
Наставничко веће 
Среда 20.02.2013 године                                       

у 18:30 часова 



• Неким људима иде боље него 
другима зато што одређене 
ствари раде на другачији начин,       
и раде праве ствари на прави 
начин. 
 



Дневни ред 

1 . Е кстерно и интерно Самовредновање 
рада школе 

2.Посета саветника 

3.Безбедност у школи 

4  . У пис ученика за школску 2 0 13/1 4 

5.Тимски рад 

6.Комуникација 

7.Текућа питања 



1. Екстерно и  Интерно 
Самовредновање рада школе 

• Област квалитета 1-Школски програм и годишњи 
план рада 

• Област квалитета 2- Настава и учење 

• Област квалитета 3- Образовна постигнућа 
ученика 

• Област квалитета 4-  -Подршка ученицима 

• Област квалитата 5 – Е  тос 

• Област квалитета 6- Организација рада школе и 
руковођење 

• Област квалитет 7- Р есурси 



Најважније! 

• Настава и учење 

• Образовна постигнућа 
ученика 

• Подршка ученицима 



• Вредновање квалитета рада 

установа врши се на основу 

стандарда квалитета рада 

установе. 
 



ПОЈАМ  САМОВРЕДНОВАЊА 

КВАЛИТЕТА  РАДА  УСТАНОВЕ  

 

• Самовредновање квалитета рада школе  је 
процена квалитета рада коју спроводи 
установа на основу стандарда квалитета 
рада установе. 

 

• Школа је дужна да, у року не дужем од пет 
година, изврши самовредновање свих 
области вредновања које су дефинисане 
стандардима квалитета рада установе. 



НОСИОЦИ  САМОВРЕДНОВАЊА  

• У самовредновању учествују и спроводе га 
стручни органи, савет родитеља, ученички 
парламент, директор и орган управљања 
установе. 

 

• Самовредновање организује и координира 
Тим за самовредновање, чије чланове 
именује директор школе на период од 
годину дана. 

 



НОСИОЦИ  СПОЉАШЊЕГ 

ВРЕДНОВАЊА  

 
• Спољашње вредновање врши Министарство 

преко просветних саветника и Завод преко 

запослених који су савладали програм обуке 

за спољашње вредновање. 

 

• Спољашње вредновање врши се тимски. 

 

• Министарство именује Тим за спољашње 

вредновање и одређује руководиоца Тима. 

 



НАЧИН  ВРШЕЊА  СПОЉАШЊЕГ 

ВРЕДНОВАЊА  ШКОЛЕ  

• Спољашње вредновање школе врши се на 
основу:  

 

• 1) анализе евиденције и педагошке 
документације школе, извештаја о 
самовредновању школе, школског програма, 
годишњег плана рада, развојног плана рада 
школе и извештаја просветног саветника;  

 

• 2) непосредног праћења наставе и других 
облика васпитно-образовног рада; 

 



ПРИПРЕМА  УСТАНОВЕ  ЗА 

СПОЉАШЊЕ  ВРЕДНОВАЊЕ  
 • Директор школе је дужан да у року од пет 

радних дана од дана подношења писменог 

захтева, Тиму за спољашње вредновање 

достави тражену документацију и обезбеди 

унутрашњу организацију спровођења 

спољашњег вредновања. 

• Директор школе информише запослене у 

установи, савет родитеља, ученички 

парламент и орган управљања о 

спровођењу спољашњег вредновања. 

 



ОБЈАВЉИВАЊЕ   ИЗВЕШТАЈА   О 

СПОЉАШЊЕМ   ВРЕДНОВАЊУ  
 

• Директор школе је дужан да са 

извештајем о спољашњем вредновању 

упозна све органе установе, запослене у 

школи, ученике и родитеље, као и орган 

локалне самоуправе надлежан за послове 

образовања и васпитања у року од 15 

радних дана од дана пријема извештаја о 

спољашњем вредновању. 

