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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

 

У првом полугодишту школске 2017/2018. 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 

� Унапређење сарадње са предузећима у којима ученици обављају практичну наставу  

� Остваривање увида у дневну организацију рада школе, школских радионица и извођења 

практичне наставе 

� 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  1:Илустрација дела свакодневних обаеза директора школе 

 

 



Побољшање квалитета наставе 
  

Квалитет наставе континуирано је унапређиван и током другог полугодишта школске 

2017/2018.  

 

Сама настава праћена је у више сегмената: 

� теоријска и стручна настава 

� извођење практичне наставе  

� реализација допунске и додатне наставе 

� праћење рада секција 

 

У реализацији теоријске и стручне наставе и у другом полугодишту имали смо и даље 

присутна три проблема: 

• повећан број наставника на боловању 

• одлазак дела наставника у пензију (непосредно пре матурских испита) 

• одлзак дела наставника у привреду или иностранство 

 

Практична настава била је стручно заступљена. Са сарадницима из привреде одржано је више 

састанака обзиром на предстојећи завршни и матурски испит. У дуалном систему образовања 

за образовни профил Електричар пролазност ученика на завршном испиту још увек није на 

задовољавајућем нивоу.  

Без обзира на потешкоће, настава  је током полугодишта била стручно заступљена у складу са 

прописаним правилником и изводила се по предвиђеном распореду.  

 

 

 
Слика  2: Део практичне наставе Електричари су изводили у школи на уређењу кабинета 

 

Све предвиђене активности за крај наставне године одржане су на време и обављене без 

већих потешкоћа. При извођењу матурског испита за обр. Профил Електроника на возилима 

укупно девет ученика није положило матурски испит у целости у јунском року (двојица су 



полагала поправне испите, а седам је пало на матурском испиту), због кумулативног 

деловања више фактора (кашњење збирке испитних питања, недовољне припреме и сл.), што 

је тренутно предмет мера по налогу просветне инспекције. 

Наведени ученици положили су матурски испит у августовском испитном року. 

    

 
Слика  3: За наставнике других школа одржан је стручни скуп у просторијама Енерготехнике 

 

Педагошка служба школе пратила је реализацију допунске и додатне наставе. После анализе 

крајем првог полугодишта 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. Распоред ових часова постављан је на сајт 

школе. 

Ради унапређења рада секција одржано је више састанака ради анализе резултата, 

отклањања застоја у раду и боље организације у наредној школској години. 

Raspberry PI секција приказала је могућности рада удаљене лабораторије за извођење 

лабораторијских вежби на међународном стручном скупу у Школском центру Крањ, 

Словенија. 

Ардуино секција била је активна и на домаћем фестивалу Макер 2018, као и на Галаксија купу 

одржаном у Зајечару. 



 
Слика  4: Демонстрација рада удаљене лабораторије 

 

 

 
Слика  5: Ардуино секција на Макер Фестивалу 

 

 
 



 

Унапређивање материјалних услова рада 
 
Увођењем новог образовног профила – Администратор рачунарских мрежа настављен је рад 

на уређењу нових кабинета. После кабинета 09 настављени су радови на преградњи кабинета 

010 који је претворен у два рачунарска кабинета. 

Инсталатерске радове обавили су ученици и професори школе, а грађевинске и столарске 

домари. 

 

 
Слика  6: Радови на преградњи кабинета 010 

 

У оквиру донације осигуравајућих компанија за превентивне активности на смањењу штета, 

набављена је опрема за противпожарно опремање објекта у Школској 4.  

Ова опрема на жалост још није инсталирана, јер не поседујемо лиценцу за инсталацију такве 

врсте опреме. 

 



 
Слика  7:Против пожарна централа и јављачи пожара 

 

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 у предузећу Енерготехника – Јужна Бачка и Струја ад. 

 

Успостављена је сарадња са Привредном комором Новог Сада, ради пружања помоћи око 

распоређивања ученика у складу са новим Законом о дуалном образовању.  

 

 

Увид у дневну организацију рада школе, школских радионица и 

извођења практичне наставе 
 

Управа школе остваривала је свакодневни увид у дневну организацију рада школе, 

обезбеђивала услове за несметан рад и активности и током другог полугодишта није било 

посебних потешкоћа у раду, осим потешкоћа у реализацији трошкова за бројна стручна и 

спортска такмичења. 

 



 
Слика  8: Наша екипа на Макер Фестивалу освојила је вредну награду Данске фирме  

 

 

Учешће у раду Школског одбора 

Директор школе са сарадницима активно је учествовао у раду Школског одбора. Остварена је 

одлична сарадња. Чланови школског одбора су, у складу са својим обавезама присуствовали 

школским активностима. 

 

Учешће у раду Савета родитеља 
 

Савет родитеља је у току другог полугодишта радио у складу са својим програмом. Седнице су 

биле посвећене анализи успеха ученика, мерама за смањење изостанака и ваннаставним 

активностима.  

По традицији, крај наставне године обележен је и пригодним мужичким програмом наших 

ученика. 

 

 



 
Слика  9: Посета колега из Шпаније, у оквиру eTwinning пројекта 

Седнице Наставничког већа 
 

Током полугодишта одржане су планиране седнице Наставничког већа, са уобичајеним 

дневним редом који је предвиђен за активности у другом полугодишту (такмичења, завршни 

и матурски испити, успех ученика и сл.). 

 

Рад стручних органа у школи 
 

Рад стручних органа (Стручних већа и тимова) биће представљен у Извештају о раду за 

комплетну школску годину и као такав презентован Школском одбору на првој седници у 

наредној школској години, што је и законска обавеза. 

 

 

Промоција школе ради остварења плана уписа 
 

Највећи део промотивних активности обављен је током првпг полугодишта. У другом се 

обављају индивидуални разговори са заинтересованим ученицима и родитељима и дају 

потребне информације о упису. 

 

Квота за упис Електромонтера мрежа и постројења је одобрана од стране Министарства 

просвете и сви ђаци су уписани у првом року. 

 

  

Унапређивање рада секција 
 

У школи континуирано раде секције и припремају ученици за такмичења.  

Ради унапређења рада секција одржано је више састанака ради анализе резултата, набавке 

опреме, отклањања застоја у раду и боље организације у наредној школској години. 



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 у наш образовни систем, изради правилника и сл. 

 

 

Остваривање међународне сарадње 
 

Реализована је међународна размена ученика са школама из Скопља и Хрватске. У октобру 

очекујемо узвратну посету ученика из тих школа.  

Посебно признање школа је добила за активности у оквиру eTwinning пројекта. 

 

 
Слика  10: Признање школи 

 
 
 



 
 
 

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. 

Директор школе добио је позив да буде део националног тима за учешће на међународној 

конференцији у оквиру EPALE пројекта посвећеног образовању одраслих.  

 

 

 

        __________________________________ 

        Милан Вукобрат, директор школе 

 


