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На основу члана 81. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.62/03, 72/09, 52/11 и 55/13). и члана 33. Статута Електротехничке школе
„Михајло Пупин“, израђен је Извештај о раду школе за школску 2015/2016. годину.
Полазне основе за израду Извештаја
Извештај о раду школе је интерни акт којим се сумира целокупна делатност установе у
току претходне школске године и даје целовита слика рада свих стручних органа и служби
школе.
Статус школе
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ носи овај назив од 1993. године, а основана је
16. маја 1963. под називом ЕШЦ „Михајло Пупин“. Првобитно се налазила у центру града,
у улици Народних хероја. Школске 1975/1976. назив је промењен у Центар за образовање
кадрова електроструке. Школске 1983/84. школа се сели на данашњу локацију, у Футошку
17 и мења назив у СШЕС „Михајло Пупин“.
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ у Новом Саду је установа у којој се остварује
делатност средњег образовања и васпитања електротехничке струке редовних ученика
(IIIи IV степен стручности), ванредних ученика и ученика петог степена стручности, а на
основу решења Министарства просвете и Покрајинског секретаријата за образовање и
културу.
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УСЛОВИ РАДА
Просторни услови рада
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ налази се у ширем центру града и располаже са
две зграде: главном зградом која се налази у Футошкој бр.17 и помоћном зградом у
Школској бр. 4.
Главна зграда садржи: приземље, два спрата, сутерен и поткровље.
У сутерену се налази 10 радионица за праксу, 1 кабинет за ПЛЦ и микроконтролере, 1
кабинет за теоријску наставу стручних предмета аутоелектричара и аутоелектронике,
просторија за секцију роботике, просторија за припрему наставе наставника практичне
наставе и просторије домара школе.
У првом нивоу приземља је велика фискултурна сала, гаража за школски аутомобил и
простор некадашње кантинегде се налази лабораторија за оптичке телекомуникације (у
сарадњи са ФТН – Нови Сад). У високом приземљу налазисе 6 учионица,6 рачунарских
кабинета, кабинет за историју, кабинет за телекомуникације, кабинет за аутоматику,
припремни кабинет за наставнике, просторија за помоћно техничко особље, мала
фискултурна сала за гимнастику и канцеларија за референте за ученичка питања. У
приземљу је смештен и ученички клуб, у простору некадашње учионице бр. 29.
На првом спрату је зборница са собом за пријем родитеља (уједно и стручна библиотека,
и интернет просторија) и кафе кухињом.
На овом нивоу налазе и канцеларије директора,помоћника директора,секретара
школе,рачуноводства, педагошко - психолошке службе, медијатека у којој се врши
копирање наставног материјала, издавање наставних средстава (лаптоп рачунари,
пројектори, прејекциона платна и сл.), 10учионица, кабинет за мултимедијуи припремна
просторија за наставнике теоријске наставе са вежбама из области мултимедија, нова
мултимедијална учионица,те рачунарски кабинети и две лабораторије за вежбе из
основа електротехнике.
На другом спрату је свечана сала школе, 18 учионица, припремни кабинет за наставнике
страних језика и наставнике математике.
У поткровљу је смештена Школска библиотека са ученичким клубом, са погледом на
Свечану салу.
У дворишту школе налазе се фискултурни балони сале „Луковски“, у којима је био
дозвољен приступ ученицима 7 часова дневно (од 14 у току дана). У продужетку дворишта
је спортски терен отвореног типа.
Помоћна зграда у Школској 4 служи за кабинетску наставу, тј. лабораторијске вежбе из
стручних предмета. Ту су такође смештени кабинети природних наука и кабинет за стране
језике који су и ове године служили истој сврси. Укупан број кабинета у помоћној згради
је 12. Ту се такође налази и 1 припремни кабинет, мала зборница и просторија за помоћно
техничко особље. У дворишту помоћне зграде налази се и 1 радионица за
аутоелектронику опремљена најсавременијом опремом. У склопу радионице налази се и
једанкабинет, такође за аутоелектронику. Новина је кабинет за обновљиве изворе
енергије који је урађен у оквиру ИПА пројекта који је финансирала Европска Унија. У
дворишту зграде налазе се и соларне плоче.
Страна 7 oд105

Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад
Извештај о раду за школску 2015/2016.
Просторни капацитети целе школе (обе зграде):
ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ ШКОЛЕ
Број расположивих учионица/кабинета
Број расположивих кабинета
Број расположивих радионица
Број фискултурних сала
Број библиотека/клубова
Број санитарних чворова

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

У школској 2015/2016. година имали смо 69 одељења, и просторни капацитет школе је
задовољавао потребе редовне наставе, наставе за ванредне ученике, као и ваннаставне
активности.

Ученици
У Електротехничкој школи „Михајло Пупин“ у школској 2015/2016. години ученици су се
образовали на образовним профилима датим у следећој табели.
Табела 1.2.
Трогодишњи (III степен)
Електричар

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
Четворогодишњи (IV степен)
Електротехничар аутоматике

Електроинсталатер

Eлектротехничар процесног управљања

Електромеханичар за
Електротехничар за електронику на возилима - оглед
термичке и расхладне
уређаје
Монтер телекомуникационих Електротехничар за електронику на возилима
мрежа
Електротехничар енергетике
Електротехничар за расхладне и термичке уређаје
Електротехничар рачунара
Електротехничар рачунара на мађарском језику
Електротехничар телекомуникацијана мађарском
Електротехничар телекомуникација
Електротехничар телекомуникација-оглед
Електротехничар мултимедија на мађарском
Електротехничар мултимедија
Техничар мехатронике-оглед
Техничар мехатронике
Електротехничар електронике
Електротехничар информ. технологија - оглед
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У Табели 1.3. дато је бројно стање редовних ученика и број одељења по образовним
профилима за све редовне ученике.
ТАБЕЛА 1.3.
РЕДОВНИ
УЧЕНИЦИ (СМЕРОВИ)

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

Трећи степен
Аутоелектричар
Електроинсталатер
Монтер ТТ мрежа/
Електромеханичар за
термичке и расхладне
уређаје
Електричар
Бр. одељења/
ученика IIIстепена
Четврти степен
Електротехничар
аутоматике
Електротехничар за
електронику на
возилима(оглед)
Електротехничар за
електронику на
возилима
Електротехничар
енергетике
Електротехничар за
термичке и расхладне
уређаје
Електротехничар
процесног управљања
Техничар мехатронике –
оглед
Техничар мехатронике
Електротехничар
рачунара
Електротехничар
електронике
Електротехничар
телекомуникација
Електротехничар
телекомуникација-оглед
Електротехничар

1

17

1

16

2

33

0,3
0,3
0,3

5
2
7

0,3
0,3
0,3

5
3
5

0,3
0,3
0,3

9
3
10

1
1
1

19
8
22

1
2

16
30

1
3

17
47

/
3

/
38

2
7

33
115

1

26

1

21

1

21

1

16

4

84

/

/

/

/

1

26

1

25

2

51

1

34

1

28

/

/

/

/

2

62

1

19

1

24

1

18

1

24

4

85

1

29

1

21

1

24

1

30

4

104

1

28

1

21

1

15

1

20

4

84

/

/

/

/

1

26

1

27

2

53

1

29

1

33

/

/

/

/

2

62

2

71

2

66

2

66

2

58

8

261

1

28

1

23

1

28

1

23

4

102

/

/

/

/

2

47

2

48

4

95

2

51

2

56

/

/

/

/

4

107

2

58

2

55

2

51

2

54

8

218
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мултимедија- оглед
Електротехничар IT–
2
60
2
52
оглед
Бр. одељења/ученика
15 433 15 400
IVстепенана српском
наставном језику
Четврти степен (на мађарском наставном језику)
Електротехничар
/
/
/
/
мултимедија - оглед
Електротехничар
/
/
1
7
телекомуникација
Електротехничар
1
16
/
/
рачунара
Бр. одељења/ученика
1
16
1
7
IVстепенана мађарском
наставном језику
Укупно
479
454
одељења/ученика
18
19

1

28

1

25

6

165

14

350

14

350

58

1533

1

16

1

16

2

32

/

/

/

/

1

7

/

/

/

/

1

16

1

16

1

16

4

55

18

404

15

366

69

1703

Укупан ученика на крају школске 2015/2016. године био је 1703. Настава се одвијала 69
одељења трећег и четвртог степена на српском и мађарском наставном језику. Од тога је
8 одељења трећег степена са 115 ученика и 60 одељења четвртог степена са 1588 ученика.
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ расписала је Конкурс за упис ванредних ученика
на доквалификацију и преквалификацију у школској 2015/2016. години.
С обзиром да су референти за ученичка питања водили рачуна о овим ученицима, они су у
свом годишњем Извештају о раду (који је саставни део овог Извештаја) пружили
информације о смеровима и броју ученика који су ванредно полагали испите.

Кадровска слика школе
Структура запослених по радним местима и степену стручне спреме у школској 2015/2016.
години дата је у следећим табелама:
Структура запослених по радним местима
и степену стручне спреме

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

РАДНО МЕСТО
НАСТАВНИК
НАСТАВНИК
НАСТАВНИК
НАСТАВНИК
ПЕДАГОГ
ПСИХОЛОГ
БИБЛИОТЕКАР
Страна 10

Број извршилаца
154
5
10
1
1
2
2

Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад
Извештај о раду за школску 2015/2016.

СЕКРЕТАР
РУКОВОДИЛАЦ РАЧУНОВОДСТВА
АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК
РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ
СПРЕМАЧИЦА
НОЋНИ ЧУВАР
ДОМАР
ДИРЕКТОР
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
СВЕГА

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

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

1
1
5
1
22
1
2
1
2
1
212

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

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
Општа организација
Школска година 2015/2016. је почела са Вукобрат Миланом, дипломираним инжењером
електротехнике на месту директора школе.
На почетку школске године на место помоћника директора су постављени:
1.
Радмила Хајдер, наставник теоријске наставе као помоћник за струку,
2.
Стојанка Николић, наставник географије као помоћник за општеобразовноподручје
са 50% радног времена,и Васо Бјелица, наставник теоријске наставе на преосталих
50% радног времена.
3.
Тамара Тривановић, наставник теоријске наставе као организатор практичне
наставе.
У току школске године, а место помоћника директора су постављени:
1. Вера Еркић, наставник теоријске наставе на 50 % радног времена уместо Васе
Бјелице ( неплаћено одсуство);
2. Тања Калинић, наставник теоријске наставе на 100% радног времена уместо
Тамаре Тривановић ( породиљско одсуство).
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Организација наставе
Настава се одвијала у две смене и у две зграде. Прва смена је почињала у 730, а
завршавала се у 1325. Друга смена је почињала у 1330 и завршавала се у 1925. Теоријска
настава из општестручних и ужестручних предмета одвијала се у кабинетима у главној
згради, као и настава из математике, енглеског и српског/матерњег језика. Кабинетска
настава је била организована и из свих осталих општих предмета (историје, ликовног
васпитања, музичке културе, физике, хемије, географије, биологије, екологије, немачког и
руског језика) и она је углавном била организована у специјализованим кабинетима у
помоћној згради (ПА) . Пракса се изводила у школским радионицама, а физичка култура у
3 сале и на спортском терену отвореног типа.
На пракси су се ученици делили у две групе, као и на лабораторијским вежбама друге
године. У трећој и четвртој години одељење се на лабораторијским вежбама из стручних
предмета делило у три групе. Лабораторије за извођење вежби из стручних предмета
опремљене су макетама и одговарајућим мерним уређајима, која се и ове године
допунила понеким инструментом тамо где је то било најнеопходније и финансијски
могуће.
За извођење практичне наставе ван школе задужен је био организатор практичне наставе,
а за наставу у блоку из стручних предмета – предметни професор.
У огледним одељењима предмети су се састојали из модула, што је омогућило да више
професора може да предаје један предмет.
Настава за ванредне ученике организовала се по посебном распореду.
Одељења су имала ознаке карактеристичне за смер и степен стручне спреме какав је
уобичајен већ годинама. Слово се односило на занимање, а број поред слова је био
двоцифрен, од којих је први означавао годину, а други одељење. Код одељења на
мађарском наставном језику користиле су се две словне и једна бројна ознака. Прво
слово је занимање, друго наставни језик, а број је означавао годину школовања.

Слика 1:Распоред часова доступан је на сајту Школе
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Кабинети означени бројевима од 02 до 20 налазе се у приземљу. Кабинети од 33 до 40 и
од 105 до 114 смештени су на првом спрату, а кабинети од броја 46 до 53 и од 203 до 212
су на другом спрату.
У табели једат је распоред кабинета по предметима (групи предмета) у школској
2015/2016. години.

Распоред кабинета Табела 1.6.
Учионица/кабинет Предмети
2, 3 Аутоматика и машинство
4,6 Енергетика
8,10 Телекомуникације
33,34,35 Електроника, рачунари
36 Рачунари
40 Немачки језик
105 Мултимедијални кабинет
106 Верска настава
109,110,111 ОЕТ и мерења
9,114 Резервни кабинет
46,47,48,49,50 Математика
51,52,53 Страни језик
203,204,205 Друштвени
206,207,208,209 Српски
210, 211, 212 Друштвени, Мађарски језик
29 Грађанско васпитање
ПА33
ПА29
ПА26
ПА22
К05
К07
К23,К24,ПА32,К25,К26,К39
К20
К20А
К38, К39
К22
К06
К31/32
ПА19
ПА16
ПА15
Страна 13

Хемија, биологија, екологија
Географија
Физика
Музичко, ликовно
Историја
Телекомуникације
Рачунарство и информатика,
Рачунари
Примена рачунара
Рачунарске мреже
Програмирање и
информатика
Аутоматика и машинство
Примењена АВ техника
ТВ и мултимедија
Машине
Телекомуникације
Обновљиви извори енергије
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ПА17
ПА23
ПА25
ПА31
Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Р8,Р9,Р11,Р12,Р13,Р14
Р9

Електричне инсталације
Мерења
Електроника
Дигитална и МУЕ
Практична настава
Електроника

У школској 2015/2016. одржано је 76.230 часова обавезне наставе. Није
реализовано1.004часа. Изборне наставе је оржано 4.944часова. 35 часова није одржано.
Реализовано је 1.739 часа допунске наставе, 319 часова додатне, 49 часова секције и 230
часа припремне наставе.
На крају школске године сведочанства и дипломе штампане су уз помоћ програма за
штампање ових докумената Microsoft, који је за наше потребе дорадио и прилагодио
професор Жељко Петковић. За преглед и штампање сведочанстава била је задужена
комисија коју су чинили професори наше школе.

Наставничко веће школе
Као и сваке године, наставничко веће је заседало по пословима у својој надлежности, и
може се рећи да су седнице биле усклађене са календаром седница објављеним у
Годишњем плану рада школе за 2015/2016. годину.
Евентуална одступања од планираног календара и садржаја седница нису утицала на то
да се наставничко веће бави пословима из свог делокруга, већ седнице нису увек имале
онај садржај и датум одржавања како је било предвиђено.

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

Педагошки колегијум
Педагошки колегијум се састоји од директора, помоћника директора, председника свих
стручних већа и педагошко-психолошке службе.
У току школске 2015/16. године одржане су 2 седницеПедагошког колегијума.
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Прва седница одржанаје 13.10.2015. године. На почетку састанка било је речи о
фреквенцији одржавања седница Педагошког колегијума у току године. Препоручено је
барем четири окупљања, а по потреби и више. Директор је замолио председнике
стручних већа да у одређеном року доставе планове рада већа, као и било који други
предлог који би могао да допринесе унапређењу рада, како већа, тако и школе. Дато је и
пар примера. Својевремено је неко био предложио да се ходницима у школи дају називи
као улицама. Поменут је и школски часопис. Даље, предложено је да стручна већа ставе
додатни материјал и вежбања на сајт школе, те да на тај начин буду доступни свим
заинтересованим ученицима. Када је реч о семинарима и стручном усавршавању,
договорено је да се све информације у вези истих могу добити у педагошко – психолошкој
служби. На крају седнице следило је обавештење о сарадњи школе и СББ кабловског
оператера. Свако од запослених ко иначе има уговор са овим оператером, може да
користи бесплатно бежични интернет, уз приступ путем своје лозинке.
Друга седница Педагошког колегијума, одржана је 19.04.2016. године. На почетку седнице
директор је информисао присутне о могућности доласка комисије за екстерну евалуацију
школе и скренуо пажњу на битне моменте у настави које поменута комисија евалуира.
Такође, у том контексту, директор је обавестио председнике Стручних већа да ће управа
школе и Педагошко – психолошка служба извести „симулацију екстерне
евалуације“.Професор Саша Скоко је указао на проблем масовне употребе мобилних
телефона од стране ученика, на часу, до те мере да се час не може одржати. У циљу
решења проблема, предложено је да се омете интернет мрежа у току часова. Поводом
овог питања, психолог школе је указала на неопходност употребе свих педагошких, као и
законом датих средстава( уписивање у напомену о кршењу радне дисциплине на часу,
одговарајуће реаговање одељенског старешине када му се укаже на ученика који се не
понаша дисциплиновано на часу). Уз уважавање права ученика на коришћење
савремених технологија и усмеравање ученика на конструктивно коришћење истих,
директор је предложио, тј. иницирао одржавање састанака чланова одељенских већа и
родитеља из одељења где су ученици проблематични, као и ПП – Службе.

Стручна већа
У школи су током протекле школске године била активна следећа стручна већа:
1. Стручно веће енергетике (Саша Скоко)
2. Стручно веће електронике и телекомуникација (Дејан Нађ)
3. Стручно веће рачунара, аутоматике и информатике (Предраг Јакшић)
4. Стручно веће практичне наставе (Павловић Јово)
5. Стручно веће машинства (Коста Бугарски)
6. Стручно веће математике (Соња Свитлица)
7. Стручно веће матерњег језика, књижевности и уметности (Јелена Јакшић)
8. Стручно веће страних језика (Драгица Зељковић )
9. Стручно веће друштвених наука и природних наука(Александар Ђурђевић)
10. Стручно веће физичког васпитања (Ксенија Лазукић)
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕНЕРГЕТИКЕ
Извештај о раду стручног већа енергетике односи се на период школске 2015/2016 у
којој је било пројектовано низ активности како из домена стручних питања тако и из
домена питања везаних за општи рад школе. Oсновни закључци сажети у следећим
тачкама:
1. опремање лабораторија и кабинета: у сарадњи са фирмом АТМ Каћ извршена је
репарација и ремонт мотор генератор групе на којој је замењен погонски
асинхрони мотор новим мотором снаге 1,1kW произвођача ''Кончар'', а за
јерносмерни мотор искоришћен је постојећи једносмерни мотор у лабораторији
снаге 1,85 kW, машине су постављене на одговарајућу платформу и прилагођене су
потребама лабораторијског испитивања. на ремонтованој испитној станици врше
се огледи како из асинхроних машина и погона тако и из једносмерних машина и
погона превасходно на образовним профилима Електротехничар мехатронике и
Електротехничар процесногуправљања.

Слика 2: Изглед ремонтоване испитне станице (лабораторија за машине и погоне
ПА19).

Приказ ремонтоване испитне станице приказан је на слици .
2. сарадња са привредом: у току ове школске године остварена сарадња
(организована је посета) са предузећима СЕВЕР из Суботице, где су наши ученици
треће и четврте године били на стручној пракси у склопу наставе у блоку. У току
једнодневне посете фабрици ученици су се упознали са структуром и начином
организације рада у фабрици. Такође ученици су се упознали са технологијом
машинске обраде и израде електричних машина као и технологијом израде
намотаја монтажом и завршним радовима. На стручној пракси били су ученици
образовног профила Техничар мехатронике и Електротехничар процесног
управљања.Такође је у склопу стручне блок праксе реализована посета следећим
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предузећима ЈП ''Термоелектрана-топлана'' Нови Сад, ЈП ''Железнице Србије'',
Нови Сад, ЈП ''Новосадска топлана'' Нови Сад, АД ''Електропорцелан'' , Нови Сад,
''Електровојводина'' Нови Сад.
3. припрема за такмичења: и ове школске године учествовали смо на такмичењима
из стручних предмета. За предмет Енергетска електроника у припреми ученика за
такмичења на школском и регионалном нивоу учествовали су Радомир
Анђелковић и Саша Скоко. Из предмета Основе електротехнике своје ученике
имали су наставници Петар Добановачки, Војислав Пајчин и Здравко Васиљевић
4. рад секција: на практичним ваннаставним активностима у току школске
2015./2016. ученици разреда П41 направили су апаратуру за синхронизацију
сихроног генератора на електричну мрежу (Хмирак Данијел и Павловић Стево).
Такође направљена је и испитна апаратура за испитивање понашања
инсталационих проводника и режимима кратких спојева (Хмирак Данијел,
Павловић Стево). Испитне апаратуре ће се од школске 2016/17 користити у
лабораторијско-демонатрационим вежбама. Ментор ученицима је Саша Скоко.
5. сарадња са другим стручним већима: у току ове школске године остварена је
сарадња са стручним већем практичне наставе, односно са колегом Душаном
Крстићем на реализацији активности Друштва одрживог развоја ''Дунав''. У оквиру
ове сарадње одржано је низ посета других стручних средњих школа и основних
школа на тему одрживог развоја и енергетске ефикасности. На тај начин остварено
стручно веће је подржало промоцију електротехничке школе код основаца и
средњошколаца из ове области.
6. регионална сарадња и окружење: Реализована је сарадња са Високом техничком
школом у Новом Саду о посети студената лабораторији за Електричне машине,
погоне при чему је студентима презентовано неколико демонстрационих вежби. У
оквиру сарадње са Друштвом одрживог развоја ''Дунав'' а под покровитељством
НИС-а реализована је набавка фотонапонског инвертора снаге 2000VA (сл. 2) и
једноосног соларног трекера (сл. 3 и 4). Опрема је постављена у лабораторији за
обновљиве изворе енергије.

