
 1 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  

АКЦИОНОГ  ПЛАНА ЗА 2021/2022 

ШКОЛСКУ ГОДИНУ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар  2022 

 

 

 

 



 2 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 

ПОДИЗАЊЕ НИВОА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 

ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 
 

 

   

 Задатак 1.  

 

РЕНОВИРАЊЕ КАБИНЕТА ЗА НАШУ ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ „ЗМАЈ“ У ЗАЈЕДНИЧКИМ 

ПРОСТОРИЈАМА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД“ У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ 

БРИГАДА БР. 25.  

 

По договору директора обе школе, Техничке школе „Змај“ и Техничке школе „Нови 

Београд“, које раде у истој згради на локацији: Омладинских бригада број 25 у Новом 

Београду, наш задатак је био да окречимо цео други спрат са комплетним учионицама и 

ходницима. Посао, који смо добили у целости је обављен стручно, квалитетно и без 

примедби комисије, која је примила радове. Сада су све учионица, кабинети и ходници на 

другом спрату, били као нови, што су и ученици, похвалили, када су се нашли у њима.  

Школска 2021/2022 година је почела је нормално са радом, што није потрајало дуго 

због вируса короне и 20 септембра ученици су пресли на комбиновани рад, који је трајао 

до 19 новембра. Када су ученици опет поцели нормално да похађају наставу, и тако се 

ѕавршило прво полугодиште. 

Друго полугодиште су почели са комбинованим радом, зног повећаног броја 

заражених вирусом. Ученици су подељени у две групе у одељењу. Један дан иде једна 

група из одељења у школу и слуша наставу, које професор предаје. Кад заврши предавање, 

професор је дужан да своје предавање постави на интернет (Googl – учионицу, Wiber или 

на неки други начин како се професор договорио са ученицима), да би она друга ученика 

одгледала и савладала предавање, уз обавезну комуникацију са предавчем. Следећег дана 

се мењају групе, па она група, које је предавања слушала од куће, сада иде у школу, а она 

друга прати предавање од куће, час траје нормално 45 минута. 

Од 26.05.2022 године настава се одвија нормално. По модулу 1.Сви ученици иду у 

шкоолу редовно и час траје 45 минута. 

 Ученици су одговарали  такође на исти начин, или су  на крају године  

долазили у групама, да одговарају и професори да закључују оцене. Ова 

специфичност предавања и одговарања ученика, изискује и набавку додатне опреме 

и рачунара за школу.    

 

РЕАЛИЗОВАНО: 100% 
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 Задатак 2.  

НАБАВКА НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ОПШТЕОБРАЗОВНЕ 

ПРЕДМЕТЕ 

 У току школске  године, сагледавали смо ситуацију и потребе школе за наставу 

општеобразовних предмета и према томе се управљали. Наша школа и Техничка школа 

„Нови Београд“ су се  договориле и у току године и реализовали договор око коришћења 

свих средстава, опреме, рачунарске и друге технике. То је рађено на следећи начин. Наша 

Техничка школа „Змај“ је донела из Земуна сву потребну опрему, које је користила за 

реализацију наставе општеобразовних предмета и ту опрему разврстала по постојећим 

кабинетима Техничке школе „Нови Београд“, који су од 01. 09. 2017. год. и наши кабинети. 

Ученици једне школе су похађали наставу  недељу дана пре подне, а за то време ученици 

друге школе су ишли после подне. И једни и други ученици су користили сву потребну 

опрему по кабинетима. Како се у неким кабинетима потребна опрема удвостручавала, то је 

и био циљ да сви ученици имају могућности да боље савладају потребне програме. За 

прошлу школску 2021/2022 годину, од марта 2020 године, настава је била тзв. on – line, 

тако да су се у међувремену морали набавити и joш додатне компјутерске опреме. 

 Активности:      рок реализације:  

 - израда листе приоритета набавке 

   средстава по активима          септембар и октобар   2021 

 - набавка  средстава                                 до априла  2022, 

  Носиоци активности: Руководиоци актива општеобразовних предмета и управа 

школе. 

 РЕАЛИЗОВАНО: 90% 

 

 

 

Задатак 3.  

