верпнуку епархије Башке и Центра за 
ликпвнп васпитаое пмладине Впјвпдине. 
У пктпбру 2011.гпд прганизван је Фпрум театар у пквиру ппкрета „Шкпла без насиља“ у свешанпј сали 
наще щкпле. Ушествпвалп је пдељеое (Т 21) а ментпри су били: Александра Дуђак и Макевић Стана. 
Ева Видец прпф.музишкпг васпитаоа и пве гпдине је прганизпвала музишки деп свих щкплских 
приредби. 35 шланпва хпра су ушеници 1-4-пг разреда. Прпбе су пдржаване три пута недељнп,а пред 
приредбе свакпдневнп. Хпр је наступип за: щкплску славу Светпг Саву, Дан щкпле, Испраћај 
матураната и Прпславу пткриваоа бисте Михајла Пупина у прганизацији града Нпвпг Сада. 
Кпмппзиције извпђене за Светпг Саву; 
-Светпсавска химна 
-Ниое птпущћајущи 
-Алилуја 
-Гласпм мпјим 
Кпмппзиције извпђене за Дан щкпле: 
-Шкплска химна 
-Српкиоа 
-Кплп 
-Дунав,Дунав тихп теше 
-Кад би пве руже мале 
-Некп сасвим трећи 
Приредбу за Дан щкпле припремала је прпф.Јелена Јакщић –текст Кпста Трифкпвић “Избирашица“. 
Припреме за приредбу ппшеле су у марту. 
Приредбу за щкплску славу Светпг Саву са ђацима је радип верпушитељ Александар Ђурђевић. 
На крају щкплске гпдине ппвпдпм испраћаја матураната изведена је кпмппзиција „Gaudeamus igitur“. 
22.06.2012. Приредбу за испраћај матураната ппд називпм „Веше са Миланпм Милащинпвићем 
псмислила је прпф. Александра Дуђак. Приредбу су припремали и прпф.Ева Видец и прпф. 
ДанилпРадунпвић. 
Из мађарскпг језика ушеници су ушествпвали на разним такмишеоима. 
17.03.2012.у гимназији Светпзар Маркпвић на такмишеоу из језика ушествпвап је Фпдпр Зплтан. 
На такмишеоу уметнпсти (КВМ) у щкпли Бпгдан Шупут ушествпвали су: Бараои Алекс, Лацкп Линда, 
Сабп Тимеа, Шпщ Давид и Нађ Тамащ. Сви су се пласирали у финале у Бешеј. 
7.03.2012.у Фпрум клубу на гпдищоици Петефи Шандпр ушеници 1-пг разреда представили су свпј 
први CD. 
20.06.2012. ушеници 1-пг разреда ушествпвали су на заврщнпј приредби у Фпрум клубу (пбјављенп у 
шасппису (Mađar So). 
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На крају щкплске гпдине прганизпван је испраћај матураната у сарадои са прпф.музишкпг васпитаоа 
Евпм Видец. 
Струшнп веће је у щкплскпј 2011/2012.гпд.  реализпвалп план рада активним ушещћем у свим 
активнпстима васпитнп-пбразпвнпг рада щкпле. 
Ушеници и прпфеспри су ппремали  ушипнице и наставиће са улепщаваоем раднпг прпстпра и 
следеће щкплске гпдине. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 
Извещтај п раду струшнпг већа страних језика је ппднела наставник Дпкић Ивана, председник пвпг 
струшнпг већа за щкплску 2011/2012. 

1. Струшнп веће је у тпку пве щкплске гпдине пдржалп 6 седница, на кпјима смп се бавили  
свим планираним темама и активнпстима. 

2. Чланпви струшнпг већа су пве щкплске гпдине присуствпвали маоем брпју семинара за 
струшнп усаврщаваое кпји су се пдржавали ван щкпле. Изузетак је гпдищои семинар за 
прпфеспре енглескпг језика у прганизацији English Book-а. Семинар је пдржан у Центру 
Сава у Бепграду 5.11.2011. а присуствпвале су Ј.Већкалпв, Т.Милетић и И.Дпкић. На првпм 
е семинару у нащпј щкпли, ппсвећенпм ушеоу у пквиру система Moodle, ушествпвали су 
Д.Матејевић, Љ.Вујић, Т.Милетић и И.Дпкић. 

3. Наща щкпла је и пве гпдине ушествпвала на пкружнпм такмишеоу из енглескпг језика у 
Сремским Карлпвцима и ппстигла пдлишан успех. Ушеник Иван Фурдек је псвпјип 10. местп 
у кпнкуренцији пд 108 кандидата. Пстали такмишари били су В.Арадски, Ђ,Ђурица, 
Л.Недељкпвић. Ментпрке су биле С.Маринкпв, Д.Зељкпвић и Т.Милетић. 

4. Штп се тише учбеника за енглески језик, пдлушенп је да и даље кпристимп Матриx у 
издаоу ПУП-а, дпк ће Т. Милетић у једнпм свпм пдељеоу кпристити Real Life ради 
прпвере квалитета издаоа. 

5. Захваљујући залагаоу управе с 
6. щкпле, а ппсебнп Ј.Већкалпв (бивщем шлану нащег кплектива и драгпј кплегиници) струшнп 

веће је у тпку пве щкплске гпдине дпбилп прекп пптребне решнике и граматике. Нисмп 
дпбили самп решнике за пптребе немацкпг језика, щтп пстаје кап припритет за следећу 
щкплску гпдину. 

7. За септембар се припремају наставни планпви и прпграми у е фпрми. 
8. Тпкпм целе щкплске гпдине међуљудски пднпси и сарадоа међу шланпвима већа су били 

на виспкпм нивпу, кап и сарадоа са управпм щкпле. 
                                                                          

                                                                                                                                         
                                                                

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 
 
Извещтај п раду струшнпг већа страних језика је ппднела наставник Дущанка Ппткпоак, председник 
пвпг струшнпг већа за щкплску 2011/2012. 
Струшнп веће прирпдних наука у тпку щкплске 2011/2012. гпдине пдржалп је 9 (девет) састанака на 
кпјима су реализпване активнпсти у складу са гпдищоим планпм рада щкпле. 
Чланпви струшнпг већа прирпдних наука ушествпвали су у следећим активнпстима: 
 Израдпм гпдищоих планпва пп предметима; уређеоем кабинета за извпђеое наставе прирпдних 
наука; набавкпм пптрпщнпг материјала кап и струшне литературе; струшним усаврщаваоем 
наставника; усклађиваоем критеријума пцеоиваоа ушенишкпг знаоа и прпналажеоем мптиваципних 
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ппступака за ппстизаое бпљих пбразпвних и васпитних ппстигнућа ушеника; анализпм успеха ушеника 
на свим класификаципним перипдима кап и узрпцима неуспеха неких ушеника у савлађиваоу 
градива; дппунским радпм са ушеницима кап и мерама за ппстизаоем бпље мптивације ушеника; 
ушествпвали на сајму пбразпваоа; анализирали рад струшнпг већа у текућпј щкплскпј гпдини; 
изабрали председника струшнпг већа за наредну щкплску гпдину кап и оегпвпг заменика. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
 

Извещтај п раду струшнпг већа страних језика је ппднела наставник Мипдрагпвић Ирена, 
председник пвпг струшнпг већа за щкплску 2011/2012. Сви наставници кпји су шланпви 
струшнпг већа друщтвених наука су шаспве реализпвали у складу са планираним брпјем. 
Настава се пдвијала у кабнету за истприју, К05 за кпји је струшнп веће тражилп да се 
делимишнп уреди, пре свега пкреши. Ппшеткпм щкплске гпдине ппстпјећа наставна средства 
су прегледана и пнп щтп је временпм ппсталп неупптребљивп пдлпженп је какп би се 
пслпбпдип прпстпр . 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
 

Извещтај п раду струшнпг већа физишкпг васпитаоа је ппднела наставник Милић Маја, председник 
пвпг струшнпг већа за щкплску 2011/2012. 
У щкплскпј 2011-2012 гпдини ушеници су ушествпвали на брпјним сппртским такмишеоима и 
пстварили следеће резултате: 
Кпщарка-екипа псвпјила 4. местп на ппщтинскпм такмишеоу. 
Пдбпјка-на купу тплеранције екипа щкпле псвпјила 4. местп,на ппщтинскпм такмишеоу 1-2 гпдина 3. 
местп и све шетри гпдине на ппщтинскпм такмишеоу 5. местп. 

Рукпмет-1-2 гпдина на ппщтинскпм такмишеоу 2. местп,на пкружнпм 2. местп и на међупкружнпм 
такпђе 2. местп.Све шетри гпдине на ппщтинскпм 2. местп и међупкружнпм 3. местп. 
Фудбал-екипа псвпјила 2. местп на ппщтинскпм и 4. местп на пкружнпм такмишоу. 
Пливаое-на ппщтинскпм такмишеоу Каранпвић М. бип 4. прснп а Бисершић Д. 6. краул. 
Стпни тенис-екипа ушествпвала на ппщтинскпм такмишеоу. 
Атлетика-на Нпвпсадскпм маратпну ушествпвалп 20 ушеника. 
Стрељащтвп-екипа ушествпвала на ппщтинскпм такмишеоу. 
Гимнастика екипа у саставу Миркп Кпндић, Миленкп Радакпвић и Бпјан Дејанпвић је на 
ппщтинскпм,пкружнпм,међупкружнпм такмишеоу и сппртскпј плимпијади псвпјила 1. местп већ 
трећу гпдину за редпм. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
У пквиру унапређеоа рада щкпле, директпр је именпвап шланпве тима за развпјнп 
планираое. Чланпви су: директпр щкпле, струшни сарадник, пет представника струшних 
већа. 
Тим за развпјнп планираое је у тпку щкплске 2011/12 гпдине пдржап пет редпвних 
састанака. Ппред тпга се у вище наврата састајап и редпвнп електрпнским путем 
размеоивап инфпрмације.  
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У пвпј щкплскпј гпдини су анализирани резултати испитиваоа Тима за  сампвреднпваое 
рада щкпле, на пснпву кпјих је израђен нпви петпгпдищои развпјни план щкпле. Тпкпм 
низа састанака разматране су предлпжене идеје и активнпсти и предвиђени нашини 
евалуације развпјнпг плана.  
Развпјни план је редпвнп пглащен на пгласнпј табли щкпле и представљен Наставнишкпм 
већу и щкплскпм пдбпру. 

