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3.Мере за побољшање успеха и изостанака 
ученика 

4.Извештај о извршеном стручном педагошком 
надзору 

5.Самовредновање рада школе-настава и учење 

6.Екскурзије ученика 

7.Текућа питања 



1.Светосавска прослава 

 27.01.2009. (уторак) Школска слава 

 Прослава почиње у 11,00 у школи 

 Програм припрема проф .Мирјана 
Авакумовић са својим ученицима 

 Изложба слика ученика Сувајџић Драгана, 
одељење Ц-32, ментор:Весна Лемајић 

 Добитник Светосавске повеље ученик Марко 
Ујвари ,одељење Д-21. 

   ментор:Вукадин Верица 

 

 

 

 



2.Анализа успеха и изостанака ученика 

на крају 1.полугодишта школске 2008/09   

 На почетку школске 2008/09 године уписано 
је 803 ученика,а на крају првог полугодишта 
број ученика износи 792. 

 Позитиван успех има 319 ученика(40,28%),  
што је за 6,99% слабије у односу на прошлу 
школску годину(47,27%). 

   -Одличних ученика 32 или 4,04% 

   -Врло добрих            139 или 17,55% 

   -Добрих                     141 или 17,80% 

   -Довољних                    7  или  0,88% 



 Негативан успех има 473 ученика (59,72%) 

   -Са једном слабом оценом 170 ученика21,46% 

   -Са две слабе оцене            96 ученика 12,12%. 

   -Са три слабе оцене             69 ученика 8,71%. 

   -Са четири и више слабих 138 ученика 17,42% 

 

 

 Просечна оцена на нивоу школе износи 2,88 
што је у односу на прошлу школску годину 
мања за 0,11%-(прошле школске год.2,99) 



Успех по струкама 
-Хемијска струка пролазност -50,25%,средња  

оцена 2,89 (прошле год.50,30%,оцена 3,04) 

 

-Дрвопрерађивачка струка-пролазност 48,06% 
средња оцена 2,98(прошле год.63,16%-3,07) 

-Шумарска струка-пролазност 34,78%,средња 
оцена 2,84(прошле год.46,01,оцена 3,00) 

 

-Прехрамбена струка-пролазност 32,34%,   
просечна оцена 2,82(прошле године36,36-
средња оцена 2,83.)  

    



Успех по одељењима 

 Најбољи успех:  

1.ц-41    3,88 

2.д-31    3,54 

3.ц-43    3,49 

4.п-41    3,45 

5.х-21    3,40 

 

         Ц-41             

 Најслабији успех 

1.ц-13            2,19 

2.Х-32            2,23 

3.п-11            2,32 

4.ц-12            2,33 

5.ц-41            2,39 

 

        Ц-13 

  

 



Изостанци ученика : 

 Укупан број изостанака на нивоу школе 
износи 37939,односно 47,90 изостанака по 
ученику. 

     -Оправдани        34078 (43,03 по ученику) 

     -Неоправдани       3761 (4,75 по ученику) 

  Прошле школске године број изостанака 
износио је 39546 или 51,36 по ученику. 

 

 Смањен број изостанака за 1607 или 3,46. 



Изостанци и број ученика 

 Ове године 792 ученика направило је 37939 
изостанака (47,90 по ученику) 

 Прошле школске године 770 ученика 
направило је 39546 изостанака(51,36 по 
ученику) 

 Смањен је број изостанака за 1607(3,46). 

 Ако узмемо просечан број изостанака прошле 
године и број ученика ове године,смањен је 
број изостанака за 2738 (4,92).  

 



Изостанци по струкама 

 Шумарска струка              53,37 по ученику 

 Дрвопрерађивачка струка 52,46 по ученику 

 Хемијска струка                46,03 по ученику 

 Прехрамбена струка          36,81 по ученику 

 

Најмање изостанака има одељење Х-12(21,53 
по ученику), 

а највише одељење х-32 (103,50 по ученику) 



Одељења са најмањим и 
највећим бројем изостанака 

1.Х-12         21,53 

2.Ц-13         25,58 

3.Х-22         25,68 

4.П-41         28,75 

5.П-21         29,08 

 

 

         Х-12 

 

                            П-41 

                            

1.Х-32            103,50 

2.Х-23              90,00 

3.Ц-43              81,17 

4.Д-31              76,06 

5.Ц-41              75,96  

 

 

       Х-32 



Најбоље одељење у школи на 
крају првог полугодишта: 

 Одељење  П-41    (28ученика) 

 Разредни старешина Мирјана Авакумовић 

 

 Мали број изостанака(28,75 по ученику), 
неоправданих  44,  мали број слабих 
оцена(8 ученика са једном слабом а само 3 
ученика има више од 2 слабе оцене) 
Средња оцена одељења 3,45. 



3.Мере за побољшање успеха и 
смањење изостанака 

 1.Организовати допунску наставу 

 2.Вредновати знања ученика на сваком 
часу,чак и за сваки одговор 

 3.Мотивисати ученике похвалама и наградама 

 4.Појачати сарадње са родитељима ученика 

 5.Правовремено и благовремено правдати 
изостанке 



4.Извештај о извршеном 
стручном педагошком надзору 

 Стручно-педагошки надзор са циљем праћења 
квалитета наставе и учења у огледном одељењу 
образовни профил,,Техничар за примарну обраду 
дрвета” је обављен на основу Члана 138. Закона о 
основама система и образовања и 
васпитања,,Сл.гласник РС” бр.62/03, 64/03, 58/04 и 
62/04 и Правилника о стручно-педагошком 
надзору,,Сл.гласник РС” бр.19/07 . 

