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Увод 

• Последњих десетак година образовање је (нарочито средње) у фокусу  
анализа, интересовања и проучавања широм света - нарочито у земљама 
у развоју. Урађени ПИСА тестови су дали поражавајуће резултате где је 
општи закључак недовољног сналажења код примене стечених знања 
наших ученика.  

• Неопходно је успоставити такав систем образовања и васпитања ученика, 
како би они стицали знања, вештине и компетенције у флексибилнијем 
прилагођавању новим пословима и различитим околностима у којима се 
рад одвија. 

• Ово је могуће уз континуирани процес доживотног образовања. 

• У остваривању свих ових циљева, директор школе мора бити предводник 
и лидер. Већи део свог рада у прошлој школској години сам усмерио ка 
реализацији ових и сличних циљева.  Створени су мотивисани и 
организовани тимови код реализације програмских садржаја. 

  

 



Студијско аналитички рад 
 • Свој рад сам усмерио ка стварању ефикасних тимова и 

њиховој мотивацији за постизање бољих резултата. 
Пажљиво смо анализирали постојеће стање у школи, 
вршили избор и одређивали приоритете за 
реализацију стратешких циљева који ће нас довести 
до реализације наше визије: “Модерна средња 
стручна школа као регионални центар компетенција, 
у подручју рада Шумарство, обрада дрвета, хемија 
неметали и графичарство” са образовним профилима 
потребним тржишту рада у коју радо долазе ученици 
и запослени. 

 



Тимови у школи 
• Тим за заштиту ученика од насиља 

• Тим за огледно одељење Техничар за примарну 
обраду дрвета 

• Тим за огледно одељење Техничар за обликовање 
намештаја и ентеријера 

• Тим за огледно одељење Техничар за ловство и 
рибарство 

• Тим за секцију “креативна радионица” 

• Тим за заштиту животне средине 

• Тим за организацију културних активности у школи 

• Тим за маркетинг школе.... 



• У свом раду придржавао сам се члана  62.  Закона о 
Основама система образовања и васпитања који 
дефинише надлежности и одговорности а то су: 

1-Законитост рада и успешно обављање делатности 
установе 

2-Планирање и организација остваривања програма 
образовања и васитања 

3-Старање о осигурању квалитета и унапређењу 
васпитно-образовног рада  

4-Старање о остваривању развојног плана установе 

5-Организација педагошко-инструктивног увида и 
надзора и предузимање мера за унапређивање и 
усавршавање рада  наставника и стручних 
сарадника. 

6-Планирање стручног усавршавања запослених 



7-Предузимање мера ради извршења налога просветног 
инспектора и просветног саветника. 

8-Старање и благовремено обавештавање запослених 

9-Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа 

10-Усавршавање и усклашивање рада стручних органа у 
установи 

11-Сарадња са родитељима ученика и другим 
организацијама 

12-Редовно подношење извештаја о раду органу 
управљања 



• Организациони послови 

• Организациони послови обухватају активности  на 
изради распореда,планирању и праћењу реализације 
редовне наставе,  оснивање секције“креативна 
радионица”, формирање стручних тимова,праћење 
рада стручних служби, планирања седница 
Одељенски већа, Педагошког колегијума, 
Наставничког већа, Школског одбора, савета 
родитеља,образовање одраслих итд. Посебно сам 
радио на организацији обележавања Дана школе,  
организацији доласка тима за  вредновање, прославе 
школске славе ''Свети Сава'',  организације спортских 
такмичења, организацији семинара за стручно 
усавршавање наставника,опремању школе,увођењу 
нових огледа,маркетингу школе. 

• Бројни су били састанци, семинари, јавни форуми и 
сл. а навешћу само неке важније: 

 



• Седнице Наставничког већа –17 седница  

• Седнице Одељенског већа 

• Седнице Педагошког колегијума 

• Седнице Тима за заштиту ученика од насиља 

• Састанци са одељенским старешинама 

• Васпитно-дисциплински поступак 

• Посете одељењима и разговор са ученицима 

• Образовање одраслих- 

• Посете ученичком парламенту 

• Присуство седницама савета родитеља 

• Семинари за стручно усавршавање наставника 

 

 



• На седницама смо се бавили анализом 
образовно-васпитног рада у нашој школи и 
доносили предлоге мера и активности за 
побољшање образовно-васпитног рада. 

