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1.Резултати  самовредновања 
рада школе 

• Развојне промене у школи траже учење свих,не само 
ученика. 

• Друштво се учењем мења и развија. 

• У овом интензивном развојном процесу педагошко-
инструктивни,саветодавни и надзорни рад добија 
посебно место и значај. 

• Квалитет одвијања наставног процеса представља 
предмет континуираног праћења и вредновања. 

• Инструктивно педагошки надзор школе и наставника 
је помоћ у отклањању слабости и повећању 
квалитета наставе.  



• Подручја праћења и вредновања: 
 1.Планирање рада наставника 

 2.Припремање рада наставника 
 3.Присуствовање настави(посета часовима) 
 4.Праћење педагошке документације и оцењивање ученика 
 5.Реализација допунске,додатне и припремне наставе 
 6.Коришћење наставних средстава и опреме школе 
7.Стручно усавршавање и проф. напредовање наставника 
8.Комуникација са ученицима и сарадња са родитељима 
9.Кодекс понашања запослених,ученика и родитеља 
10.Праћење рада  педагошко-психолошке службе 
11.Вођење дневника рада педагога,психолога и осталих 

сарадника. 

     Школа треба да изгради свој имиџ по коме ће 
  бити    препознатљива у јавности. 



   
Подручје вредновања:Планирање и припремање 
 
      Упитник за наставнике прописан у Приручнику за 

самовредновање и вредновање рада школе реализован је на 
узорку 57 наставика(70). 

    У оквиру показатеља планирање добијени су 
следећи резултати: 

  -у 88% случајева,како показује исказ број 1,наставници 
сматрају да је важно да чланови стручних већа сарађују  при 
планирању,али 50% сматра да таква сарадња није заступљена 
у школи.Стога би у наредном периоду требало радити на 
стварању односа сарадње и позитивне комуникације међу 
члановима стручних већа. 

 
  -Само 4% наставника сматра да је мало вжно да њихови 

планови рада буду усмерени на постизање прописаних 
циљева и задатака,а чак 65% сматра да је то веома 
важно.89% наставника тврди да у свом раду реализује овај 
задатак,што је свакако задовољавајуће. 
 



• У исказу број 3,75% наставника сматра да је важно 
да у наставним плановима буду временски 
усклађене обраде тема заједничких за више 
предмета,али преко 50% наводи да временска 
усклађеност није присутна.На овом проблему би 
посебно требало радити у наредном периоду,с 
обзиром на то да постоји висока корелација међу 
темама у стручним предметима,али и у 
општеобразовним предметима. 

• Већина наставника око(90%) сматра да је важно да 
у наставним плановима буду предвиђени различити 
облици и методе рада,али у нешто мањем проценту 
да је то и присутно(око78%).Стога би остале 
професоре ,који у мањој мери примењују 
различите облике и методе рада,требало 
подстицати на креативнији приступ у изради 
планова и раду са ученицима уз консултовање са 
педагошко-психолошком службом. 



-80% наставника сматра да планови рада 
садрже различита места  извођења 
наставе , док 44% тврди да је то и 
присутно.Свакако да је планирање 
извођења наставе на различитим местима 
уско повезано са могућностима које 
школа нуди.Будући да школа улаже 
велика средства у опремање просторија 
и остварује адекватну сарадњу са разним 
пословним партнерима,очекујемо да ће у 
наредном периоду бити заступљена у још 
већој мери.  



 

-У следећем исказу (7)преко 60%наставника сматра да је важно 
да писмене провере буду временски усаглашене са 
проверама из других предмета.Увид у педагошку 
документацију можемо констатовати да је времеска 
усаглашеност углавном присутна,са чиме се и слаже већина 
наставника (преко 60%). 

 

-16% наставника сматра да је у мањој мери важно радити 
краткорочне корекције планова,док 84% сматра то важним 
задатком.У нешто мањем проценту (око70%),тај задатак се и 
остварује. 

 

Закључак:-Тимски рад важан(сарадња чланова стручних већа) 

                 -У огледним одељењима корелација 

                 -Писмене провере морају бити усаглашене(закон) 

                 -Корекције наставних планова(законски 30%). 