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Пбзирпм да је Шкплски прпграм дпкумент кпји се пп важећем Закпну п пснпвама 
система пбразпваоа и васпитаоа дпнпси за перипд пд шетири гпдине, Струшнп веће за 
развпј щкплскпг прпграма се није састајалп на ппсебним седницама, јер је ппменути 
дпкумент дпнесен у јуну 2010. и усвпјен пд стране Шкплскпг пдбпра ЕТШ ”Михајлп 
Пупин”.  

Пбзирпм да није билп нпвитета у вези са щкплским прпгрампм, није билп ни 
пптребе за пдржаваоем седница. 
 
 
 

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ШКОЛЕ - ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА 
СЛУЖБА 

 
 У тпку 2011/12. гпдине Педагпщкп-психплпщка служба је реализпвала већину 
садржаја предвиђене Планпм и прпгрампм рада.  

1. Планираое, прпграмираое, прганизпваое и праћеое-пбразпвнп васпитнпг рада: 
 

 ушещће у изради ппјединих делпва Гпдищоег плана и прпграма рада щкпле; 

 ушещће у изради нпвпг петпгпдищоег развпјнпг плана щкпле и реализација 
задатака пднпснп активнпсти везаних за сампвреднпваое рада щкпле; 

 израда гпдищоих и пперативних планпва за рад Службе; 

 ушещће у рещаваоу мплби или пригпвпра ушеника (у слушајевима дпсељеоа, 
прпмена пбразпвних прпфила, пригпвпра на пцену, на изрешену васпитну и 
дисциплинску меру и другп); 

 фпрмираое дпсијеа пдељеоа првих разреда (тестираое, анализа дпбијених 
ппдатака кап и уппзнаваое ПС, ПВ, струшних већа и НВ са дпбијеним резултатима 
тестираоа и анкетираоа); 

 педагпщкп-психплпщкп инструктивни рад са наставницима у тпку планираоа 
оихпвпг рада и у тпку реализације свих пблика пбразпвнп васпитнпг рада:  

а) пбилазак наставе, ЧПС-ева, дппунске и дпдатне наставе, рпдитељских састанака; 
б) индивидуални и групни рад са наставницима без пплпженпг струшнпг испита; 
ц) индивидуални и групни рад са наставницима кпји су без предхпднпг педагпщкп-

психплпщкпг пбразпваоа; 
д) индивидуални и групни рад са наставницима кпји су први пут пдељенске старещине; 
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 планираое и прганизпваое предаваоа струшних лица из пбласти превенције 
менталнпг и физишкпг здравља; 

 планираое пбиласка наставе са циљем праћеоа реализације васпитнп-пбразпвних 
задатака; 

 планираое реализације заврщетка прпграма прпјекта `` Шкпла без насиља``; 

 прганизпваое предаваоа за врщоашку едукацију групе ушеника на тему 
алкпхплизма и наркпманије – у сарадои са Саветпвалищтем за младе 

 прганизпваое и израда правилника п ппнащаоу ушеника, рпдитеља и заппслених ; 

 перипдишан преглед коига евиденција, 

 прганизпваое тестираоа стандарда ппстигнућа за средое щкпле, 

 кпнтинуиранп впђеое евиденције п струшнпм усаврщаваоу заппслених. 
 
2. Учешће у реализацији садржаја наставнпг плана и прпграма: 
 

 ушещће у реализацији ппјединих садржаја рада на ЧПС-вима, рпдитељским 
састанцима кап и пбезбеђиваое предаваша тј. впдитеља разгпвпра из пбласти 
физишкпг и менталнпг здравља, прганизпваое и впђеое радипница из пбласти 
бплести зависнпсти, алкпхплизма, хуманизације пднпса међу пплпвима, 
савремених метпда ушеоа, пснпва леппг ппнащаоа, нпве метпде пцеоиваоа, 
ушипница без насилнищтва и слишнп; 

 индивидуални и групни рад са наставницима при изради ппјединих садржаја 
прпграма наставе кап и оихпвп упућиваое у нпве савремене метпде извпђеоа 
наставе; 

 ушещће у дидактишкп-метпдишкпм и психплпщкп-педагпщкпм припремаоу 
наставника за пплагаое струшнпг испита (крпз кпнтинуирани индивидуални и 
групни рад); 

 активнп ушещће у раду Актива за развпјнп планираое и Кпмисије за 
сампвреднпваое рада щкпле; 

 прганизпваое активнпсти на унапређиваоу безбеднпсти и превенције насиља у 
щкпли; 

 пбилазак наставе 

 прганизпваое предаваоа ушеницима на тему алкпхплизам, наркпманија и защтита 
репрпдуктивнпг здравља,  

 фпрмираое и прганизпваое рада тима за инклузивнп пбразпваое. 
 
3. Рад са ученицима: 

 психплпщкп-саветпдавни рад са ушеницима (у зависнпсти пд карактера прпблема, 
тещкпће и степена израженпсти рад ће се пдвијати индивидуалнп или групнп 
перипдишнп или у кпнтинуитету тпкпм целе щкплске гпдине); 

 ушещће у птркриваоу талентпваних ушеника, преппрука за ушещће у ИС Петница 
кап и за стицаое стипендије Привредника и другим пблицима дпдатнпг рада са 
ушеницима; 

 реализација садржаја из пбласти прпфесипналнпг инфпрмисаоа, саветпваоа и 
препријентисаоа, 
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 превенција путем прганизпваних предаваоа на тему наркпманије, защтите пд 
АИДСА, пущеоа и свих пблика насиља у щкпли 

 прганизпваое пбуке за ушенике у сарадои са Канцеларијпм за младе на тему 
вплпнтеризма, 

 прганизпваое радипнице са ушеницима кпји су са великим брпјем изпстаснака у 
сарадои са сарадникпм УНИЦЕФ-пм. 

 
4. Рад са рпдитељима: 

 

 кпнтинуирани рад са рпдитељима (индивидуални, са малим групама, прекп 
рпдитељских састанака у смислу едукативнпг и саветпдавнпг рада); 

 ушещће у педагпщкп-психплпщкпм пбразпваоу рпдитеља пбезбеђиваоем и 
прганизпваоем квалитетних струшних предаваша из пбласти менталнп-хигијенске 
защтите; 

 ушещће у ппщтим рпдитељским састанцима; 

 присуствп пдељенским рпдитељским састанцима, пп пптреби, а ппсебнп кпд 
пдељенских старещина ппшетника; 

 реализација прпграма за рпдитеље «Азил за рпдитеље»  на теме Наркпманија, 
рпдитељски и дешији стрес и кпмуникација, 

 прганизпваое семинара за ушенике на тему дешијих права у сарадои са 
Ппкрајинскпм канцеларијпм пмбуцмана. 

 
5.Аналитичкп-истраживачки рад 

 испитиваое интелектуалних сппспбнпсти ушеника првих разреда; 

 циљанп истраживаое у складу са актуелним пптребама щкпле – испитиваое 
ставпва п раду щкпле и управе свих заппслених пп налпгу директпра; 

 ушещће у анализи успеха и других кпрелата у пдређеним перипдима щкплске 
гпдине (у сарадои са струшним већима и ппмпћницима директприма); 

 ушещће у испитиваоима шији нпсипци су институције или ппјединци ван оих, а шији 
смп ми кап щкпла деп узпрка; 

 тестираое матураната у циљу даваоа ппдрщке у прпфесипналнпј пријентацији; 

 анализа резулатат анкетираоа ушеника са предлпзима ушеника на тему 
пщпбпљщаоа рада щкпле, 

 тестираое циљане групе ушеника за ПИСА прпјекат. 
    
6. Пстали ппслпви 

 ушещће у раду струшних пргана щкпле; 

 сарадоа са струшним институцијама (пбразпвним, здраственим, спцијалним, МУП-
пм и др.) 

 струшнп усаврщаваое какп индивидуалнп (праћеоем литературе, кпнсултацијам), 
такп и ушещћем у раду Актива педагпга и психплпга средоих щкпла Јужнпбашкпг 
пкруга, Секције педагпга и психплпга републике Србије, и ушещће на семинарима у 
прганизацији Министарства прпсвете, Филпзпфскпг факултета, сарадое са 
невладиним прганизацијама кпји нуде струшну сарадоу и др. 

 сарадоа са Канцеларијпм за младе и вплпнтерски сервиспм града Нпви Сад 

 впђеое дпкументације п раду; 
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 припрема за рад; 

 реализација непланираних ппслпва и задатака; 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  
 

Шкплска библиптека набавља, шува и даје на кприщћеое ушеницима и 
наставницима струшну литературу и белетристику. Пбезбеђиваоем пдгпварајуће 
литературе (коига, прирушника) пмпгућује се наставницима праћеое развпја педагпщке 
литературе. У дпгпвпру са прпфесприма српскпг језика и коижевнпсти и пве гпдине 
набављена је изузетна метпдишка и референтна литература. Деп коига је купљен, а неке 
су дпбијене путем ппклпна. Нпве коиге су пбрађене и унете у кпмпјутер. Фпрмираое 
електрпнскпг каталпга ће пмпгућити лакще праћеое статистишких ппдатака и щтампаое 
инвентарне коиге. Впђеоем свакпдневне статистике упшен је знашајан ппраст кприщћеоа 
библиптешких фпндпва щкплске библиптеке. Захваљујући дпбрпј сарадои са пдељенским 
старещинама ушеници су скпрп у пптпунпсти вратили коиге у библиптеку. 

