
НАСТАВНИЧКО  ВЕЋЕ 

 6.04.2017 год. (Четвртак) у 18 и 30 час. 

Учење је као веслање узводно,ако 
престанете да веслате врати вас уназад! 



Дневни ред: 

1.Анализа постигнућа ученика на крају 
трећег класификационог периода 

2.Анализа посећених часова-квалитет 
наставе 

3.Прослава Дана школе 

4.Маркетинг школе-посета основним 
школама 

5.Текућа питања 



1.Анализа постигнућа ученика на крају 
трећег класификационог периода 

 
• На почетку школске године уписано је 467 

ученика, а на крају 3. класификационог 

периода у школи има 470  ученикa.  

• На крају 3. класификационог периода 

позитиван успех постигло је 261 ученика, 

односно 55,53 % (прошле школске године 

пролазност је била 40,90 %) што је за 14,63  
више у односу на прошлу школску годину). 

 



• Недовољан успех има 196 ученикa или 
41,70 %; од тога : 

• са једном недовољном оценом је 94 
ученикa (20%), 

• са две недовољне оцене 51                 
ученика     (10,85 %),  

• са три и више недовољних оцена је  51 
ученика (10,85 %).  

• Укупан број недовољних оцена на нивоу 
школе је 391 или 0,83 по ученику (прошле 
школске године било је 1,35 по ученику). 

 



Највећу пролазност има: 

• дрвопрерађивачка струка   71,90 % 

• хемијска струка                        51,90 % 

• шумарска струка                      51,00 % 

• прехрамбена струка               43,10 %    
 

 



Најбољи успех постигла су следећа 
одељења: 

 
• Д41           -100% пролазности 

• П41            -91,7% пролазности 

• Д22            -87,0% пролазности 

• Д42            -68,8% пролазности 

• Х22 и Ц43 -66,7% пролазности 

 



Најслабији успех постигла су 
следећа одељења: 

 • 1.П-12       - 0,0 % пролазности 
• 2.Х-42        -25,0% пролазности 
• 3.Ц-23        -33,3% пролазности 
• 4.П-11        -37,5% пролазности 
• 5.Ц-12        -38,1% пролазности 
 
• Неоцењено је 15 ученика или 3,19%. 
 
  

 



2.Анализа посећених часова-квалитет 
наставе 

 
• 7 часова  

• Анализа педгошке службе 

•  Припрема за час на сајту школе 

• Квалитет наставе 

• Тимски рад 

• Настава и учење 



• Наставник треба да буде пример 
доброг комуницирања. 

 

• Наставник је креатор у учионици! 
 

• Који су разлози што иновације споро 
продиру у наставни процес? 



• Измене у начину рада и обавезе 
које доносе промене. 

 

 
 

• Лако је укључити наставнике у 
програм обуке у који они верују! 



• Да би смо остварили циљеве 
новог наставног плана и 
програма мора доћи до 
промене улога у школама , 
како наставника тако и 
ученика. 



Однос наставник - ученик: 

Традиционална настава 

• Испоручилац информација 

• ,,роб,,наставног плана и 
програма 

• Предавач по прописаном 
уџбенику 

• Координатор групног рада 

• ,,Владар,, у доброћудној 
диктатури 

• ,,Изоловано острво,, 
образовања 

 

 

Савремена настава ,приступ 
наставника 

• ,,Невидљиви вођа,, у 
наставном процесу 

• Наставник прати и 
упућује на најновија 
научна сазнања 

• Подстиче стварање 
сарадничких тимова 

• Развија начине учења 
који су примењиви током 
целог живота 

• Евалуатор свог рада и 
ученичког 

 



Традиционална настава- 
ученик: 

• Пасивно слуша и 
прихвата готове 
информације 

• Извршилац задатка 
који му припрема 
наставник 

• ,,Роб,, наставног плана 
и програма 

• Корисник искључиво 
прописаног уџбеника 

У савременом приступу- 
Ученик: 

• Који активно учи 

• Онај који учи друге и 
учи од других ученика 

• Стално у потрази за 
информацијама из 
различитих извора.. 



•Не учите за своје ученике, 
пустите их да сами 
откривају! 



3.Прослава Дана школе 
 

• 22.април 2017 

• Распуст од  

• Среда,четвртак и петак(19-21 априла) 

• 22.април(субота)-отворена врата школе,трг 

• Организациони одбор за прославу дана 
школе 

• Координатор-Славица Шарошковић 

 



4.Маркетинг школе-посета основним 
школама 

 
• Презентације 

• Сајт школе 

• Медији  

• План уписа 

• Дан девојчица 27. април  

• .... 

 



5.Текућа питања 
 

• Акциони планови за ваннаставне 
активности 

• Стручно усавршавање наставника-потврде 

• Учење енглеског језика (обука наставника) 

• Програм за цртање – SolidWorks (обука 

наставника) 

 

• Молбе 

 



ПИТАЊА ЗА ДИРЕКТОРА? 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