• У оквиру показатеља припремање 
добијени су следећи резултати: 

    -Да је веома важно и важно,да припреме за 
реализацију часа имају јасну структуру,сматра 95% 
наставника.Од испитаног узорка 47 наставника тврди 
да је то у већој мери и у потпуности присутно. 

     -90% наставника сматра да је важно користити 
стручну литературу за припрему часа ,па 90% њих и 
реализује овај задатак,односно присутно је високо 
преклапање у одговорима. 

    -75% наставника сматра да је коришћење 
интернета и других извора за припрему часова 
важно,али 50% наставника ипак не остварује овај 
 задатак.(непознавање рада на    
 рачунару,недоступност интернета или  
 непоседовања рачунара). 

     



 

-Од испитаног узорка око 70% сматра да је важно 
размењивати добре припреме са колегама,али 
само 30% сматра да то и ради.Чак 70% 
наставника не размењује своје припреме са 
колегама ,што опет указује на проблем 
релативно остварене сарадње и позитивне 
комуникације међу наставницима. 

-83% наставника сматра да је “важно” и веома 
важно” узимати у обзир разлику ученика у 
напредовању, знању и искуству при изради 
припрема, и већина и реализује овај задатак 
(око 65 %). Свакако треба узети у обзир и оне 
професоре који не уважавају индивидуалне 
карактеристике ученика при припремању часова 
(око 35%), и у наредном периоду порадити са 
њима на том проблему. 



 
-Преко 80% наставника сматра да је важно да 

припремљени задаци за рад буду различите тежине. 
У нешто мањем проценту овај задатак се и 
реализује ( око 65% испитаног узорка ). 

-Готово сви наставници ( 44% ”важно“ и 53% “веома 
важно” ) сматрају да је пре обраде новог градива 
важно проверити колико су ученици савладали 
претходно градиво. 77% наставника тврди да је то 
присутно у пракси, што је задовољавајући 
проценат. 

- У исказу број 16, 90% наставника види као важан 
образовни задатак планирање активирања ученика 
ради коришћења њихових предзнања. 77% 
наставника и реализује овај задатак. 

    



  -Преко 90% наставника сматра важним 
планирање коришћења наставних средстава, али 
око 30% тврди да је то мало присутно или уопште 
није присутно у пракси. Овде се поново намеће 
проблем доступности одговарајућих наставних 
средстава,при чему школа (као што је већ било 
речено ) увелико ради. 
 - 77% наставника сматра да је важно планирати 
одговарајуће моделе, препарате и приручна 
средства, а око 60% тврди да то и ради у својим 
припремама. 
    



-32% наставника не види као важан задатак 
припремање и осмишљавање огледа и вежби. 
Претпоставимо да се овај проценат односи на 
оне наставнике чији предмети не укључују 
извођење огледа или вежби, или тога има у 
мањој мери (општеобразовни предмети). Ипак, 
око 60% наставника сматра то важним задатком 
и реализује га у пракси. 

- Већина наставника сматра да је важно 
поштовати дидактичко-методичка упутства и 
инструкције дате у наставном програму (40% 
”важно“ и 53% “веома важно”).Преко 70% 
наставника се и придржава тих упутстава и 
инструкција. 
 



-68% наставника сматра да је важно израђивати 
наставне материјале потребне за час у сарадњи са 
ученицима; ипак 50% наставника не укључује 
ученике у овај задатак. Стога би у наредном 
периоду требало порадити на указивању на значај 
интерактивне наставе у свим сегментима наставног 
процеса. 
- Преко 80% наставника сматра да је по 
реализованим часовима важно бележити запажања и 
допуне и користити их у следећем припремању. 
Већина наставника (54%) то и чини, али не треба 
занемарити 45% испитаних који тврде да то није 
или је у мањој мери присутно у пракси. Корекције 
часова су пожељне и неопходне, и томе ће се 
 посветити већа пажња. 



.  Преко 90% наставника сматра важним планирање 
коришћења наставних средстава, али око 30% тврди да је то 
мало присутно или уопште није присутно у пракси. Овде се 
поново намеће проблем доступности одговарајућих 
наставних средстава,при чему школа (као што је већ било 
речено ) увелико ради. 