Прптекле щкплске гпдине планирана је знатна пбнпва коига щкплске лектире, али 
није реализпвана. Тај план ће се реализпвати следеће гпдине. Пптреба пбнпве лектире 
прпистекла је збпг великпг брпја ппхабаних коига, кпје су за птпис. Планирамп да већ пд 
септембра ппшнемп са припремама за ревизију библиптешке грађе. Ревизија је 
систематски преглед инвентарисане библиптешке грађе у циљу утврђиваоа стварнпг 
стаоа фпндпва у пднпсу на стаое регистрпванп у коигама инвентара кап материјалним 
дпкументима. Библиптешка грађа у птвпренпм приступу треба да буде у дпбрпм физишкпм 
стаоу и да садржи актуелне инфпрмације. Кприщћеое застарелих референсних дела 
мпже дпвести дп тпга да кприсник дпбије неташне инфпрмације. Ревизија, птписи и 
статистика библиптешкпг фпнда врще се на пснпву Закпна п библиптешкпј делатнпсти, кпји 
регулище пбавезу ревизије и птписа библиптешке грађе. Укљушиваое резултата ревизије у 
планираое набавке, гпдищои птпис неупптребљиве грађе и приказ реалнпг стаоа 
коижнпг фпнда имаће за ппследицу актуелне и дпбрп прганизпване коижне фпндпве, 
кпје ће и ушеници и наставници јпщ вище кпристити щтп и јесте један пд пснпвних циљева 
щкплске библиптеке. 

Библиптекари су се и пве щкплске гпдине струшнп усаврщавали на брпјним 
семинарима. Ппсебнп бисмп истакли струшни скуп намеоен щкплским библиптекарима 
пснпвних и средоих щкпла у Јужнпбашкпм пкругу. Струшни скуп је прганизпвалп Пдељеое 
за унапређеое, развпј и надзпр библиптешке делатнпсти Градске библиптеке у Нпвпм 
Саду. На скупу су пдржана два тематска предаваоа – Ревизија фонда и Структура фонда 
школске библиотеке и набавка библиотечке грађе. Струшнпм скупу 20. априла 2012. 

пдржанпм у Пснпвнпј щкпли „Петефи Шандпр‟ у Нпвпм Саду присуствпвале су Угљещић 
Снежана и Вукпвић Невена. 

У прпстранпј шитапници наще библиптеке ушеници су се и пве щкплске гпдине 
успещнп припремали за наставу, такмишеоа, приредбе. Ту су се пдржавали и шаспви 
редпвне, дппунске и дпдатне наставе. Нащи ушеници псећају да су у библиптеци увек 
дпбрпдпщли, па ту радп прпвпде свпје време. Шкплска библиптека врщи важну функцију 
и у инфпрматишкпм пписмеоаваоу ушеника, те збпг тпга пна треба да пмпгући 
кприщћеое све неппхпдне електрпнске, кпмпјутерске и аудипвизуелне ппреме и приступ 
Интернету. 
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 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕФЕРЕНТСКЕ СЛУЖБЕ  

 
У щкплскпј 2011/2012.гпдини, референти за ушенике су пбављали све ппслпве везанп за 
редпвне и ванредне ушенике кпји им припадају пп систематизацији радних места.  
 У сарадои са ппмпћницима директпра ажурирани су спискпви редпвних ушеника, а 
на пснпву оих изврщена је и исправка у матишним кљигама ушеника. Свим ушеницима кпји 
су ппднпсили мплбе пп билп кпм пснпву, служба је уреднп издала рещеоа, а за ушенике 
за кпје је требалп прганизпвати пплагаое гпдищоих испита збпг прпмене пбразпвнпг 
прпфила истп је ушиоенп. Изврщена је кпмплетна кпнтрпла матишних коига из претхпдне 
щкплске гпдине, изврщене су исправке и исте су дате на кпришеое. Штампане су нпве 
матишне коиге за редпвне и ванредне ушенике. Референти су ушествпвали у припреми 
сведпшанстава и диплпма за редпвне и ванредне ушенике, у припреми ппправних, 
разредних, заврщних и матурских испита. Писали су запис-нике за све ушенике кпји су 
излазили на пве испите.  
У тпку пве щкплске гпдине издатп је пкп 5000 пптврда редпвним ушеницима, впђена је 
евиденција п исписаним и уписаним ушеницима у тпку щкплске гпдине. 
 Тпкпм септембра и пктпбра 2011.гпдине израђена је кпмплетна статистика за 
Шкплу и иста дпствљена надлежним прганима. Спрпведен је кпнкурс за дпделу ушенишких 
стипендија и кредита, на пснпву кпг су нащи ушеници дпбили стипендије.  
 У щкплскпј 2011/2012.гпдини  66 ушеникa се уписалп ванреднп на дпквалификацију 
или преквалификацију у пдређени пбразпвни прпфил. За ушенике кпји су уписали шетврти 
степен струшне спреме накпн  заврщенпг трећег степена прганизпвана је кпнсултативна 
настава. У изради расппреда кпнсултативне наставе пд  I – IV разреда ушествпвали су и 
референти за ушенике заједнп са ппмпћницима директпра. Такпђе, референти су 
ушествпвали и у изради расппреда за пплагаое ванредних испита пп испитним рпкпвима 
предвиђеним Статутпм Шкпле. Пд 17 ушеника кпји су се на ппшетку щкплске гпдине 
изјаснили за слущаое кпнсултативне наставе (неки су пдустали пд щкплпваоа тпкпм 
гпдине), самo   4 ушеника је успелп да пплпжи матурски испит дп краја щкплске гпдине. 
Пстали настављају щкплпваое у нареднпј щкплскпј гпдини. Сви ванредни ушеници су 
дпбили рещеое п признаваоу и пплагаоу испита, такп да су сви ташнп знали щта им се пд 
предмета признаје и щта треба да плажу пп Наставнпм плану и прпграму. Референти су 
писали дневнике рада за кпнсултативну наставу ванредних ушеника, матишне коиге за 
сваки пбразпвни прпфил ванредних ушеника, кап и сведпшанства и диплпме пнима кпји су 
заврщили щкплпваое.  
 Издатп је прекп 150 дупликата сведпшанстава и диплпма ушени-цима кпји су раније 
заврщили щкплу. У сарадои са ппмпћницима директпра изврщена је прпвера валиднпсти 
диплпма за прекп 30 ушеника наще щкпле на захтев предузећа у кпм су заппслени.  
 Пп налпгу директпра, референти су радили и друге ппслпве.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА 
 

Правна служба щкпле је пбављала ппслпве у складу са важећим прпписима кпји се 
пднпсе на средоу щкплу и у складу са пптребама щкпле. Ппслпви су ппдразумевали и 
прешищћаваое, пдн. усклађиваое правних аката щкпле са Закпнпм, кап и заступаое 
щкпле пп пдређеним судским предметима.  

Пбављани су ппслпви расписиваоа кпнкурса за пријем у радни пднпс, настављенп 
је ажурираое дпкументација заппслених, издавана рещеоа п пунпм/непунпм раднпм 
времену, п структури пбавеза заппслених, рещеоа п платама, впђени су записници на 
седницама Шкплскпг пдбпра 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЧУНОВОДСТВА 
 

Служба рашунпвпдства је свпј рад заснивала на Закпну п бучетскпм рашунпвпдству. 
У складу са тим састављала је перипдишне пбрашуне и заврщни рашун за прптеклу 
фискалну гпдину. Редпвнп је врщила пбрашун и исплату лишних дпхпдака, бплпваоа и 
псталих примаоа радника. Врщила је плаћаое рашуна и фактурисаое услуга. 
Пбрашунавали су се и исплаћивали ппрези прпписани закпнпм, састављали извещтаји кпји 
су били дпстављани надлежним службама. 

 
                                   

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

На првпј седници 10.11.2011. кпнституисан је ушенишки парламент бираоем рукпвпдства, 
председнищтва и представника за щкплски пдбпр. 
 
Тпкпм щкплске гпдине парламент се састајап и дпнпсип пдлуке везане за: 
  *  Развпјни план щкпле(2011-2016) 
  *  Ппкретаоу хуманитарне акције дпбрпвпљнпг сакупљаоа нпвца за рехабилитацију 
ушеника Адемпвић Александра 
  *  Ушествпваое у Фпрум театру ( Шкпла без насиља) 
  *  Прганизацији сајма пбразпваоа, испраћај матураната 
  *   Именпваое кпмисије За избпр ушеника генерације и прпславу матурске вешери 
 
Чланпви парламента су активнп ушествпвали на седницама и свпјим сугестијама и 
предлпзима дппринели кпнструктивнпм раду парламента. 
 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 
 

Савет рпдитеља ЕТШ ”Михајлп Пупин” се кпнституисап на време и у складу са Закпнпм. 
Шкплске 2011/2012 гпдине усппстављена је дпбра сарадоа са Саветпм рпдитеља имајући 
у виду шиоеницу да се хрпнишнп мали брпј рпдитеља пдазива ппзиву на седнице. 
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Пбављап је ппслпве из свпг делпкруга рада, а један пд највећих и најзнашајнијих је билп 
активнп ушествпваое у прганизпваоу и извпђеоу екскурзије. Сама пва шиоеница је 
дпвпљна да се слпбпднп мпже закљушити какп је Савет рпдитеља пве гпдине успещнп 
функципнисап. Ппред тпга, Савет рпдитеља је бип ангажпван и у прпјекту ”Шкпла без 
насиља” где су рпдитељи дали свпј дппринпс драгпценим предлпзима за усппстављаое 
щтп безбедније средине за ушенике дпк бправе ущкпли. Предлпзи су се већинпм 
пднпсили на ппјашан васпитни рад са децпм кпд куће и у щкпли, али и дпследну пплитику 
примеренпг санкципнисаоа пних кпји свпјим ппнащаоем угрпжавају безбеднпст других и 
себе. 
Пдржанп је укупнп 3 састанка Савета рпдитеља. На првпм пд оих су изабрани нпви 
шланпви у рукпвпдству пвпг тела, кап и сам председник Савета рпдитеља, Хајду 
Александра. 
 

 

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА 

 
Услед недпвпљних финансијских средстава за ппдмириваое пптреба наставника  у 
пбласти струшнпг усаврщаваоа мпже се рећи да је пвп била щкплска гпдина са релативнп 
малим брпјем  ппстигнутих сати струшнпг усаврщаваоа . 
Деп пстварених семинара  се налази у извещтајима ппјединашних струшних већа где је 
наведенп кпји прпфеспри су ппсетили кпје семинаре, кап и перипд кад су струшна 
усаврщаваоа пдржана. У пвпм делу су наведени семинари кпје су ппхађале веће групе 
прпфеспра. 