 



 

КЉУЧНИ    СТАНДАРДИ 
• 1.4. Школски програм и годишњи план рада школе 

усмерени су на задовољење различитих потреба ученика. 
• 2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-

васпитним потребама ученика  
• 2. 4 . У  ченици стичу знања на часу  
• 2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у 

функцији даљег учења  
• 3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности 

ученика  
• 4  .1. У  школи функционише систем пружања подршке 

ученицима  

• 5.3. Школа је безбедна средина за све  
• 5.5. У  школи је развијена сарадња на свим нивоима 
• 6. 4 . У   школи функционише систем за праћење и 

вредновање квалитета рада  
• 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе 

 



 И  стакнути стандарди који треба да буду 
оцењени оценама 3 или  4  пре него што се 

школа процени као задовољавајућа. 

• 2 . У ченици стичу знања на часу  
• 2.6. Наставник користи поступке 

вредновања који су у функцији даљег 
учења  

• 3.2. Школа континуирано доприноси 
већој успешности ученика  

• 5.3. Школа је безбедна средина за све 



ПОНОВНО  СПОЉАШЊЕ 

ВРЕДНОВАЊЕ  УСТАНОВЕ  
 

• Ако школа настави да остварује 
слабе резултате у функционисању и 
има слаба постигнућа ученика, 
Министарство и Завод  спроводе 

поновно спољашње вредновање рада 
у тој установи. 

 



ПЛАН  УНАПРЕЂИВАЊА 

КВАЛИТЕТА  РАДА  УСТАНОВЕ  
 

• На основу извештаја о спољашњем 
вредновању, школа сачињава План 
за унапређивање квалитета рада 
установе, на основу кога се могу 
променити развојни циљеви 

дефинисани развојним планом, и 
доставља га школској управи. 

 



• Непрестано унапређујте своје знање о 
областима кључних резултата .Упамтите да 
ваше знање и вештине застаревају 
великом брзином, без обзира колико сте 
данас добри у нечему.Као што је рекао Пат  
Рајли, тренер :,, Ако не постајеш бољи, 
значи да постајеш лошији ”. 

 



2.Посета саветника 

• Посета часовима 

• Покушавам да помогнем да се покажете у 
најбољем светлу,јер верујем да и ви желите 
исто. 

• Тежимо да будемо савремена школа 

• Сви људи греше... 

• “Тражио сам од својих колега више него што 
могу да ураде” 

• “Преценио сам способности неких !” 

 

 

 



• Велики народ је попут великог човека: 

   Када начини грешку ,он то увиђа 

   Када увиди ,признаје 

   Чим призна исправља је 

                                                                      Лео Це 



• Наравно да грешке нису пожељне,али су 
неизбежне. 

• Оне су својствене у фудбалу, медицини, 
науци и уопште у животу! 

• Али да би смо могли да се изборимо са 
њима, морамо најпре признати да смо их 
начинили. 

• Нисмо спремни да се суочимо са истином. 



3.Безбедност у школи 



Безбедност ученика у Школи 

• Правилник о мерама ,начину и поступку 
заштите и безбедности ученика у Школи 

• Мере које Школа предузима у циљу 
безбедности и заштите ученика 

• Дежурство у Школи 

• Осигурање ученика 

• Сарадња са одређеним институцијама 

• Заштита од елементарних непогода 



Правилник о мерама,начину и поступку 
заштите и безбедности ученика 

• Правилником се уређују мере,начин и 
поступак заштите и безбедности ученика 

• У   време одржавања образовно-васпитног 
процеса у Школи и непосредној околини 

• У   време одржавања 
екскурзија,практичне наставе,излета и 
сличних активности које организује Школа 

 



У   циљу заштите и безбедности ученика 
Школа предузима следеће мере: 

• Свакодневна сарадња са државним 
органима и органима локалне самоуправе 

• Дежурство наставника, ученика и помоћно 
техничког особља 

• Осигурање ученика 

• Обезбеђивањем свих елемената заштите од 
пожара, поплава и свих других 
елем.непогода које могу угрозити 
безбедност ученика 

 



Дежурство у Школи 

• Дежурство у Школи изводе дежурни 
наставници(помажу ученици) и 
помоћно техничко особље. 