 НАБАВКА НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ РАДИОНИЦЕ  

 

Запослени, а посебно наставници практичне наставе Техничке школе „Змај“ су  све 

машине, за које сматрају да ће им бити неопходне за реализацију наставе практичне 

наставе углавном пренели у радионицу зграде Техничке школе „Нови Београд“. На старој 

адреси у Земуну, у нашој бившој школи је остао велики број конвенционалних машина 

(стругова, глодалица, рендисаљки, преса, столова са стезним главама итд ...). Школа „Змај“ 

је по одлуци Министарства просвете и технолошког развоја, од 2017/2018 године, добила и 

други образовни профил дуалног образовања: индустријски механичар, поред већ 

постојећег: бравар – заваривач, тако да смо морали пренети велики број машина и 

опреме за реализацију програма практичне наставе.  

Посебност обе школе је та да немамо исте образовне профиле, тако да смо морали 

како Техничка школа „Нови Београд“, тако и Техничка школа „Змај“, да имамо засебне 

кабинете за специфичне образовне кабинете, како за теоријску, тако и за практичну 

наставу. То се првенствено односи на образовне профиле: пољопривредни техничар, 

техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина и техничар заштите од пожара. 

Највише уложеног труда су исказали колеге: Радаковић Мирослав, Плавшић Бранислав, 

Царевић Владимир и колеге које предају пољопривредну струку. Поменуте колеге су 

након пребацивања ЦНЦ машина и велики број компјутера (око 80), потребне опреме, 
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специфичних ормара, алата итд. морали  да сами сређују кабинете, који су били намењени 

културно – уметничком друштву, тако да су уложили велики и умни и физички напор.   

 Активности:      рок реализације:  

 - израда листе приоритета 

   набавке средстава по занимањима   новембар  2021 

 - набавка средстава (стезне главе за  

 стоне бушилице, стеге за глодалице 

 глодала, стезне главе за стругове, 

  потрошни материјал и алати,  

мазива, средство за  

 хлађење машина итд)    април  2022 

 

Како је наша Техничка школа „Змај“ у школској 2015/2016 уписала нови образовни 

профил: бравар – заваривач (дуално образовање), то је у сарадњи са немачком фирмом  

GIZ, успела да набави потребне алате и уређаја за потребе овог занимања (апарати за 

заваривање, ручне бушилице, ручнe брусилице, велики број турпија, ситног алата и 

уређаја) у вредности 5.000.00 евра. Са овим уређајима и алатима, обезбеђена су  

неопходана учила за обуку поменутог образовног профила.  

 Реализовано маја 2022 године. 

 Носиоци активности: Актив наставника практичне наставе и управа школе 

 

 РЕАЛИЗОВАНО: 90% 

 

 

 Задатак 4.  

МОДЕРНИЗОВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ КАБИНЕТА ЗА МАШИНСКЕ НОВЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

  

Дошавши у нову зграду Техничке школе „Нови Београд“, затекли смо следећу ситуацију.  

Интернет је био доступан свим професорима и ученицима, тако да је  повезаност са  

компјутерима већ постојала, што је олакшало и сам рад и учинак на часовима.  За прошлу 

школску 2021/2022 годину, од марта 2020 године, настава је била тзв. on – line, тако да су 

се у међувремену морали набавити и joш додатне компјутерске опреме. 

 

Активности: 

- Израда ергонометријских радних места за ученике и професоре 

- Набавка нових компјутера, најновије генерације 

- Набавка лиценцних софтвера тренутно актуелних у свету машинства и технике 

- Непрестано ажурирање производно - техничке документације, алата, планова обраде и 

симулација на машинама 

 Носиоци активности: Управа школе и сви професори, који предају овим одељењима 

 Рок реализације: до  почетка другог полугодишта  2022. год.  

 

 РЕАЛИЗОВАНО: 90% 
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 Задатак 5. 

МОДЕРНИЗОВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ КАБИНЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ 

СТРУКУ 

Колеге, које предају пољопривредној струци, наших ученика, уложили су велики 

напор и пребацили пластеник, који је био на старој локацији, монтирали га са свим 

уређајима (довођење воде за наводњавање, „кап по кап“ и „кишно“ наводњавање). Велики 

проблем је био што нам Министарство просвете науке и технолошког развоја, ове и 

прошле школске године није дозволило да упишемо одељење: пољопривредних техничара, 

тако да су за школску 2021/2022 годину, остало само једно одељење овог занимања у  

четвртој години. За прошлу школску 2020/2021 годину настава је била тзв. on – line, тако 

да су се у међувремену морали набавити и joш додатне компјутерске опреме. 

 Активности: 

- Успоставити већу сарадњу са привредним субјектима у окружењу 

- више укључити ученике у реализацију практичне наставе 

- модерније  опремити постојеће кабинете (набавити још један животињски костур, моделе 

органа) 

  

Носиоци активности: Секретаријат за образовање  и управа школе 

Рок реализације: : до  почетка другог полугодишта  2022. год.    