Слика 3: Инвестор снаге 2000VA
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Слика 4: Једноосни трекер (двориште ПА, поглед А)

Слика 5: Једноосни трекер (двориште ПА, поглед Б)
Успостављена је сарадња са Центром за развој и примену науке, технологије и
информатике (ЦНТИ, проф. др Слободан Попов) о аспектима сарадње на пољу
имплементације новог ИПА пројеката прекограничне сарадње Србија-Хрватска. У
том погледу организовано је низ састанака везаних за имплементацију пројекта а
наставак сарадње планиран је за следећу школску годину. Састанцима су
присуствовали за електротехничку школу Јасна Скомрак испред стручног већа
практичне наставе и Саша Скоко испред стручног већа енергетике.
7. реформа образовања: Није било посебних активности, председници стручних већа
су информисани о изласку појединих образовних профила из огледног процеса.
8. остале активности: све текуће активности у вези реализације наставе су
спроведене, такође организација матурског завршног испита је извршена према
планираним активнаостима а према распореду предложеном од стране управе
школе.
Извештај подноси:
Председник Стручног већа
Енергетике
Саша Скоко, дил.инж.ел.

Страна 18

Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад
Извештај о раду за школску 2015/2016.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКУ
1.Oпремање лабораторија и кабинета
Ове школске године вршено је редовно одржавање лабораторија и кабинета.
Повећан је број рачунара у више рачунарских кабинета.
2. Сарадња са привредом и другим школама
Школа је и ове године наставила сарадњу са привредом и другим школама.
Неке од фирми са којима школа сарађује су Телеком, ЕПС, Радио телевизија
Војводине, Епикс, Студио Берар и бројни сервиси рачунара. Сарадња са привредом се
наставила кроз реализацију блок праксе. Наши ученици су и ове школске године искуство
у практичном раду стицали кроз часове блок праксе.
Наставила се сарадња са Факултетом техничких наука и са више других факултета и
виших школа који су осим промотивних скупова ученицима завршних разреда, одржали и
више курсева кроз наставу у блоку.
3. Рад секција и припрема за такмичење
Као и претходних година, наша школа је и ове године остварила запажене
резултате на пољу технике. Кроз секције које су организоване у школи, велики број
ученика и наставника је постигао завидан успех, на различитим такмичењима и
сајмовима.
Након одржаних школских такмичења из Основа електротехнике 1 и 2 , Енергетске
електронике, Електронике и Програмирања ученици су учествовали и на регионалним
такмичењима.
На регионалном такмичењу из предмета Основе електротехнике 1, ученик Хорњак
Александар из разреда ИТ12, освојио је 2. место, а Спорин Никша ИТ12, 5. место под
менторством проф. Добановачки Петра. Михајловић Сара ИТ11, освојила је 3. место, под
менторством проф. Вујичић Томке.
На регионалном такмичењу из предмета Основе електротехнике 2, ученик Жутић Илија
Е25, освојио је 1. место, под менторством проф. Пајчин Војислава. Ученици разреда ИТ22
Јововић Милица, освојила је 2. место, а Панић Дарко 3. место, под менторством проф.
Вујичић Томке.
На регионалном такмичењу из предмета Електроника, ученици разреда ИТ3, Кухар
Мирон освојио је 2. место, а Јокановић Милан 4. место. Ковачевић Коста из разреда Р32
освојио је 5. место, а Стоиљковић Зорана из разреда ИТ22 освојила је 6. место.
Ментор ученика је професор Радуновић Данило.
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На 22. Републичком такмичењу из Основа електротехнике, Електронике и
Енергетске електронике које је одржано 28.05.2016. године у Техничкој школи „15. мај“ у
Прокупљу, екипа наше школе бројала је девет ученика.
Из предмета Основе електротехнике 1 ученик Спорин Никша из одељења ИТ11, под
менторством проф. Добановачки Петра, освојио је диплому треће награде, 7. место.
Из предмета Основе електротехнике 2 ученик Дарко Панић из одељења ИТ22, освојио је
диплому треће награде, 7. место, а ученица Милица Јововић из одељења ИТ22, освојила
је похвалу, 12. место, под менторством проф. Вујичић Томке.
Из предмета Основе електротехнике 2 ученик Илија Жутић из одељења Е25, освојио је
похвалу, 15. место, под менторством проф. Војислава Пајчина
Из предмета Електроника ученик Милан Јокановић из одељења ИТ3, освојио је диплому
треће награде, 7. место, а ученик Мирон Кухар из одељења ИТ3, освојио је диплому треће
награде, 8. место, под менторством проф. Радуновић Данила.
На државном такмичењу из Програмирања у категорији 1 (ученици који уче
програмирање једну годину) 1. место освојио је Богдан Величковић из одељења ИТ12,
ментор проф. Весна Станојевић. У категорији 2 (ученици који уче програмирање две и
више година) 1. место место освојио је Даниел Судар из одељења ИТ4, ментор проф.
Небојша Богићевић.
На државном такмичењу из Програмирања освојено је прво место и на екипном нивоу.
На 7. Републичком такмичењу из Мултимедија, одржаном 3. априла 2016. у
Београду ученици наше школе освојили су 1. место у екипном пласману.
У појединачном пласману ученик Страхиња Милошев из разреда Т43, освојио је 1. место.
За најбољег ментора проглашен је професор Игор Иванов.
4. Промоција школе
У циљу промоције школе одржао се и Дан отворених врата за ученике осмих
разреда основних школа. Чланови тима за промоцију школе дочекали су ученике и
родитеље и упознали их са школом, образовним профилима, стручним кабинетима и
осталим детаљима од интереса за упис будућих ученика.
5. Реформа образовања
У сарадњи са колегама из других електротехничких школа у циљу унапређења
образовног профила Електротехничар мултимедија прошле године је разматрана и
предложена промена плана и програма. Како је Министарство прихватило ове предлоге у
школској 2016/2017. години ученици овог образовног профила наставу похађају по
измењеном плану и програму.
У сарадњи са колегама из других електротехничких школа осмишњен је и
усаглашен план и програм за нов образовни профил под називом Администратор
рачунарских мрежа. Ове године Министарство је одобрило упис једног разреда овог
образовног профила за школску 2016/2017. годину.
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6. Семинари и стручни скупови
Редовно стручно усавршавање је настављено по плану стручног усавршавања.
Велики број наставника савладао је програм обуке стручног усавршавања под називом
„Модели комуникације у онлајн окружењу“, компетенције К4 и који доноси 24 бода.
7. План уписа
На седници актива 23.11.2015. године разматран је предлог уписа ученика у први
разред за школску 2016/2017. годину. Један од предлога, који је касније и потврђен на
седници Наставничког већа, је да се уместо једног од два разреда образовног профила
Електротехничар телекомуникација упише један разред образовног профила
Администратор рачунарских мрежа. Министарство је прихватило овај предлог.
8. Матурски испити
Предложена су и верификована питања за изборне предмете, за матурске испите.
Наставници су ученицима предложили теме за матурске испите.
Председници стручних већа:
Јакшић Предраг
Дејан Нађ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУСТРУЧНОГ ВЕЋА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
•

Почетком школске године изабран је нови председник стручног већа и његов
заменик.Усвојен је извештај о раду стручног већа за протеклу годину и план рада за
наредни период.

•

Одржана је редовна и допунска настава, припреме за матурски и завршни испит и
полагање матурског и завршног испита. Ове школске године није одржано Републичко
такмичење из аутоелектронике и електронике на возилима.

•

Главни проблем са којим се суочава стучно веће практичне наставе је недостатак
финансијских средстава и начин набавке потребног материјала и опреме путем јавних
набавки. Спецификацију смо доставили у пар наврата, али ништа од траженог
материјала и опреме није набављено. Материјал за извођење наставе углавном је
набављен личним ангажовањем наставника, а и самих ученика за извођење
практичних задатака на матурском испиту и завршном испиту.Главни проблем је
набавка дијагностичких уређаја за аутоелектронику јер су постојећи неисправни.
Добили смо обећања од неких спонзора да ће нам до почетка нове школске године
набавити дијагностички уређај за аутоелектронику.
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•

По питању обуке наставника практичне наставе мало је учињено. Ни један од
планираних курсева није реализован. Остали видови обуке и стручног усавршавања су
само индивидуални потези одређених наставника. У току школске године одржане су
вежбе из електронских система на возилима у нашој радионици за студенте факултета
техничких наука Нови Сад.

•

Због недостатка новца нису посећене производне фирме које су биле планиране
(хидро и термо електропостројења, ФИАТ Крагујевац, фабрика акумулатора Сомбор).
Председник стручног већа: Павловић Јово

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАШИНСТВА
•

Током протекле школске 2015/2016 године стручни актив машинства састао се 3
пута. За време тих састанака направљени су плановиактивности за школску
2016/2017 и заунапређење наставе и чланова актива.

•

Током септемба направљена је ревизија наставних планова и програма.Усклађени
су критеријуми оцењивања, као и план стручног усавршавања.

•

У току 2015/2016 године одржано је неколико семинара на којима су поједини
наставници актива присуствовали. Као највећи проблем истицао се недовољни
број стручних семинара.

•

Заинтересованост наставника за извођење секција постоји, али никакав одзив
ученика који би поједине секције похађали. Чланови актива су се договорили да
више времена посвете овом проблему, и да анимирају ученике да се укључе у рад
секција.

•

Настава за ванредне ђаке се одржавала редовно, и пролазност ученика на
ванредним испитима је била велика.

•

Што се тиче опремања кабинета и учионица, неки кабинети су опремљени, те се
настава одржавала на високом нивоу, док они у којима је опрема застарела
настава је одржавана отежано.

•

Као највећи проблем наставници актива машинства истакли су прелазак огледних у
редовна одељења, нарочито одељења мехатроничара, где је велики број стручних
предмета замењен општим предметима. На тај начин наставници актива
машинства изгубиће скоро једну целу норму.

•

У мају и јуну одржани су матурски испити, ванредни испити,дат оквиран план
поделе предмета за следећу школску годину.
Председник стручног већа:
Коста Бугарски
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУСТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ
Стручно веће математике је у школској 2015/2016 одржало 6 састанака (закључно са
04.07.2016. године), а у плану је одржавање 1-2 састанка у августу. На овим састанцима су
реализоване скоро све активности које су Планом рада стручног већа и планиране.
Најважније активности биле су:
- Организација и спровођење школског такмичења које је обухватило 102
ученика наше школе, од којих се 22 ученика пласирало на Општинско
такмичење, 6 ученика је остварило пласман на Окружно, а 3 ученика су се
пласирала на Државно такмичење, на којем је ученик Лука Марић, ментор тања
Радаковић, освојио трећу награду и пласман на 13. Место у 4Б категорији, а
ученици Милан Јокановић и Теодора Пејашиновић, ментор Зорица Живчић,
пласирали на 50. односно 54. Место у 3Б категорији.
- Реализација допунске наставе током целе школске године, а посебно, на крају
првог и другог полугодишта, за ученике који су остварили негативан успех из
математике
- Реализација додатног рада са ученицима који су учествовали на такмичењима
од школског до државног
- Реализација припремне наставе за ученике завршних разреда за полагање
пријемних испита
- Усаглашавање нових критеријума за вредновање знања ученика и оцењивања
- Организација и реализација рада са ванредним ученицима
- Стручно усавршавање наставника
- Менторски рад у циљу оспособљавања и увођења у посао приправника за
самостално извођење образовно-васпитног рада
- Прегледање тестова из математике на матурском испиту у основним школама
У периоду мај-јуни 2016. Године, чланови Стручног већа су узели активно учешће у
оснивању и раду Друштва математичара Новог Сада, што је резултирало и избором Тање
Радаковић у Извршни одбор ДМНС.
Активност која није реализована је уређење кабинета математике на другом спрату.Све
учионице у којима се реализије настава математике се налазе у лошем стању и захтевају
поред текућег одржавања ( кречење, фарбање радијатора и дрвенарије, замену
оштећеног намештаја) и опремање бар једне учионице рачунарима и опремом која би
омогућила реализацију наставе математике применом савремних мултимедијалних
садржаја.
Председник стручног већа:
Соња Свитлица
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋАСРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ, МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И УМЕТНОСТИ
План рада Стручног већа матрњег језика, књижевности и уметности у школској 2015/16.
години делимично је остварен. Председник стручног већа Зоран Јовановић сазвао је једну
седницу 29. 10. 2015. Са те седнице не постоји званичан записник. У првом полугодишту
школске 2015/16. године није више било седница Стручног већа самим тим ни месечних
извештаја као ни Извештаја о полугодишњем раду чланова Већа о чему је обавештена и
Управа школе. Следећа седница Стручног већа матерњег језика, књижевности и
уметности одржана је 01. 03. 2016. године на којој је председник Стручног већа Зоран
Јовановић, писменим путем, због његовог боловања, предложио да, у наредном периоду,
Стручно веће води заменик председника Јелена Јакшић. Овај предлог једногласно су
прихватили тада присутни чланови Већа. Од тада је заменик председника сазивала
редовне месечне седнице на којима је водила записнике, подносила месечне Извештаје о
раду Већа Управи Школе. Чланови Већа су, као и сваке школске године, учествовали у
васпитно-образовном раду школе, пре свега, извођењем редовне наставе, а онда и
учествовањем у ваннаставним активностима као што су: припрема ученика за такмичење,
слање радова на литерарне конкурсе, припремање приредби и пригодних програма,
уређење учионица.
НАСТАВА
Током школске 2015/16. године, чланови овог Стручног већа редовно су изводили
наставу. Уколико је неко од чланова већа био на боловању, наставу је изводила стручна
замена.
Настава је углавном извођена у учионицама од броја 204 до броја 212. Поред тога,
чланови Стручног већа користили су и учионице 105 и 40 јер оне нуде могућности
организовања савременије наставе коришћењем више медија.
Чланови Већа су допунску наставу, у току ове школске године, држали по потреби и о
томе оставили запис у Књизи евиденције допунске наставе. Додатну и припремну наставу
чланови Већа су држали уколико су спремали ученике за такмичење или уколико је за то
било потребе (на пример у склопу припреме за полагање матурског испита или пријемног
испита за упис на неки од факултета на коме се полаже матерњи језик).
У месецу фебруару је било полагање часова за Лиценцу на настави код колегиница Вање
Ивановић и Душице Исајловић, а у октобру и марту и код колегинице Аранке Фараго
Хорват.
УРЕЂЕЊЕ УЧИОНИЦА
Као и у претходним школским годинама, и у школској 2015/16. години наставља се са
уређењима учионица у којима наставу изводе чланови Већа. Колегинице Бранка
Павловић, Душица Исајловић и Вања Ивановић биле су ментори већини тематских паноа
који од ове школске године красе зидове учионица предвиђених за наставу матерњег
језика.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
У овој школској години за чланове Стручног већа планирано је стручно усавршавање на
бар три семинара : Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима, Послован,
успешан и остварен наставник и Учење кроз виртуелни свет, сва три електронским
путем и сва три у организацији Абакуса. Међутим, и поред захтева чланова Већа да им се
одобри похађање ових семинара, до тога није дошло.
У јуну месецу чланови Већа, били су задужени за дежурство и прегледање тестова у
оквиру полагања матуре у основним школама. Аранка Фараго Хорват је била дежурна
приликом полагања комбинованог теста, Вања Ивановић и Батрић Ћаловић су
прегледали тестове из српског језика у Основној школи „Јожеф Атила“ у Новом Саду, док
су Марија Пекез и Јелена Јакшић прегледали тестове из српског језика у Основној школи
„Ђорђе Натошевић“ у Новом Саду и били присутни на дану одређеном за жалбе. Од ове
школске године, дежурство на тестовима, као и преглед тестова спада под стручно
усавршавње професора и за то се добијају одређени бодови.
ТАКМИЧЕЊА
Душица Исајловић, Славица Стојановић и Марија Пекез припремале су ученике за
такмичење у рецитовању.
Школско такмичење у рецитовању одржано је 11.03.2016. У 11.45 часова у Свечаној сали
школе. Наступили су следећи ученици:
(Поред имена ученика наведени су његов разред и одељење, наслов песме коју је
говорио/ла, име и презиме аутора песме те име и презиме ментора)
1. Душан Наранчић , Т41, Сасвим плава, Душко Трифуновић (проф. Весна Пругић
Милеуснић)
2. Милош Дрљача, Р22, Мала моја из Босанске Крупе, Бранко Ћопић (проф. Марија
Пекез)
3. Радован Максимовић, Т11, Сину тисућуљетње културе, Јован Дучић (проф. Марија
Пекез)
4. Дарко Јерковић, М31, Мостарске кише, Перо Зубац (проф. Марија Пекез)
5. Вукашин Вуковић, М31, Нова љубавна песма, Миленко Панић (проф. Марија Пекез)
6. Роберт Хип, А31, Свакидашња јадиковка, Тин Ујевић (проф. Славица Стојановић)
7. Милица Ђурица, ИТ21, Волео сам, нећу више, Владислав Петковић Дис (проф.
Душица Исајловић)
8. Јелена Сачић, ИТ21, Та љубав, Жак Превер (проф. Душица Исајловић)
9. Давид Јандрић, ИТ21, Поноћ, Ђура Јакшић (проф. Душица Исајловић)
10. Никола Јеличић, Т36, Плава гробница, Милутин Бојић (проф. Душица Исајловић)
У жирију су биле професорке српског језика и књижевности: Вања Ивановић, Душица
Исајловић и Јелена Јакшић. Професорке су се сложиле да су сви учесници лепо говорили
стихове и да су пред собом имале веома тежак задатак. Ипак, заједничком одлуком
чланова жирија у даље такмичење пласирали су се следећи ученици:
1. Радован Максимовић
2. Роберт Хип
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3. Милица Ђурица
4. Јелена Сачић
5. Давид Јандрић
Сви учесници су похваљени. Стручно веће се држало званичног Календара такмичења
који је објављен и на сајту http://srednjeskole.edukacija.rs/kalendar-takmicenja-smotri
у коме пише да ће се општинско такмичење у рецитовању одржати 31. 03. текуће године.
Школа је о измени календара такмичења била обавештена на стару е- маil адресу коју
више не користи, тако да Веће није било на време обавештено о новом датуму
одржавања општинског такмичења у рецитовању (10. 03. 2016.) те су такмичари наше
школе пропустили следећи ранг такмичења. Школа је уложила приговор, међутим, наши
ученици ипак нису отишли у даље такмичење.
Аранка Фараго Хорват је 01. 04. је, са ученицима који наставу слушају на матерњем,
мађарском језику, одржала литерарно уметничко такмичење за на коме су Мориц Луциан
(проза) и Саболчки Ерик (песме) освојили прво место и пласирали се на завршно
такмичење у Бечеј. На том такмичењу Саболчки Ерик освојио је треће место. Другог
априла одржано је такмичење из правописа у Гимназији „Светозар Марковић“, у Новом
Саду. Учествовали су следећи ученици: Киш Гергељи (ТМ3), Форо Роберт и Касаш Николет
(РМ1). Киш Гергељи је освојио прво место и пласирао се на окружно такмичење које је
одржано 23. 04. 2016. у Бечеју. Деветог априла у Новом Саду одржано је такмичење у
рецитовању. Учествовали су Киш Гегељи (ТМ3) и Форо Роберт (РМ1). Освојили су прва два
места.
Александра Дуђак се са ученицом одељења ИТ12 Николет Глесер припремала за
Књижевну олимпијаду. На окружном такмичењу у Карловачкој гимназији у Сремским
Карловцима Николет Глесер је освојила прво место са максималних 20 бодова, а на
републичком такмичењу које је одржано такође у Карловачкој гимназији у Сремским
Карловцима 09. 05. 2016. Године, поменута ученица је освојила 15 од укупних 20 бодова.
КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ДОГАЂАЈИ ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА, ПРИРЕДБЕ
Вања Ивановић је у фебруару водила ученике на позоришну представу Брак Бети и Беп
Буп. Душица Исајловић и Вања Ивановић су у априлу водиле ученике у Српско народно
позориште на представу На Дрини ћуприја.
Бранка Павловић је учествовала у организацији хуманитарног концерта одржаног 21. 03.
2016. године у Свечаној сали наше школе под покровитељством Културног центра Новог
Сада, Центра за социјални рад града Новог Сада и „MusicArtProject“ из Београда. У
програму је учествовао и наш школски бенд који је увежбао професор Данило Радуновић,
а колегиница Бранка Павловић је била ментор рецитаторима: Сара Панић из одељења Т23
(говорила је стихове Десанке Максимовић, Пролећна песма), Никола Ђуричић из
одељења Р32 (Перо Зубац, Мостарске кише) и Сергеј Јандрић, одељење Р32 (Десанка
Максимовић, Слово о љубави). Концерт је био намењен сакупљању донација за лечење
Тијане и Николе Марковић оболелих од церебралне парализе.
Ева Видец је у јануару са хором Школе учествовала на свечаној Академији поводом
прославе Школске славе Светог Саве, док је колегиница Бранка Павловић у исту сврху
припремила етно-поставку.
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Аранка Фараго Хорват је са колегиницом Евом Видец припремила завршну приредбу за
матуранте који наставу прате на матерњем мађарском језику. Приредба је изведена 30.
05. текуће године.
Ева Видец и Јелена Јакшић су са ученицима Школе припремале приредбу за Дан школе.
Колажна представа под називом Та љубав изведена је 16. 05. 2016. године у Свечаној сали
Школе. Ова представа, у скраћеном облику, изведена је и поводом испраћаја
најуспешнијих матураната 24. 06. 2016. године. Тада су најбољим матурантима и ђацима
генерације додељене дипломе и похвалнице, као и пригодни поклони.
Заменик председника
Стручног већа матерњег језика,
књижевности и уметности
Јелена Јакшић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУСТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Почетак школске године протекао је у изради планова и програма за нову школску годину.
Ове године, добили смо „појачање“ у редовима предавача енглеског језика, колегу Саву
Ракића. Као и прошле године, и ове смо организовали тзв. „улазни тест“ за све ученике
енглеског језика, с циљем да утврдимо предзнање с којим ученици долазе из основне школе.
Добијени резултати послужили су нам да одредимо адекватан програм у зависности од
нивоа знања. Исто је учињено и са немачким језиком.
Октобар је протекао у организовању часова допунске наставе, што се може проверити у
дневнику евиденције. Уследило је усаглашавање критеријума у изради тестова и контролних
задатака. Договорено је учешће на одговарајућим семинарима у току јесени и пролећа.
У новембру је била актуелна анализа успеха ученика на крају првог квартала. Допунски
часови се, као по обичају, спорадично одржавају. Колеге су заказале термине одржавања
допунске наставе и у току зимског распуста.
Почетком другог полугодишта Ивана Докић је учествовала на Абакусовом онлајн семинару
“Пословно остварен и успешан наставник. Договорен је термин за одржавање школског
такмичења из енглеског и немачког језика.Почетком марта, одржане су припреме за
такмичење. Професори који су организовали и реализовали такмичење су Тихана Милетић,
Драгана Тешовић и Дејан Матејевић. На Окружно такмичење у Сремским Карловцима
послато је шесторо ученика за енглески језик и двоје за немачки. Нажалост, нико од њих се
није пласирао у даљи ранг такмичења.
Пролећни месеци били су испуњени различитим предавањима и промоцијама књига.
Поменућемо неке:
- Предавање на тему Getting Teensto Learn као и радионица под називом Spice
Your Lessons Up,
- Технике невербалне комуникације, предавање и радионица коју је водио
истакнути београдски глумац Марко Стојановић,
- Неколико презентација у организацији издавачке куће The English Book.
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У јуну је извршена анализа успеха ученика и сумирање резултата постигнутих у току школске
године. Велики број часова допунске наставе дао је резултате, што показује и мали број
недовољних оцена. Изабрани су семинари за наредну годину. Постигнут је договор да се број
издавача уџбеника сведе на најмању меру, тако да ћемо од наредне године имати само три
издавача у програму. Није се бирао нови председник Стручног већа. Усвојен је план рада за
наредну школску годину.
Председник Стручног већа страних језика
Драгица Зељковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ И ДРУШТВЕНИХ
НАУКА
Ове школске године нарочито су се истакле колегиница, катихета, госпођа Љиљана Бурсаћ
Перишић; и професорица предузетништва, госпођа Тамара Степановић. Обе су постигле
изузетне резултате ове године. У месецу новембру, наша уважена колегиница, госпођа
Љиљана Бурсаћ Перишић, узела је активно учешће у прослави градске Славе –Дан
прославе обнове храма светог Великомученика Георгија – Ђурђиц. Свечана академија је
одржана 16.11.2015. ( 03.11.2015. по јулијанском календару) у „СтудијуМ“ са почетком у
19.00 часова. Посвећена је сећању на епископа бачког Иринеју Ћирићи, будући да му се
ове године обележава 60 година од упокојења. Свечаности су присуствовала деца која
похађају православну веронауку у средњим школама у НовомСаду. Они су припремили
позоришну представу Из живота епископа бачког Иринеја Ћирића, а према сценарију
катихете, госпође Љиљане Перишић Бурсаћ. Ђаци наше школе су били истакнути у
реализацији представе. Присутни су били представници градских структура, господин
градоначелник, као и представници свих верских заједница, на територији Града. Наравно
и Његово Преосвештенство Епископ бачки Иринеј. Наша колегиница Љиљана је
организовала и Свето – Савску приредбу у школи.
Дана 08.06.2016. године наша поштована колегиница, госпођа, Тамара Степановић је
успела у својим вишегодишњим стремљењима. Она је присуствовала свечаном отварању
Кабинета за Предузетништво који је и отворен на њену иницијативу. Отварању су
присуствовали Декан ФИМЕК – а, прош. ДраганСолеша, директор наше школе, господин
Милан Вукобрат. Проф. Др Драган Солеша је нагласио даје ФИМЕК увек са најбољима.
Наглашено је да је наша школа и на такмичењу из Предузетништва које организује ФИМЕК
освојила лаптоп рачунар. Тамара Крстић, директорица маркетинга факултета, говорила је
о том успеху наше школе, као и о свим успесима ђака наше школе у тој области. Овим се
показало да наша школа предњачи и у другим активностима сем везаних уско за струку.
Наш актив овим лепим примерима показао је да ова школа нуди могућност за адекватно
и комплетно образовање и ваннаставних и ванстручних активности.
Председник стручног већа:
Александар Ђурђевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Кошарка
Кошаркашка екипа се квалификовала, а потом изгубила у финалном такмичењу на
општинском првенству у Новом Саду 06.04.2016 године. Кошаркашка секција се одвијала
два месеца у терминима од 12:40 до 14:15 часова сваке среде. Екипу је тренирао и водио
професор Силађи Роберт. Ученици који су учествовали у такмичењу су следећи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Никола Вајагић (Е45)
Милан Везмар (Е47)
Сава Чурељић (Е31)
Младен Јефтић (Т14)
Марко Андрић (Т33)
Никола Плавшић (Т31)
Стефан Бура (Т31)
Алекса Бекан (Е45)
Душан Мазић (Р32)
Драган Ђукић (Т33)
Милош Симоновић (М41)
Дамир Брунчевић (Т25)
Ненад Скавић (Т31)
Тојзан Кристиан (РМ1)