 Семинар 571: „Напреднп ушеое у складу са стандардима ПЕБСа“, 24 сата, пктпбар 
2011.гпд., децембар 2011. гпд, фебруар 2012.гпд., ппхађалп 45 нащих прпфеспра 

 Семинар 086 : „Електрпнски наставни материјали“ ,датум ппшетка: 31.01.2012. 
Прпфеспри  су семинар ппхађали у три групе, заврщни сусрет је прганизпван у ЕТШ          
Михајлп Пупин 16. марта 2012. гпдине.,16 сати ппхађалп 66 прпфеспра 

 Семинар  120: „Примена  Е- леарнинг метпде наставе у пбразпваоу“,датум 
ппшетка:  12.03.2012.Прпфеспри  су семинар ппхађале у три групе, заврщни сусрет 
је прганизпван у ЕТШ Михајлп Пупин 17. априла 2012. гпдине., 16 сати ппхађалп 55 
прпфеспра 

 Семинар 631: „Претппставке успещне наставе“, 8 сати, 19.05. 2012.гпд, ппхађалп 65 
нащих прпфеспра 

 Семинар 241: „Пдрживи развпј у настави среднјих струшних щкпла“, 8 сати, 25.08. 
2012.гпд, ппхађалп 16 нащих прпфеспра 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 
 
Ексурзија је планирана у складу са Закпнпм и ппсебним Правилникпм п прганизпваоу и 
извпђеоу екскурзија, щтп ће рећи да је бип спрпведен ппступак јавне набавке, а накпн 
щтп је Савет рпдитеља щкпле дап сагласнпст на прпграм екскурзије дпнет пд стране 
наставнишкпг већа щкпле. 
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За ушенике првпг разреда је планиран једнпдневни пдлазак у Бепград  где би ушеници 
ппсетили музеј ”Никпле Тесле”, Музеј аутпмпбила, пбищли Калемегдански парк и рушали 
у хптелу „Рпјал“.  
За ушенике другпг разреда је планиран трпдневни пбилазак  западне Србије (Бајина 
Бащта, Тара, Златибпр, Мпкра Гпра, Дрвенград), кап и претхпдне щкплске гпдине. 
За ушенике трећег разреда је планиран пут у северну Гршку и п пвпм петпдневнпм 
путпваоу је струшни впђа пута ппднеп извещтај Савету рпдитеља и Шкплскпм пдбпру. 
Ушеници шетвртпг разреда су пп плану требали да путују у  Италију на 6 дана ( Венеција, 
Фиренца, Лидп ди Јесплп и Мпнтекатини).  
Екскурзије нису реализпване ппщтп није билп дпвпљнп заинтереспваних ушеника. 
 

КАЛЕНДАР ИСПИТА 
 

Календар испита предвиђен Годишњим програмом рада је у потпуности испоштован. 

 

 

РАД СЕКЦИЈА 
 

Извештај секције за роботику 

 
Чланпве секције пкупили смп, кап и сваке гпдине,  у пктпбру месецу 2011. гпдине. 

Секција је у тпм тренутку брпјала пкп 25 ушеника. Пд пвпг брпја 7 ушеника је ушествпвалп и 
прпщле гпдине на такмишеоу, а псталима је пвп првп ушещће. Ментпрски тим су шинили: 
наставник Васп Бјелица и бивщи ушеници наще щкпле а сада студенти ФТН-а Сава 
Јакпвљев и Гпран Кецман.  

Циљ секције је да се талентпваним ушеницима пмпгући дпдатнп пбразпваое и да 
крпз прављеое рпбпта за такмишеое Еурпбпт, примене практишнп знаое кпје су стекли у 
нащпј щкпли. 

Тема пвгпдищоег задатка су Пирати. Рпбпт је требап да за 90 секунди скупи щтп 
вище златних пплуга (дрвени пбјекат димензија 200x60 x70мм) и златника(ЦД-Рпм) кпји су 
на унапред пдређен нашин расппређени на стплу за такмишенје. Ппред пвпга ппстпја ле су 
две ппруке у бпци кпје је требалп активирати( тасер на страници стпла) и билп је пптрбнп 
пткрити мапу са благпм (ппдићи тканину кпја је прекривала импрпвизпвану мапу). 

Пвпгпдищоа правила су дпзвпљавала да се праве два рпбпта пп екипи. Ми смп 
желели да искпристимп пву ппгпднпст јер у пвпм слушају мпгуће напарвити већи брпј 
ппена јер пба рпбпта заједнп раде на савлдаваоу задатка.  

Пп презентацији правила и интерпретацији нејасних детаља уследилп је изнпщеое 
идеја пд стране ушеник и кпметарисаое преднпсти и мана ппнуђених кпнцепција. Ппсле 
птприлике месец  дана успели смп у нашелу да се дпгпвпримп п главним механиким 
рещеоима тј. пдредили смп кпји механизме ћемп уградити на наще рпбпте. Уппредп смп 
се дпгпврили кпје електрпнске склпппве ћемп кпристити. Неке смп већ имали развијене а 
дпгпвприли смп се кпје ћемп ппкущати да развијемп у нареднпј гпдини. Идеја је била да 
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се развије систем за навигацију пп узпру на једну екипу са ФТН-а али у недпстатку 
времена пва идеја ће бити дпврщена теку следећпј сезпни.  

Ппсле набавке средстава за израду рпбпта (механишких и електрпнских) у 
нпвембру смп кренули са реализацијпм рпбпта. Израда механишких склпппва и 
електрпнике се пдвијала уппредп. Ушеници се сами ппределе на шему желе да раде 
премда их ми фпрсирамп да буду упућени у све сегменте рпбпта какп би оихпвп знаое 
билп пптпуније. 

Израда механишких склпппва ппдразумева кприщћенје ппстпјећих склпппва и 
оихпвп прилагпђаванје тренутнпм задатку и израда пптпунп нпвих за кпје је пптребнп 
направити прптптип тестирати на га и прећи на кпнашну реализацију. Ушеници су нацртали 
технишке цртеже на пснпву кпјих су нам сппљои сарадници израдили мащинске делпве. 
За мпнтажу је билп пптребнп два месеца, такп да су рпбпти били склппљени крајем 
месеца фебрура. 

Искпристили смп укупнп 5 дц мптпра на великпм рпбпту. Два за ппгпн рпбпта, два 
за хватаљке на на предопј страни рпбпта (скупљаое пбјеката пп терену) , и један за 
механизам кпји скидап тканину са мапе са благпм. На малпм рпбпту су упптребљена 4 ДЦ 
мптпра. Два за ппгпн рпбпта и два за хватаљке на на предопј страни рпбпта (скупљаое 
пбјеката пп терену).  Рпбпти заједнп су мпгли да скупе максималан брпј ппена кпји мпгућ 
пп правилима. 

Пд електрпнике кпристили смп драјверска кпла за ппгпн, главну електрпнску плпшу 
и ппмпћнп драјверскп кплп кпје је управљалп псталим мптприма у рпбпту. Драјверкп 
кплп за ппгпн  у спрези са квадаратурним енкпдерима управља радпм ппгпнских мптпра, 
мери пређени пут и кпригује грещку. Такп да је рпбпт у свакпм тренутку „знап“ где се 
налази на терену.  Главна електрпнска плпша садржи главни микрпкпнтрплер кпји 
управља свим  склпппвима у рпбпту. Сву електрпнику су реализпвали ушеници. 

Ппследои  месец  пред такмишеое пптрещен је на прпграмираое рпбпта и 
птклаоаое недпстатака кпји су се ппказали када  је ппшелп тестираое. Прпграмираое 
ппдразумева непрекиднп меоаое прпграми у ушесталп тестираое у кпјем су ушествпвали 
сви шланпви екипе. Приликпм тестираоа се смищљају мпгуће тактике за такмишеоеи 
пткривају мане кпје нису предвиђене при прпјектпваоу рпбпта. Пве гпдине је ппсебнп 
билп тещкп јер смп правили два рпбпта щтп знаши да је билп пптребнп дуплп вище 
времена и дуплп вище ушеника кпји активнп ушествују у раду. Нај већи прпблем је била 
синхрпнизација између наща два рпбпта, да не сметају један другпм тј. да недпђу у 
кпнфликт. 

Наще наципналнп такмишеое пдржанп је 21. априла 2012 гпдинена Спенсу у 
Нпвпм Саду. На такмишеоу је ушествпвалп 15 екипа. Са ФТН-а је ушествпвалп 12 екипа, а 
биле су и две екипе из Француске. Нащ тим ппд називпм Елецтрппипнеер  је једини 
средоещкплски тим кпји је ушествпвап на такмишеоу. Ппсле квалификаципнпг дела наща 
екипа је заузела треће местп. У пплуфиналу смп ппбедили екипу Мемристпр са ФТН-а, а у 
финалу смп изгубилип пд екипе Мили такпђе са ФТН-а и у укупнпм пласману заузели 
другп местп. Пвим пласманпм смп се квалификпвали за међунарпднп такмишеое 
Еурпбпт2012 кпје се пдржалу у Францускпј. 

Такмишеое у Францускпј пдржанп је пд 17.05.2012 дп 21.05.2012. гпдине. 
Припреме и пдлазак на такмишеое финасики су ппмпгли Ппкрајински секретаријат за 
пбразпваое, Ппкрајински секретаријат за сппрти пмладину и Градска управа за 
пбразпваое. Деп средстава је стигап пре ппласка на такмишеое а пстатак је уплаћен пп 
ппвратку . Самп такмишеое је пдржанп у малпм граду Ла Ферте Бернард 150 км западнп 
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дп Париза. На пвпм такмишеоу ушествпвалп је 45 екипа из целе Еврппе. Квалифинације 
смп заврщили кап десетппласирани и избприли се за наставак такмишеоа у псмини 
финала смп ппбедили Пластивпр петппласирану екипу из Белгије, у шетвртфиналу нисмп 
имали среће и сусрели смп се са Француским щампипнпм РЦВА и изгубили пвај меш. У 
укупнпм пласману смп заузели петп местп.  

 На пвпм такмишеоу ушествпвалп је 13 ушеника. Пни су били у мпгућнпсти да 
уппреде резултате свпг рада и да размене искуства са кплегама из инпстранства. Пвп 
искусвп је изузетнп знашајнп за наставак пбразпваоа јер мпгу да виде праву примену 
свега щтп се уши у нащпј щкпли. 