 

• Дежурство почиње 15 мин.пре 
почетка наставе, а завршава се 15 
мин.након завршетка последњег часа. 



Правила понашања ученика, радника 
школе и родитеља(опште одредбе) 

• У   школи се остварују основни циљеви и задаци 
образовања и васпитања уређени законом,Статутом и 
другим актима школе. 

• Организацијом рада школа обезбеђује све потребне 
услове за рад и успешно спровођење рада и дисциплине 

• У  циљу очувања имовине и појачане безбедности 
ученика  и запослених у установи ,утврђују се основна 
правила живота и рада ,а која се односе на све 
ученике,запослене и сва друга лица која користе услуге 
школе 

• Поштовањем правила живота и рада у школи омогућава 
се несметани рад,подиже општа радна дисциплина чиме 
се повећава успех ученика,њихов углед као и углед 
школе. 

 



Правила школског живота и рада 
ученика 

• Дужност ученика је да: 
         -редовно похађа наставу,стиче знања и овладава 

вештинама и уредно извршава и друге обавезе из процеса 
образовно-васпитног рада утврђеног Годишњим 
програмом рада школе, 

             -у школу долазе прикладно одевени за радне 
активности у школи,брину о личној уредности и 
хигијени,хигијени радних просторија и сколске средине у 
целини, 

             -обезбеде ред у учионицама и другим објектима и 
другим просторијама школе за време трајања 
наставе,испита,културних и других активности, 

             -воде рачуна о својим одевним 
предметима,прибору,опреми и другој имовини,а посебно 
за време трајања школских одмора, 



        -чувају од оштећења и уништења ђачку књижицу, 
сведочанства и друге јавне исправе које издаје школа и 
да не врше преправке и дописивања података у исте 

      -сва оштећења школске имовине или имовине других 
организацијаза за време посета или извођења дела 
програма образовно-васпитног рада школа има право да 
по утврђеним чињеницама наплати од учинилаца илиод 
свих ученика дотичног одељења уколико се не утврди 
починилац, 

      -забрањено је пушење у просторијама школе,уношење и 
коришћење алкохола,опијата и наркотичких средстава, 

      -најстрожије је забрањено уношење оружја оруђа и 
других средстава којима се могу нанети озледе и угрозити 
животи ученика и радника школе и нанети штета 
школској имовини 



Односи међу ученицима 
• Заснивају се на принципима искреног 

другарства,пријатељства,међусобног уважавања и 
поштовања и културног опхођења, 

• Међусобне размирице ученици решавају у оквиру 
одељенске заједнице,уз посредовање одељенског 
старешине или дежурног наставника, 

• Ако је ученик дошао до сазнања да му је нанета 
неправда,заштиту свог права затражиће од 
одељенског старешине или дежурног наставника, 

• Најстроже је забрањено физичко обрачунавање и 
самовољно решавање међусобних сукоба или сукоба 
са другим лицима у објекту и простору школе,а 
сматраће се тежом повредом радне обавезе. 



Обавезе дежурних ученика 

• У   школу дођу 15 мин.пре почетка 
наставе, 

 

• Дежурном наставнику помажу у 
одржавању  реда и дисциплинеу школи, 

 

• Воде евиденцију о уласку страних лица у 
школу. 



Дужности наставника 
• У   школу долазе најкасније 1 0  мин.пре почетка 

наставе, односно свог првог часа, 

• На време долазе на час, 

• У   случају неодложне потребе  за изостајањем са 
наставе дужни су да на време обавесте 
организатора наставе или секретара о 
изостајању,ради благовременог организовања 
замене. Свако неоправдано изостајање или 
необавештавање руководилаца школе о изостајању 
са посла или закашњењу,сматраће се повредом 
радне дужности, 



• Наставник који је организовао допунски час 
или друге активности дужан је да брине о 
боравку ученика у школи од почетка ових 
активности до њиховог завршетка, 