Одбојка – (мушка екипа)
Професор Вукмировић Драган у школској 2015/2016. водио је мушку одбојкашку екипу
наше школе. Екипа је учествовала на општинском такмичењу (2. место), окружном
такмичењу (2. место) и на међуокружном такмичењу ( 2. место).
Састав одбојкашке екипе је следећи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лечић Марко (Р12)
Перић Дејан (Т31)
Шћитароци Лука (Т31)
Комазец Илија (АЕ3)
Шустер Давид (Р11)
Симић Ђорђе (Т31)
Петровић Немања (Р31)
Калић Теодор (Т26)
Војновић Никола (Т15)
Пршић Вељко (Т15)
Ђурђев Алекса (М11)

Одбојка – (женска екипа)
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Професор Вукмировић Драган у школској 2015/2016. водио је женску одбојкашку екипу
наше школе. Екипа је учествовала на општинском такмичењу.
Састав екипе је следећи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зарић Мирјана (Е25)
Малешевић Исидора (Т15)
Микетек Сара (ИТ3)
Јововић Милица (ИТ22)
Миленковић Маја (ИТ3)
Кузмановић Ања (ИТ12)
Ердеш Клаудиа (Т24)
Стоиљковић Зорана (ИТ22)
Милићевић Тамара (Т25)
Качавенда Милица (ИТ22)

Рукомет
Професорка Тијана Вукмировић је школске 2015/2016. године водила рукометну екипу.
На општинском такмичењу освојили су 2. место.
Састав екипе је следећи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Никола Марић
Филип Пејовић
Никола Лазић
Младен Шишарица
Марко Брзак
Бранко Мачкић
Александар Јојић
Лазар Радосављев
Арон Ловаш
Лазар Леђанац
Дејан Чавић
Никола Пачарић
Вељко Мандић
Страхиња Благојевић

Стрељаштво
На окружном такмичењу из стрељаштва (03.03. 2016.) у Новом Саду, наши ученици
освојили су 2. место. Ученици који су учествовали на такмичењу:
•
•
•

Теодоровић Александар (Т43)
Теодоровић Лазар ( М11)
Гајић Урош (АЕ2)
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Камп без граница
Покрајински секретријат за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице организовао је камп без граница од 25.06.2016. до 28.06.2016. у
Кањижи. Професор Игор Микловиц водио је екипу сачињену од ученика одељења Т24.
Састав екипе је следећи:
•
•
•
•
•
•
•
•

Баста Јован
Јурошевић Вељко
Нежић Марко
Грубић Коста
Стоиљковић Игор
Радић Благоје
Хавловић Дарко
Јандрић Стефан

Школска олимпијада
На десетој школској олимпијади одржаној у два града (Ниш и Врање) у периоду од
10.05.2016. до 14.05.2016. учествовало је 11 ученика из наше школе у пет различитих
спортова. Предводили су их професори Вукмировић Драган, Микловиц Игор и Лазукић
Ксенија.
Ученици су постигли следеће резултате:
•

АТЛЕТИКА (кугла)
-

•

Терзић Јован (Р41) - освојио је 6. место

СТОНИ ТЕНИС (екипно) – освојено 3. место
-

Шћитароци Обад Немања (ИТ22)
Балинд Валентин (ТМ2)
Сентмартони Денеш (РМ-1)

•

ЏУДО
- Ћириловић Никола (АЕ3) - освојио је 2. место
- Жупарић Стефан (ИТ22)- освојио је 3. место
- Калабић Александар (ИТ22) - освојио је 5. место

•

ПЛИВАЊЕ
-

-

Панић Дарко (ИТ22) - освојио је 7. место
Серафимовски Саша (ИТ4) - освојио је 10. место

КАРАТЕ
-

Јојић Никола (А41) - освојио је 2. место (кате)
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-

Врућинић Ђорђе (АЕ1) - освојио је 5. место (борбе)
Председник стручног већа:
Лазукић Ксенија

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ

Месец

Септембар

Октобар

Новембар

Рад са
ученицима
(брoj
разговора)
72 + 2
улазака у
одељења
68+3
улазака у
одељења
58+2
улазака у
одељење

Рад са
одељенским
старешинама
(број
разговора и
контаката)

Рад са
наставницима
(бр. разговора
и контаката)

Рад са
приправницима

21 + 5 род.
састанак

18

14

4

0

21+1 род.
састанка

42

21

1

5

41

20

18

3

17

10

19

10

2

81 + 2 род.
састанка

54

38

9

4

63

31

49

4

3

71 + 1 род.
састанак

21

39

2

3

51+2 род.
састанак

45

28

4

0

40

28

34

1

0

399+
11род.састанак

278

251

30

33

Рад са
родитељима
(брoj
разговора)

Обиласци
наставе

1
Децембар
ЈануарФебруар
Март

Април

Мај

Јун

Укупно

23
124 + 8
улазака у
одељење
118 + 4
улазака у
одељење
96 + 3
улазака у
одељење
111+ 5
улазака у
одељење
52 + 2
улазака у
одељење
722 + 29
улазака у
одељења
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Остали послови:
Септембар:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Присуство педагошком колегијуму
5 састанка код директора
4 пријављивања наставника за испит за стицање лиценце
Учешће на општим родитељским састанцима
Ажурирање података стручног усавршавања наставника
Формирање досијеа одељења
Анкетирање првих разреда
Преглед Књига евиденције и Књига евиденције допунске наставе пред
архивирање
Учешће у одељенским већима, како редовним тако и ванредним
Сарадња са Адолесцентном психијатријом
Сарадња са ПП службама Основних школа у вези проблематичних ученика
Архивирање старих досијеа одељења
Писање мишљења ПП службе за упис ученика по молби
Израда акционог плана ПП службе као и других органа

Октобар:
– Планирање, припрема и учешће у реализацији прве седнице Савета
родитеља
– Организција радионица за ученике свих првих и других разреда на тему
„Превенција наркоманије, коцкања и интернет насиља“ у сарадњи са
Домом здравља Нови Сад тј. Саветовалишта за младе
– Сарадња са инспекторком новосадске Школске управе
– Преглед новоформираних Књига евиденције
– Анкетирање одељења првих разреда
– 4 Састанка код директора
– Учешће у вођењу одељенских већа
– Пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група
– Административни и финансијски послови око организације и пријаве
кандидата за стручне семинаре
– 4 васпитно-дисциплинска поступка
– Сарадња са Хуманитарним центром Нови Сад
– Реализација радионица за репродуктивно здравље
Новембар:
– Припрема и организација радионица за ученике свих првих и других
разреда на тему „Превенција наркоманије, коцкања и интернет насиља“ у
сарадњи са Домом здравља Нови Сад тј. Саветовалишта за младе
– Израда нових тема за часове одељенског старешине
– Један захтев за интервенцију Центру за социјални рад
– Анкетирање ученика о оралном здрављу ( сарадња са Медицинском
школом)
– Континуирано праћење ученика који су под појачаним педагошким
надзором
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–
–
–
–
–
–

Обавештавање одељенских старешина у вези стипендирања ученика
ромске националности ( „Тари пројекат“)
3 Састанка са директором
Административни и финансијски послови око организације и пријаве
кандидата за стручне семинаре
4 васпитно-дисциплинска поступка
Реализација радионица за репродуктивно здравље
Реализација радионица са темом здраве исхране од стране Саветовалишта
за младe

Децембар:
− Организација обележавања Дана борбе против сиде и примање свечане
плакете за сарадњу са Омладином ЈАЗАС
− Учешће у вођењу одељенских већа
− 7 васпитно – дисциплинских поступака
− 3 Састанка са директором
− Пријава једног кандидата за полагање испита за Лиценцу
− Преглед Књига евиденције допунске наставе
− Континуирано ажурирање документације школе у вези стручног
усавршавања и Портфолија наставника
− Анализа успеха на тромесечју
− Допис Школској управи ( полугодишњи извештај о насиљу у нашој школи)
− Састанак Тима за безбедност
− Административни и финансијски послови око организације и пријаве
кандидата за стручне семинаре
− Други састанак Савета родитеља
Јануар-Фебруар:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Преглед књига евиденције
Састанци са управом
9 васпитно-дисциплинких комисија
Учешће у раду комисије за полагање интерног испита пред пријаву
кандидата за стручни испит
Израда коначног финансијског плана за стручно усавршавање запослених
наставника и сарадника
Административни и финансијски послови око организације и пријаве
кандидата за стручне семинаре
Састанак Тима за самовредновање
Сарадња у реализацији истраживња на тему увођења билингвистичке
наставе
Анкетирање свих запослених и ученика школе за ШБН – родно засновано
насиље
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Март
–
–
–
–
–
–
–

13 васпитно-дисциплинских комисија
Сарадња са полицијом
три састанка са управом
Послови везани за професионалну оријентацију
организација презентаци ФТН-а за матуранте
Административни и финансијски послови око организације и пријаве
кандидата за стручне семинаре
Презентација Факултета техничких наука за ученике матуранте

Април
–
–
–
–
–
–
–
–

Састанак тима за заштиту ученика од насиља
11 васпитно-дисциплинских комисија
Сарадња са полицијом
Допис Центру за социјални рад
Трећи састанак Савета Родитеља
Професионална оријентација
Предавање за наставнике одељења ИТ11 – предавач родитељ –психолог
Предавање МУП-а о поступању у случају ванредне ситуације у сарадњи са
Координационим телом за борбу против насиља

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Састанак Тима за самовредновање
Састанак тима за каријерно вођење и саветовање
Организација опроштајне приредбе са матурантима
Сарадња са Школском управом
Састанци са управом
Формирање комисије за избор ученика генерације
8 васпитно-дисциплинских поступака
Сарадња са полицијом
Вођење Одељенских већа
Извештај о стручном усавршавању запослених
Годишњи извештај о облицима насиља и предузетим мерама
Сарадња са полицијом- одсеком за малолетничку деликвенцију
Сарадња са Центром за социјални рад

Мај- Јун

У току ове школске године ПП- служба је континуирано обављала консултативнесаветодавне разговоре како са ученицима, одељенским старешинама, приправницима
тако и са предметним наставницима чији је број знатно већи од наведеног у табели, јер
живот у школи захтева решавање проблема и ван канцеларије и “у ходу“. Бројчано се не
могу исказати послови административне природе који стручни сарадници свакодневно
обављају (вођење сопствне документације о раду, припрема за рад, реализација
непланираних послова, налога управе итд.).
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
У току школске 2015/16. Године Тим за самовредновање је имао два састанка (у фебруару
и мају месецу).За ову школску годину реализовано је планирано. Уместо досадашњих
анкета, у овој школској години тим је више пратио резултате ученика у смислу успех и број
изостанака по одељењима. Резултати анализе успеха ,односно статистички подаци, су
такође презентовани Савету родитеља како би и то тело имало увид и могућност давања
сугестија, идеја за побољшање успеха. Анализа је вршена на тромесечју и полугодишту.
Резултати су били следећи:
-

На полугодишту су неоправдано изостајали највише ученици завршних
одељења трећег и четвртог степена. Овај податак не изненађује јер већ дужи
низ година то представља проблем. Проблем није лако решив јер су ученици и
поред појачаног надзора старешине и броја неоправданих изостанака , решени
да мање воде рачуна о оценама из владања. Мањи је број ученика озбиљно
заинтересован за наставак школовања те је и мотивација за успехом у завршној
години знатно опала.
Најмањи број неоправданих изостанака имају ученици најбољих одељења
независно од разреда. То је и логично, јер су то ученици са високим нивоом
аспирација у погледу школовања.

-

Успех ученика по одељењима и смеровима прати логику уписне политике, тј.
најбоља су одељења са најјачим ученицима у смислу интелектуалном и
мотивационом. То су ученици који редовно похађају наставу, посећују редовно
све додатне и допунске часове које школа организује. Секције ученици такође
похађају у складу са својим интересовањима. Овај податак се слаже и са
евиденцијом посећености допунске наставе. Посећеност је веома мала,
нарочито у одељењима где за тим постоји највећа потреба.

Анализирајући резултате статистике са другог тромесечја који су такође презентовани
Савету родитеља дошло се до следећих запажања:
-

Као и на полугодишту и даље остаје исти тренд тј. ученици треће и четврте
године знатно више неоправдано изостају у односу на прву годину. Исто важи
и за број оправданих изостанака.

-

Што се успеха тиче, успех је солидан ако се узме у обзир број изостанака.
Чланови тима су на основу дугогодишњег радног искуства и контакта са
ученицима закључили да овај резултат не указује на манипулативан тип
изостајања ( у смислу избегавања провера знања), већ је производ проблема у
понашању карактеристичних за адолесцентни период а и за социјалнодруштвену ситуацију. Сви присутни су се сложили да ученици што се успеха
тиче, лако исправљају слабе оцене јер су и очекивања и критеријуми од стране
наставника знатно нижи и прилагођени нивоу аспирација и могућностима
ученика.
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Резултати наведених анализа указују на неопходност проналажења јединственог
„система“ контроле правдања односно регулисања изостанака за све ученике школе.
Мере које се предузимају у смислу секундарне превенције ове појаве су јединствене за
све ученике. Међутим, примарна превенција тј. спречавање и мере контроле превасходно
од стране одељенских старешина, нису увек усклађене и исте. Подизање мотивације
ученика за школским успехом, је велик изазов за школу будући да је општа друштвенаекономска околност у којој ученици одраставју у кризи. Задатак школе би на занатским
смеровима био испуњен, ако би ученици стекли радне навике, одговорност према
радним задацима и наравно најважније ,високу мотивисаност за стицањем
професионалних радних вештина и знања.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД
НАСИЉА
Тим за безбедност и заштиту ученика од насиља ове школске године је своје активности
усмеравао и усклађивао са циљевима годишњег програма рада како у смислу
спровођења мера превенције, тако и интервенције. Тим за заштиту ученика од насиља
чинили су:
•
•
•
•
•
•
•
•

Милан Вукобрат, директор
Стојанка Николић, помоћник директора
Биљана Јоксимовић, психолог
Ана Лојаничић-Фехер, педагог
Даниела Нећак, психолог
Илија Маричић, школски полицајац
Владан Микић, наставник
Тања Радаковић, наставник

Превентивни рад се састојао у неговању климе опште толеранције и уважавања,
саветодавним и превентивним разговорм са ученицима и њиховим ропдитељима и
тематским часовима одељењског старешине ( у сарадњи са ПП службом).
Организовано је више хумантирних акција прикупљања средстава и посета дневном
боравку ОШ „Милан Петровић“, хуманитарни концерт за помоћ у лечењу болесне деце (
музичка секција-школски бенд).
Организоване су и радионице на тему Родно заснованог насиља на ЧОС-овима. Школа
такође наставља пројекат „Школе без насиља“- са акцентом на родно засновано насиље и
неговање родне равноправности.
Интервентих активности је било у више наврата, и у њима су у зависности од степена
тежине и врсте насиља и степена угрожене безбедности, пред члановима тима,
учествовали и други предметни наставници, одељењске старешине, као и школски
полицајац и инспектори малолетничке деликвенције. Приликом интервентих акција,
чланови тима као и други запослени, су се придржавали протокола, односно корака у
интервенцији.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Тим за развојно планирање је у току школске 2015/16. године функционисао по принципу
међусобних консултација чланова тима, како управе, стручних сарадника и предметних
наставника.
Са осталим тимовима, посебно са Тимом за Самовредновање и Тимом за безбедност и
заштиту ученика од насиља, је и ове године остварена добра сарадња. Опремање
кабинета је настављено у складу са финансијским могућностима школе. Отворен је нови
кабинет за Немачки језик и кабинет за Економику и предузетништво.Регионална сарадња
је знатно унапређена ове године, као и сарадња са другим институцијама у околини.
Припреме часа у е-форми се проширују. Електронска наставна средства су схваћена као
неопходност садашњице у којој школа живи.
Ни ове године школа није успела да нађе решење за финансирање физичког обезбеђења.
Усавршавање наставника тече по предвиђеним плановима.
Констатовано је да развојни план школе обухвата још следећу школску годину, те Тим у
септембру планира израду новог петогодишњег плана.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни Актив за развој школског програма је у току школске 2014/15. године
функционисао по принципу како међусобних консултација чланова актива, тако и управе,
стручних сарадника и предметних наставника.
Задатак актива је био да прати остваривање школског програма, стара се о остваривању
постављених општих и специфичних циљева и задатака образовања и васпитања. Сходно
томе остварена је континуирана сарадња са осталим школским тимовима, а нарочито са
стручним активима. Током школке године се пратио нови школски програм, који се
заснива на општим принципима, циљевима и исходима издатим од стране Министарства
просвете Републике Србије у складу са важећим Зконом о основама система образовања
и васпитања, као и Правилницима о наставном плану и програму. Стручни актив је
закључио да образовни процес треба усмерити на прописане процесе и исходе учења.
Такође треба да се на нивоу школе успостави хоризонтална и вертикална повезаност
између различитих наставних предмета и на тај начин засновати образовање наших
ученика на интегрисаном наставном програму.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
УЧЕНИКА
Извештај је сачињен у складу са Законом о основама система васпитања и образовања и
на основу анализе реализованих садржаја предвиђених планом рада овог тима. Тим је
функционисао на нивоу редовних међусобних консултација.