 

Извештај о раду шаховске секције  

 
На иницијативу  директпра  щкпле  Милана Вукпбрата, а у сарадои са велемајстпрпм  
Синищпм Дражићем  и фиде мајстпрпм  Мирпљубпм Стпјкпвићем, у щкпли је ппшеткпм 
нпвембра 2011.г. ппшела да ради щахпвска секција. Набављени су неппхпдни реквизити    
( щахпвске гарнитуре и сатпви), шиме су се стекли технишки услпви за  рад секције.  
Састанци су прганизпвани у ушенишкпм клубу, где је ппстпјала и дпдатна мпгућнпст 
упптребе видеп уређаја за демпнстрираое партија и щахпвских прпблема. Птежавајућа 
пкплнпст је била термин пдржаваоа секције, щтп се пдразилп на   релативнп маоу 
ппсећенпст пд стране ушеника, кпја се кретала пд  пет-щест дп десетак ушеника. Радпм 
секције неппсреднп је рукпвпдип  фиде мајстпр Мирпљуб Стпјкпвић. У раду секције 
ушествпвали су и прпфеспри  Михић Владимир, Ћулибрк Владислав и Анђелкпвић 
Радпмир. Ппред активнпг играоа  међуспбних партија, ушеници су били у прилици да се 
уппзнају са щахпвским стваралащтвпм највећих светских играша , кап и са пснпвним 
принципима  щахпвске игре. Састанци су се, са маоим прекидима , пдвијали у 
кпнтинуитету  једнпм недељнп.  Прганизпвана су и два првенства щкпле  за ушенике, пд 
кпјих једнп за дан щкпле. На првпм првенству, пдржанпм у марту месецу, уз ушещће десет 
ушеника, ппбедип је Мипдраг Радпнић, ушеник Т24 пдељеоа, а на другпм првенству, уз 
ушещће пет ушеника, ппбедип је Немаоа Милић, ушеник Р31 пдељеоа. Сви ушесници су 
дпбили и пригпдне награде. За пшекивати је да секција у нпвпј щкплскпј гпдини настави са 
радпм, уз већи пдзив ушеника.  
 
 

Извештај  са такмичења  

 

Шкплскп такмишеое из Пснпва електрптехнике 1, Пснпва електрптехнике 2, Енергетске 
електрпнике и Електрпнике пдржанп је 31.03.2011. На Регипналнп такмишеое пласирали 
су се следећи ушеници: 
ОЕТ1 

презиме и име одељење ментор 

Трифковић 

Павле Р12 Пајчин Војислав 

Васиљевић Р12 Пајчин Војислав 
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Вукашин 

Лукач Зоран Т11 Вујичић Томка 

Мушикић Милан Р12 Пајчин Војислав 

презиме и име одељење ментор 

 

ОЕТ2 

презиме и име одељење ментор 

Губаш Иван Р22 Васиљевић Здравко 

Ракић Никола Р22 Васиљевић Здравко 

Пузић Борислав Р22 Васиљевић Здравко 

Поша Бруно Р22 Васиљевић Здравко 

Ћурчић Немања Р22 Васиљевић Здравко 

Медоварски 

Александар Р22 Васиљевић Здравко 

Игњатовић Филип Р22 Васиљевић Здравко 

Козомора Марко Р22 Васиљевић Здравко 

Тулаћ Стефан Р22 Васиљевић Здравко 

Костић Момир Р21 Ћулибрк Владислав 

Стипић Бојан Р22 Васиљевић Здравко 

Хорват Небојша Р22 Васиљевић Здравко 

Хромиш Иван Р22 Васиљевић Здравко 

Радовановић 

Александар Т21 Веселиновић Власте 

 

 

Електроника 

 

презиме и име одељење ментор 

Станковић Милош Р31 Потребић Славица 

Пауновић Срђан Р31 Потребић Славица 

Бокшан Милош Р31 Потребић Славица 

Варга Јан Р31 Потребић Славица 

Дудуковић 

Александар Р31 Потребић Славица 

 

Енергетска електроника 

презиме и име одељење ментор 

Вуковић Младен Е37 Анђелковић Раде 

Аркула Јованка П30 Анђелковић Раде 

Ристић Зоран Е35 Анђелковић Раде 

Илић Урош Е38 Анђелковић Раде 

Балаћ Душан Е35 Анђелковић Раде 
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Воларић Александар Е37 Анђелковић Раде 

Кркљић Остоја Е37 Анђелковић Раде 

Огњеновић Немања Е35 Анђелковић Раде 

 

 
Регипналнп такмишеое је пдржанп 12.05. у Технишкпј щкпли у Сремскпј Митрпвици. 
Нащих 8 ушеника се пласиралп на републишкп такмишеое, кпје је пдржанп 02.06. у 
Технишкпј щкпли у Пирпту: 
 
Основе електротехнике 1 

ред.бр. Име и презиме ученика Образовни профил Име и презиме  ментора* 

1.  Никола Павловић Електротехничар рачунара Војислав Пајчин  

2.  Зоран Лукач Електротехничар 

телекомуникација 

Томка Вујичић  

Основе електротехнике2 

ред.бр. Име и презиме ученика Образовни профил Име и презиме  ментора* 

1. Борислав Пузић Електротехничар рачунара Здравко Васиљевић 

2. Иван Губаш Електротехничар рачунара Здравко Васиљевић 

Електроника 

ред.бр. Име и презиме ученика Образовни профил Име и презиме  ментора* 

1. Милош Станковић Електротехничар рачунара Славица Потребић 

 

Енергетска електроника 

ред.бр. Име и презиме ученика Образовни профил Име и презиме  ментора* 

1. Младен Вуковић Ел.тех.за термичке и 

расхладне уређаје 

Раде Анђелковић 

2. Јованка Аркула (пласирала се 

директно на Републичко 

такмичење) 

Ел.тех.процесног 

управљања 

Раде Анђелковић 

3. Александар Воларић Ел.тех.за термичке и 

расхладне уређаје 

Раде Анђелковић 

 

Милош Станковић (Електроника) освојио је 7 место, а Иван Губаш (ОЕТ2) 5 на 

Републичком нивоу. 

 

Треће републишкп такмишеое из Мултимедија пдржанп је у Бепграду на Виспкпј щкпле 
електрптехнике и рашунарства, 21.04.2012.гпд. Нащ ушеник Саща Матић, је псвпјип првп 
местп. Шкпла је такпђе у укупнпм пласману псвпјила првп местп. Ментпр награђених 
ушеника је Игпр Иванпв.  

Тесла Инфо Куп 
 
У ЕТШ Михајлп Пупи, Нпви Сад  5.маја 2012. гпдине, пдржанп је првп регипналнп 
такмишеое Тесла Инфп Куп. Циљ такмишеоа је пппуларизација мпдерних инфпрматишких 
и кпмуникаципних технплпгија. 

Систем такмичеоа је прганизпван у два дела: 
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1. Пкружнп такмичеое – Нпви Сад - пдржава се у ЕТШ "Михајлп Пупин" за 100 
пријављених ученика (50 тимпва). 

2. Републишкп такмишеое - пдржава се у ЕТШ "Никпла Тесла" - Нищ за 40 
најуспещнијих ушеника (20) тимпва са пкужних такмишеоа. 

У прганизацији такмишеоа ушествпвалп је 24 наставника щкпле. 

Резултати регипналнпг такмичеоа:  

На регипналнпм такмишеоу ушеника пснпвних щкпла Тесла Инфп Куп 2012 пдржанпм у 
Нпвпм Саду 05.05. у електрптехнишкпј щкпли “Михајлп Пупин” ушествпвала су 54 тима из 
19 пснпвних щкпла.20 првппласираних тимпва, заједнп са 20 првппласираних са нищкпг 
регипналнпг такмишеоа, ушествпвалп је на републишкпм финалу Тесла Инфп Купа, 12.05. у 
Нишу у електрптехнишкпј щкпли “Никпла Тесла”. 

Републичкп такмичеое је у Нищу, у субпту, 12. 05. 2012. Гпд на кпм су ушествпвале 
кплегинице из ЕТШ Михајлп Пупин - Нпви Сад у свпјству супрганизатпра такмишеоа:  

 Данијела Радмилпвић 

 Стана Макевић 

 

Извештај са Регионалног сајма ученичког предузетништва 

 
 Регипнални сајам ушенишкпг предузетнищтва кпји је пдржан у Шиду 19.априла 
2012. гпдине је бип други пп реду пд шетири регипнална сајма у щкплскпј 2011/2012. 
гпдини. Пдржан је у Гимназији “Сава Шуманпвић” уз пдлишну прганизацију пд стране 
щкпле дпмаћина.  
 На птвараоу сајма ушеницима И наставницима су се пбратили Дејан Прибићевић, 
директпр Гиманзије “Сава Шуманпвић” И Бјперн Реите, меначер БИП прпграма. 
На сајму је ушествпвалп 36 ушенишких предузећа и приближнп 200 ушеника. Ппред ушеника 
на сајму је билп присутнп и 14 наставника ментпра ушенишких предузећа из седам 
средоих щкпла, щест ппщина.  
 Ушенишка предузећа су се такмишила у три категприје: 1. Најбпљи ппслпвни план 2. 
Најбпљи/Најинпвативнији прпизвпд или услуга и 3. Најбпљи щтанд/лпгп и презентација 
на щтанду. 
 За прва три места у свакпј категприји дпдељени су сертфикати и рпбне награде а 
предузеће кпје је псвпјилп највећи брпј ппена је прпглащенп за укупнп најбпље 
предузеће на сајму. Награда за укупнп најбпље предузеће је ушествпваое на 6. 
Међунарпднпм летоем кампу ушенишкпг предузетнищтва у Сутпмпру пд 16. – 21. јуна 
2012.   
Ппбедници пп категпријама: 
                                                                                                                         
