
Наставничко веће 

05.11. (среда) 2014 године 

У   18 и 30 часова 

"Нисмо ми ти који говоримо ријечи. 
Ријечи су те које говоре о нама." 
 
  Иво Андрић 



Дневни ред: 
1.Анализа успеха и изостанака ученика на крају 1. 

класификационог периода  школске 2014 /15 г.  

2.Портфолио наставника и стручних сарадника 

3.Извештај о давању мишљења за избор 
директора школе 

4.Текућа питања   

 

 



1.Анализа успеха и изостанака ученика на крају 1 
класификационог периода школске    2014/15 г.  

 На почетку школске године уписано је 656 
ученика, а после 9 недеља у школи je 637 
ученика, 19 мање него на почетку школске 
године. 

  

У току 1. класификационог периода позитиван 
успех постигло је 203 ученика, односно 31,86 % 
(прошле школске године пролазност је била 
29,90 %; ове школске године пролазност је 
већа за 1,96  %). 



• Недовољан успех има 434 ученикa или 68,14 %;  

                 

• са једном недовољном оценом је 132 ученика (20,72 %),  

• са две недовољне оцене 108 ученика (16,95%)    

• са три и више недовољних оцена 184 ученика (28,85 %).  

 

• Укупан број недовољних оцена на нивоу школе 
је 1153 или 1, 81 по ученику 

• (прошле школске године било је 1,97 по ученику) 



Највећу пролазност има: 

 

• Прехрамбена струка –           40,90 %                

• Дрвопрерађивачка струка - 36,52 % 

• Хемијска  струка -                    34,33  %                               

• Шумарска струка -                   24,22  %.                                  

  

 



Најбољи успех постигла су 
следећа одељења: 

 

 

• Д31- 76,47 % пролазности 

• Х42- 55,17 % пролазности 

• Х32- 53, 57 % пролазности 

• П31- 48,00 % пролазности 

• Ц12- 41,67 % пролазности 

Најслабији успех постигла 
су следећа одељења: 

 

 

• Х33- 5,26 % пролазности 

• Ц13- 10,00 % пролазности 

• Ц42- 14,29% пролазности 

• Х43- 15,79 % пролазности 

• Х21- 17,39% пролазности 



  

Укупан број изостанака на нивоу школе је 21639, 
односно 33, 97 по ученику. Прошле школске 
године у истом периоду тај број је износио 
24915 или 32,78 изостанака по ученику, што 
значи да се ове године број изостанака 
повећао за 1,19 изостанака  по ученику.  

Оправданих изостанака је 19818 или 31,11 
изостанака по ученику, а неоправданих 1844 
или 2,89  по ученику.У односу на прошлу 
школску годину,повећао се број оправданих а 
смањио број неоправданих изостанака. 

 



Највећи број изостанака има: 
 

• дрвопрерађивачка струка- 38, 64 
изостанака по ученику              (ук.4444) 

• хемијска струка- 37,68 изостанака по 
ученику                                          (ук.8779) 

• шумарска струка- 29,69 изостанака по 
ученику                                         (ук.6620) 

• прехрамбена струка- 27,21 изостанака 
по ученику                                    (ук.1796) 

  
  

 



Одељења са највећим бројем 
изостанака су: 

 

• Х43 -63,37 изостанака 
по ученику 

• Х33 -60,63 изостанака 
по ученику 

• Д31-52,00 изостанака 
по ученику 

• Д41-51,25 изостанака 
по ученику 

• Х42- 47,83 изостанака 
по ученику. 

  
  

 

Одељења са најмањим 
бројем изостанака су: 
 

• П21- 17,21 изостанака по 
ученику 

• Ц32- 19,33 изостанака по 
ученику 

• Х11- 20,80 изостанака по 
ученику 

• Х22- 20,85изостанака по 
ученику 

• Ц33- 22,08  изостанака по 
ученику.  
 



2.Портфолио наставника и стручних 
сарадника 

 
• Нека те не брине ако свет не зна за твоје 
способности, али требаш бити забринут 
ако их немаш. 