Месец

Садржај рада

Септембароктобар

Испланиране су активности и израђен
План за ову школску годину

Од
новембра
до фебруара

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

Од марта до
априла

Ученици су упућени и обучавани за
планирање каријере и улазак у свет
рада, самопроцену и вештине
представљања личних
карактеристика, за разговор са
послодавцем, тражење информација
значајних за професионално
образовање и тражење посла, писање
радне биографије.

Реализатор

Тим за каријерно вођење

Одељенске старешине 1. и 2.
разреда

Предметни наставник
грађанског васпитања у
одељењима 3. и 4. разреда

Учествовали смо на Сајму образовања,
организовали Дан отворених врата,
ажуриран је сајт школе, гостовали и
Тим за маркетинг школе
презентовале су се више и
високешколе.

Од маја до
јуна

Предметни наставник Економике и
предузетништва научила је ученике
СВОТ анализи, регистрацији и правној
регулативи посла, запошљавању и
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мотивацији радне снаге, основама
менаџмента људских ресурса,
основним менаџмент стиловима
руковођења и полсовном плану,
ученици су учествовали у
такмичењима из менаџмента и
освојили лепе награде, у сарадњи са
ФИМЕК-ом отворена је нова
савремена учионица за економику и
предузетништво.
По захтеву ученика су тестирани и
саветовани матуранти

Психолог

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

ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ПОРОДИЦОМ
Сарадња са породицом се у току школске године одвијала континуирано преко
одељенских старешина и ПП – службе. Сарадња се такође одвијала преко родитељских
састанака и индивидуалних саветодавних разговора.
Родитељи су преко Савета родитеља укључени у активности школе што им је
омогућило да учествују у доношењу одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних,
организационих и финансијских питања унапређивања квалитета образовања и
васпитања.
У току остваривања сарадње са породицом и решавања проблема унутар
породице, школа је сарађивала са Центром за социјални рад. Преко рада комисије за
социјално и материјално угрожене ученике односно породице, школа се, иако слабих
материјалних могућности потрудила да помогне организовањем низа хуманитарних
акција као и прикупљањем материјала од донаторства приватних физичких лица.
Реализацијом програма школа настоји да подстиче и негује партнерски однос са
родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног
разумевања, поштовања и поверења.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
У школској 2015/16. години формиран је Тим за инклузију који је организатор и евалуатор
процеса увођења и реализације инклузивне наставе. Чланови Тима су:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Тим је на почетку школске године констатовао да нема ученика са телесно, чулно,
моторички или интелектуално ограниченим спопсобностима, због којих би ако не добију
одговарајућу подршку, били осујећени да остваре своје потребе и животне улоге. Такође,
Комисија за инклузију није упутила школи ни једног ученика.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
 Израда прог рама и
извештаја о раду
библиотеке
 Присуство седницама
Наставничког већаи
стручним активима
школе

 Упис нових чланова,
ажурирање спискова
дужника и слање
опомена,упознавање
ученика првог разре да
са простором
библиотеке, фондом
књига и начином рада,
развијање читалачких
способности ученика

ОСТВАРЕНЕ АКТИВНОСТИ
На почетку школске године сачињен је план
библиотеке и сада по њему направљен извештај.

рада

Редовно смо прису ствовали седницама Наставни чког
већа и Стручним активима школе као и скуповима
Друштва школских библиотекара Србије који су се ове
године одржавали у просторијама наших основних и
средњих школа једно м месечно. Oви скупови су били од
велике помоћи библиотекарима у смислу усаглашавања
рада, информација, различитих софтвера, семинара итд.
Ученици првих разреда су учлањивани у нашу
библиотеку и упознати са простором наше библиотеке,
фондом књига, начином и правилима рада наше
библиотеке којих се неки ученици и нису придржавали. У
просторној читаоници ученици су се и ове године
припремали за наставу, такмичења и приредбе. Овде су
се одржавали и часови редовне, допу нске и додатне
наставе. Ту су радо проводили школски одмор, паузу за
ужину или празан час.
Ажурирани су списко ви дужника и слате су опомене или
директно(поштом је послато 50 опомена) или преко
разредних старешина. И ту морамо да захвалимо
разредним старешинама на сарадњи.Мада је опет
велики број књига о стао невраћен. Тачан број знаћемо
Страна 41

Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад
Извештај о раду за школску 2015/2016.

после свих поправних и матурских испита.
 Посета Сајму књига у
Београду

Сајам књига је посетила Снежана Угљешић.

 Унос књижне и
некњижне грађе у
рачунар

Каталошка обрада
књига

Редовно је вршена к ласификација ,сигнирање и уношена
књижна и некњижна грађа у рачунар у WINISIS базу
Ове године нисмо имали одобрене фондове за набавку
нових књига тако да је веома мали број књига
заведен.Нешто књига добили смо на по клон од наших
колега што стоји у инвентарној књизи тако да би за
следећу школску годину требало планирати средства за
већу набавку
Вођена је редовна дневна, месечна и годишња
евиденција о раду библиотеке. На основу евиденције
издато је 3011 књига, враћено 2585, учлањено је 320
нових чланова. Од професора је издат о 153 књиге а
враћено 124 књиге.

 Вођење књиге уписа
 Вођење дневне,
месечне и годишње
евиденције

 Стално праћење
издавачке делатност и
 Праћење литературе
из области
библиотекарстваелектронски часопис
 Обавештавање о
културним догађајима у
локалној заједници
 Праћење читаности
књига
 Стручно усавршавање
– присуство стручним
семинари ма и
састанцима
библиотекара на нивоу
града и Јужнобачког
округа

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

 Сарадња са матично м
библиотеком

Сарадња са матично м библотеком је стална

 Изложбе литерарних
радова поводом
пригодних датума(Дана
школе, Светог Саве,
годишњице снрти или
рођења писаца и др.)
 Учешће у културним

Поводом пригодних датума (Светог Саве, Дана школе,
годишљице смрти или рођења писаца приређена је
изложба литерарних радова.
У просторијама библиотеке су одржаване манифе стације
и скупови у организацији школе

Библиотекари
су
осим
стручним
скуповима
присуствовали и семинарима. Снежана Угљешић била је
на Сајму поводом Дана библиотека и библиотекара
15.04. је присуствовала семинару ''L inked Open Data u
Bibframe'':нови облици организовања метаподатака у
библиотекарству,
затим
28.04.
присуствовала
семинару ''Подстицање читања код деце и младих '' у ОШ
''Никола Тесла'''- Но ви Сад и 23.08.2016. семинару под
каталошким бројем 4 60 везан за мотивацију ученика.
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програмима школе

Сарадња са свим
активима наставника



Рад на
осавремењавању и
модернизацији
библиотеке

Сарадња са свим акт ивима наставника је успостављена а
посебно са активом Страних језика чији су састанци и
одржавани у прост оријама библиотеке и са активом
Српског језика.
Морамо нагласити да је већа сарадња са родитељима
изостала,
Предлажемо и молимо да библиотека до бије климу због
близине крова и т ешких услова рада и у топлом и
прохладном периоду.
Молимо и за други новији , савременији компјутер да би
нам библиотека постала модеран информациони центар
школе.
Наравно и фонд библиотеке треба обогатити различитим
садржајима и областима науке и лектиром која је код
неких наслова у прилично похабаном стању. Тако да су
ово наши предлози за наредну школску годину.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕФЕРЕНТСКЕ СЛУЖБЕ
У школској 2015/2016.години, референти за ученике су обављали све послове везано за
редовне и ванредне ученике који им припадају по систематизацији радних места.
У сарадњи са помоћницима директора ажурирани су спискови редовних ученика, а
на основу њих извршена је и исправка у матичним књигама ученика. Свим ученицима који
су подносили молбе по било ком основу, служба је уредно издала решења, а за ученике
за које је требало организовати полагање годишњих испита због промене образовног
профила исто је учињено. Извршена је комплетна контрола матичних књига из претходне
школске године, извршене су исправке и исте су дате на коричење. Штампане су нове
матичне књиге за редовне и ванредне ученике. Референти су учествовали у припреми
сведочанстава и диплома за редовне и ванредне ученике, у припреми поправних,
разредних, завршних и матурских испита. Писали су запис-нике за све ученике који су
излазили на ове испите.
У току ове школске године издато је око 5000 потврда редовним ученицима, вођена је
евиденција о исписаним и уписаним ученицима у току школске године.
Током септембра и октобра 2015.године израђена је комплетна статистика за
Школу и иста достављена надлежним органима. Спроведен је конкурс за доделу
ученичких стипендија и кредита, на основу ког су наши ученици добили стипендије.
У школској 2015/2016. години 66 ученика се уписало на ванредно школовање
ради доквалификације или преквалификације у одређени образовни профил. За ученике
који су уписали четврти степен стручне спреме након завршеног трећег степена ове
школске године није организована консултативна настава јер се није јавио довољан број
заинтересованих ученика. Референти су, заједно са помоћницима директора учествовали
у изради распореда за полагање разредних испита за ванредне ученике по испитним
роковима предвиђеним Статутом Школе. Од 66 ученика који су се уписали на почетку
школске године, само 6 ученика је положило матурски или завршни испит до краја
школске године (то су углавном наши ученици завршних разреда којима је остао по 1 или
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2 испита и матурски, односно завршни испит). У овој школској години остала су још два
испитна рока за полагање завршних, матурских и специјалистичких испита (августовски и
септембарски рок), па ће се број ученика који су завршили школовање повећати. Остали
настављају школовање у наредној школској години. Сви ванредни ученици су добили
решење о признавању и полагању испита, тако да су сви тачно знали шта им се од
предмета признаје и шта треба да полажу по Наставном плану и програму. Референти су
писали
матичне књиге за сваки образовни профил ванредних ученика, као и
сведочанства и дипломе онима који су завршили школовање. Сваки ученик је добио свој
записник о полагању испита за ванредног ученика. Од 58 уписаних ученика, 38 ученика су
ослобођена плаћања испита на основу Закона о основама система образовања и
васпитања.
У рад са ванредним ученицима, укључени су сви наставници школе, помоћници
директора, референти, као и директор школе.
8 ученика је уписало специјализацију на петом степену стручне спреме, а њих 3 је
завршило школовање у предвиђеном року. Остали настављају да полажу испите у
наредној школској години.
Издато је преко 200 дупликата сведочанстава и диплома учени-цима који су раније
завршили школу. У сарадњи са помоћницима директора извршена је провера валидности
диплома за преко 50 ученика наше школе на захтев предузећа у ком су запослени.
По налогу директора, референти су радили и друге послове.

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

ИЗВЕШТАЈ О РАДУРАЧУНОВОДСТВА
Служба рачуноводства је свој рад заснивала на Закону о буџетском рачуноводству. У
складу са тим састављала је периодичне обрачуне и завршни рачун за протеклу фискалну
годину. Редовно је вршила обрачун и исплату личних доходака, боловања и осталих
примања радника. Вршила је плаћање рачуна и фактурисање услуга. Обрачунавали су се и
исплаћивали порези прописани законом, састављали извештаји који су били достављани
надлежним службама.
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УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
На првој седници 15.09.2015. конституисан је ученички парламент бирањем руководства
(председника,заменика и записничара), председништва и представника за школски
одбор.
Председник и представник у школском одбору: Леа Бодор
Заменик и представник у школском одбору: Срђан Веселинов
Записничар: Небојша Бадњар
Током школске године парламент се састајао и доносио одлуке везане за:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Развојни план школе
Покретање хуманитарне акције „Слаткиш ѕа децу из свратишта“,
Акција „Чепом до осмеха“,
Хуманитарни концерт у школи и на штранду- помоћ Теодори Милић
Спортске активности, турнир у кантерима,
Предавање о вештинама самоодбране,
Предавање о Linuxu,
Предавање- Пракса у иностранству -Михаило Исаков ФТН,
Хуманитарно филмско вече
Именовање комисије за избор ученика генерације и прославу матурске вечери

Чланови парламента су активно учествовали на седницама и својим сугестијама и
предлозима допринели конструктивном раду парламента.Многи чланови парламента су
активни чланови Новосадске уније средњошколаца. У Скупштини града су у октобру
конституисали Омладински Парламент заједно са осталим парламентима основних и
средњих школа како би побољшали услове рада у школи и граду у присуству председника
скупштине града.Леа Бодор је представљала парламент и на скупштини Уније
Средњошколаца Србије и на заседању Европског Парламента Младих Србје.

САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља ЕТШ „Михајло Пупин“ се конституисао на време у складу са законом.
Одржано је укупно три састанка Савета родитеља. На првом од њих су изабрани чланови у
руководству овог тела, за председника Савета родитеља Гајиновић Стеван, записничар
Слађана Шурбат, заменик председника Доброслава Хофер. Затим изабрани су осам
представника Извршног одбора савета родитеља, као и комисија за избор најбољег
понуђача за извођење екскурзије у школској 2015/16. години, и комисија за избор места
прославе матурске вечери. Такође су изабрани представници родитеља у Тим за
самовредновање, за развојно планирање и заштиту ученика од насиља. Савет родитеља је
изабрао нове чланове за Школски одбор: Зоран Богосављевић, Енес Брунчевић и Иштван
Олах. Савет родитеља је усвојио и упутства Координационог тела за борбу против насиља
у основним и средњим школама на територији града Новог Сада( мера повременог,
ненајваљеног прегледа садржаја школских торби). Савет родитеља је редовно
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информисан о анализи успеха ученика по тромесечјима, као и о резултатима такмичења
наших ученика. Савет родитеља је упознат и са новим Правилником о оцењивању у
средњој школи.
Савет родитеља је усвојио начине намене расподеле средстава школе. Такође, и ове
школске године је разматрао могућности повећања безбедности ученика.

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА
У школској 2015/16. години реализовано је све предвиђено годишњим планом стручног
усавршавања наставника. Наставници су се у овој школској години усавршавали у складу
са новим правилником о стручном усавршавању и личним приоритетима.

Стручно веће
Електротехника и
машинство

Практична настава

Друштвене науке

Природне науке

Назив семинара
Модели комуникације у онлајн окружењу ( бр.240)

Број
полазника
16

Moodle сервис за е- учење (бр.74/6)

8

Израда мултимедијалних наставних садржаја ( бр.
200)
Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а
(бр.406)
Moodle сервис за е- учење (бр.74/6)

6

Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а
(бр.406)
Moodle сервис за е- учење (бр.74/6)

8

Грађанско васпитање у стварној и виртуелној
учионици (бр. 908)
Слободна зона у основним и средњим школамафилм као помоћно средство у настави Грађанског
васпитања (бр. 885)
Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а
(бр.406)
Модели комуникације у онлајн окружењу ( бр.240)

3

12

Moodle сервис за е- учење (бр.74/6)

3

Мини пројекти у реализацији интегрисаних садржаја
природних наука ( физике и хемије) ( бр.599)

5
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1
2

4

1

1
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Страни језик

Матерњи језик и
књижевност и
уметност

Физичко васпитање

Стручне службе

Пословно успешан и остварен наставник (бр. 629)

10

Пословно успешан и остварен наставник (бр. 629)

2

Развој критичког мишљења у настави енглеског
језика ( бр.696)
Moodle сервис за е- учење (бр.74/6)

4

Кључне комуникационе вештине у енглеском језику
потребне за развој каријере (бр. 714)
Интерпретација романа и развијање компетенције у
савременој школи (бр. 816)
Moodle сервис за е- учење (бр.74/6)

3

Пословно успешан и остварен наставник (бр. 629)

6

Стваралачки приступ часовима српског језика

2

Час телесног вежбања ( бр. 803)

8

Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а
(бр.406)
Једна мала лопта може покренути свет (бр. 799)

1

Укупно

1

1
1

3
112

ЕКСКУРЗИЈЕ
План извођења екскурзија за школску 2015/2016 је дат у табели.

Табела 1.7. Планиране екскурзије
Наставна година Дестинација
Прва година
Фрушкогорски манастири
Друга година

Трећа година
Четврта година

Западна Србија:
1. ХЕ „Бајина Башта“ (Златибор, Тара,
Соко Град, Мокра Гора)
2. Шабац (научни парк), ХЕ Зворник,
Бања Врујци, Крагујевац (Шумарице,
Фијат), Опленац, манастир Раковица
1.Грчка – Атина
2. Северна Италија
Северна Италија
Страна 47

Тип
Једнодневна
екскурзија
Тродневна

Време реализације
Пролећни распуст

Три или пет
дана
Пет радних
дана

Пролећни распуст

Пролећни распуст

Пролећни распуст
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Програм екскурзије предложен јеод стране Наставничког већа школе.
Савет родитеља није дао сагласност на програм екскурзије и екскурзије нису реализоване
због измена у законским одредбама по којима се екскурзија третира као јавна набавка.
Министарство просвете се још увек није огласило по питању давања смерница за
организацију екскурзија, па организација није била могућа.

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

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
У табели која следи приказан је успех ученика по одељењима, као и број изостанака по
одељењу:
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Т11
Т13
Т16
Т14
Т15
РМ1
АО20
Е21
Е22

Разредни
старешина

0
0

Радовић Ксенија

15
13
18

Ранчић Ангелина
Хорстман Јелена
Амиџић Небојша
Соња Свитлица
Поповић Ристо
Нађ Дејан
Еркић Вера
Глишић Љиљана
Момчиловић Мирјана
Видец Ева
Пејин Миленко
Радуновић Данило

Изостанака по
ученику

Р12

Дуђак Александра

Укупно изостанака

Р11

Радмиловић Данијела

Број неоправданих
изостанака

П11

Милетић Тихана

Број оправданих
изостанака

М11

Зељковић Драгица

Успех

ИТ12

Александра Медан

неоцењених

ИТ11

Потребић Славица

недовољних

Е17

Алиђукић Елизабета

довољних

Е15

Чаленић Илија

Добрих

АЕ1

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

Врло добрих

А11

11
19
26
34
18
28
22
27
29
27
31
34
26
22
28
22
21
15

Одличних

Е12

11
19
26
34
18
28
27
32
29
28
34
35
26
29
29
25
23
16
15
13
18

Ж

Е11

M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Бр.ученика у
одељењу

Одељење
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0
0
2
4
1
0
12
19
5
3
5
11
3
2
2
0
1
4
0
1
1

3
3
12
21
14
7
15
10
23
13
23
22
10
17
18
14
9
5
0
2
5

5
3
11
9
3
18
0
3
1
11
6
2
14
8
8
10
13
6
12
9
8

3
11
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
3

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

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

2,98
2.67
3,46
3,85
3,65
3,03
4,40
4,42
4,08
3,64
3,84
4,09
3,73
3,50
3,73
3,35
3,34
3,71
2,80
3,30
3,08

1286
1200
740
2645
602
2073
1844
1586
914
2142
2133
3431
1929
1501
773
1267
1055
1026
1176
554
2779

247
735
151
145
78
197
44
21
115
115
236
107
105
270
113
293
314
91
166
185
315

1533
1935
799
2790
680
2270
1888
1607
1029
2257
2369
3538
2034
1771
886
1560
1369
1117
1342
739
3094

139,36
101,84
30,73
82,06
37,78
81,07
69,93
50,22
35,48
80,61
69,68
101,09
78,23
61,07
30,55
62,40
59,52
69,81
89,47
56,85
171,89
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

А21
АЕ2
Е25
Е27
ИТ21
ИТ22
М21
Р21
Р22
Т21
Т23
Т24
Т25
Т26
ТМ2
П21
АО30
Е31
А31
АЕ3
Е35
Е37
П31
М31
Р31
Р32
Т31
Т34

21
27
24
21
26
25
32
32
34
23
28
29
26
28
7
16
15
22
21
26
18
23
17
26
34
32
28
26

21
27
22
21
22
22
32
29
34
23
23
25
25
28
7
16
15
22
21
26
18
23
17
26
32
32
28
25

0

Бандин Соња

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

Пругић Мелеуснић Весна

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

Миодраговић Ирена

Вукмировић Драган
Функ Ђедовић Маријана
Радаковић Тања
Вујичић Томка
Цревар Симић Неда
Борислава Цвејановић
Ћулибрк Владислав
Јовановић Наташа
Иванов Игор
Митровић Мирјана
Станић Светлана
Жембери Филип
Сакач Ерна
Павловић Јово
Микловиц Игор
Ковачевић Милан
Димитров Тамара
Пекез Марија
Вујић Љиљана
Караба Милица
Микић Владан
Добановачки Петар
Павловић Бранка
Крунић Смиљана
Елези Ермидин

3
6
1
0
16
19
9
4
7
4
5
1
3
5
2
0
0
0
1
2
4
3
1
6
13
14
4
2

3
17
6
4
9
6
19
23
24
5
8
9
12
9
3
2
0
3
8
11
4
3
3
10
19
11
7
9

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

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
5
2
0
0
0
1
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,14
4,07
3,20
2,98
4,58
4,62
3,99
3,61
3,96
3.34
3,42
3,26
3,57
3,26
3,97
2,22
2,67
2,63
3,12
3,62
3.41
3,09
3,30
3,67
4,14
4,10
2,24
3,67