• За ношење важних докумената школе као и 
других предмета и средстава радник је 
дужан да прибави одобрење овлашћеног 
лица, 

• Забрањено је пушење у просторијама 
школе, осим за те намене одређеним 
просторијама,  



•  Забрањено је уношење и конзумирање 
алкохола,опијата, дроге и против радника 
који то чине биће покренут прекршајни  
поступак, 

 

• Забрањено је испољавање страначке 
припадности,припадности верама и 
сектама,као и сваки облик национализма. 
Против радника школе који чине овакве 
прекршаје покренуће се дисциплински 
поступак за тежу повреду радне дужности. 



Организатор наставе 
• Са пуном одговорношћу обавља поверену му 

дужност и да се брине о извршавању свих 
обавеза наставника и ученика, 

• Да уредно води књигу дежурног наставника 
и уњу уписује промене које су од значаја за 
живот и рад у школи а посебно настале штете 
и њихове починиоце,одсуства и закашњења 
наставника, 

• Дежурни наставници обављају своју дужност 
за време одмора и о свим променана 
обавештавају организатора наставе 



• На посао дође 3 0  мин пре почетка наставе,  

 

• Брине се о почетку и несметаном извођењу 
наставе и владању ученика у току  своје 
смене, 

 

• У   случају не доласка наставника на наставу 
обавештава директора школе и предузима 
мере да се обезбеди настава. 



Одељенски старешина 
–Брине о укупном животу, раду и успеху 

својих ученика, 

–Води одговарајућу евиденцију о васпитно-
образовном процесу као и о условима 
живота и рада ученика, 

–Води уредно разредну књигу и 
благовремено прати реализацију распореда 
часова у свом одељењу, 

–На основу лекарског оправдања или 
оправдања родитеља или старатеља правда 
изостанке ученика, 

 



     -Да изостајање са наставе ученика дуже од 
три дана,преко секретара школе обавештава 
родитеље или старатеље,а према потреби у 
сарадњи са педагогом и психологом школе 
и друге надлежне органе 

       - У  ђачку књижицу уписује обавештења за 
родитеље и старатеље и контрлише да ли су 
примили обавештења, 

      -води поступак за утврђивање повреда 
радних дужности и учињених штета од 
стране ученика, 

      -Сарађује са родитељима ученика путем 
непосредних контаката и родитељских 
састанака... 



Безбедност школе 

• Као друштвени циљ и акција може се 
постићи  само рационално осмишљеним и 
добро координисаним напорима целе 
заједнице,укључујући наставнике, ученике, 
родитеље,опште и специјализоване службе. 



У   школи   у циљу унапређења 
безбедности предузете су следеће мере: 

• И   дентификација ученика и свих 
запослених 

• Постављање видео надзора  

• И   дентификација и уписивање у посебну 
књигу страних лица 

• Дежурство наставника,ученика и помоћно-
техничког особља на главном улазу, 

• Ангажованост свих запослених, 

• И   стаћи на видна места дужности редара, 
деж.ученика ,наставника као и правила 
понашања ученика... 

 



 
5.3. Школа је безбедна средина за све 

 • 5.3.1. У  школи је видљиво и јасно изражен негативан став 
према насиљу. 

• 5.3.2. У  школи функционише мрежа за решавање проблема 
насиља. 

• 5.3.3. У  школи се организују превентивне активности које 
доприносе безбедности у школској заједници. 

• 5.3.4. У  школи се прате и анализирају сви случајеви 
насилног понашања. 

• 5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере 
интервенције у случајевима насиља у складу са Протоколом 
о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама. 