.   77% наставника сматра да је важно планирати одговарајуће 
моделе, препарате и приручна средства, а око 60% тврди 
да то и ради у својим припремама. 

.   32% наставника не види као важан задатак припремање и 
осмишљавање огледа и вежби. Претпоставимо да се овај 
проценат односи на оне наставнике чији предмети не 
укључују извођење огледа или вежби, или тога има у 
мањој мери (општеобразовнипредмети). Ипак, око 60% 
наставника сматра то важним задатком и реализује га у 
пракси. 

.   



  - Већина наставника сматра да је важно поштовати 
дидактичко-методичка упутства и инструкције дате у наставном 
програму (40% ”важно“ и 53% “веома важно”).Преко 70% 
наставника се и придржава тих упутстава и инструкција. 
  - 68% наставника сматра да је важно израђивати наставне 
материјале потребне за час у сарадњи са ученицима; ипак 50% 
наставника не укључује ученике у овај задатак. Стога би у 
наредном периоду требало порадити на указивању на значај 
интерактивне наставе у свим сегментима наставног процеса.--           
-Преко 80% наставника сматра да је по реализованим часовима 
важно бележити запажања и допуне и користити их у следећем 
припремању. Већина наставника (54%) то и чини, али не треба 
занемарити 45% испитаних који тврде да то није или је у 
мањој мери присутно у пракси. Корекције часова су пожељне и 
неопходне, и томе ће се посветити већа пажња. 

 



2.Извештаји са екскурзија 

• Екскурзије реализоване у периоду од 
8.10-20.10 .2008. године. 

 

• Четири правца:-Будва, Будимпешта, 
Врњачка Бања и Бајина Башта. 

 



Правац - Будва 

• Реализована у периоду 8.10-12.10.2008.год. 

• Одељења: П32,Д32,Х32,Д41.   

• Професори: Радивојев Богдан,Ветмић Наташа, 
Цветковић Светислав и Лукић Зорица(вођа 
пута). 

• Екскурзија изведена по плану 



Правац Будимпешта 

• Реализована у периоду од 16.10-19.10.2008. год. 

• Одељења Ц-41,Ц-42,Ц-33,Ц-43. 

• Професори:Мира Зељковић,Смиља Стојнић,Слободан 
Ђорђевић и Валентин Васов(вођа пута). 

• Екскурзија реализована по плану 

  



Правац Бајина Башта 
• Реализована у периоду од 18-20.10.2008. год. 

• Одељења Ц-31,Ц-34,Д-31 

• Професори:Миланка Цвијетиновић-
Гемовић,Милко Госпић и Драгана 
Костић(вођа пута). 

• Екскурзија реализована по плану 



Правац Врњачка Бања 
• Реализована у периоду 14-16.10.2008. год. 

• Одељења П31,П41,Х31,Х41. 

• Професори:Светлана Ђаковић,Маријана 
Артуков,Биљана Ковачевић,Мирјана 
Авакумовић и директор(вођа пута). 

• Екскурзија изведена по плану. 



Извештај: 
• Полазак из Срем. Митровице у 7,30 

• Јагодина(Музеј воштаних фигура) 

• Фабрика за производњу вина –Рубин Крушевац. 

• Манастири: Лазарица,Љубостиња. 

• Смаштај у хотелу Фонтана 

• Обишли смо бању са водичем(упознали смо 
природне лепоте бање) 

• Увече- дискотека 

• Повратак за Срем.Митровицу у12 ,30.Манастир 
Жича. 

• Све похвале Професорима и ученицима. 

 

 



3.Реформа срадњег стручног 
образовања-позиција наше школе. 

• два огледна одељења(надзорник парка и техн.за 
примарну обраду дрвета). 

• тимови за праћење огледа 

• републички координатори 

• сарадња са Министарством просвете(трибине 
Нови Сад,Ваљево,Зајечар).... 

• Пет центара сада има за образовање одраслих и 
још три треба да се формирају(у Ср.Митровици 
један). 

• Проширена делатност школе(елаборат). 



• Припрема се нови закон за средње стручно 
образовање и предлаже се Савет за средње 
стручно образовање. 

 

 



Текућа питања 
• Тромесечје 

• Дежурство наставника 

• Васпитно-дисциплинске мере 

 