1886
471
3273
3336
1318
770
1072
1851
1790
1414
1802
2116
2278
1827
106
1240
2802
2403
1821
1773
1526
2469
502
2248
3615
2595
1376
1748

297
52
295
259
23
28
107
134
70
210
304
465
199
437
18
196
340
772
224
203
182
642
78
276
200
93
394
405

2183
523
3568
3595
1341
798
1179
1985
1860
1624
2106
2581
2477
2264
124
1436
3142
3175
2045
1976
1708
3111
580
2524
3815
2688
1770
2153

103,95
19,37
148,67
171,19
51,58
31,92
36,84
62,03
54,71
70,61
75,21
89,00
95,27
80,86
17,71
89,75
209,47
144,32
97,38
76,00
94,89
135,26
34,12
97,08
112,21
84,00
63,21
82,81
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Т35
Т33
Т36
ИТ3
ТМ3
А41
АЕ4
Е45
Е47
П41
М41
Р41
Р42
Т41
Т43
Т44
Т45
Т46
ИТ4
ТМ4

20
23
26
28
16
16
25
23
30
19
27
29
29
22
25
26
22
29
25
16

20
21
23
24
16
16
25
23
30
19
27
29
29
22
22
25
22
28
23
16

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

Бабић Зорица
Витковић Мирјана
Неговановић Стојанка
Докић Ивана
Катона Силвија
Пајчин Војислав
Макевић Стана
Лојаничић Фехер Ана
Васић Бранка
Скоко Саша
Исајловић Душица
Половина Стана
Јакшић Јелена
Нећак Даниела
Роквић Соња
Живчић Зорица
Милорадов Јелена
Ивановић Вања
Богићевић Небојша
Кираљ Карољ

1
12
7
24
4
0
9
4
4
2
16
14
21
3
10
2
5
8
25
8

7
6
13
4
5
10
11
9
2
3
11
8
8
6
8
9
7
11
0
7

11
5
5
0
7
6
5
7
16
10
0
7
0
12
7
11
8
5
0
1
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1
0
1
0
0
0
0
3
8
4
0
0
0
1
0
2
1
2
0
0

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

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

3,33
4,13
3,69
4,84
3,81
3,38
4,08
3,40
3,09
3,11
4,50
4,13
4,51
3,39
4,00
3,27
3,58
3,69
4,84
4,37

2063
2127
2433
2216
1809
1637
1684
2064
3099
2538
2446
3128
2347
2748
2556
3017
2885
2604
1908
957

283
97
282
69
60
232
183
417
447
230
168
341
109
203
294
271
428
536
91
102

2346
2224
2715
2285
1869
1869
1867
2481
3546
2768
2614
3469
2456
2951
2850
3288
3313
3140
1999
1059

117,30
96,70
104,42
81,61
116,81
116,81
74,68
107,87
118,20
145,68
96,81
119,62
84,69
134,14
114,00
126,46
150,59
108,28
79,96
66,19
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА МАТУРИ
Успех ученика на матурском и завршном испиту дат је у табели која следи:
јуни
довољних

добрих

врлодобрих

одличних

Разредни старешина

изашли на
матуру

Бр.ученика
у одељењу

Одељење

Редни
број

Стекли
услов за
излазак
на
матуру

15 Павловић Јово

9

2

/

/

/

2

Е31

22 Микловиц Игор

12

11

4

3

1

3

А41

16 Пајчин Војислав

16

16

16

/

/

/

4

АЕ4

25 Макевић Стана

25

25

11

14

/

/

5

Е45

23 Лојаничић Фехер Ана

19

18

8

9

1

/

6

Е47

30 Васић Бранка

11

11

7

4

/

/

7

П41

19 Скоко Саша

19

19

3

10

6

/

8

М41

27 Исајловић Душица

27

27

21

6

/

/

9

Р41

29 Половина Стана

28

28

21

6

1

/

29

28

1

/

/

1
2
3

АО30

10

Р42

29 Јакшић Јелена

29

11

Т41

22 Нећак Даниела

22

22

10

9

3

/

12

Т43

25 Роквић Соња

25

25

19

5

1

/

13

Т44

26 Живчић Зорица

23

21

7

13

1

/

14

Т45

22 Милорадов Јелена

19

18

6

10

2

/

15

Т46

29 Ивановић Вања

29

29

14

13

2

/

16

ИТ4

25 Богићевић Небојша

25

25

17

8

/

/

17

ТМ4

16 Кираљ Карољ

16

15

11

4

/

/

400

353

341

203

112

18

5

Бр.ученика у
одељењу

Стекли
услов за
излазак
на
матуру

Укуп
но

17

август
изашли на
матуру

одличних

врлодобрих

добрих

довољних

недовољних

АО30

15 Павловић Јово

12

12

0

2

3

5

2

2

Е31

22 Микловиц Игор

0

0

0

0

0

0

0

3

А41

16 Пајчин Војислав

0

0

0

0

0

0

0

4

АЕ4

25 Макевић Стана

0

0

0

0

0

0

0

5

Е45

23 Лојаничић Фехер Ана

5

0

0

3

2

0

0

18

1

3

10

4

0

Одељење

1

Редни
број

Разредни старешина

6

Е47

30 Васић Бранка

18

7

П41

19 Скоко Саша

0

0

0

0

0

0

0

9

М41

27 Исајловић Душица

0

0

0

0

0

0

0

10

Р41

29 Половина Стана

1

1

0

1

0

0

0

11

Р42

29 Јакшић Јелена

0

0

0

0

0

0

0
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12

Т41

22 Нећак Даниела

0

0

0

0

0

0

0

13

Т43

25 Роквић Соња

0

0

0

0

0

0

0

14

Т44

26 Живчић Зорица

5

5

0

2

2

1

0

15

Т45

22 Милорадов Јелена

3

3

0

0

3

0

0

16

Т46

29 Ивановић Вања

0

0

0

0

0

0

0

17

ИТ4

25 Богићевић Небојша

0

0

0

0

0

0

0

19

ТМ4
17

16 Кираљ Карољ

0

0

0

0

0

0

0

400

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

Извештај секције за роботику
Чланове секције окупили смо, као и сваке године, у октобру месецу 2015. године. Секција
је у том тренутку бројала око 25 ученика. Од овог броја 4 ученика је учествовало и прошле
године на такмичењу, а осталима је ово прво учешће. Менторски тим су чинили: наставник Васо
Бјелица и бивши ученици наше школе Војислав Миливојевић, Сава Јаковљев Срђан Станковић и
Горан Кецман.
Циљ секције је да се талентованим ученицима омогући додатно образовање и да кроз
прављење робота за такмичење Еуробот, примене практично знање које су стекли у нашој
школи.
Тема овгодишњег задатка је Плажа. Робот је требао да за 90 секунди обради што више
елемената:
1. Истакне заставицу да се појавио на плажи(потребно је притиснути два прекидача на страници
стола) .
2. Да упеца рибу из акваријума и спусти је у мрежу
3. Сагради кулу од песка(кула се састоји од дрвених објеката, коцке, ваљци и купе)
4. Покупи шкољке са плаже и одсе их на пешкир
5. На крају меча извади из себе инпровизовани сунцобран и отвори га.
Робот је пројектован да обави све задатке.
Овогодишња правила су дозвољавала да се праве два робота по екипи. Ми смо желели
да искористимо ову погодност јер у овом случају могуће напарвити већи број поена јер оба
робота заједно раде на савлдавању задатка.
По презентацији правила и интерпретацији нејасних детаља уследило је изношење идеја
од стране ученикa и кометарисање предности и мана понуђених концепција. После отприлике
месец дана успели смо у начелу да се договоримо о главним механиким решењима тј.
одредили смо који механизме ћемо уградити на наше роботе. Упоредо смо се договрили које
електронске склопове ћемо користити. Неке смо већ имали развијене а договорили смо се које
ћемо покушати да развијемо у наредној години.
После набавке средстава за израду робота (механичких и електронских) у новембру смо
кренули са реализацијом робота. Израда механичких склопова и електронике се одвијала
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упоредо. Ученици се сами определе на чему желе да раде премда их ми форсирамо да буду
упућени у све сегменте робота како би њихово знање било потпуније.
Израда механичких склопова подразумева коришћенје постојећих склопова и њихово
прилагођаванје тренутном задатку и израда потпуно нових за које је потребно направити
прототип тестирати на га и прећи на коначну реализацију. Ученици су нацртали техничке цртеже
на основу којих су нам спољњи сарадници израдили машинске делове. За монтажу је било
потребно два месеца, тако да су роботи били склопљени крајем месеца фебрура.
Искористили смо укупно 2 дц мотора и 4 серво мотора на великом роботу. Два за погон
робота. Два серво мотора су кориштена за хватање дрвених објеката са кој је робто градио кулу
од песка, а друга два за пецанје рибе из акваријума и смештање рибе у мрежу. Ове године
користимо и пнеуматику. Користили смо пнеуматски лифт и пнеуматске хватаљке са којим смо
отварали сунцобран. На малом роботу су употребљена 2 ДЦ мотора за погон робота и један
серво мотор за механизам који је скупљао шкољке.
Од електронике користили смо драјверска кола за погон, главну електронску плочу и
помоћно драјверско коло које је управљало осталим моторима у роботу. Драјверко коло за
погон у спрези са квадаратурним енкодерима управља радом погонских мотора, мери пређени
пут и коригује грешку. Тако да је робот у сваком тренутку „знао“ где се налази на терену. Главна
електронска плоча садржи главни микроконтролер који управља свим склоповима у роботу. Сву
електронику су реализовали ученици.
Последњи месец пред такмичење потрешен је на програмирање робота и отклањање
недостатака који су се показали када је почело тестирање. Програмирање подразумева
непрекидно мењање програми у учестало тестирање у којем су учествовали сви чланови екипе.
Приликом тестирања се смишљају могуће тактике за такмичењеи откривају мане које нису
предвиђене при пројектовању робота. Ове године је посебно било тешко јер смо правили два
робота што значи да је било потребно дупло више времена и дупло више ученика који активно
учествују у раду. Нај већи проблем је била синхронизација између наша два робота, да не
сметају један другом тј. да не дођу у конфликт.
Наше национално такмичење одржано је 23. априла 2015 године на Спенсу у Новом Саду.
На такмичењу је учествовало 17 екипа. Са ФТН-а је учествовало 11 екипа,са ЕТФ из Београда
учествовале су три екипе, из Суботице је учествовала једна екипа, а била је и једна екипа из
Француске. Наш тим под називом Елецтропионеер је једини средњешколски тим који је
учествовао на такмичењу. У укупном пласману наша екипа је заузела пето место. Овим
пласманом нисмо се квалификовали за међународно такмичење Еуробот2015 које се одржало у
Паризу у Француској.
Ученици који су похађали секцију:
1. Александар Лугоња
2. Душко Гајиновић
3. Немања Шеган
4. Гојковић Огњен
5. Стефан Козомора
6. Марко Козомора
7. Тимон Чикош
8. Вајда Бела
9. Павле Кукавица
10. Филип Ђорђевић
11. Силард Гал
12. Милан Ожеговић
13. Дарко Бабјановић
14. Немања Поповић
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Слика 6: Кабинет за роботику

Извештај о радудрамске секције
Драмска секција ЕТШ „Михајло Пупин“нема одређен број чланова, као ни сталног вођу. На
седницама Стручног већа матерњег језика, књижевности и уметности, обично већ у септембру
или октобру месецу изабере се, од присутних чланова Већа, један члан (или више њих) који ће
бити задужен за припрему приредби или пригодних програма за ту школску годину.Изабрани
професор онда одређује ученике који ће са њим радити на припреми приредбе. То су обично
ученици из одељења у којима предаје, али и они ученици које препоруче други чланови
Стручног већа. Ове године је вођа Драмске секције била професорка Јелена Јакшић. Чланови
драмске секције су ученици од првог до четвртог разреда Школе. Пробе се не одржавају у
устаљеном термину, већ у договору са ученицима како не би реметиле похађање њихове
редовне наставе. Пробе обично почињу у марту месецу, јер чланови Већа имају обавезе у вези
са припремом пригодне приредбе за прославу Дана школе. Секција се састаје углавном три пута
недељно у периоду од 12.40 до 14.15 часова, јер је тако најлакше спојити на проби ученике из
различитих смена, међутим, како се време извођења представе приближи, пробе постају
учесталије и дуже.
У школској 2015/16. години организоване су следеће приредбе:
- Прослава Дана школе,
- Приредба поводом испраћаја матураната
У овој школској години чланови Драмске секције били су следећи ученици:
- Јелена Сачић
- Милица Ђурица
- Давид Јандрић
- Милица Качавенда
- Радован Максимовић
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Никола Ћурчић
Роберт Хип
Милош Дрљача
Никола Јеличић
Богдан Миличић

Представа поводом обележавања Дана школе била је колажног карактера и носила је наслов Та
љубав. Изведена је 16. 05. текуће године. Како и сам назив каже, тема је била љубав. У оквиру
представе изведене су пригодне песме познатих српских песника: Десанке Максимовић, Јована
Дучића, Милоша Црњанског, Велимира Рајића, Бранка Ћопића, Мирослава Антића, Душана
Радовића и Пере Зубца, док је ученик наше школе Радован Максимовић казивао стихове
ауторске песме. Читава приредба реализована је у сарадњи са школским хором, као и
члановима музичке секције којима руководи професорка Ева Видец.
Приредба поводом испраћаја најбољих матураната изведена је 24. 06. 2016. године. За
ову прилику поновљена је колажна представа Та љубав, али у доста скраћеном издању. Од
чланова Драмске секције учествовали су Милица Качавенда и Милош Дрљача. И овога пута
остварена је сарадња са школским хором и музичком секцијом под руководством професорке
Еве Видец.

Извештај о раду хора
Школски хор ЕТШ „МихајлоПупин“ броји тридесет и пет чланова. Чланови хора су ученици од
првог до четвртог разреда. Пробе хора одржавају се три пута недељно у периоду од 12:40 до
14:15 часова, али приликом спремања приредби постају учесталије и дуже.
У школској 2015/16. Години организоване су следеће приредбе:
• Прослава школске славе Светог Саве,
• Прослава Дана школе,
• Приредба поводом испраћајаматураната,
• Школскихорјеучествовао у испраћајуматуранатакојисусешколовалинаматерњем
мађарскомјезику
У октобру су почеле пробе хора за припрему школске славе. Припреме су одржаване са
вероучитељем Љиљаном Преишић Бурсаћ. Ове године је успостављена сарадња са Академским
хором „Иувентас” који води професорка Хермина Гуга Сарка. Ученици наше школе су постали
чланови универзитетског хора и учествовали су у приредби поводом обележавања школске
славе Светог Саве.
Композиције које су припремане за обележавање школске славе су:
• Светосавкса химна,
• Нињеотпушћај уши,
• Тебје појем
• Многаја лета
Хором је дириговала професорка Хермина Гуга Сарка.
У марту се почело са пробама за приредбу поводом Дана школе. Пробе су се одвијале у сарадњи
са профрсорком Јеленом Јакшић која је спремала рецитаторски део. Композиције припремљене
за приредбу су староградске песме: „Где си душо, где си рано“ и „Имам једну жељу”. У оквиру
извођења забавне музике наступали су солисти са песмама: „Где Неретва хладна тече”, „Што те
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нема”, „Потражи ме у предграђу”, „Модерато цантабиле”, „Мy wаy”.Стојановић Марко је
наступао са композицијом Станислава Биничког„ Јоргован рано процвала“ са којим је освојио
другу награду на Републичком такмичењу у соло певању.
На крају школске године школски хор је изводио „Gaudeamus igitur”. Музичка секција уз помоћ
хора је увеличавала програм који смо посветили матурантима са песмама: „Наташа”, „Let it be”
“Мy wаy” и „А сад адио”.
Трећи разред мађарског одељења организује испраћај за матуранте. Школски хор учествује у
приредби са забавним композицијама које смо спремали и за завршни програм. У приредби је
наступала група коју предводи ученик наше школе Киш Гергељ. Група је изводила мађарске
забавне композиције коју је певала наша ученица Касаш Николет.

Извештај о активностима у оквиру верске наставе
–

Састанак представника ученичких парламената новосадских основних и средњих школа

На позив организатора Дечије недеље, катихета наше школе Љиљана Перишић-Бурсаћ
организовала је припреме у свечаној сали наше школе за први градски ученички парламент.
Циљ састанка је био договор о темама о којима ће се разговарати у Скуптштини Града Новог
Сада, а у оквиру Дечије недеље јер је један од циљева ове манифестације активно укључивање
младих у решавање проблема са којима се суочавају.
На почетку састанка констатовано је да се већина парламената градских основних и средњих
школа, заједно са својим професорима , одазвала на позив и да су сви са одушевљењем
прихватили рад у оквиру заједничког парламента.
У току састанка ученици су упознати са начином на који функционише градска скупштина и како
се у оквиру скупштине решавају разни проблеми. Велики допринос у раду парламента дали су
ученици наше школе као и ученици Гимназије „Исидора Секулић“, Економске школе, Гимназије
„Светозар Милетић“, Гимназије „Јован Ј.Змај“, ТШ „Милева Марић“, ОШ „Ј.Ј. Змај“ Сремска
Каменица, ОШ“Доситеј Обрадовић“ , ОШ „Петефи Шандор“, ОШ “ Бранко Радичевић“, ОШ
„Ђорђе Натошевић“, ОШ „Жарко Зрењанин“, ОШ „Соња Маринковић“...
Представници ученичких парламената изабрали су за председницу градског ученичког
парламента Леу Бодор ученицу ЕТШ“МихајлоПупин“, а за потпредседника парламента
изабран је Марко Митровић ученик Гимназије „Исидора Секулић“. На крају састанка ученици су
се договорили о начину рада на предстојећој седници која треба да се одржи 8. 10. 2015. у
Скупштини Града Новог Сада.
У раду парламента учествовало је више од 90 ученика новосадских основних и средњих школа.
Седницу ученичког парламента отворила је председница Скупштине града Јелена Црногорац
која је упознала ученике са радом новосадског парламента. Потом су према утврђеном дневном
реду ученици држали своја излагања на теме, а затим се водила скупштинска расправа о њима.
Седницу су водили председница градског ученичког парламента Леа Бодор ученица ЕТШ
„Михајло Пупин“ и потредседник Марко Митровић ученик Гимназије „Исидира Секулић“.
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Слика7: Леа Бодор и Марко Митровић

На највећи број проблема указали су ученици наше школе који су се бавили темама:
Дигитализација уџбеника, примена савремене технологије у настави, развој спортских секција у
школама, како укључити младе у разне културне активности, проблеми графита у граду...Тимови
из другох школа бавили су се проблемима безбедности ученика, објективним оцењивањем,
школским ормарићима за одлагање ученичких ствари...Седници су присусволи и наставници и
професори који су руководиоци ученичких парламената у својим школама. Након седнице која је
трајала пуна три сата, ученици су закључили да су успели да укажу на многе проблеме са којима
се срећу и да дају своје предлоге за решавање тих проблема.
Седници су присуствовали и наставници и професори који помажу рад ученичких парламената, а
са ученичким парламентом наше школе биле су проф. Стана Макевић и проф. Љиљана
Перишић-Бурсаћ.
Овај први градски ученички парламент је на позив организатора Дечије недеље организовала
Љиљана Перишић-Бурсаћ, професорка верске наставе у ЕТШ „Михајло Пупин“ и ОШ „Петефи
Шандор“.

Слика 8.
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– Снимање радиодраме о владици Иринеју Ћирићу на радију „ Беседа“
Поводом 60 година од упокојења владике Иринеја Ћирића ученици наше школе заједно са
ученицима: Гимназије „ Јован Ј. Змај“, Гимназије „Исидора Секулић“, Гимназије „Светозар
Марковић“, Карловачке гимназије и ОШ „Бранко Радичевић“ снимили су радиодраму на радију
„Беседа“ Епархије Бачке. Овај заједнички пројекат урађен је да би смо се сви подсетили на
живот и дело Владике Иринеја Ћирића, великог духовника једног од најобразованијих људи
свога времена, човека који је оставио неизбрисив траг у срцима својим савременика и који је
успео да у току Другог светског рата спаси 3000 деце из логора.
–

Извођење представе „ Владика Иринеј Ћирић“ у Студију М

Поводом прославе славе Града Новог Сада обележено је 60 година од упокојења Владике
Иринеја Ћирића. На изузетан вишедеценијски рад цењеног владике Иринеја Ћирића, његов
живот провден у огромном раду, скромности, првосвештеничком достојанству и чистоти,
присутне су у Студију М подсетили ученици наше школе ЕТШ „Михајло Пупин“ Који су заједно са
ученицима гимназија : „ Јован Јовановић- Змај“, „Исидора Секулић“, „Светозар Марковић“,
Карловачке гимназије и ОШ „ Бранко Радичевић“ извели представу Владика Иринеј Ћирић, а
према сценарију и у режији катихете Љиљане Перишић-Бурсаћ.
Сценарио и режија: Љиљана Перишић-Бурсаћ (катихета у ЕТШ"Михајло Пупин" и ОШ "Петефи
Шандор")
Академији је присуствовао градоначелник Новог Сада господин Милош Вучевић са својим
најближим сарадницима, представници традиционалних цркава и верских заједница,
представници просветних и културних установа нашег града и велики број верног народа.