 

РЕАЛИЗОВАНО: 60% 
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РАЗВОЈНИ    ЦИЉ 

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И 

ОБРАЗОВАЊА У ШКОЛИ 

 
 Задатак 1. 

ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, 

СТРАНИХ ЈЕЗИКА, ИСТОРИЈЕ, МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ, ФИЗИЧКОГ, 

ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

 Активности: 

- Прилагођавање садржаја и плана наведених предмета  

- Усклађивање распореда часова према активностима поменутих предмета 

 Носиоци активности: Сви чланови стручног већа српског језика и књижевности, 

страних језика и уметности и друштвених наука. 

  

Планирана су била још нека угледна предавања за друго полугодиште, али 

нажалост, због епидемије corona 19 virusa, није их било могуће урадити. Међутим, 

како је предавање у целој Србији било on – line, из свих предмета, то је била једна 

новина за све, како за професоре, тако и за ученике.  Тако да и таква предавања,  

можемо сматрати новином, а велики број њих је био за пример, посебно ако изнесемо 

податак да је предавању присуствовао велики број ученика, који су активно 

учествовали у реализацији часова.  

 

 РЕАЛИЗОВАНО: 100% 

 

 

 

Задатак 2.  

ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА У ОКВИРУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, ХЕМИЈЕ,  БИОЛОГИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 

 Активности:  

- Прилагођавање садржаја и плана наведених предмета  

- Усклађивање распореда часова према активностима поменутих предмета 

 Носиоци активности: - Сви чланови стручног већа: математике, физике, хемије и 

биологије.  

Kако је предавање у целој Србији било on – line, из свих предмета, то је била 

једна новина за све, како за професоре, тако и за ученике.  Тако да и таква 

предавања,  можемо сматрати новином, а велики број њих је био за пример, посебно 

ако изнесемо податак да је предавању присуствовао велики број ученика, који су 

активно учествовали у реализацији часова.  

 

Рок реализације: до јуна  2022. год.  

РЕАЛИЗОВАНО: 100% 
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Задатак 3. 

ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА У ОКВИРУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАШИНСКЕ 

ГРУПЕ ПРЕДМЕТА И СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 Активности: 

- Прилагођавање садржаја и плана наведених предмета  

- Усклађивање распореда часова према активностима поменутих предмета 

- Повезаност и корелација теоријске и практичне наставе 

 Носиоци активности:  Сви члановистручних већа: машинске групе предмета и актив 

практичне наставе  

Планирана су била још нека угледна предавања за друго полугодиште, али 

нажалост, због епидемије corona 19 virusa, није их било могуће урадити. Међутим, 

како је предавање у целој Србији било on – line, из свих предмета, то је била једна 

новина за све, како за професоре, тако и за ученике.  Тако да и таква предавања,  

можемо сматрати новином, а велики број њих је био за пример, посебно ако изнесемо 

податак да је предавању присуствовао велики број ученика, који су активно 

учествовали у реализацији часова.  

  Реализовали  професори:  Плавшић Бранислав, Царевић Владимир, и Костић 

Драгана.  

 Рок реализације: јун 2022. год.  

 РЕАЛИЗОВАНО: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задатак 4.  

ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА У ОКВИРУ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ 

 Активности:      рок реализације:  

- Прилагођавање садржаја и плана наведених предмета  

- Усклађивање распореда часова према активностима поменутих предмета 

- Повезаност и корелација теоријске и практичне наставе 

 Носиоци активности: Актив пољопривредне струке 

Планирана су била  нека угледна предавања за друго полугодиште, али 

нажалост, због епидемије corona 19 virusa, није их било могуће урадити. Међутим, 

како је предавање у целој Србији било on – line, из свих предмета, то је била једна 

новина за све, како за професоре, тако и за ученике.  Тако да и таква предавања,  

можемо сматрати новином, а велики број њих је био за пример, посебно ако изнесемо 

податак да је предавању присуствовао велики број ученика, који су активно 

учествовали у реализацији часова.  

 

Рок реализације: мај 2022. Год.  

 РЕАЛИЗОВАНО: 100% 
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Задатак 5. 

ОБУКА НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНО ОРЈЕНТИСАНЕ НАСТАВЕ 

У оквиру стручно – педагошког усавршавања наставника, на седници Наставничког већа 

18. 11. 2021. Реализована је тема: Тематска настава (школски педагог). 

Носилац активности: школски психолог 

Рок реализације: август 2022. Год. 