Категприја: Пословни план 
1. АЕ МПТПРС, Електрптехнишка щкпла “Михајлп Пупин”, Нпви Сад 
2. ЖЕНСКЕ ПРИЧЕ, Гимназија „Сава Шуманпвић“, Шид 
3. МАЧВАНСКИ МЛЕКАР, Машванска средоа щкпла, Бпгатић 
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Категприја: Производ / услуга 
1. ГУМАБЕЛ, Електрптехнишка щкпла “Михајлп Пупин”, Нпви Сад 
2. НУНУ БПТ, Електрптехнишка щкпла “Михајлп Пупин”, Нпви Сад 
3. ФУННY ЕЦП АРТ, Гимназија „Сава Шуманпвић“, Шид 
 
Категприја: Штанд / лого / презентација 
1. ЕКП БПЦА, Гимназија „Сава Шуманпвић“, Шид 
2. НЕXУС ЕЛЕЦТРПНИЦС, Технишка щкпла „Иван Сарић“, Субптица 
3. ХПТ ФППТ, Електрптехнишка щкпла “Михајлп Пупин”, Нпви Сад 
 
Укупно најбоље предузеће на сајму: 

1. АЕ МПТПРС, Електрптехнишка щкпла “Михајлп Пупин”, Нпви Сад – овлашћени 
сервис за поправну возила марке „Опел“.  Ментор:  Димитров Тамара 
 
Кап ппбедници регипналнпг такмишеоа пдржанпг у Шиду , кпмпанија  АЕ-МПТПРС  

су дпбили пбезбеђенп ушещће  на летоем кампу Сутпмпре 2012.  пд 16.дп 21. јуна 
2012.гпдине кап и сертификате и МП4 плејере. Ушеницима и прпфеспрки су пбезбеђени 
трпщкпви превпза , исхране и смещтајау хптелу Кпрали у Сутпмпру. 
 

 
     

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ 

Сарадња са Техничким школским центром из  Крања, Словенија 
 

Сарадоа ЕТШ Михајлп Пупин и Технишкпг щкплскпг центра Крао, Слпвенија у щкплскпј 
2011/12. гпдини је настављена и  реализпвана је  на следећи нашин: 
Ушеници и прпфеспри из Слпвеније су гпстпвали у Нпвпм Саду у перипду пд 07.11. дп 
13.11.2011.гпд. Ушеници и прпфеспри ( гпсти) су бправили на шаспвима у пдељеоу М41 
Технишар мехатрпнике кпд прпф. Петкпвић Жељка и Скпкп Саще . За гпсте су 
прганизпване струшне екскурзије у Субптици ( Сименс-Лпхер, Сигма- Галеб група,) , 
струшна ппсета Факултету технишких наука, Тпплана- запад, манифестација Тактпнс. 
Туристишкп разгледаое Нпвпг Сада, Петрпварадинске тврђаве, Бепград ( Авала, музеј 
Никпле Тесле, Храм Светпг Саве, Калемегдан... Сппртска дружеоа- куглаое, прпбе са 
щкплским бендпвима... 

 

 

Сарадња са Средњом  школом  Арпад из Секешфехервара, 
Мађарска 
 

Сарадоа ЕТШ Михајлп Пупин и СШ Арпад из Секещфехервара – Мађарска у щкплскпј 
2011/12. гпдини се манифестпвала у следећим сегментима: 
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1. Међуспбне ппсете наставника и представника Управе щкпле у циљу 
псавремеоиваоа наставнпг прпцеса и унапређеоа рада щкпла, дпгпвпр п ушещћу 
на заједнишким прпјектима, псавремеоиваое насатвних планпва и прпграма. 

2. Заједнишкп ушещће у ЕУ прпјекту: “Без граница”, кпја је ппдразумевала међуспбну 
размену ушеника у циљу савладаваоа тематски наставних целина пдпбрених 
прпјеткпм: 

 Пплазак нащих ђака у Секещфехервар, укупнп оих 11 са 4 пратипца – 
бправак у трајаоу пд 18. марта дп 25. марта 2012. гпдине. 

 Дплазак гпстију из Секещфехервара: 11 ушеника са 4 пратипца наставника, 
бправак пд 29. мај дп 5 јуна 2012. гпдине. 

 Заврщни сусрет у Секещфехевару  8. јуна 2012. гпдине са циљем 
представљаоа резултата прпјекта  

За време трајаоа размене - пбе групе ушеника са пратипцима се ушествпвале у свим 
активнпстима целе недеље 
 
Списак ученика и пратилаца за размену ученика 
Наставници 

1. Катпна Силвиа 
2. Силађи Људевит 
3. Кираљ Карпљ 
4. Гащпарпвић Звпнкп 

Ушеници 

1. Бараои Алеx 
2. Бплпк Геза 
3. Халапи Ласзлп 
4. Силващи Нпрберт 
5. Силващи Рпберт  
6. Месарпщ Арнплд 
7. Рац Давид 
8. Ердељи Арнплд 
9. Татић Виплета 
10. Аркула Јпванка 
11. Аврампвић Дијана 

 

 

Пројекат  “ Интеркултурална размена младих професионалаца 
електротехничара мехатронике“ 

 
Прпјекат “ Интеркултурална размена младих прпфесипналаца, Електрптехнишара 
мехатрпнике пдржан је у Quimperu –Бретаоа у Францускпј 28.03.2012.  и  29.03.2012.   
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Циљ размене  је да пмпгући размену искустава младих прпфесипналаца, 
електрптехнишара мехатрпнике из Србије, Француске и Немашке. У нащпј щкпли прпјекат 
кппрдинира  прпф. Милица Милпсавић Караба. 
Размена је реализпвана у сарадои Вплпнтерскпг цента Впјвпдине са партнерским 
прганизацијама Gwenilli, Quimper из Француске и Interkulturelles Netzwerk из Немашке. 
Ушесници размене су ђаци из пп једне средое електрптехнишке щкпле Француске , 
Немашке и Србије.  

• У пвим разменама ушествују ђаци  из све три земље . Из сваке земље ушествује пп 
12 ушеника. Укупнп 36 ушеника. Прпјекат траје 18 месеци.  

 
У струшнпј щкпли ” Roz Glas “ пржан је састанак  и ппстигнут је дпгпвпр да ће:  
Прва размена ушеника бити пдржана у Немашкпј у граду Ерфурт пд 09.12.2012. дп 
15.12.2012. 
Друга размена биће пдржана у Францускпј у Qуимперу пд 15.п4.2012.дп 22.04.2012. 
Трећа размена ученика у Нпвпм Саду пд 23.09.2013.дп 30.09.2013. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ЗА 
ОПШТЕОБРАЗОВНО ПОДРУЧЈЕ 
 

На место помоћника директора постављени смо у марту месецу школске 

2011/2012.године. У периоду који је уследио трудили смо се да своје обавезе извршавамо 

одговорно и у складу са задатим роковима. 

Од почетка школске године до марта месеца на месту помоћника директора била је 

Јелена Већкалов.  

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 2010/2011. 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. 

Спроведен је поступак јавних набавки за избор најбољег понуђача за извођење 

екскурзије ученика наше школе, али до реализације екскурзије није дошло, јер се није 

пријавио довољан број ученика, те је директор школе донео одлуку у обустављању 

извођења екскурзија. 

Како је брзо следило прво тромесечје, извршена је контрола Књига евиденције да 

би се видело стање оцењености ученика, као и провера одржавања допунске наставе. 

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. 
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Прослава школске Славе Светог Саве одржана је у свечаној сали школе уз 

пригодну Свечану академију коју је са ученицима приредио вероучитељ Александар 

Ђурђевић, уз хорску пратњу хора ЕТШ, под диригентском палицом Еве Видец. Фебруар 

месец био је у знаку организације наступа наше школе на Сајму образовања ”Путокази”. 

 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 

и 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.  

У мају месецу приступило се пословима око организације прославе Дана школе и 

са задовољством можемо да констатујемо да је приредба коју је организовала професорка 

Јелена Јакшић била веома лепа, као и коктел дружење које је уследило након тога. Хор 

ЕТШ пригодним песмама испратио је представу, као и тамбурашка и фолклорна пратња 

КУД „Соња Маринковић“ и певачка група ученика под вођством професора Момира 

Предојевића. 

Крајем марта у циљу промоције школе и уписа ученика у школску 

2012/2013.годину организована су „Отворена врата школе“ под координацијом 

колегинице Тање Радаковић.  

Крајем маја активно смо учествовали у организовању прославе матурске вечери у 

хотелу „Хајат“, у Београду и у хотелу „Парк“ у Новом Саду. 

У јуну месецу у школском дворишту одржана је приредба за испраћај матураната 

чији програм је осмислила колегиница Александра Дуђак. Том приликом су наши ученици 

генерације и најбољи ђаци добили симболичан поклон и похвалницу наше школе. 

Програм је обогатио наступ школских бендова. 

Поред повременог контролисања Књига евиденције, контролисани су и записници, 

сведочанства, матичне књиге, дипломе, нарочито на крају наставне, односно школске 

године. 

Током јуна и јула 2012. највише времена је потрошено на организовање поправних, 

разредних, матурских и завршних испита, пословима којима смо се посветила заједно са 

колегиницама Радмилом Хајдер и Елизабетом Алиђукић, као и са референтима за 

ученичка питања. 

У јулу месецу акценат је био на подели часова и, кад је у питању општеобразовно 

подручје, није било проблема. Одређене су и старешине првих разреда. 

Поред горе наведених активности обављали смо и друге послове по налогу 

директора школе. 

        

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ЗА СТРУЧНУ 
НАСТАВУ  
 

 
Планирани ппслпви:  

- кппрдинација рада струшних већа; Тпкпм целе гпдине 

- ушещће у раду педагпщкпг 
кплегијума; 

Присуствпвала свим седницама Педагпщкпг 
кплегијума 
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- прганизпваое рада на упису и 
фпрмираоу пдељеоа 

Ушествпвала у прганизпваоу уписа и 
фпрмираоу пдељеоа за щкплску 2012/2013.  

- ппдела предмета на наставнике, 
прикупљаое ппдатака за израду 
расппреда, ппдела разредних 
старещинстава; 

Ушествпвала у ппдели предмета на наставнике, 
следећи оихпве жеље где гпд  је тп билп 
мпгуће. У циљу израде расппреда шаспва 
прикупила ппдатке п ушипнишкпм прпстпру, 
кабинетима, брпју ушеника и нашину фпрмираоа 
група за лабпратпријске вежбе, грађанскп 
васпитаое и верску наставу, а у циљу припреме 
ппдатака за израду расппреда шаспва. Заједнп 
са псталим ппмпћницима директпра, 
директпрпм и ПП службпм ушествпвала у 
ппдели разредних старещинстава.  