Слика 9: Представа „ Владика Иринеј Ћирић“
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–

Прослава школске славе у ЕТШ „Михајло Пупин “

Као и сваке године прослава школске славе Светог Саве је један од најлепших и најрадоснијих
дана. На почетку прославе у препуној свечаној сали све присутне је поздравио директор Милан
Вукобрат.Директор се захвалио куму Драгољубу Збиљићу, директору Енерготехнике Јужна Бачка
на дивној и успешној сарадњи и пожелео да и у наредном периоду остваре заједничким
напорима све што су започели.
Кум Драгољуб Збиљић је такође поздравио све присутне изразивши своју радост што има част
да буде и ове године кум наше школе. Затим је свештеник Стојан Билић подсетио све присутне
на живот Светог Саве који је најсветлији пример који требамо следити. Затим је отац Стојан
Билић освештао славски колач.
Ученици Драмске секције верске наставе извели су представу „Свети Сава и нерадна жена
модерног доба“ по сценарију и у режији Љиљане Перишић-Бурсаћ, проф. верске наставе.

Слика 10: Представа „Свети Сава и нерадна
жена модерног доба“

Слика 11.
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ИЗВЕШТАЈИ СА ТАКМИЧЕЊА
Државно такмичење из програмирања
БЕОГРАД, Висока школа електротехнике и рачунарства, 15.05.2016.
Дана 15.05.2015. оджано је државно такмичење из програмирања ученика електротехничке
школе, на Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду.На државно такмичење су се,
након одржаног школског такмичења на коме је учествовало 40 ученика, пласирали следећи
ученици:

Слика 12: Такмичење из програмирања

1. Величковић Богдан
2. Кузмановић Ања
3. Хорњак Александар
4. Зељко Милош
5. Медић-Глушац Матија
6. Марић Лука
7. Малеш Марко
8. Пантелић Никола
9. Радојчин Милош
10. Судар Даниел
11. Петровић Вукашин
12. Маринковић Данило
13. Самарџија Никола
14. Вајда Бела

Ментори наведених ученика су: Ђорђевић Драган, Богићевић Небојша и Станојевић Весна.
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Резултати државног такмичења по категоријама дати су у следећим табелама:

Ранг листа по менторима
Школа

Ментор

Бр. бодова

Место

ЕТШ „Никола Тесла“, Београд

Светлана Пејчић

46

1

ЕТШ „ Михајло Пупин“, Нови Сад

Весна Станојевић

45

2

ЕТШ „Никола Тесла“, Ниш

Милена Крстић

42

3

ЕТШ „ Раде Кончар“, Београд

Данијела Тимчић

40

4

ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад

Небојша Богићевић

33

5

ТШ Смедерево

Радмила Дракулић

20

6

ТШ Сомбор

Марија Јандрић

20

6

Метш ГОША С. Планка

Ненад Милојевић

15

7

ЕТШ „Никола Тесла“, Зрењанин

Биљана Богуновић

13

8

ТШ „Михајло Пупин“, Инђија

Весна Поповић

10

9

Прва ТШ, Крагујевац

Марија Ивановић

10

9

ТШ Кикинда

Јасмина Алмаши

8

10

ЕТШ Земун

Реља Ћурчин

7

11

ТШ Трстеник

Радица Александров

6

12

ТШ „Иван Сарић“, Суботица

Золтан Алач

5

13

Ранг листа – категорија 1

Име и презиме
Богдан Величковић
Урош Јовановић
Лазар Рашковић
Стефан Вуковић
Матија Ћоровић
Никола Крстић
Ања Кузмановић
Александар Хорњак
Милош Панић
Никола Зорић
Никола Дивац

Школа
ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад
ЕТШ „ Раде Кончар“, Београд
Метш ГОША С. Паланка
ТШ „Михајло Пупин“, Инђија
ЕТШ „ Никола Тесла“, Београд
ЕТШ „ Никола Тесла“, Београд
ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад
ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад
ЕТШ „ Никола Тесла“, Зрењанин
ТШ Кикинда
ЕТШ „ Никола Тесла“, Београд

Место
1
2
3
4
5
5
6
6
6
6
7

Матеја Стевановић
Милош Пешут
Матија Медић – Глушац
Никола Васић

ЕТШ „ Никола Тесла“, Београд
ЕТШ „ Никола Тесла“, Зрењанин
ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад
Прва ТШ,Крагујевац

8
9
10
11
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Ранг листа – категорија 2
Име и презиме
Милан Тончић
Данијел Судар
Дејан Богдановић
Кристиан Живковић
Предраг Перишић
Милутин Милићевић
Никола Килибарда
Владимир Вељковић
Стефан Петковић
Марко Трандафиловић
Радивојевић Новак
Стефан Крнајски
Лука Марић
Марко Малеш
Андрија Марјановић
Вукашин Петровић
Стефан Стојиљковић
Перица Милошевић
Братислав Филиповић
Данило Маринковић
Милош Радојчин
Милош Јанковић
Дејан Клипа
Вук Бакић
Филип Петровић
Немања Рашић
Никола Ристић
Александар Стојадиновић
Стефан Младеновић
Милош Бранковић
Филип Грдовић
Милан Миљуш
Лазар Игљатовић
Дамјан Игњатовић
Бела Вајда
Страхиња Мршић
Михаило Кнежевић
Никола Пантелић
Никола Самарџија
Борис Гламочанин
Јован Бодрожа
Марио Волаш
Радомир Станишић

Школа
ЕТШ „ Никола Тесла“, Ниш
ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад
ТШ Сомбор
ЕТШ „ Раде Кончар“ Београд
ТШ Смедерево
ЕТШ „Никола Тесла“, Београд
Прва ТШ Крагујевац
ЕТШ „ Никола Тесла“, Ниш
ЕТШ „ Никола Тесла“, Ниш
ЕТШ Земун
ТШ Трстеник
ТШ „Иван Сарић“ Суботица
ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад
ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад
ЕТШ „ Никола Тесла“, Ниш
ЕТШ“ Михајло Пупин“ Нови Сад
ЕТШ „ Никола Тесла“, Ниш
ЕТШ „ Никола Тесла“, Ниш
ЕТШ „Никола Тесла“ Београд
ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад
ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад
СШ Крупањ
ТШ „9 мај“, Бачка Паланка
ЕТШ „ Раде Кончар“ Београд
ЕТШ „ Раде Кончар“ Београд
ТШ Смедерево
ЕТШ „ Никола Тесла“ Београд
ЕТШ „ Никола Тесла“, Ниш
ЕТШ „ Никола Тесла“, Ниш
ЕТШ „ Никола Тесла“ Београд
ЕТШ „ Никола Тесла“ Београд
ТШ Смедерево
ТШ Пирот
ТШ Чачак
ЕТШ „ МИхајло Пупин“ Нови Сад
ТШ Кикинда
ЕСТШ „Никола Тесла“ Краљево
ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад
ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад
ТШ „ Иван Сарић“ Суботица
ТШ Кикинда
ТШ Кикинда
ТШ Београд Железник
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Место
1
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
20
20
20
21
22
23
24
24
24
24
24
25
26
27
27
27
28
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Ранг листа по школама
Школа
ЕТШ „ Михајло Пупин“, Нови Сад
ЕТШ „ Никола Тесла“, Београд
ЕТШ „ Никола Тесла“, Ниш
ЕТШ „ Раде Кончар“, Београд
ТШ Смедерево
ТШ Сомбор
Метш ГОША С. Паланка
ЕТГШ „ Никола Тесла“, Зрењанин
Прва ТШ Крагујевац
ТШ „ Михајло Пупин“, Инђија
ТШ Кикинда
ЕТШ Земун
ТШ Трстеник
ТШ „ Иван Сарић“, Суботица

Бр. бодова
78
46
42
40
20
20
15
13
10
10
8
7
6
5

Место
1
2
3
4
5
5
6
7
8
8
9
10
11
12

VII Државно такмичење средњих електротехничких школа из области мултимедије
Високa школа електротехнике и рачунарства – Београд и Заједница електротехничкихшкола
Србије организовала је седмо државно такмичење средњих електротехничкихшкола из области
Мултимедија. Домаћин такмичења била је Висока школаелектротехнике и рачунарства из
Београда.Седмо државно такмичење средњих електротехничких школа из областиМултимедија
одржано је у недељу, 3. априла 2016. год. према усвојеном календару затакмичења средњих
електротехничких школа, у организацији Високе школеелектротехнике и рачунарства, Београд.
На такмичењу је учествовало:
• 16 електротехничких школа из Србије
• 45 ученика,
• 19 ментора,
• 6 школа у ревијалном делу,
Такмичење се одвијало у складу са правилником и састојало се из:
• Израда практичног мултимедијалног задатка.
• Решавање тестова са листе познатих питања (урађене су три верзије тестова, при чему је
једна верзија изабрана за рад на отварању такмичења.
Ревијални део: унапред урађен видео запис у трајању од 5 минута на тему ”Шта бибило кад би
било“.
Победници такмичења су:
1. Страхиња Милошев, ЕТШ '' Михајло Пупин'', Нови Сад ‐ прва награда
2. Маријана Зрнић, ЕТШ ''Никола Тесла'', Панчево ‐ друга награда
3. Јелена Миливојевић, ЕТШ ''Никола Тесла'', Ниш – трећа награда
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Слика 13: Страхиња Милошев ‐ прва награда

Најуспешније школе су:
1. ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад
2. ЕТШ „Никола Тесла“, Београд
3. ЕТШ „Никола Тесла“, Панчево
Ранг листа школа дата је у табели:
Редни
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Школа

Место

ЕТШ „Михајло Пупин“
ЕТШ „Никола Тесла“
ЕТШ „Никола Тесла“
ЕТШ „Никола Тесла“
Техничка школа
Техничка школа
Електро- саобраћајна техничка школа „ Никола Тесла“
ТШ „ Железник“
Техничка школа
СТШ „ НИкола Тесла“

11
12
13
14
15
16
17

Машинско- електротехничка школа
ЕТШ „ Рaде Кончар“
ЕГШ „ Никола Тесла“
ЕТШ „ Миладин Поповић“
Техничка школа
ТШ „ 9.мај“
ЕТШ „Мија Станимировић“

* школе нису присуствовале такмичењу
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Нови Сад
Београд
Панчево
Ниш
Кикинда
Младеновац
Краљево
Београд
Косијерић
Сремска
Митровица
Параћин
Београд
Јагодина
Приштина
Шабац
Бачка Паланка
Ниш

Поена
171.46
159.23
152
147.56
141.8
111
107.5
90.3
89.29
88.26
85.67
78.5
77.8
74
74.5
62.83
*
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Најуспешнији ментори су:
1. Игор Иванов – ЕТШ ''Михајло Пупин'', Нови Сад
2. Нада Стојичевић – ЕТШ '' Никола Тесла'', Панчево
3. Дејан Банковић – ЕТШ „Никола Тесла“, Ниш

Слика 14: Најуспешнији ментор

Ранг листа ментора дата је у табели
Редни
број
1
2
3
4
5

Ментор

Школа

Место

Поена

Игор Иванов
Нада Стојичевић
Дејан Банковић
Милинко Ћетковић
Душан Машић

ЕТШ „Михајло Пупин“
ЕТШ „Никола Тесла“
ЕТШ „Никола Тесла“
ЕТШ „Никола Тесла“
СТШ „Никола Тесла“

25
20
15
14
10

6
7
8
9

Загорка Пастор
Славиша Томић
Милан Живковић
Надица Јанкулов

Техничка школа
ЕСТШ „ Никола Тесла“
Техничка школа
ЕТШ „Никола Тесла“

Нови Сад
Панчево
Ниш
Београд
Сремса
Митровица
Кикинда
Краљево
Шабац
Панчево

8
7
6
4

На конкурс за ревијални део такмичења из Мултимедија пристигло је шест радова (филмова) на
тему ”Шта би било кад би било“ . Филмови су оцењивани према следећим критеријумима:
• Визуелни идентитет филма и камера
• Монтажа и специјални ефекти
• Звук (усклађеност са сликом, музика)
• Сценарио
• Општи утисак
Након прегледа пристиглих радова комисија је донела следећу одлуку:
• Додељује се прва награда филму Средње техничке школе ''Никола Тесла'' из Сремске
Митровице на основу одлуке стручног жирија (Прилог 8 ‐ ЦД).
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•
•

Филм се истиче свеобухватним и оригиналним приступом теми. Избором снимака,
фотографија, текста и звука, те динамичном монтажом, одржали су јединство визуелног
идентитета.
Гласањем публике награђен је филм ЕТШ ''Никола Тесла'' из Београда.

XXII РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА, 07.05.2015.Нови Сад
Такмичило се 97 ученика из десет градова у Војводини, у 4 категорије: ОЕТ1, ОЕТ2,
Електроника и Енергетска електроника. Ученици наше школе показали су изванредне
резултате.

•

ОЕТ1:

место

•

Презиме и име

Ментор

Школа

1

Хољевац Никола

Станомир Марковић

2

Хорњак Александар

Добановачки Петар

СТШ“ Никола Тесла“ Сремска
Митровица
ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

3

Михајловић Сара

Вујичић Томка

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

4
5

Грубор Лука
Спорин Никша

Вулин Жељко
Добановачки Петар

ТШ "Михајло Пупин" Инђија
ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

6

Допуђ Дејан

Добановачки Петар

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

7

Олабина Стефан

Филиповић Јадранка

Средња техничка школа „Михајло
Пупин“ Кула

8

Ђурас Јана

Молкуц Соња

9

Стојанов Сандра

Вујичић Томка

Електротехничка и грађевинска
школа "Никола Тесла" Зрењанин
ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

10

Сабо Балаж

Чаба Варга

Техничка школа Бечеј

11

Николић Стефан

Јованчевић Снежана

ЕТШ "Никола Тесла" Панчево

12

Владимир Димитријевић

Ненад Цветковић

12

Јован Пешканов

Чаба Варга

Школски центар „Никола Тесла“
Вршац
Техничка школа Бечеј

14

Лемајић Милош

Вулин Жељко

ТШ "Михајло Пупин" Инђија

15

Урошев Марко

Јанко Хложан

16

Здјелар Никола

Филиповић Јадранка

17

Гудаловић Игор

Васиљевић Здравко

Техничка школа „9.мај“ Бачка
Паланка
Средња техничка школа „Михајло
Пупин“ Кула
ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

18

Качавенда Јована

Вујичић Томка

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

19

Калинић Никола

Вулин Жељко

ТШ "Михајло Пупин" Инђија

19

Васи Аријан

Ћулибрк Владислав

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

21

Трифковић Михаило

Васиљевић Здравко

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

22

Ђорђевић Иван

Ћулибрк Владислав

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад
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23

Иван Чејић

Ненад Цветковић

Школски центар „Никола Тесла“
Вршац
Средња техничка школа Сомбор

24

Плавић Дејан

Маријана Богдановић

24

Благојевић Нина

Јанко Хложан

Техничка школа „9.мај“ Бачка
Паланка

26

Виктор Салај

Маријана Богдановић

Средња техничка школа Сомбор

27

Јухас Игор

Маријана Богдановић

Средња техничка школа Сомбор

27

Анђелковић Никола

Милорад Недељков

Средња техничка школа Сомбор

27

Лука Томашић

Јасна Благојевић

Техничка школа „9.мај“ Бачка
Паланка

30

Левнајић Вања

Милорад Недељков

Средња техничка школа Сомбор

31

Брека Драган

Милорад Недељков

Средња техничка школа Сомбор

32

Дејан Тица

Јасна Благојевић

Техничка школа „9.мај“ Бачка
Паланка

ОЕТ2:

•
1

Жутић Илија

Пајчин Војислав

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

2

Јововић Милица

Вујичић Томка

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

3

Панић Дарко

Вујичић Томка

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

4

Вукомановић Милош

Емил Пеић Тукуљац

ТШ "Иван Сарић" Суботица

5

Петровић Зорица

Весна Плавшић

5

Димитровски Владимир

Симин Драган

Техничка школа „9.мај“ Бачка
Паланка
ЕТШ "Никола Тесла" Панчево

7

Китић Саша

Милица Блајваз

СТШ“ Никола Тесла“Сремска
Митровица

8

Старинац Вук

Васиљевић Здравко

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

8

Панић Милош

Мажић Александра

Електротехничка и грађевинска
школа "Никола Тесла" Зрењанин

8

Стојановић Марко

Марковић Станомир

СТШ“ Никола Тесла“Сремска
Митровица

11

Остојић Михајло

Васиљевић Здравко

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

11

Барац Ненад

Васиљевић Здравко

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

13

Рац Дамир

Ачански Гордана

Средња техничка школа „Михајло
Пупин“ Кула

14

Фако Ервин

Ненад Цветковић

Школски центар „Никола Тесла“
Вршац

15

Стојков Светозар

Пајчин Војислав

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

15

Мартинов Милош

Мажић Александра

Електротехничка и грађевинска
школа "Никола Тесла" Зрењанин

17

Ринковец Филип

Мартинов Переги Марјана

ЕТШ "Никола Тесла" Панчево

18

Бијелић Дејан

Васиљевић Здравко

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад
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Стојковски Елена

Ненад Цветковић

Школски центар „Никола Тесла“
Вршац

20

Бабијановић Дарко

Пајчин Војислав

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

21

Миливојевић Никола

Вујичић Томка

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

22

Зорић Никола

Јасмина Алмаши

Техничка школа Кикинда

23

Сачић Јелена

Васиљевић Здравко

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

24

Угреновић Михајло

Мажић Александра

Електротехничка и грађевинска
школа "Никола Тесла" Зрењанин

25

Пешут Милош

Мажић Александра

Електротехничка и грађевинска
школа "Никола Тесла" Зрењанин

25

Недељковић Чедомир

Марковић Станомир

СТШ“ Никола Тесла“Сремска
Митровица

27

Маравић Илија

Ненад Цветковић

Школски центар „Никола Тесла“
Вршац

28

Ђурица Милица

Васиљевић Здравко

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

29

Казинци Кристиан

Пајчин Војислав

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

30

Гегић Ненад

Пајчин Војислав

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

31

Молнар Роберт

Васиљевић Здравко

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

31

Кесић Урош

Васиљевић Здравко

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

33

Чогић Горан

Пајчин Војислав

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

34

Пауковић Александар

Ачански Гордана

Средња техничка школа „Михајло
Пупин“ Кула

34

Гатарић Саша

Мажић Александра

36

Достанић Страхиња

Никола Лазор

Електротехничка и грађевинска
школа "Никола Тесла" Зрењанин
СТШ“ Никола Тесла“Сремска
Митровица

37

Петровић Радослав

Васиљевић Здравко

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

38

Пест Карло

Милорад Недељков

Средња техничка школа Сомбор

39

Шкамла Александар

Васиљевић Здравко

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

40

Јањић Ђорђе

Симин Драган

ЕТШ "Никола Тесла" Панчево

Електроника:

•
1

Богдановић Дејан

Маријана Богдановић

Средња техничка школа Сомбор

2

Кухар Мирон

Радуновић Данило

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

3

Пуја Кристијан

Чавић Александра

Електротехничка и грађевинска школа
"Никола Тесла" Зрењанин

4

Јокановић Милан

Радуновић Данило

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

5

Ковачевић Коста

Радуновић Данило

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

6

Стоиљковић Зорана

Радуновић Данило

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад
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7

Хорват Душан

Маријана Богдановић

Средња техничка школа Сомбор

8

Бодрожа Јован

Гордана Татић

Техничка школа Кикинда

9

Мршић Страхиња

Гордана Татић

Техничка школа Кикинда

10

Мијановић Мирко

Маријана Богдановић

Средња техничка школа Сомбор

11

Антонић Никола

Радуновић Данило

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

11

Вајагић Ненад

Радуновић Данило

ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад

13

Томић Ања

Јанкулов Надиц

ЕТШ "Никола Тесла" Панчево

14

Ердег Саша

Здравко Перлета

Техничка школа „9.мај“ Бачка Паланка

Енергетска електроника:

•
1

Ковачевић Владимир

Чавић Александра

2

Кушел Адриан

Оскар Галац

Електротехничка и грађевинска школа
"Никола Тесла"
Средња техничка школа

3

Острогонац Зоран

Оскар Галац

Средња техничка школа

4

Михајловић Ивона

Марјановић Немања

ЕТШ "Никола Тесла"

5

Кришан Алекса

Марјановић Немања

ЕТШ "Никола Тесла"

6

Мандић Михајло

Анђелковић Радомир

ЕТШ "Михајло Пупин"

7

Билач Кристијан

Анђелковић Радомир

ЕТШ "Михајло Пупин"

8

Чортан Драгољуб

Анђелковић Радомир

ЕТШ "Михајло Пупин"

9

Беловић Ђорђе

Анђелковић Радомир

ЕТШ "Михајло Пупин"

10

Тодоровић Немања

Анђелковић Радомир

ЕТШ "Михајло Пупин"

11

Петковић Мирко

Анђелковић Радомир

ЕТШ "Михајло Пупин"

12

Пантелин Никола

Анђелковић Радомир

ЕТШ "Михајло Пупин"

13

Челиновић Петар

Анђелковић Радомир

ЕТШ "Михајло Пупин"
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Слика 15: Томка Вујичић и директор школе са награђеним учеником

Слика 16: Војислав Пајчин и директор школе са награђеним учеником

На републичко такмичење, које је одржано 28.05.2016. у ТШ „15. мај“ у Прокупљу пласирали су
се следећи ученици: ОЕТ 1: Хорњак Александар ( ментор Добановачки Петар),Михајловић Сара (
ментор Вујичић Томка), Спорин Никша (ментор Добановачки Петар);ОЕТ2: Жутић Илија, Јововић
Милица, Панић Дарко (ментор Томка Вујичић), Електроника:Кухар Мирон, Јокановић Милан,
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Ковачевић Коста (ментор Данило Радуновић).Нисмо имали ученике који су се пласирали на
Републичко такмичење из Енергетске електронике и Електронике у енергетици.