РЕАЛИЗОВАНО: 100% 

 

 

 

РАЗВОЈНИ    ЦИЉ 

ПОДИЗАЊЕ УГЛЕДА ШКОЛЕ И ЊЕНА 

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА 

 
 

 Задатак 1.  

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАШЕ ШКОЛЕ 

МАШИНСКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ   СТРУКЕ 

 Активности:      рок реализације:  

 - формирање  две екипе за презентацију 

  школе       фебруар  2022 

 - припрема рекламног материјала за  

   ученике основних школа (панои,  

   календари, оловке флајери)   март   2022 

 - посета екипа основним школама  

   и реализација презентације наше школе  април, мај  2022 

 - отворена врата за посете родитеља 

   и ученика основних школа нашој школи  април, мај и јун  2022 

Нажалост, ове школске године, наша Техничка школа „Змај“, иако је припремила 

рекламни материјал, није успела да посети основне школе и презентује нашу школу 

ученицима основних школа у окружењу, због појаве пандемије. Како ни наши ученици у 

средњој школи, тако ни ученици основних школа, нису ишли у школу, па је било немогуће 

на овај начин презентовати образовне профиле у нашој школи. Ми смо то урадили, преко 

средстава информисања и преко нашег сајта, тако да смо уписали све образовне профиле 

четвртог степена (пуна одељења): два одељења техничара за компјутерско управљање 

(ЦНЦ) машина и једно одељење техничара заштите од пожара. У одељењу бравара – 

заваривача – дуално образовање, има учаника за пола одељења, а за образовни профил: 

оператер машинске обраде – дуално образовање, није се пријавио ниједан ученик.   

  

 Носиоци активности: Управа школе, задужени професори 

 РЕАЛИЗОВАНО: 70%.     

 

 Задатак 2. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКОГ И ЕВЕНТУАЛНОГ РЕПУБЛИЧКОГ  ТАКМИЧЕЊА У 

НАШОЈ ШКОЛИ 

 Активности: 

- На Заједницама машинских и пољопривредних школа, конкурисати за организацију 

такмичења у трећем и четвртом степену  

 Носиоци активности: - Управа школе  

- Представници професора  машинске и пољопривредне струке  на Заједницама 

машинских и пољопривредних школа 

 Рок реализације: до  августа 2022. год.  

Наша Техничка школа „Змај“ 2016/2017 школске године, организовала градско 

такмичење из области : техничког цртања и моделирања машинских елемената, заједно са 

Машинским факултетом у Београду. 

Техничка школа „Змај“ је прошле  школске 2020/2021 године, а и 2021/2022 године, 

организовала градско такмичење у кошарци за ученице и ученике. Поред тога слала је и 

ученице и ученике  на такмичења у фудбалу, рукомету, пливању, стоном тенису, шаху и 

стрељаштву.  

Ове године, нисмо учествовали на такмичењу из техничког цртања и моделирања 

машинских елемената, јер такмичења нису организована због појаве пандемије. 

 РЕАЛИЗОВАНО: 80%.  

  

 

Задатак 3. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАШЕ ШКОЛЕ НА ИНТЕРНЕТУ И ФОРМИРАЊЕ САЈТА ШКОЛЕ 

 Активности: 

Прибављање материјала за израду сајта (подаци о оснивању школе, подаци о 

фазама рада школе од оснивања до данас, о делатности школе, о људским и материјалним 

ресурсима школе, прикупљање слика из живота школе итд...) 

Уредно се, после сваке активности, која је значајна за школу, уносе подаци (упис 

ученика, екскурзије, матурске вечери, рад у школи: активности на часовима редовне 

наставе и практичне наставе, турнири у фудбалу, кошарци, одбојци, рукомету, шаху, 

стрељаштву, атлетици и много других активности) 

Носиоци активности: - Управа школе, ученици, професори и посебно професор 

математике и информатике Светлана Владисављевић, која је најзаслужнија, што  наш сајт 

управо овако са великим бројем информација обавештава заинтересоване углавном 

ученике и родитеље.  Ове школске 2021/2022 године, наш сајт је имао пресудну улогу у 

обавештавању ученика осмих разреда, о образовним профилима, које могу уписати у 

нашој школи, обзиром да дошло до појаве пандемије и другачији начин није био могућ, 

осим путем средстава информисања и путем нашег сајта.    

Рок реализације: до  августа 2022. год. 

 РЕАЛИЗОВАНО: 100% 

 

 

 директор  школе     председник  Школског одбора 

 

 

..............................................................              ................................................... 

 Жељко  Крунић                    Јовица Секулић        
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