                                                               Конфучије 



           У  Правилнику о сталном стручном усавршавању  
                   и стицању звања наставника, васпитача  

и стручних сарадника, 

Објављеном у "Службеном гласнику РС" број 13,  
од 24. фебруара 2012. године,  

и у "Службеном гласнику РС" број 85,  
од 28. септембра 2013. године, 

чл. 20,  
прецизирана је законска обавеза израде  

портфолија професионалног развоја. 
Одредба ступа на снагу 3. марта 2014. 



Члан 20. 
 

Наставник, васпитач и стручни сарадник у 

поступку самовредновања и планирања свог 

стручног усавршавања и професионалног 

развоја примењује стандарде  компетенција.  
 

Наставник, васпитач и стручни сарадник  

систематично прати, анализира и вреднује  
- свој образовно-васпитни рад,  

- развој компетенција,  
- своје напредовање и професионални развој  

 



            и чува у одређеном облику  
 

- најважније примере из своје праксе,  
- примере примене наученог током 

стручног усавршавања,  
- лични план професионалног развоја  

(у даљем тексту: портфолио).  



•ШТА ЈЕ ПОРТФОЛИО? 

 

lПортфолио је, по одређеном критеријуму, брижљиво 

организована и развијена збирка разноврсних  

материјала која даје слику о томе шта наставник, 

васпитач или стручни сарадник зна и може да уради, 

одсликава његова постигнућа, професионално 

искуство, ставове и размишљања.  
 



•ЗАШТО ПОРТФОЛИО? 



•ВРСТЕ ПОРТФОЛИЈА 
 

•Електронски портфолио  је збир фасцикли на 

рачунару у које се одлажу радови, самовредновање, повратне 

информације и друго у дигиталној форми. 
 

•Помоћ на следећим адресама: 
•http://jugoslava.wordpress.com/tag/e-portfolio/ 
•http://jugoslava.wordpress.com/2010/08/12/ 
•http://onlineobuka.wordpress.com/ict-u-nastavi/e-portfolio/ 
•https://skydrive.live.com/view.aspx 
 

•Папирни (Paper based portfolio) портфолији су везани за 

фасцикле као физички оквир у који се радови одлажу.  



•СТРУКТУРА ПОРТФОЛИЈА 



•             Структура портфолија 
 

-  Насловна страна са основним подацима власника 
•     портфолија: име, презиме  подаци за контакт 
•     (телефон, мејл адреса ,поштанска адреса). 
  
-Садржај који даје кратак преглед онога што је укључено у  

портфолио и омогућава лакше сналажење  и аутора и 

корисника портфолиа. 
 
-Радна биографија (следи) 



1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

Име и 

презиме 

 

ЈМБГ  

Занимање/ 

професија 

 

e-mail адреса  

Телефон  

2. ЗАПОСЛЕЊЕ 

Радно место 

 

Назив 

установе 

 

 



1. ОБРАЗОВАЊЕ* 

Тачан назив стечене квалификације (диплома) Година стицања 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

2. ЛИЦЕНЦА 

Врста 

лиценце 
Датум стицања Напомена: 

За наставника   

За васпитача  

За стручног 

сарадника 
 

 



1. РАДНО ИСКУСТВО* 

Радно 

место 
Статус одређено/ 

неодређено 
Период 

Особа 

за 

конта

кт 

Кључне речи 

које најбоље 

описују овај 

период рада 

     

     

     

     

2. ЗВАЊЕ 

Назив Датум стицања звања 

Педагошки саветник  

Самостални педагошки саветник  

Виши педагошки саветник  

Високи педагошки саветник  

 



1. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

Ниво 

(А1, А2, Б1, Б2,  Ц1, Ц2 у складу са скалом заједничког језичког 

европског оквира, датом у прилогу бр.џ.) 

 

 

 

2. ИНФОРМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ 

Програми/пакети које користим 

MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint), CAD, 

Photoshop… 

Употреба интернета: 
(описати учесталост и сврху. Нпр. 