ФИЗИКА
Електротехничкашкола “Михајло Пупин” је на 54. Државно такмичење ученика средњих школа
из физике у Алексинцу, учествовала са два ученика: Бела Вајда и Вук Старинац. Такмичење је
одржано у петак 22.04.2016. и у суботу 23.04.2016. у Алексинцу и учествовало је преко 200
учесника претежно из гимназија из читаве Србије. Такмичење је одржано у посебним
категоријама, подељени по разредима и сваки разред је био подељен на по два нивоа тежине на
“фермионе”-лакша група за ученике гимназија које нису специјалистичке за природне науке и на
“бозоне”
– тежа група за ученике који похађају специјалистичке смерове природно
математичких наука средњих школа.
Путовање је организовано аутобуским превозником Аутокодекс, полазак је био 21.04.2016 у 13
часова из НовогСада, у 18 часова смо се сместили у предходно организован смештај у Хотелу
“Боспхорус” – Алексинац недалеко од аутобуске станице и на око 1300м од Алексиначке
гимназије.
22.04.2016. у 9 часова је организован дочек и отварање, а ученици су од 10 часова до 14 часова
радили задатке задате од стране Друштва Физичара Србије. За то време је за професоре
организован излет до цркве породице Рајевски. Остатак дана је било слободно време а увече су
били анализирани резултати и подношене су жалбе.
23.04.2016. је у 12х организовансвечаноуручењенаграда и објаварезултата. Наши ђаци су
освојили:
• Вајда Бела је освојио 30-то место;
• Вук Старинац 36-то место
Око 16 часова смо кренули истим ауто превозником од Алексинца за Нови Сад и стигли смо
назад у Нови Сад око 21часова. Превоз и смештај је организован у најбољем реду и ђаци су били
одушевљени смештајем у хотелу и све је протекло у најбољем реду.

Слика 17: Ученици Вајда Бела и Вук Старинац са наставником Радукин Александром
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МАТЕМАТИКА
Стручно веће математике је узело учешће у организацији и реализацији школског такмичења из
математике.
Школско такмичење из математике је одржано почетком децембра и обухватало је 102 ученика
наше школе, од којих се 22 ученика пласирало на Општинско такмичење, 6 ученика је остварило
пласман на Окружно, а 3 ученика су се пласирала на Државно такмичење. Опшинско такмичење
из математике је оджано 12.12.2015. на Природно-математичком факултету(ПМФ) у Новом Саду.
Државно такмичење из математике за ученике средњих школа је одржано у Краљеву
05.03.2016. године од 10 до 14 часова у Гимназији Краљево. На такмичење су се пласирали
ученици Милан Јокановић и Теодора Пејашиновић из одељења ИТ3 и Лука Марић из одељења
ИТ4. Ментор ученика из одељења ИТ3 је наставник математике Зорица Живчић, а из одељења
ИТ4 Тања Радаковић. Након свечаног отварања такмичења у фискултурној сали гимназије у
Краљеву, ученици су приступили решавању задатака. После ручка је су ученици у пратњи
наставника обишли Краљево и манастир Жича. Прелиминарни резултати су били планирани за
19 сати, али су објављени у 23 и 30 сати.
Ученици су се такмичили у Б категорији у којој се такмичило 240 ученика гимназија природног
и општег смера. 235 ученика су гимназијалци, а осим наших ученика само још два ученика
похађају стручне школе (ранг листа се налази у прилогу извештаја). Милан Јокановић се
пласирао на 50. место, а Теодора Пејашиновић на 54. место 3Б категорије (од укупно 58
такмичара). Лука Марић се пласирао на 13. место 4Б категорије (од укупно 69 такмичара) и
освојио трећу награду. Екипе су се вратиле у Нови Сад у недељу 06.03. 2016. у 04:00 сати.

Слика 18: Ученици Лука Марић, Милан Јокановић и Теодора Пејашиновић са менторима Радукин Тањом
и Живчић Зорицом
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И УМЕТНОСТ
Душица Исајловић, Славица Стојановић и Марија Пекез припремале су ученике за такмичење у
рецитовању.
Школско такмичење у рецитовању одржано је 11.03.2016. У 11.45 часова у Свечаној сали школе.
Наступили су следећи ученици:
(Поред имена ученика наведени су његов разред и одељење, наслов песме коју је говорио/ла,
име и презиме аутора песме те име и презиме ментора)
11. Душан Наранчић , Т41, Сасвим плава, Душко Трифуновић (проф. Весна Пругић Милеуснић)
12. Милош Дрљача, Р22, Мала моја из Босанске Крупе, Бранко Ћопић (проф. Марија Пекез)
13. Радован Максимовић, Т11, Сину тисућуљетње културе, Јован Дучић (проф. Марија Пекез)
14. Дарко Јерковић, М31, Мостарске кише, Перо Зубац (проф. Марија Пекез)
15. Вукашин Вуковић, М31, Нова љубавна песма, Миленко Панић (проф. Марија Пекез)
16. Роберт Хип, А31, Свакидашња јадиковка, Тин Ујевић (проф. Славица Стојановић)
17. Милица Ђурица, ИТ21, Волео сам, нећу више, Владислав Петковић Дис (проф. Душица
Исајловић)
18. Јелена Сачић, ИТ21, Та љубав, Жак Превер (проф. Душица Исајловић)
19. Давид Јандрић, ИТ21, Поноћ, Ђура Јакшић (проф. Душица Исајловић)
20. Никола Јеличић, Т36, Плава гробница, Милутин Бојић (проф. Душица Исајловић)
У жирију су биле професорке српског језика и књижевности: Вања Ивановић, Душица Исајловић
и Јелена Јакшић. Професорке су се сложиле да су сви учесници лепо говорили стихове и да су
пред собом имале веома тежак задатак. Ипак, заједничком одлуком чланова жирија у даље
такмичење пласирали су се следећи ученици:
6. Радован Максимовић
7. Роберт Хип
8. Милица Ђурица
9. Јелена Сачић
10. Давид Јандрић
Сви учесници су похваљени. Стручно веће се држало званичног Календара такмичења који је
објављен и на сајту http://srednjeskole.edukacija.rs/kalendar-takmicenja-smotri
у коме пише да ће се општинско такмичење у рецитовању одржати 31. 03. текуће године. Школа
је о измени календара такмичења била обавештена на стару е- маil адресу коју више не користи,
тако да Веће није било на време обавештено о новом датуму одржавања општинског такмичења
у рецитовању (10. 03. 2016.) те су такмичари наше школе пропустили следећи ранг такмичења.
Школа је уложила приговор, међутим, наши ученици ипак нису отишли у даље такмичење.
Аранка Фараго Хорват је 01. 04. је, са ученицима који наставу слушају на матерњем, мађарском
језику, одржала литерарно уметничко такмичење за на коме су Мориц Луциан (проза) и
Саболчки Ерик (песме) освојили прво место и пласирали се на завршно такмичење у Бечеј. На
том такмичењу Саболчки Ерик освојио је треће место. Другог априла одржано је такмичење из
правописа у Гимназији „Светозар Марковић“, у Новом Саду. Учествовали су следећи ученици:
Киш Гергељи (ТМ3), Форо Роберт и Касаш Николет (РМ1). Киш Гергељи је освојио прво место и
пласирао се на окружно такмичење које је одржано 23. 04. 2016. у Бечеју. Деветог априла у
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Новом Саду одржано је такмичење у рецитовању. Учествовали су Киш Гегељи (ТМ3) и Форо
Роберт (РМ1). Освојили су прва два места.
Александра Дуђак се са ученицом одељења ИТ12 Николет Глесер припремала за Књижевну
олимпијаду. На окружном такмичењу у Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима Николет
Глесер је освојила прво место са максималних 20 бодова, а на републичком такмичењу које је
одржано такође у Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима 09. 05. 2016. Године,
поменута ученица је освојила 15 од укупних 20 бодова.
ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Припреме за окружно такмичење из страних језика подразумевале су првобитну организацију
школског тамичења из енглеског и немачког језика. Припреме за школско такмичење одржане
су почетком марта 2016. године.
Професори који су учествовали у извођењу школског такмичења и уједно били ментори ђацима
су Тихана Милетић за енглески језик и Дејан Матејевић за немачки језик.
Окружно такмичење је одржано 19.03.2016. у Карловачкој гимназији. Представљало нас је
шесторо ђака на такмичењу из енглеског и двојица ђака на такмичењу из немачког језика.
Нажалост, нико од њих се није пласирао на Републичко тамичење. С обзиром да из немачког
језика немамо сваке године ученике који иду на Окружно такмичење, треба поменути да је Саша
Кашлик освојио 30 поена што је само 2 поена мање од границе за пласман на Републичко
такмичење.
Надамо се да ће следеће године ученици бити много успешнији као што је то раније био случај
са нашим представницима.

Извештај са такмичења из предузетништва под називом “Пословни изазов” у организацији
Достигнућа Младих у Србији / Junior Achievement in Serbia.
На регионалном такмичењу из предузетништва за територију Војводине,учествовало је 100
ученика са ове територије. Нашу школу је представљало пет ученика од којих је Попић Марко
(одељење ИТ4) освојио прво место, а ученик Маринковић Данило (одељење ИТ4) друго место.
Оба ученика су се директно пласирала за нациолно такмичење и освојили су вредне награде.
Ментор ученика је била наставница Тамара Степановић.

Слика 19: Такмичење из предузетништва
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УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Комисија за избор ученика генерације је крајем априла 2016. године расписала Конкурс за
избор ученика генерације за школску 2015/16. годину.
Након пријема документације, комисија је 10.06.2016. одржала састанак на коме је вредновала,
тј. бодовала предложене кандидате. Констатовано је да сви кандидати испуњавају услове
прописане Правилником о избору ученика генерације ЕТШ „Михајло Пупин“.
Комисија за избор ученика генерације је јавно огласила ранг листу кандидата на седници
Наставничког Већа одржаној 13.06.2016. године. Једногласном одлуком Наставничког Већа ЕТШ
„Михајло Пупин“, због изузетног залагања и посвећености школи, за ученика генерације су
изабранa двa учениka, а то су Марић Лука и Зорић Бојана.

Слика 20 :Ученица генерације –Бојана Зорић

Бојана Зорић је одличан ученик са примерним владањем током целог школовања у
Електротехничкој школи „Михајло Пупин“. Она је добар друг, увек спремна да помогне, што је и
разлог да су је остали ученици из разреда, три пута бирали за председника одељенске
заједнице: Р12 (2012/13); Р32( 2014/15); и Р42 (2015/16). Бојана је показала изузетан успех током
школовања и све четри године пролазила са скроз одличним успехом и просеком 5,00. Такође,
учешће на многим такмичењима и забележени високи резултати одликују ову ученицу. Нека од
такмичења на којима је учествовала су:
• Математика ( III награда на међународном такмичењу „Кенгур без граница“)
• Основе Електротехнике:
- Школско такмичење ( 6.место)
- Регионално такмичење ( 5. место)
- Републичко такмичење (24. место)
• Програмирање I категорија:
- Школско такмичење ( 1. место)
- Регионално такмичење ( 1. место)
• Основе електротехнике 2:
- Школско такмичење ( 8. место )
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•

•
•
•

Регионално такмичење ( 13. место)

Електроника 2:
- Школско такмичење ( 1. место)
- Регионално такмичење ( 1. место)
- Републичко такмичење (III награда)
Мултимедија ( 1. место екипно)
Математика:
- Школско такмичење ( 1. место)
Информатика ( програмирање):
- Регионално такмичење ( III награда)
- Пласман на Републичко такмичење

Бојана је била и члан секције Мултимедија у школској 2015/16. години. Такође, током
школовања, добијала је Похвалнице од ЕТШ „Михајло Пупин“ за посебне способности и
залагања из одређених предмета.

Слика 21:Ученик генерације – Лука Марић

Ученик Лука Марић је такође показао изузетан успех током школовања са просеком 5,00 све
четири године. Руководио је одењенском заједницом у четвртој години. Лука је учествова на
многим такмичењима и забележио следеће резултате:
Прва година
• Основе електротехнике:
Школско такмичење ( 1. место)
Окружно такмичење ( 1. место; диплома)
Државно такмичење ( 1. награда; диплома)
• Математика:
•
Школско такмичење ( 1. место)
Друга година
• Основе електротехнике 2:
Школско такмичење ( 2. место)
Окружно такмичење ( 2. место; диплома)
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•

-

Државно такмичење ( 15. место; диплома)

-

Школско такмичење ( 7. место)
Општинско такмичење
Окружно такмичење

-

Школско такмичење ( 3. место)
Општинско такмичење
Окружно такмичење ( 4. место)
Пласман на државно такмичење

-

Школско такмичење

-

Школско такмичење ( 1. место)
Општинско такмичење
Окружно такмичење ( 3. место)
Државно такмичење ( 3. награда; диплома)

-

Школско такмичење (1. место)
Државно такмичење ( 10. место)

-

Школско такмичење ( 2. место)
Општинско такмичење

Математика:

Трећа година
•

•

Математика:

Програмирање:

Четврта година
•

•

•

Математика:

Програмирање:

Енглески језик:
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
Прво полугодиште
У првом полугодишту школске 2015/2016. директор школе обављао је следеће редовне и
додатне активности ради остварења циљева предвиђених Програмом рада школе, у складу са
законским обавезама и ради унапређења васпитно-образовног рада.
Ове активности обухватају:














Побољшање квалитетa наставе
Унапређивање материјалних услова рада у радионицама и лабораторијама
Бољу сарадњу са сервисима и радним организацијама, као и систематичнију контролу
практичне наставе у њима
Остваривање увида у дневну организацију рада школе, школских радионица и извођења
практичне наставе у њима
Учешће у раду Школског одбора
Учешће у раду Савета родитеља
Припреме и реализацију седница Наставничког већа
Учешће у раду стручних органа у школи
Промоцију школе ради остварења плана уписа
Унапређивање рада секција
Активно учествовање у реформи образовања
Остваривање међународне сарадње
Сарадња са стручним телима и организацијама

Побољшање квалитета наставе
Квалитет наставе континуирано је унапређиван током првог полугодишта школске 2015/2016.
Систем кабинетске наставе функционише, електронски распоред часова урађен је на време и
постављен на сајт школе.
Сама настава праћена је у више сегмената:
 теоријска и стручна настава
 извођење практичне наставе
 реализација допунске и додатне наставе
 праћење рада секција
Настава је стручно заступљена и изводи се по предвиђеном распореду. После потписивања
уговора са радним организацијама, ученици су распоређени на реализацију практичне наставе.
Настава је увођењем специјализованог кабинета унапређена у сегменту примене
мултимедијалних технологија.
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Слика 22: Посета представника Енерготехнике, фирме R+S и ProCredit банке
поводом отварања кабинета немачког језика

Сарадња са привредом је, обзиром на економске потешкоће, задовољавајућа, а недостатак
новца у буџету одразио се на финансирање материјала и опреме за извођење наставе. Посебан
напредак остварен је у сарадњи са предузећима која су дала подршку увођењу новог образовног
профила – Електричар.

Слика 23: Кабинет немачког језика отворен је крајем августа 2015.
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После анализе на првом тромесечју наложено је појединим предметним наставницима да
појачају број часова допунске наставе. Допунска и додатна настава реализоване су у складу са
потребама ученика, али је и даље присутан проблем слабе присутности ученика.
Поједине секције (Енергетска електроника, Роботика, Програмирање) започеле су рад одмах
почетком наставне године и резултати нису изостали.

Унапређивање материјалних услова рада
Захваљујући залагању управе, у кратком року обезбеђена су средства за реконструкцију 4
радионице и простора за секцију Роботике у сутерену школе (санација влаге, керамичарски
радови, кречење и сл.)
Ови радови одвијали су се у децембру месецу, крајем полугодишта. За радионицу 03 обезбеђена
је репарација радних столова, набавка новог намештаја и у току су припреме за реконструкцију
расвете.

Слика 24: Радионица 03 у припреми за реновирање
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Слика 25: Радионица 03 после изведених радова

Слика 26: Санација радионице 04 – Телекомуникације
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Слика 27: Молерски радови у радионици 04

Слика 28: Радионица 09 пре почетка радова
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Слика 29: Радионица 09 – молерски радови

Слика 30: Керамичарски и молерски радови у просторији за секцију Роботике
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Слика 31: Радоби на хидроизолацији у Радионици за машинску праксу

Посебан проблем представљали су лоши услови рада у објекту у Школској 4, где у ходницима
није било грејања због дотрајалих радијатора.
После обезбеђивања средстава, у току децембра обављени су радови на реконструкцији
грејања, комплетно су обновљени ученички тоалети и окречен ходник на свим спратовима.
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Слика 32: Керамичарски радови у згради – Школска 4
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Слика 33: Припремни радови у ходнику – Школска 4
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Сарадња са предузећима
Сви ученици распоређени су на практичну наставу у предузећа према прописаном наставном
плану. Посебно добри резултати постигнути су у пројекту немачке сарадње за образовни профил
Електричар, где је планирано да група ученика са наставником проведе једну радну недељу на
практичној настави у школи Фердинанд Браун, Фулда (Немачка). Школа ће за реализацију ових
активности добити подршку предузећа Енерготехника – Јужна Бачка и GIZ-a (државна
организација за техничку помоћ и сарадњу)

Увид у дневну организацију рада школе, школских радионица
иизвођења практичне наставе
Управа школе остварује свакодневни увид у дневну организацију рада школе, обезбеђује услове
за несметан рад и активности и током првог полугодишта није било посебних потешкоћа у раду.

Слика 34: Са обележавања Школске Славе 2016.

Учешће у раду Школског одбора
Школски одбор остваривао обавезе прописане планом и у оквиру законских овлашћења.
Директор школе је присуствовао седницама и доприносио раду Школског одбора у оквиру својих
овлашћења.
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Учешће у раду Савета родитеља
Савет родитеља конституисан је на почетку школске године и изабран председник Савета.
Одржане су две седнице, са посебним освртом на успех ученика и материјалне услове рада у
школи., када су родитењи и обишли рдове у школском радионицама.

Седнице Наставничког већа
Током полугодишта одржане су две седнице Наставничког већа, са уобичајеним дневним редом
и уз једно стручно предавање из области психологије. Разматран је успех ученика на
полугодишту и мере за смањење броја слабих оцена и неоправданих изостанака.

Рад стручних органа у школи
Промоција школе ради остварења плана уписа
Сви стручни органи су конституисани и раде (струћна већа, тимови, прдагошки колегикум и сл. ).
Стручна већа била су посебно активна у планирању уписа у наредној школској години.
План уписа остварује се готово у потпуности већ у првом уписном кругу. Школа је и ове године
конкурисала код Министарства просвете за упис новог одељења Електричара и добила
позитивно мишљење.
Активна промоција плана уписа школе (Сајам образовања, дани отворених врата и сл.)
планирани су за друго полугодиште.

Унапређивање рада секција
Активности за обезбеђивање бољих услова рада секције за роботику завршене су у децембру.
Ова секција континуирано постиже одличне резултате и расадник је младих талената. Секција
програмирања добила је нову опрему (RaspberryPI модули), а пуно се очекује и од секције за
Електронику, која сада има много боње услове за рад.
По угледу на поједине гимназије у граду, у школи је стартовала и секција за бриџ.
Током новембра 2015. пуштена је у рад и соларна електрана (донација НИС-а и Друштва за
бновљиве изворе "Дунав") којом је комплетирана понуда постојећег школског кабинета за
обновљиве изворе енергије.
(ВИДЕО)
http://www.palo.rs/multimedia/srbija-drustvo/uz-podrsku-nis-a-novosa-ani-dobili-park-obnovljivihizvora-energije/1433003/

Остваривање међународне сарадње
У оквиру регионалне и међународне сарадње обављена је посета школи Фердинанд Браун у
Немачкој ради планирања размене ученика. У оквиру те посете одржан је и састанак у
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регионалној занатској комори, ради размене искустава у спровођењу мајсторског и завршног
испита.
Представници школе присуствовали су и прослави јубилеја (70 година Техничког школског цента
у Крању, Словенија) и договорили наставак сарадње (заједнички пројекат – очекују се резултати
током фебруара и размена ученика).
Сарадња са школама из Македоније и Мађарске планирана је за друго полугодиште.

Слика 35: Школски центар Крањ

Активно учествовање у реформи образовања
Директор школе је активно укључен у токове реформе образовања преко пројекта немачке
сарадње и члан је експертске радне групе за припрему докумената за отварање поглавља 26, по
одлуци Министра просвете.
Такође је присуствовао активностима око промоције увођења тзв. Дуалног система образовања
и Закона о уџбеницима у Дому Народне скупштине Републике Србије (јавна читања на
скупштинском Одбору за образовање и сл.)

Сарадња са стручним телима и организацијама
Представници школе активни су у –заједници електротехничких школа Србије, Савету за стручно
образовање, ИКТ кластеру Војводине, Друштву за осветљење Србије и сличним организацијама
стручног типа, које доприносе стручним активностима и усавршавању наставника.
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У децембру је одржан састанак Актива електротехничких школа у кабинету за обновљиве
изворе, са стручним предавањем о паметним кућама (професор са ФТН, Нови Сад).
Остварена је и добра сарадња са приватним факултетима кроз коју смо добили донацију (Фимек)
за унапређење рада у кабинету за предузетништво, који је формиран током јануара 2016.
(опремање кабинета је у току).