• Посебно бих истакао да су сви чланови 
Наставничког већа увек једногласно усвајали 
све моје предложене мере и решења. 

  

• Истовремено, у протеклом периоду је одржано 
4 седнице Школског одбора на којима сам 
активно учествовао тако што сам подносио 
извештаје потребне за доношење одлука 
битних за несметан рад школе у свим 
сегментима.  

 



• Одржана су и четири састанка Савета 
родитеља на којима сам подносио извештаје 
родитељима о образовно-васпитном раду у 
школи. 

•  Ова генерација матураната није ишла на 
екскурзију, због малог броја ученика  који су 
се изјаснили за предложене путне 
правце,тако да није било извођења 
екскурзије. 



Стручно усавршавање наставника 

• Имали смо неколико састанака са 
представницима  Министарства просвете и 
неколико семинара за образовање одраслих по 
посебном програму.Поносан сам што је наша 
школа изабрана међу 6 школа у Србији за 
образовање одраслих по овом програму-једина 
у струци. Добијени сертификати су доказ да смо 
успешно завршили обуку,а највише смо 
образовали кадрова од свих изабраних школа. 

• Одржана су и два бесплатна семинара у школи, 
учествовало 60 наставника,обезбеђено укупно 
200 сати стручног усавршавања.  



• Омогућио сам и одласке на семинаре и члановима 
актива,Српског језика,Енглеског језика,Хемијске 
струке,такође и интерне семинаре у нашој школи 
што смо сматрали да могу помоћи у побољшању 
квалитета рада  наставника. 

• Напоменуо бих неке од тема  : 

    -Нови средњошколци-Тимски рад-Мотивација  

   -Какав треба да буде наставник 

   -Конфликти и решавање конфликата-Оцењивање 

   -Комуникација... 

• Наша школа је носилац семинара који је 
акредитован у Заводу за унапређење образовања 

• Ове године смо конкурисали за још два семинара 

 



• Педагошко – инструктивни рад 

• Педагошко-инструктивни рад је мој стални 
задатак. Посебно сам скретао пажњу 
приправницима и предметним наставницима 
на чији рад је било примедби од стране 
ученика, родитеља и просветних саветника. 
Кроз разговоре са запосленима указивао сам 
на пропусте и добре стране њиховог рада, тако 
да смо доносили заједничке ставове за 
побољшање рада. 

 



• Педагошки надзор и контрола 
• Педагошки надзор сам вршио контролом дневника 

рада, матичних књига, глобалних и оперативних 
планова рада и праћењем редовне, допунске и додатне 
наставе. Посебно сам пратио извештаје Одељенских 
старешина на крају класификационих периода. 
Извештаји су веома садржајни и говоре о свим 
облицима рада у школи и ван ње. Обишао сам часове 14 
предметних наставника на којима су они осим обраде 
новог градива радили по плану обнављање, утврђивање 
и оцењивање ученика. У највећој мери сам био 
задовољан реализацијом наставе. Било је и пропуста 
који су отклоњени. Као меру за побољшање квалитета 
наставе увели смо континуирано стручно усавршавање 
и примену усвојених знања и вештина. Највећи број 
запослених посећује акредитоване семинаре. О овој 
врсти посла се уредно воде записници.У циљу 
усавршавања наставника, школа је обновила претплату 
на досадашње часописе. 



• Рад са ученицима и ученичким организацијама 
• За разговор са ученицима увек имам времена. Без 

обзира на тренутне обавезе, врло радо саслушам 
њихове примедбе, сугестије, проблеме, похвале. 
Настојим да са стручном службом на време препознам 
и решим њихове проблеме а све у циљу постизања 
бољих ученичких резултата и осећања задовољства што 
су редовни ученици ПШиХ школе у Ср.Митровици. 
Имам редовне састанке са представницима одељења и  
Ученичког парламента на чији сам рад и ангажовање 
посебно задовољан. На њихов предлог, почела је  са 
радом секција”Креативна радионица”. Изузетно сам 
задовољан учешћем ученика у културним активностима 
школе(Школска Слава,Дан школе,Квиз”Колико се 
познајемо”... 

