
Наставничко веће 

Новембар 2012 



Посета -Црна Гора 
• Град домаћин: Цетиње 

• Школа домаћин:Економска школа-Никшић 

• Школа из Србије:ПШиХ школа-Ср.Митровица 

• Организацију и избор школа: Ф.С.Србије 

• Циљ:настављање пријатељства два савеза, 
одигравање пријатељских утакмица основних  
и средњих школа на којима равноправно 
учествују и дечаци и девојчице.”Живети 
спортски.”  

 

 



Сарадња Ф.С Србије и Ф.С Црне Горе 



Представници Ф.С Црне Горе,Ф.С Србије  
ученице  школе ,професори и директор 



Посета Гимназији и Тех.школи 



Полазак на утакмицу 



Женска фудбалска екипа са 
наставницима и директором школе 

Репрезентација Србије 



Припрема за почетак утакмице 







Стручни штаб и резервни играчи 



Економско школа  -   П.ШиХ школа 
/Никшић/                 / Ср.Митровица/ 

 





Захваљујем се: 

• Фудбалском савезу Србије 

• Фудбалском савезу Црне Горе 

• Градском фудбалском савезу-Ср.Митровица 

• Локалној самоуправи-начелнику за спорт и 
културу 

• Градоначелнику Ср.Митровица 

• Свим колегама и колегиницама 

• Нашим драгим ученицама 

 

 



Извештај о самовредновању рада 
школе 

• “Нема проблема које не можемо  решити заједно,    и 
постоје врло мало њих које можемо решити сами”.  

 

• Руковођење-кључна област 7. 

       -показатељи :  -Професионалне компетенције 

                                                   - Способност руковођења 

      упитник попуњавали запослени у школи.   (44 наставника) 

 

 



                                                           Тврдња/исказ                                                                           Тачно 

                                                                                                                                                                       2               4 

                                                                                                                                                                     (%)           (%) 

1.Директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи          9,10       80,90                           

2.Доприноси афирмацији и угледу школе                                                                                     6,82       92,18 

3.Развија поверење,уважава различита мишљења и обезбеђује добру комуникацију 13,64     86,36 

4.Конфликтне ситуације успешно превазилази                                                                           11,37      98,63 

5.Спреман је да преузме одговорност у доношењу одлука                                                    11,36      98,64    

6.Захтева одговорност и радну дисциплину                                                                                  6,82       93,18*  

7.Правовремено информише запослене                                                                                       13,64      86,36 

8.Поставља јасне и прецизне захтеве који доприносе ефективности рада школе             6,82      93,28* 

9.Мотивише запослене на професионални однос према раду                                               15,91     84,09 

10.Усмерава и усклађује рад стручних органа школе                                                                  9,09      89,91* 

11.Промовише,подстиче и организује тимски рад                                                                      6,82       93,18* 

12.Подстиче и подржава стручно усавршавање наставника                                                     6,82      93,18* 

13.Ствара услове за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу школе       9,09      89,91 

14.Сарађује са родитељима                                                                                                                 4,55      95,45* 

15.Сарађује са другим организацијама                                                                                           6,82       93,18 

16.Обезбеђује маркетинг школе                                                                                                                      100%* 

 



Савремена настава-модерна наставна срества 

• Мој адатак је да створим средину која 
омогућава људима да подстичу једни 
друге,да превазиђу своје индивидуалне 
способности. 

• Сматрам да овакав начин руковођења нас 
води на виши ниво пословања.Међутим 
наставници су ти који га спроводе у дело. 

 

• Уважавање других не представља слабост.  
Већ знак сигурности и снаге. 



Дејлова купа искуства 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!! 