 
 



4  . Упис ученика за школску 2013 / 
2014 годину 

• Маркетинг школе 

• Тим за посету Основним  Школама 

• Сајт школе 

 



5.Тимски рад 



Тим за заштиту ученика од насиља:   

  
1. Небојша Огњеновић- директор 

2. Славица Шарошковић- педагог 

3. Маја Новковић- психолог 

4. Јелена Перић- психолог 

5. Драган Секулић- помоћник директора 

6. одељенске старешине 

  

 



Тим за самовредновање рада школе: 

 
• 1. Небојша Огњеновић- директор 

• 2. Славица Шарошковић- педагог 

• 3. Маја Новковић- психолог 

• 4. Јелена Перић- психолог 

• 4. Зорица Лукић- председник органа управљања 

• 5. Миладин Цвијетиновић- интерни носилац промена 

• 6. Биљана Девић- екстерни носилац промена 

• 7. Маријана Артуков- професор 

  

 



Чланови стручног тима за инклузивно 
образовање: 

 
• Шарошковић Славица- педагог 

• Новковић Маја- психолог 

• Перић Јелена- психолог 

• Станковић Јелена, проф. енглеског језика 

• Вукадин Верица, проф. стручних предмета 

• по потреби: педагошки асистент, спољни 
стручни сарадници 

 

 



 Тим за развојно планирање: 
  
• Огњеновић Небојша, директор 
• Шарошковић Славица, педагог 
• Перић Јелена, психолог 
• Новковић Маја, психолог 
• Костић Драгана, професор стручних предмета 
• Милошевић Александар, члан органа 

управљања 
• Бановац Драгана, председник савета родитеља 
• Лиженес Владимир, представник ученичког 

парламента 
 



Тим за праћење реализације Годишњег плана 
рада школе:  

 

1.Огњеновић Небојша, директор 

2.Шарошковић Славица, педагог 

3.Секулић Драган, помоћник директора 

4. .Перић Јелена и Новковић Маја,-психолози 

5.Лукић Зорица,-председник органа управљања 

6.Ковачевић Бранислав,-професор стручних 
предмета 

  

 



Тимови за праћење огледа: 

Техничар за примарну обраду 
дрвета: 

• Директор 

• Педагог 

• Биљана Девић(Ехстерни 
носилац промена) 

• Верица Вукадин 

• Миладин Цветиновић 
(Интерни носилац 
промена) 

 

 

Техничар за ловство и 
рибарство: 

• Директор 

• Педагог 

• Смиља Стојнић 

• Слободан Ђорђевић 

• Тома Павловић 

 

 



6.Комуникација 

Човек је ретко бољи од начина на који разговара-
нем.пословица 



• Морате имати самопоштовање то је срж ваше 
личности дефинише углед који имате код себе. 

• Тај углед у властитим очима градите или рушите 
свим оним што успешно или неуспешно радите. 

 

• У  спешни људи непрестано намећу себи висок 
ниво учинка.Неуспешним људима морају да га 
намећу и да их контролишу други. 

 



•   И  страживања показују: 

               -1 0   %   -речи 

               -35 %   - емоција 

               -5 0   %  -визуелан или физички утисак 

               - 5 %    -остале варијабле 

 

• Ваш изглед ,ваше евентуално мрштење, лоше 
држање,  непримерено одевање, све утиче на 
вашу ефикасност у комуникацији. 



• Да ли сте спремни да се мењате и да 
будете флексибилни ?  

• Сво образовање је у крајњој линији 
физичко.Ако особа није спремна да учи 
физички, изгледи на трајну промену за ту 
особу су минимални. 

• Навике су чудна ствар људи, никада и не 
знају да их имају -агата кристи 

• Већина људи жели да унесе промене у свој 
живот , али та промена почиње тек онда 
када нешто заиста предузмете у свом 
правцу. 



7.Текућа питања 

- Семинари 

 

 



Теме семинара –  за интерно 
стручно усавршавање 

1.Наставне методе и мотивација 

2.Комуникацијске и интерперсоналне 
вештине потребне за успешно извођење 
наставног процеса 

3.Примена рачунара у настави 

4 ..Предузетничко образовање  

5. Р одна равноправност у образовном 
контексту 

 



• Будите спремни да схватите да увек има 
још много тога да се научи,без обзира на 
то колико тренутно знате! 

 



Питања за директора ? 



Хвала на пажњи ! 