- прганизација ппправних, 
разредних, испита пп пригпвпру, 
матурских и заврщних испита и 
фпрмираое кпмисија за испите; 

Фпрмирала кпмисије за матурске испите и на 
пснпву ппмеренпг календара рада щкпле и 
пдредила термине пдржаваоа матурскпг 
испита. Ушествпвала у прганизацији ппправних, 
разредних и испита пп пригпвпру. 

- прганизација и праћеое 
реализације дппунске, дпдатне, 
факултативне, припремне наставе и 
ваннаставних активнпсти; 

Прганизпвала састављаое расппреда 
пдржаваоа дппунске наставе за шаспве из 
струке 

- впђеое седница пдељенских већа и 
прикупљое ппдатке и припрема 
извещтаја за наставнишкп веће;  

Заједнп са психплпгпм щкпле впдила седнице 
пдељенских већа на крају трпмесешја и 
пплугпдищта, прикупила и пбрадила ппдатке п 
успеху ушеника и пдељеоа и изпстанцима и 
табеларнп представила Наставнишкпм већу. 

- праћеое рада разредних 
старещина; 

На крају свакпг кварталнпг перипда у щкплскпј 
2011/2012.гпдини изврщила статистишку 
анализу успеха и изпстанака ушеника пп 
пдељеоу 

- заједнп са педагпщкп-психплпщкпм 
службпм ушествпваое у раду 
кпмисија за васпитнп-дисциплинске 
мере; 

Тпкпм целе гпдине присуствпвала 
дисциплинским ппступцима  

- преглед дневнике, записника, 
матишних коиге, сведпшанстава и 
диплпма; 

Прганизпвала и ушествпвала у прегледаоу 
матишних коига и сведпшанстава на крају гпдине  

-прганизација такмишеоа - прганизпвала щкплскп такмишеое из ПЕТ, 
Електрпнике и Енергетске електрпнике 

- прганизпвала пдлазак на Регипналнп 
такмишеое из ПЕТ, Електрпнике и Енергетске 
електрпнике у Сремску Митрпвицу. 

- прганизпвала пдлазак ушеника на Републишкп 
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такмишеое из ПЕТ, Електрпнике и Енергетске 
електрпнике у Пирпт 

- прганизпвала пдлазак ушеника на Треће 
државнп такмишеое из мултимедија, на кпме је 
нащ ушеник Саща Матић заузеп првп местп. 

- прикупљое ппдатака и израда 
гпдищоег извещтаја и гпдищоег 
плана рада щкпле; 

Впдила евиденцију тпкпм гпдине п 
спрпведеним активнпстима, какп би били 
спремни за израду гпдищоег извещтаја 

- друге ппслпве пп налпгу директпра. - Сајам пбразпваоа – прганизација 
представљаоа наще щкпле на међунарпднпм 
сајму пбразпваоа „Путпкази“ 2012. 

- Са тимпм за прпмпцију састављенпм пд 
прпфеспра и ушеника наще щкпле, прганизпвала 
„Птвпрена врата“ - представљаое наще щкпле 
ушеницима псмпг разреда пснпвне щкпле  

-  У пквиру прпјекта размене ђака са щкплпм из 
Сехещфехервара ищла у ппсету пријатељскпј 
щкпли у Мађарскпј ппвпдпм прпславе оихпвпг 
Дана щкпле 

- Израда Ценус пбрасца и рещеоа п 40-шаспвнпј 
раднпј недељи 

 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 
 

 
У пквиру редпвних пбавеза, у тпку щкплске 2011/2012. гпдине ушествпвалa сaм у раду 
везанпм за: 

- наставу – праћеое извпђеоа редпвне наставе, лабпратпријских вежби, наставе 
у блпку, практишне наставе 

- сарадоа са ушеницима и рпдитељима – присуствпвалa дисциплинским 
ппступцима у изрицаоу васпитнп-дисциплинских мера 

- преглед коига евиденције, матишних коига, диплпма и сведпшанстава 
- израда статистике на крају класификаципних перипда 
- пп пптреби, ушествпвала у раду ЗЕТШ – ради праћеоа измена наставних 

планпва и прпграма 
- Пратиле рад, прегледалa свеске и дпкументацију наставника кпји пбилазе 

ушенике у сервисима на практишнпj настави и блпк настави 
- Ушествпвалa у изради плана уписа за щкплску 2012/2013.гпд. 
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- Тпкпм јуна и јула 2012. највище времена је пптрпщенп на прганизпваое 
ппправних, разредних, матурских и заврщних испита  

- У јулу месецу акценат је бип на ппдели шаспва и припремама за израду 
расппреда 

- Пдређене су старещине првих разреда, а дпщлп је и дп ппјединих прпмена у 
старещинствима старијих пдељеоа. 

- Такпђе у јулу месецу сaм ушествпвалa у изради Ценус пбрасца за щкплску 
2012/2013. 

- Пбављен је упис ушеника у први разред и фпрмираое пдељеоа. 
- Ппред гпре наведених активнпсти прганизпвалa сaм и дежурства у щкпли, кап и 

друге ппслпве пп налпгу директпра щкпле. 
- Ушествпвалa у прганизпваоу щкплских такмишеоа из струшних и 

ппщтепбразпвних предмета 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ АКТУЕЛНИМ ПРОЈЕКТИМА 
 

Програм заштите ученика од насиља 

 
Тпкпм 2011/2012 гпдине щкпла је ппступала у складу са дпнетим Прпгрампм защтите 
ушеника пд насиља, а путем Тима за защтиту и безбеднпст ушеника кпји је пфпрмљен 
щкплске 2007/2008 гпдине. 
Уз кпнтинуирану и дпбру сарадоу са вищегпдищоим щкплским пплицајцем Вујаклија 
Милпрадпм щкпла је успела да у границама свпје мпћи пбезбеди климу у кпјпј се уши, 
развија и негује култура ппнащаоа, уважава лишнпст, не тплерище насиље, уши да се п 
насиљу не ћути и развија пдгпвпрнпст свих у вези са ппступаоем када се за насиље сазна.  
Спрпвпђене су превентивне мере, али и мере интервенције када је тп кпнкретна ситуација 
захтевала. 
Пстварена је изузетнп дпбра сарадоа између управе щкпле и педагпщкп-психплпщке 
службе пнда када се радилп п превенцији, али ппсебнп пнда када је требалп 
интервенисати, уз пслаоаое и на службу пбезбеђеоа, и на щкплскпг пплицајца. 
Уппредп са спрпвпђеоем свега гпре наведнпг, сви заппслени у щкпли, кап и ушеници су 
ушествпвали у првпм делу пбуке за ”Шкплу без насиља”. Ушещће у пвпм прпјекту је 
пмпгућенп пптписиваоем угпвпра са УНИЦЕФ-пм и Министарствпм прпсвете на ппшетку 
щкплске гпдине, а настављенп је крпз низ радипница кпје су ппдразумевале разне врсте 
пбука свих актера живпта у щкпли. Перипдишнп су биле прганизпване радипнице за 
ушенике, оихпве рпдитеље и наставнике, кап и ваннаставнп пспбље. Именпвани су 
наставници, кппрдинатпри сарадое са врщоашким тимпм кпји су пстварили вепма лепу 
сарадоу са ушеницима ангажпваним на прпјекту ”Шкпла без насиља”. Тп су били Нађ 
Дејан и Ћулибрк Владислав. 
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Планови за санацију кровног покривача 

 
Планирана санација крпвнпг ппкриваша на кпјпј се инсистира и за кпју се траже средства 
јпщ пд 2001. гпдине није пстварена кап ни пстала велика финансијска улагаоа типа 
адаптације таванскпг прпстпра, рекпнструкције сппртских терена. Али су пстварене 
рекпнструкција псветљеоа фискултурне сале, рекпнструкције дела санитарних швпрпва за 
ушенике. 
 

Планови за набавку опреме 

 
У претхпднпј щкплскпј гпдини щкпла је успела да усппстави рашунарску мрежу на нивпу 
канцеларија и спбе за рпдитеље у кпјпј је ппставила три рашунара за пптребе прпфеспра 
са интернет кпнекцијпм. Ппстављена ппрема је и пве щкплске гпдине била на 
распплагаоу свим заппсленима и ппказала се вепма кприснпм. 
 
Планиранп псавремеоаваое кабинета за аутпматику је и спрпведенп у делп и мпже се 
рећи да сада тај кабинет ппседује пптималне услпве за рад са ушеницима. 
 

Планови за реформу школства 

 
Шкпла је наставила са ппнудпм нпвих смерпва и за щкплску 2012/2013 гпдину је дпбила 
сагласнпст за птвараое нпвпг смера, електрптехнишар инфпрмаципних технплпгија. 
 

Планови за медијску промоцију школе 

 
И пве гпдине је редпвнп ажурирана интернет презентација щкпле. 
Такпђе, медијске куће су редпвнп ппзиване кад гпд је щкпла имала да представи нещтп 
интересантнп и нпвп, пдн. када је пбележавала Дан щкпле, испраћај матураната, пдлазак 
на прпславу матурске вешери, представљаое на Сајму пбразпваоа ”Путпкази”. 
Путем щтампаних медија щкпла је изврщила презентацију нпвих смерпва, али и 
ппсећујући пснпвне щкпле и делећи рекламни материјал. У те сврхе је фпрмиран Тим за 
прпмпцију щкпле и у прпдужетку се налази оихпв извещтај. 
 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА САРАДЊА 
СА ФАКУЛТЕТОМ ТЕХНИЧКИХ НАУКА (ФТН)   

 
У тпку щкплске 2011/12. гпдине, накпн вище кпнструктивних састанака представника ФТН- 
а и ЕТШ Михајлп Пупин, дпгпвпрена је сарадоа између ФТН, Департмана за енергетику, 
електрпнику и телекпмуникације (ДЕЕТ), Катедре за електрпнику (КЕЛ)  из Нпвпг Сада са 
ЕТШ "Михајлп Пупин" из Нпвпг Сада. Сарадоа се пднпси на развпј заједнишке 
лабпратприје у прпстпријама ЕТШ "Михајлп Пупин". 
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Директпр щкпле, дипл. инж. Милан Вукпбрат је 11. 05. 2012. Гпдине испред щкпле 
закљушип СППРАЗУМ П НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКПЈ И ППСЛПВНП-ТЕХНИЧКПЈ САРАДОИ са 
ФТН – Нпви Сад кпју је представљап прпф. др. Илија Ћпсић, декан. 
 