• У Извештају о раду школе се налази хронологија 
такмичења и хронологија културне и јавне активности у 
претходној школској години. 

  
 



• Сарадња са родитељима 

• Сарадњу са родитељима остварујем у личном 
контакту и кроз Савет родитеља школе. До 
сада је сарадња била изузетна приликом 
организовања екскурзија ученика, избора 
представника за Школски одбор и код 
опремања школе савременим училима и 
средствима, прикупљањем ''Ученичког 
динара'' итд. 



• Рад на развијању бољих међуљудских односа 

• Атмосфера у школи је доста добра. Користим 
разне методе за развијање правилних и 
коректних међуљудских односа. Лично се 
захваљујем запосленима за добар рад. Радим 
то редовно и искрено. Увек сам спреман за 
разговор са запосленима, саслушам их и 
разумем и колико могу помогнем. Укључујем 
запослене при доношењу одлука. Трудим се да 
створим отворено,  искрено и опуштено радно 
окружење. За  све постигнуте успехе заслужни 
су запослени, а за све неуспехе преузимам 
одговорност.   

 



• Сарадња са социјалним партнерима. 
• Овај сагмент рада сматрам веома битним па му зато и 

поклањам велику пажњу. У изградњи партнерских односа се 
трудим да обострани интерес буде задовољен. Посебно је 
добра сарадња са Шумарским факултетом ,са којим је 
прошле године потписан и уговор о сарадњи.Већ од октобра 
месеца су почеле презенације факултета нашим 
матурантима. 

• Настављена је сарадња са Домом здравља у вези редовних 
систематских прегледа и вакцинације ученика, као и 
едукативних радионица. Остварена је сарадња и са многим 
невладиним организацијама у циљу обогаћивања 
ваннаставних активности ученика. 

• Добра је сарадња са Министарством просвете, Школском 
Управом,Покрајнским Секретаријатом за образовање и 
пољопривреду, Локалном самоуправом,Војводина 
шуме,Новим дрвним комбинтом... 

  
  

 



• Подстицање, усмеравање и координирање рада 
стручних органа школе 

• Стручни органи школе су радили по утврђеним 
плановима. Активно сам учествовао у њиховом 
раду и план рада је реализован. У првом 
полугодишту је одржано 4 седнице Наставничког 
већа и 3 седнице Одељенских већа као и неколико 
састанака Стручних већа ,Педагошког колегијума, 
Посебних састанака са разредним старешинама и 
Синдиката запослених.Увео сам једном месечно 
састанак са разредним старешинама јер сматрам 
да су они јако битни и да најбоље познају своје 
ученике. Од ове године увео сам поред ученичког 
парламента  и састанак са ученицима такође 
најмање једном месечно под називом”Разговор са 
Директором школе”.  

 



• Старање о остваривању Развојног и акционог плана 
школе 

• Развојни и акциони план школе се реализују по 
утврђеној динамици.  Задовољан сам 
опремљености школе,мада је потребно још јако 
пуно средстава да би школа била потпуно 
опремљена,али   тај проблем не може сама школа 
да реши без помоћи локалне сауправе,Покрајнског 
секретаријата и  Минстарства просвете РС. Од 
укупно планираних инвестиција,ове године 
неопходно је извршити санацију крова сале и 
санацију крова на старом делу зграде. 

 
• Активно сам учествовао у изради развојног и 

акационог плана школе за наредни трогодишњи 
период. 

  
 



• Навешћу неке битније ствари сарадње: 

    -Учешће у Картц 2,програу(екстерни,интерни и 
кординатор огледа,рачунари,пројектори,беле 
табле,машине за радионицу,ручни алат...) 

    -Увођење огледа(израда планова и програма...) 

    -Образовање одраслих-семинари 

    -Покрајски секретаријат:- стакленик,систем кап 
по кап,подстаница за грејање,теретана, 
семафор у сали, 

    -Локална самоуправа:-рачунари,реконструкција 
тоалета,степениште на улазу,фасада дела 
зграде,опремање учионице за оглед... 