Друго полугодиште
У другом полугодишту школске 2015/2016. директор школе обављао је редовне и додатне
активности ради остварења циљева предвиђених Програмом рада школе, у складу са законским
обавезама и ради унапређења васпитно-образовног рада.
Ове активности обухватају:














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

Слика 36: Потписивање уговора о сарадњи са школом из Секешфехервара
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Побољшање квалитета наставе и
унапређивање материјалних услова рада
Квалитет наставе, сагласно потребама школе, континуиранојеунапређиван и током другог
полугодишта школске 2015/2016.
Обзиром на предвиђени план уписа у прву годину (касније ће се показати да су у јуну попуњена
сва места) и да је планиран нови образовни профил (Администратор рачунарских мрежа),
појавила се потреба за променом структуре кабинета.
После анализе потреба у настави, током другог полугодишта и летњег распуста обављено је
следеће:
• Формиран је нови кабинет за системе аутоматског управљања (радионица 11 је
расформирана, обављени су грађевински радови, направљени нови лабораторијски
столови, купљено 6 рачунара и део опреме за извођење наставе опрема фирме FESTO
• У складу са договором око реализације практичне наставе у трећој години за образовни
профил Електричар формирана је нова радионица (бр. 02), обављени су потребни
грађевински радови (керамика, кречење и сл.). Опрему, према договору, треба да
обезбеди Енерготехника-Јужна Бачка.

Слика 37: Припремни радови у новој радионици 02 за електричаре

•

Обављени су грађевински радови на реконструкцији свлачионица у малој и великој
фискултурној сали (керамика, замена санитарија, туш кабине и сл.). Реконструисан је
наставнички тоалет. Санирано је цурење воде у тоалетима на крају ходника (на свим
спратовима) уз замену санитарије и столарије.
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•

Санирани су тоалети у приземљу зграде за потребе ученичке кантине (отварање кантине,
после реновирања, очекује се почетком наредне школске године).

• Формиран је и опремљен, у сарадњи са факултетом FIMEK, кабинет за предмет
Предузетништво (учионица 02). По завршетку радова, кабинет је свечано пуштен у рад.

Слика 38: Отварање кабинета за предузетништво

• Остварена је сарадња са факултетом Singidunum, кроз предавања и посете ученика и
наставника
• Потписан је уговор о сарадњи са информатичком школом ITS-ITHS и постигнут договор о
заједничком раду на наставним материјалима

Слика 39: Посета школи ITS-ITHS

• У договору са представницима фирме Енерготехника – Јужна Бачка за ученике друге
године образовног профила Електричар припремљен је тест теоријских знања и
практичних вештина, обзиром да је то прва генерација која се школује по новом
наставном програму
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Слика 40: Ученици на практичној провери знања у погонима Енерготехнике

После анализе успеха ученика наложено је појединим предметним наставницима да појачају
број часова допунске наставе. Допунска и додатна настава реализоване су у складу са потребама
ученика (пре августовског испитног рока посебан распоред истакнут је на сајту школе), али је и
даље постоји проблем слабе присутности ученика.

Слика 41: Посета представника фирме R+S
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Сарадња са предузећима
Сви ученици распоређени су на практичну наставу у предузећа према прописаном наставном
плану. Посебно добри резултати постигнути су у пројекту немачке сарадње за образовни профил
Електричар, где се планира да група ученика са наставником проведе једну радну недељу на
практичној настави у школи Фердинанд Браун, Фулда (Немачка).
Школа ће за реализацију ових активности добити подршку предузећа Енерготехника – Јужна
Бачка и GIZ-a (државна организација за техничку помоћ и сарадњу)

Слика 42: Дан девојчица у организацији GIZ-a и наше школе

Током другог полугодишта школи су се за помоћ у обуци кадрова обратили представници
предузећа који се баве сервисирањем и одржавањем лифтова. После консултација са
представницима Завода за унапређивање образовања договорено је да се почетком наредне
школске године одржи заједнички састанак и да се започне обука.

Увид у дневну организацију рада школе,
школских радионица и извођења практичне наставе
Управа школе остварила је свакодневни увид у дневну организацију рада школе, обезбедила
услове за несметан рад и активности и током другог полугодишта није било посебних потешкоћа
у раду.
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Учешће у раду Школског одбора
Директор школе учествовао је у раду Школског одбора, давао потребне информације и
тумачења. Током другог полугодишта започета је процедура избора директора, обзиром на
истек мандата и летњу паузу.
Све планиране активности обављене су на време. Формиране су и комисије за избор директора
и спровођење поступка за давање кантине у закуп.
Сарадња са Школским одбором била је одлична.

Учешће у раду Савета родитеља
Сарадња са саветом родитеља била је добра, уз подршку и помоћ родитеља у областима
њиховог професионалног интересовања.
Школа је добила помоћ у материјалу за рад домара од предузећа Гумотехника, власника
Стевана Гајиновића, који је уједно у председник Савета родитеља школе.
Посебно треба напоменути ангажовање Александре Вукадиновић, родитеља ученика прве
године, која је пружила стручну помоћ у организацији предавања за наставнике школе, као и
групни рад са предметним наставницима у одељењу ИТ техничара.
Договорена је сарадња и током наредне школске године.

Слика 43: Презентација "Упознајмо децу будућности" Александре Вукадиновић

Седнице Наставничког већа
Током другог полугодишта одржаване су седнице Наставничког већа, са уобичајеним дневним
редом и уз једно стручно предавање из области психологије. Разматран је успех ученика на
полугодишту и мере за смањење броја слабих оцена и неоправданих изостанака.
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Рад стручних органа у школи
Промоција школе ради остварења плана уписа
Сви стручни органи су конституисани и раде (стручна већа, тимови, педагошки колегијум, тим за
заштиту од насиља и сл.).
План уписа остварен је у потпуности већ у првом уписном кругу.
У циљу промоције плана уписа школе одржан је дан отворених врата.

Унапређивање рада секција
Током другог полугодишта новоформирана секција за програмирање на платформи Raspberry Pi
дала је прве резултате. Посебно су били активни ученици друге године (реализовани су пројекти
са препознавањем говора и интернет конекцијом). Договорени су пројекти за наредну школску
годину (систем обавештавања путем смс порука и сл.).

Слика 44: Raspberry Pi у нашој школи користи се и као школско звоно са могућношћу
пуштања музике током одмора
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Због великог интересовања ученика током другог полугодишта припремљена је још једна
платформа за рад са решењем типа Arduino. Набављено је 10 плоча и после обуке наставника
током наредне школске године почеће са радом и Arduino секција.
Ова платформа омогућава једноставно учење програмирања у програмском језику C и посебно
је интересантна електротехничарима рачунара.

Слика 45: Модел Arduino UNO који се користи у школи

Остваривање међународне сарадње
На крају наставне године школу је посетила делегација школе "Арпад" из Секешфехервара,
Мађарска. Договорена је сарадња на заједничким пројектима и размена ученика.
Због статусних промена и нове организације школе "Арпад" потписан је нови уговор о сарадњи,
којим је настављена размена искустава наших школа дуга готово 20 година.
Сарадња је настављена са Техничком школом из Винковаца и школом "Михајло Пупин" из
Скопља. Директори ових школа били су наши гости- договорен је заједнички пројекат у области
обновљивих извора енергије у наредној школској години.
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Слика 46: Из школе "Михајло Пупин"- Скопље

Реформа образовања
Директор школе активно је учествовао на стручним скуповима који су промовисали модел
кооперативног образовања у сарадњи са организацијом GIZ и на стручним скуповима Европске
организације за тренинге ETF. Такође је и члан радне групе Министарства просвете за даљи
развој модела стручног образовања.

Слика 47: Са скупа у Привредној комори Србије
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Сарадња са стручним телима и организацијама
Представници школе активни су у Заједници електротехничких школа Србије, Савету за стручно
образовање, ИКТ кластеру Војводине, Друштву за осветљење Србије и сличним организацијама
стручног типа, које доприносе стручним активностима и усавршавању наставника.
На оснивачкој скупштини Савеза заједница и удружења средњих школа Србије одржаној у Вршцу
директор школе изабран је за координатора Савеза на период од 3 године, што је посебна част
за нашу колу обзиром да Савез окупља сва удружења и заједнице средњих школа у Србији.

Слика 48: Са седнице Савеза заједница и удружења средњих школа Србије
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Слика 49: И ове године учествовали смо на Тесла Глобал форуму кроз учешће
наших ученика и предавање за учеснике форума

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ЗА ОПШТЕОБРАЗОВНО
ПОДРУЧЈЕ
На место помоћника директора за школску 2015/2016.године постављени су професор
географије, Николић Стојанка (50%) и професор теоријске наставе са вежбама, Бјелица Васо
(50%). Од фебруара месеца уместо Бјелица Васе, постављена је професор теоријске наставе са
вежбама, Еркић Вера. У периоду који је уследио трудили смо се да своје обавезе извршавамо
одговорно и у складу са задатим роковима.
Нова школска година је обезбедила услове за несметани рад, односно забављење пословима из
делокруга рада помоћника директора.
Школска година почела је израдом Извештаја о раду школе за 2013/2014. годину. По предаји
наставних планова и програма за групу предмета из општеобразовних предмета приступљено је
њиховом прегледању. Следећи посао је било попуњавање статистичких образаца који редовито,
у том периоду године стижу. Овај посао је урађен уз свесрдну помоћ референата за ученичка
питања.Како је брзо следило прво тромесечје, извршена јеконтрола Књига евиденције да би се
видело стање оцењености ученика, као и провера одржавања допунске наставе. 09.10.2015.
године обележен је рођендан Михајла Пупина. Као већ неколико година уназад, и ове је гајдаш
Вања Илијев, обилазио уз звуке гајди одељења. Од 16. до 19.11-2015. директор и помоћници
директора Стојанка Николић и Тамара Тривановић посетили су Школски центар Крањ у
Словенији а поводом обележавања јубилеја овог центра.
По завршетку прво гполугодишта, 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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У јануару месецу, учествовали смо у припреми школске Славе Свети Сава и организацији коктела
у зборници школе. Ева Видец је са хором Школе учествовала на свечаној Академији поводом
прославе Школске славе Светог Саве, док је колегиница Бранка Павловић у исту сврху
припремила етно-поставку. Екскурзије нису реализоване због измена у законским одредбама по
којима се екскурзија третира као јавна набавка. Министартсво просвете се није огласило по
питању давања смерница за организацију екскурзија, па организација није била могућа.
Почетком априла у циљу промоције школе и уписа ученика у школску 2016/2017.годину
организована су „Отворена врата школе“ под координацијом помоћника директора. Школска
врата, кабинети, учионице, радионице били су отворени за све будуће средњошколце и њихове
родитеље, а наши професори и ученици помогли су дајући им све неопходне информације за
упис у школу.
У априлу и мају месецу приступило се пословима око организације прославе Дана школе. Ева
Видец и Јелена Јакшић су са ученицима Школе припремале приредбу за Дан школе. Колажна
представа под називом „Та љубав“ изведена је 16. 05. 2016. године у Свечаној сали Школе.
Крајем маја активно смо учествовали у организовању прославе матурске вечери у хотелу „Парк“
у Новом Саду.
У јуну месецу у Свечаној сали школе одржана је приредба за испраћај матураната. Представа
која је изведена за Дан школе, изведена је у скраћеном облику и поводом испраћаја
најуспешнијих матураната 24. 06. 2016. године. Тада су најбољим матурантима и ђацима
генерације додељене дипломе и похвалнице, као и пригодни поклони.
Колегинице Аранка Хорват Фараго и Ева Видец заједно су радиле приредбу за испраћај
мађарских матураната.
Током јуна и јула 2016. Били смо усмерени ка организовању поправних, разредних, матурских и
завршних испита, заједно са колегиницама Радмилом Хајдер и Тањом Калинић и референтима
за ученичка питања. У јулу месецу акценат је био на подели часова када је у питању
општеобразовно подручје. Одређене су и старешине првих разреда. Активно смо учествовали у
припреми и реализацији уписа нових ђака у нашу школу.
Током школске године праћен је рад разредних старешина тамо где је то било потребно, а на
основу тога је остварена сарадња са педагошко-психолошком службом у смислу саветовања и
коначног доношења одлука. Са педагошко-психолошком службом је сарадња била интензивна и
када се радило о спровођењу васпитно-дисциплинских поступака и изрицању васпитнодисциплинских мера, при чему је њихова сугестија била од велике важности.
Сарадња са Саветом родитеља је била у потпуности остварена са оним родитељима који су
редовно долазили на састанке.
Поред повремено гконтролисања Књига евиденције, контролисани су и записници,
сведочанства, матичне књиге, дипломе, нарочито на крају наставне, односно школске године.
Током школске године присуствовали смо и учествовали у раду седница Педагошког колегијама,
активно учествовали у организацији семинара који су били намењени наставницима школе у
школским просторијама, школских и такмичења из области општеобразовних предмета као и
организацији пута за одлазак ученика на остала такмичења из области општеобразовних
предмета. Помоћник директора ВасоБјелица координирао је и спроводио набавку опреме.
Поред горе наведених активности обављали смо и друге послове по налогу директора школе.
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ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА СТРУЧНУ НАСТАВУ
Рад у Наставничком већу
Са осталим помоћницима директора учествовала у припреми седница Наставничких већа и
присуствовала свакој седници.
Одељенска већа – присуствовала седницама Одељенских већа на крају сваког класификационог
периода (4.седнице) по посебном распореду.
Педагошки колегијум - Учествовала у припреми и раду свих седница Педагошког колегијума.
Стручна већа – координирала радом стручног већа Енергетике, Електронике и телекомуникација
и Рачунарства и аутоматике, као и радним групама за Телекомуникације, Основе
електротехнике, Електронике и Аутоматике.
Административни послови: Израда решења о пуној и непуној норми и о 40-часовној радној
недељи за све наставнике, решења о заменама. Учествовала у административној припреми
документације за јавне набавке.
Набавка опреме – учествовала у анализи потреба за опремом и потрошним материјалом по
кабинетима и припреми документације за набавку истих.
Организација наставе – Извршила поделу часова из струке по наставницима и учествовала у
припреми података за израду распореда часова. Организовала замене у случајевима одсуства
наставника. Учествовала у корекцијама распореда часова (Распоред израдили: Tања Радаковић
и Жолт Коња). Учествовала у прављењу распореда за полагање испита ванредних ученика,
испита по приговору, матурских и завршних испита. Председавала седницама Испитног одбора и
правила извештај са истих. Учествовала у организацији полагања стручних испита за лиценцу
наставника из других школа у нашој школи.
Рад са ученицима и родитељима – Присуствовала на две седнице Савета родитеља. Учествовала
у дисциплинским поступцима за ученике.

Организација манифестација и прослава
Организација прославе Школске славеСветог Саве – Ученици Драмске секције верске наставе
извели су представу „Свети Сава и нерадна жена модерног доба“ по сценарију и у режији
Љиљане Перишић-Бурсаћ, проф. верске наставе.
Организација прославе Дана школе - Наставнице Ева Видец и Јелена Јакшић су са ученицима
Школе припремале приредбу за Дан школе. Колажна представа под називом „Та љубав“
изведена је 16. 05. 2016. године у Свечаној сали Школе.
Испраћај матураната - Представа која је изведена за Дан школе, изведена је у скраћеном облику
и поводом испраћаја најуспешнијих матураната 24.06.2016. године. Тада су најбољим
матурантима и ђацима генерације додељене дипломе и похвалнице, као и пригодни поклони.
Ученице генерације за 2015/2016. Годину су Бојана Зорић и Лука Марић .
Тесла глобал форум - одржан је 07.07. до 11.07.2015. на Фрушкој Гори. Са професорком верске
наставе Љиљаном Перишић Бурсаћ организовала пријаву, одлазак и део активности наших
ученика на овој манифестацији. Ове године је 14 наших ученика било у кампу Тесла Глобал
Форума и имали су могућност да прате предавања из разних области живота. Међу бројним
предавачима из земље и иностранства, предавање на тему „Тесла и Пупин“ одржали су
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директор наше школе Милан Вукобрат и катихета Љиљана Перишић-Бурсаћ. Они су упознали
учеснике кампа са епохом у којој су радили Тесла и Пупин, као и о узроцима њиховог спора који
се окончао тек пред Пупинову смрт.

Слика 50: Директор наше школе Милан Вукобрат и катихета Љиљана Перишић-Бурсаћ

Организација такмичења
Организовала Школско такмичење из Основа електротехнике 1, Основа електротехнике 2,
Електронике и енергетске електронике. Организовала 22.Регионално такмичење ученика
електротехничких школа, које је одржано у нашој школи 07.05.2015. Такође организовала
пријаву ученикаи њихових ментора за 22.Републичко такмичење из Основа електротехнике 1,
Основа електротехнике 2, Електронике и енергетске електронике које је одржано у ЕТШ „
Михајло Пупин“ у Новом Саду.
Организовала одлазак ученика на Државно такмичење из Мултимедија и Програмирања.
Израда рекламног материјала – за потребе медијске промоције школе урадила припрему за
штампу рекламног материјала. Организовала штампање флајера, мајица, качкета.

Сарадња са локалном заједницом
Организација промоције фирме ДМС-Шнајдер електрик.
Организација одласка ученика на праксу на Универзитет Сингидунум – образовни профили
Електротехничар мултимедија и Електротехничар рачунара
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
Aктивности у школској 2015/2016. години биле су:
Опис активности

Време реализације

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Организовала
семинар
постандардима ОЕБС-а

6

Припрема и реализација школског такмичења за Март 2016.
аутоелектричаре и електротехничаре за електронуку
на возилима

7

Учествовала у организацији отворених врата школе. Субота
Школу посетило преко 100 ученика основаца.
09.04.2016.

8

Организовала замене за одсутне наставнике

9

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

10

Учествовала у организацији школског и регионалног Април, мај.
такмичења за ученике електротехничких школа из
основа електротехнике, електронике и енергетске
електронике. Наша школа је била домаћин
регионалног такмичења 07.05.2016.
Присуствовала седницама одељенских већа
Током целе школске године

11

Напредно

учење Фебруар 2016.

Током целе школске године

12

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

13

Оганизовала
промоцију
новог
образовног Мај, јун 2016.
профилаелектричар: локалне телевизије, радио
станице, билборд, плакатирање по основним
школама, дан отворених врата, округли сто уз
присуство социјалних партнера , представник
привредне коморе, телевизија
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14

Организовала полагање матуре и завршних испита

15

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

16

Учествовала у организацији разредних, поправних и Јуни, август 2016. године
испита по приговору

17

Сарађивала са ученицима и родитељима

18

Учествовала у организацији свечаности у нашој школи Током целе школске године
( Свети Сава, Дан школе, испраћај матураната..)
Учествовала у организацији уписа ученика у први Јули 2016.
разред

19

Мај – јуни, август 2016.
године

Током целе школске године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
Тим за промоцију школе су у школској 2015/16. чинили: Мудри Владимир, Радаковић Тања, Нађ
Дејан, Игор Иванов, Васо Бјелица, Скоко Саша, Живчић Зорица, Макевић Стана, Докић Ивана,
Самарџић Соња, Товиловић Тамара, Галоња Миливојка, Невидовчић Александар, Поповић Ристо,
Радуновић Данило, Николић Стојанка и Јовановић Зоран.
Ове школске године није организован Сајам образовања „Путокази“ на којем наша школа
годинама учествује.
У школи је 9.априла организована промоција „Отворена врата школе“, намењена ученицима
осмих разреда основне школе и њиховим родитељима. Осим презентације у свечаној сали
школе, чланови тима за промоцију показали су посетиоцима учионице и кабинете у школи. У
неким кабинетима су могли да виде шта конкретно ученици уче на појединим смеровима и
поставе питања везана за смерове које желе да упишу. На питања су одговарали чланови тима и
ученици који су учествовали у промоцији.

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

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ЕТОС
РЕСУРСИ

Настава и учење:
Одржани су састанци Педагошког колегијума и стручних већа на којима су дате смернице
за израду припрема часова у електронској форми. Наставници су у складу са својим
могућностима приступили изради припрема.
Организовани су семинари за примену нових наставних метода и савремених наставних
средстава: Moodle – електронски семинарии Напредно учење према стандардима ОЕБС-а.
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Moodle електронским семинарима обучена је велика група наставника за коришћење ове
платформе.
Наставници су на почетку школске године у великој мери, поред писаног облика,
доставили наставне планове и у електронском облику.
Постигнућа ученика:
Рад са талентованим ученицима вршен је континуирано током школске године у виду
припрема за разна такмичења у струци и ван ње, што је резултирало добрим пласманом ученика
на свим ранговима такмичења (Извештај са такмичења део је овог документа и у њему су дати
прецизни подаци о успесима ученика).
Организована је припремна матура за сва огледна одељења у циљу постизања бољег
успеха на матурском испиту. Сви ученици који су стекли право да изађу на матурски испит у
јунском и августовском року у огледним одељењима положили су испит.
Подршка ученицима и етос:
У складу са Развојним планом, контрола реализације и сама реализација ове активности
поверена је педагошко-психолошкој служби која већ има уходане начине како да ученицима
помогне у проблематичним, а понекад и драматичним ситуацијама. Највећим делом се подршка
састојала у томе што су ученицима давани савети како да уче, како да организују своје дневне
обавезе и коме у школи да се обрате за било коју врсту помоћи. Ако би се ученици обратили
служби када би проблем већ постао озбиљан, служба је таквим ученицима пружала свесрдну
помоћ и подршку, уз сарадњу са родитељима и управом школе.
Ученици су редовно информисани о догађајима и информацијама од значаја у школи
преко школског видео-бима и преко сајта школе.
Медијска промоција школе обављена је кроз манифестацију: Отворена врата школе.
Регионално такмичење Тесла Инфо Куп за ученике 7. и 8. Разреда основних школа је
организовано у нашој школи.
Ресурси
Настављена је сарадња са школама из региона: Словенија, Мађарска, Македонија,
Хрватска, а и у контакту смо са електротехничком школом из Бања Луке.
Јуна месеца школске 2015/16. као резултат сарадње Факултета за економију и
инжењерски менаџмент „Фимек” и Електротехничке школе „Михајло Пупин” отворен је Кабинет
за предузетништво у нашој школи.
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