 
Наушнп истраживашка и ппслпвнп технишка сарадоа према дпгпвпренпм ппдразумева: 
 

 У ЕТШ "Михајлп Пупин" фпрмираће се заједнишка наушнп – истраживашка 
лабпратприја кпју ће ЕТШ, ФТН, ДЕЕТ и КЕЛ равнпправнп кпристити 

 Заједнишка наушнп – истраживашка лабпратприја ће се састпјати пд ушипнишкпг 
и ппмпћнпг прпстпра 

 У заједнишкпј наушнп – истраживашкпј лабпратприји ће се пдвијати припреме 
ђака ЕТШ "Михајлп Пупин" и студената ФТН за дпмаћа и међунарпдна 
такмишеоа кап щтп су "Хардвер и Спфтвер", "Рпбптика" и сл.  

 Прпфеспри и асистенти са ФТН, ДЕЕТ, КЕЛ ће у заједнишкпј наушнп – 
истраживашкпј лабпратприји радити са наставницима и талентпваним ђацима 
ЕТШ "Михајлп Пупин" на оихпвпм струшнпм усаврщаваоу и заједнишким 
прпјектима. 

 
Прпстпр за заједнишку наушнп – истраживашку лабпратприју биће у тпј функицији шим се 
прпстпр дпведе у стаое за ппптребу. Ппремаое наушнп – истраживашке лабпратприје са 
савременим мерним инструментима и актуелнпм струшнпм  литературпм ће пбезбедити 
ФТН, ДЕЕТ, КЕЛ.  
 
 

ОТВОРЕН ДАН КАТЕДРЕ ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ, ФТН за ученике  
 

У сарадњи ФТН, Катедре за електронику и ЕТШ „Михајло Пупин“, организован је 

отворен дан – сет стручних предавања у четвртак 23.02.2012. године у свечаној сали 

школе. Стручним предавањима су присуствовали ученици завршних одељења четвртог 

степена смера, њих око 150 са својим наставницима. Предавањима су се придружили и 

други наставници школе, а у поподневним терминима организован је пријем ученика 

нижих разреда. 

 

Тематска предавања(са практичним примерима и 
демонстрацијама)за ученике ЕТШ Михајло Пупин у Новом Саду 
 
1. Електрпника хуманпидних рпбпта (пдгпвпран: Прпф. др Ласлп Нађ) 

Пвп тематскп предаваое бавиће се следећим пбластима:Шта је хуманпидни рпбпт 
(заблуде и истине)?Мпдуларне структуре хуманпидних рпбпта.Илустрација рада 
хуманпидних рпбпта крпз приказ видеп клиппва. 
 
2. Прганска и нанп електрпника – изазпви и мпгућнпсти (пдгпвпран: Прпф. др Гпран 
Стпјанпвић) 



Извештај о раду за школску  2011/2012. годину  ЕТШ Михајло Пупин – Нови Сад 

 

44 

 

Пвп тематскп предаваое ппкриће две пбласти кпје се данас развијају неверпватнпм 
брзинпм у свету технплпгије и електрпнике: прганску/флексибилну електрпнику и 
нанпелектрпнику. 
 
3. Рекпнфигурабилни Хардвер (пдгпвпран: др Растислав Струхарик, дпцент) 
Предлпженп тематскп предаваое ппсвећенп је представљаоу рекпнфигурабилнпг 
(прпграмабилнпг) хардвера.  
 
4.  Смарт хпусе кпнцепт - дигитализујте свпј живпт (пдгпвпрни: Владимир Рајс и 
Владимир Милпсављевић) 
Микрпкпнтрплери су ппстали наща свакпдневница а да тпга и нисмп у пптпунпсти свесни.  
 
 
5. Фасцинантни пут пд лаyпут-а дп направљенпг интегрисанпг кпла (пдгпвпрна: Дпц. др 
Мирјана Виденпвић-Мишић) 
Пвп тематскп предаваое ће представити најслпженији прпцес кпји је икада шпвек ствприп 
– прпцес прпизвпдое интегрисаних кпла, пднпснп шиппва, кпји стпје иза скпрп свакпг 
електрпнскпг уређаја кпји нас пкружује. 
 
6. Embedded Пперативни Системи (пдгпвпран: МСц Предраг Тепдпрпвић, асистент) 
Пвп тематскп предаваое има за циљ да ушеницима приближи једну изузетнп атрактивну 
и савремену пбласт електрпнике кпја се бави пперативним системима, оихпвпј 
адаптацији, имплементцији и оихпвпм кприщћеоу у пквиру ембеддед система кпји 
свакпг дана ппстају све брпјнији и дпминантнији у свету електрпнике (мпбилни телефпни, 
иПпд/иПад-и, најразлишитији ХандХелд рашунари, Сет-Тпп Бпx-пви, МП3 плаyер-и, али и 
најразнпврснији електрпнски системи за надзпр, управљаое и кпнтрплу и сл.)  
 
7. Пптичка влакна, савремени кпмуникаципни и сензпрски системи –  изазпви и 
мпгућнпсти (пдгпвпран: Дпц. др Милпш Сланкаменац) 
Пвп тематскп предаваое ппкриће две актуелне пбласти кпје се развијају великпм 
брзинпм у свету кпмуникација и пптпелектрпнике: пптишке кпмуникаципне и сензпрске 
системе базиране на пптишким влакнима.  
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 
 

Тим за прпмпцију щкпле су у щк.2011/12. шинили: Мудри Владимир, Нађ Дејан, Васп 
Бјелица, Глищић Љиљана, Невидпвшић Александар, Жившић Зприца, Макевић Стана, 
Радакпвић Таоа, Никплић Стпјанка и Јпванпвић Зпран.  

Изглед щтанда је псмислип и уз ппмпћ управе щкпле реализпвап Зпран Јпванпвић. 
Експпнате је припремип, заједнп са ушеницима, Невидпвшић Александар.  

Прпмпција щкпле је била вепма успещна: щтанд је бип вепма садржајан и 
интересантан, ппсећенпст вепма велика пд стране ушеника псмих разреда пснпвне щкпле.  
       Презентација, филм и пбјащоеоа ушеника защтп су уписали нащу щкплу су изазвали 
интереспваое ушеника псмих рареда. 
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        У щкпли је прганизпвана прпмпција „Птвпрена врата“, намеоена ушеницима псмих 
разреда пснпвне щкпле и оихпвим рпдитеоима. Псим презентације у свешанпј сали 
щкпле, шланпви тима су ппказали ппсетипцима ушипнице и кабинете у щкпли. У неким 
кабинетима су мпгли да виде щта кпнкретнп ушеници уше на ппјединим смерпвима и 
питају акп имају питаоа везана за смерпве кпје желе да упищу. На питаоа су пдгпварали 
шланпви тима и ушеници кпји су ушествпвали у прпмпцији. 
        Слишна прпмпција је прганизпвана у Башкпм Петрпвцу. Чланпви тима и ушеници су 
нпсили експпнате и презентацију и такпђе  успещнп прпмпвисали щкплу. 
 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН -АКТИВНОСТИ 
 
Према Развпјнпм плану следеће активнпсти су биле предвиђене: 
 

1. НАСТАВА И УЧЕОЕ (набавка ппреме, санација прпстпра, струшнп 
усаврщаваое) 

2. ППДРШКА УЧЕНИЦИМА 
3. ЕТПС 

 
Настава и учеое:  

Набавка ппреме предвиђена у планпвима рада Струшних већа, а кпја се пднпсила 
на набавку рашунара, пренпсивих рашунара и прпјектпра, кап и ппреме за пптишке 
кпмуникације је делимишнп, али, ипак већим делпм спрпведена. Купљенп је нпвих 20 
рашунара за кабинете 20 и 24, а набављенп је и 3 велика мпнитпра за пптребе пдржаваоа 
наставе са мултимедијалним садржајима. 

Планирани прпјекат санације санитарних швпрпва је спрпведен у делп делимишнп, 
збпг хрпнишнпг недпстатка финансијских средстава тпкпм целе щкплске гпдине. 

Санација ппдрумскпг прпстпра збпг влаге је такпђе делимишнп урађен, такпђе збпг 
недпстатка нпвца. 

Урађена је санација ппдпва у неким ушипницама, већи брпј ушипница је пкрешен, 
хпдници су пкрешени. 
 Струшнп усаврщаваое наставника је изведенп самп у пнпм пбиму кпји су 
дпзвпљавала распплпжива финансијска средства, а тп је знашилп знатнп маое шаспва 
усаврщаваоа у пднпсу на планиранп усаврщаваое. Сашиоен је Извещтај п сатима 
струшнпг усаврщаваоа свих наставника па се и у пдпбраваоу ппхађаоа акредитпваних 
семинара пплазилп пд тпг Извещтаја, пдн. на усавщаваое су упућивани наставници са 
најмаоим брпјем сати струшнпг усаврщаваоа. 
 
Ппдршка ученицима и етпс: 

У складу са Развпјним планпм, кпнтрпла реализације и сама реализација пве 
активнпсти ппверена је педагпщкп-психплпщкпј служби кпја већ има ухпдане нашине какп 
да ушеницима ппмпгне у прпблематишним, а ппнекад и драматишним ситуацјама. 
Највећим делпм се ппдрщка састпјала у тпме щтп су ушеницима давани савети какп да 
уше, какп да прганизују свпје дневне пбавезе и кпме у щкпли да се пбрате за билп кпју 
врсту ппмпћи. Акп би се ушеници пбратили служби када би прпблем већ ппстап пзбиљан, 
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служба је таквим ушеницима пружала свесрдну ппмпћ и ппдрщку, уз сарадоу са 
рпдитељима и управпм щкпле.  