 



 Опремање школе: 

    Поред свих напред изложених активности  
уређењу,опремању школе,такође и обезбеђењу 
средстава за извођење наставе  посветио сам 
пуно пажње. Данас школа има солидан број 
рачунара,14 пројектора, 10 белих табли,5 флип 
чарта, столарску радионицу,опремљене 
кабинете... Оно што бих наравно желео да 
истакнем да су све струке подједнако 
заступљене при опремању. Уложено је јако пуно 
средстава али ипак је још потребно.Јако пуно 
водимо рачуна о хигијени и трудим се да за то 
све обезбедим што је потребно. 



• Опремљени кабинети: 

    -Кабинет за дизајн 

    -Кабинет за ловство 

    -Кабинет за прехрамбену струку 

    -Кабинет за физику 

    -Кабинет за хемију 

    -Кабинет за Српски језик 

    -Кабинет за ликовно 

    -Кабинет за пејзажну архитектуру 

    -Кабинети за Шумарску струку-3 

    -Кабинети за огледна одељења-3 

    -Информатички кабинет-3 

 



• Постављени ламинати у канцеларије,кабинете и 
зборницу 

• Климе у зборници и рачуноводству 

• Нове клупе и столице 

• Видео надзор са 16 камера 

• Кречење 12 учионица и 3 велика ходника у 
новом делу зграде и два у старом 

• Обезбеђење материјала за извођење практичне 
наставе за све струке 

• Одржавање хигијене 

• Уређење школе 

• Опремање кабинета 

• Ван наставне активности... 



• Културна и јавна делатност школе 

• Све културне и јавне делатности школе сам 
успео да презентујем најширој јавности путем 
медија и школског сајта. Носиоци  послова су 
новинарска секција и професори српског језика 
уз подршку проф.информатике. Веома често сам 
био гост у емисијама локалне  Телевизије ,  као 
и других ТВ,где сам презентовао успехе ученика 
и њихових професора,увођење нових одељења 
као и увођење огледа у школу, али је било речи  
о опремању школе и безбедности ученика и 
запослених итд. Хронологија културне и јавне 
делатности школе је дата у извештају о раду 
школе. 

 



• Радили смо заједно на опремању и маркетингу 
школе.И могу рећи да сам поносан на рад тих 
тимова јер захваљујући њиховом ангажовању до 
сада смо имали добар упис ученика а то је основ 
да сви наставници имају норму. Ми смо у 
предходном периоду допуњавали норме 
наставницима из школа где су остали као 
технолошки вишкови.Сви наши наставници имјају 
довољан број часова нашта сам посебно 
поносан.Сматрам да је данас највећи успех 
директора када: -има добар упис ученика и да 
нема технолошког вишка запослених.Први сам у 
граду покренуо женски фудбал заједно са 
проф.физичког што је касније резултирало да два 
пута наша школа представља државу у женском 
фудбалу, и да се у Нашем граду оснује женски Ф:К. 
“Сремице”. 



• Капиталне инвестиције   
• Што се тиче капиталних инвестиција у наредном периоду уз 

помоћ града треба урадити санацију крова на старој згради и 
фискултурној сали и санацију паркета у сали. 

• У плану је за ову школску годину да опремимо кабинет за 
техничко цртање и нацртну геометрију, салу за састанке и 
преуредити зборницу.Поставити разглас у школи и видео 
надзор са 10 камера-због  веће безбедности ученика.   

• Надам се да ћу и у наредној школској години имати 
разумевања код социјалних партнера око помоћи код набавке 
нових и савремених учила и средстава што ће свакако подићи 

ниво и квалитет наставе. 

 



• Задовољан сам постигнутим у првом 
полугодишту школске 2013/2014 године. 
Успех ученика се поправља. Смањују  се 
изостанци. Све је више такмичара из наше 
школе на свим нивоима.Сваке године 
уписујемо више ученика ,што је доказ 
успешног рада.  Расте углед школе не само у 
граду већ и шире. Ово је свакако успех свих 
нас и он нас обавезује да радимо још боље. 

 

 



Тешкоће које следе: 
• Стратегија образовања, коју је донела Влада 

Републике Србије, подразумева повећање укупног 
броја гимназијалаца у Србији (до 2020.г.  се планира 
39,8%) данас 22%,. С тим у вези, урађени су и 
стандарди за крај општег средњег образовања. 
Мањи број ученика сваке године 

• Екстерна евалуација... 

 

                                                              Директор 

                                                  Небојша Огњеновић 

 

 