 

 Предмет стручно-педагошког надзора:,,Теоријска 
настава стручних предмета и учење” у огледном 
одељењу Д-21. 

 

 



Стручно-педагошки надзор је реализован 
21.11.2008. год. и 15.12.2008.год. у 
специјализованој учионици и канцеларији 
стручног сарадника: 

 

 1. Увидом у наставу  

 2.Увидом у наставне планове рада 
наставника 

 3.Увидом у ученичке свеске  

 4.Увидом у услове рада  

 5.Разговором са професорима Верицом    
Вукадин и Светиславом Цветковићем и 
педагогом Славицом Шарошковић 

 6.Анкетирањем ученика  



Утврђено стање 
 Просветни саветник је у присуству педагога 

извршила увид у наставу присуством 
часовима теоријске наставе 21.11.2008. и 
15.12.2008. год. 

 Увид у документацију: 

       -Наставни програм Модула 4 и 6, 

       -Припреме наставника за часове 

       -Наставни материјали за часове 

       -План за постизање исхода за час 

       -Наставни листићи 
 за”петоминутну”проверу 

       -Ученичке свеске   



Запажања просветног саветника: 

 Услови за реализацију огледних 
наставних програма за оглед Д-21 

 Планирање и припремање наставе 

 Наставни материјали,наставна средства и 
опрема 

 Активности ученика и наставника на часу 

 Квалитет наставе и учења. 

 Ставови ученика одељења д-21 према 
настави  и учењу.  



1.Услови за реализацију огледних 
наставних програма д-21 

 Теоријска настава се реализује у 
специјализованој учионици 

 Опремљеност учионице 

 Наставна средства и примена 

 Организација простора 

 Распоред клупа  



2.Планирање и припремање наставе 

 Наставници се припремају за наставу. 

 За израду наставних материјала наставници 
користе уџбенике,проспекте,садржаје са 
интернета,видео записе из радионица који 
симулирају неке сегменте производних 
процеса. 

 Писане припреме за часове постоје и 
конципиране су тако да су видљиви :Назив 
наставне јединице,тип часа,циљ часа,облик 
рада,наставне методе,наставна средства и 
артикулација часа. 



3.Наставни материјали,наставна 
средства и опрема 

 Наставници користе наставна средства и 
опрему. 

 Наставници стручних предмета израђују 
наставне материјале и користе их у настави. 

 Садржај наставних материала је усмерен на 
постизање исхода и примерен је по обиму 
планираној структури часа,концизан,јасан.  
слике(цртежи) су у функцији разумевања 
текста. 

 Наставници користе очигледна наставна 
средства. 



4.Активност ученика и наставника на 
часу 

 Активност ученика гледање и 
слушање,записивање у свеску неких кључних 
појмова,иницијатива ученика да после часа на 
своје флеш меморије пребаце важније 
податке са предавања,провера знања-
”петминутни тест”, 

 Активност наставника:Излагање наставних 
садржаја,постављање питања 
ученицима,парафразирање,примена 
савремених наставних средстава као и схема.. 



5.Квалитет наставе и учења, 
Ставови ученика д-21 према настави и 

учењу  
 Упитник сачинио просветни саветник 

 Наставна средства и техничка помагала се 
користе у настави стручних предмета у 
великој мери и на часовима,такође у великој 
мери постоје услови за учење(ниво 
остварености 3-4). 

 Ниво усвојености наставних садржаја се у 
недовољној мери проверава тестовима ,а 
такође је према мишљењу ученика фронтални 
облик рада преовлађујући,доминантан(ниво 
остварености 2-3).  



Предлог мера за унапређивање 
образовно-васпитног рада 

1.Ученички простор у специјализованој  
учионици реорганизовати тако да је могуће 
реализовати групни облик рада и 
примењивати интерактивне методе рада на 
релацији ученик-ученик,наставник-ученици. 

2.Припреме наставника за час поред 
постојећих елемената треба да садрже и 
очекиване исходе тог часа. 

3.Писани наставни материјал као својеврстан 
извор знања и материјал за учење, учинити 
доступним ученицима,већ на часу обраде 
новог градива. 



4.Препоручује се предметним наставницима,да 
код својих ученика развијају навике за 
чување писаног наставног материјала као 
својеврсног извора знања. 

 

5.У функцији повећања квалитета наставе и 
постигнућа ученика,повећати употребу 
тестова. 

 

6.Извештај о стручно-педагошком надзору 
треба учинити доступним проф.Верици 
Вукадин и Светиславу Цветковићу и педагогу 
школе. 



5.Самовредновање рада школе-       
Настава и учење- Наставни процес 

 У изабраном подручју вредновања сагледали 
смо показатеље: 

     -комуникација и сарадња 

     -рационалност и организација 

     -подстицање ученика и 

     -корелација и примена знања 

 

 53 наставника од 70. 

 3 упитника неважећа 



Кључна област:Настава и учење 

Подручје вредновања: Учење 

 Сагледани показатељи: 

    -Одговорност ученика 

    -Начин учења 

 

 52 наставника(школа има 70 наставника) 



Подручје вредновања: Праћење 
напредовања ученика 

 Сагледали смо показатеље: 

   -Праћење и оцењивање 

   -Извештавање 

 

 49 наставника(школа има 70 наставника) 

 

 



5.Екскурзије 

 Други разред до 3 дана 

 Војводина –Одлука  Савета родитеља 

 Мај месец 

 

 



6.Текућа питања 

 Информација о плану уписа за школску 
2009/10 год. 

 Допунска настава 

 Такмичења 