свакодневна комуникација, периодично 

прикупљање информација...) 

  

 



1. ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈАМА – Навести назив, период, функцију у домаћим и 

међународним стручним организацијама, друштвима и удружењима, редакцијама стручних 

часописа 

 

2. НАГРАДЕ – релевантне за област образовања и васпитања. Навести назив и годину примања 

награде 

 

3. ДОДАТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ – Наведите друга знања и вештине за које сте се додатно 

оспособили и примењујете их у послу којим се бавите 
 

 

 



•- Лична професионална филозофија је есеј који 

представља субјективни приступ и даје приказ основе 

на којој се темељи  професионални рад аутора 

портфолиа  
•  
•  
•- Процена/евалуација се састоји из самопроцене и 

спољашње процене ефеката рада.  
•  
•  
•- Прилози који садрже опипљиве доказе, конкретна 

сведочанства који приказују, потврђују, илуструју и 

документују наводе запосленог.  



•НЕКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПИСАЊЕ ЛИЧНЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ (ЕСЕЈА): 

lКако радим/подучавам?  
lКоји је мој доминантан стил рада/ подучавања?  
lКоје облике рада најчешће користим? 
lЗашто радим баш на тај начин? 
lКоје циљеве постављам? 
lКоје методе најчешће користим?  
lКако се то што радим одражава на 

децу/ученике? 
lРефлексија на сопствене компетенције. 
l….... 

Како радим/подучавам  



•ПРИЛИКОМ ИЗБОРА ПРИЛОГА ВАЖНО ЈЕ ИМАТИ НА 

УМУ СЛЕДЕЋЕ 

•ННије потребно да се укључе сви 
расположиви материјали; 
•Уносе се они материјали који на најбољи 
начин илуструју, приказују, поткрепљују оно 
што сте навели; 
•Tреба да илуструју ваш развој и 
напредовање, вашу  личну професионалну 
филозофију; 
•Tреба да их прати писана рефлексија, 
промишљање  у односу на то о чему је реч, у 
вези са приложеним  материјалом; 
•Коме је намењен порфолио, ко ће се са њим 
упознати, ко ће га читати (шта је важно, 
суштинско да сазна о вама, која врста доказа 
је релевантна); 



•ЗБОГ ЧЕГА МИ ЈЕ ПОТРЕБАН  ПОРТФОЛИО? 

-Чувам и пратим најважније у свом раду. 
-Приказујем шта знам да урадим, како радим. 
-Пратим и вреднујем свој рад,  
-Анализирам, рефлектујем. 
-Пратим развој компетенција, напредовање. 
- Информишем заинтересоване  
•      (директора, саветнике, колеге ...)  
•            шта и како радим.  
-Чувам најважније примере из своје праксе. 
•Садржи моју професионалну филозофију. 
-На једном месту систематично приказујем све што 
•      је битно за мене као професионалца. 
-Планирам своје стручно усавршавање и 
•      напредовање. 



"Ко је учинио добро дело, нека ћути.  
Нека говори онај који га је примио." 



3.Извештај о давању мишљења на 
избор директора школе 



4.Текућа питања 

• Семинар о насиљу 

• Државни празник 

• молбе 



Кризне ситуације и интервенције у образовно-
васпитном систему- могућности примене и 

ограничења 

• Организација рада школе и безбедност ученика 

      - Анализа безбедности у школи 

      -Дежурства наставника( 40 –то часовној радној     
недељи ,мин.1 Д.Н. На 100 ученика) 

      -Обавезе помоћно техничког особља 

      -Опис послова радника обезбеђења 

      -Контролисани улази 

       

     -Превентивне мере веома битне 



Државни празник 

• Дан примирја у Првом светском рату , 
11.11(уторак).2014. године - ненаставни и 
нерадни дан 

 

• 15.11.(субота) 2014. године наставни дан по 
распореду часова за уторак  


