
Промене у школи од 28.02.2007-2011





 690 ученика,распоређено у 34 одељења

 6 одељења  трећег степена 

(месар,шумар,столар,тапетар,ситоштампар, 
произвођач прехрамбених производа).

 Непопуларна занимања

 Школа са два исправна рачунара

 Наставици не користе рачунар

 Око 90 ученика се упућује да понови разред

 Школа без кабинета

 Све слабији упис ученика

 Празни ходници.....



1.Експлозија информација

2.Раст и развој нове технологије

3.Конкуренција



 Први фактор промена је експлозија информација и 
знања у свим областима нашег живота.Зато морамо бити 
константно отворени,у ишчекивању нових 
идеја,информација и знања који могу да вам помогну 
или нашкоде у остваривању ваших циљева.

 Други фактор који управља променама јесте нагли раст и 
развој нове технологије.А брзина технолошких промена 
се свскодневно повећава.Правило каже да је све оно што 
ради све застарело.

 Трећи елемент који управља променама и изискује већу 
флексибилност јесте конкуренција.Наши конкуренти су 
одлучнији и креативнији но што су икад били.Они 
непрестано трагају за начинима да преузму што више 
ученика....Конкуренција постаје све немилосрднија и 
жешћа,само што неки то још не осећају и не виде...Сада 
је самодисциплина потребнија више него икада и само 
од Вас зависи  даљи опстанак...



Прехрамбено-шумарска и хемијска школа од 28 фебруара
2007 године, има новог директора. То је Небојша Огњеновић,
професор стручних прердмета у дрвопрерађивачкој струци.

Рођен је 10 маја 1964 године у Сремској Митровици,
завршио је Шумарски факултет у Београду, одсек прерада дрвета.
У овој школи ради од 1997 године. Бројне су функције које је
обављао и задужења којих се прихватао: подпредседник
републичког одбора Уније синдиката просветних радника; у
програму КАРЦ-2, екстерни је носилац промена, али и
републички координатор за образовне профиле из области
прераде дрвета. Учествовао је у изради планова и програма за
нови образовни профил – техничар за примарну обраду дрвета.

Председник је и Организационог одбора спортских
сусрета просветних радника.

Одлучан, упоран, не одустаје од започетог. Спортски
дух.Нова дужност је још једна провера издржљивости и
способности, само у другачијим околностима.Председник актива
директора средњих школа од маја 2010 године. Степен
успешности се најочигледније показује делима, планирано-
остварено.

Време је судија, а одговорност на сваком појединцу, не
само на директору школе. Целина је апстракција, делови који је
чине су стварни, и од њиховог правилног рада зависи успех
сваког плана и самог колектива као целине.



 Организација

 Тимски рад

 Иновације

 Какав треба да буде наставник

 Ученик

 Директор

 3 фазе

 Савремена школа

 Ако немате визију и циљ-тешко да можете 
нешто променити.



Наставничко веће

7.март 2007. године



-Организација

-Сарадња са родитељима

-Сарадња са локалном средином

-Сарадња са привредом

-Сарадња са удружењем послодаваца

-Сарадња са тржиштем рада

-Промоција школе



 Тимски рад

 Активи

 Одељенска већа

 Педагошки колегијум

 ПП служба(више рада са ученицима)

 Наставничко веће

 Стручно усавршавање наставника

 Семинари-ново учење



 Информатика је у првој години обавезан предмет
,а остале три год. је изборни ,и учи се кроз друге
предмете

 Интернет
 Савремена технологија
 Модерна наставна средства
 Кабинети - основа за успешан и квалитетан рад
 Презентација школе
 Wеб сајт
 Сарадња са школама из иностранства
 Видео надзор
 Непрекидна комуникација са родитељима



 Ентузијаста

 Оперативац

 Стваралац

 Стрпљив у раду

 Да има пажњу свих
ученика

 Модератор

 Да научи ученика ,јер му
је то обавеза

 Да прилагођава
оцењивање ученику

 Да претвара квантитет у
квалитет



 Смисао,задатак и садржај
нашег рада

 Светиња у школи ,јер смо
ми у школи због ученика а
не они због нас

 Мотивисан да стално тежи
вишим циљевима

 Дужан да ствара
позитивну слику о себи

 ...да учествује у тимском
раду

 ...да задовојава своје
потребе у школи

 ...да буде активан



 Енергичан

 Активан

 Друштвен

 Оргиналан

 Одговоран

 Правичан

 Да зна да постави
праве циљеве



 1 фаза-подсмеха

 2 фаза-одобравања

 3 фаза-одушевљења

За стварање овакве школе потребно је 4-6 година.



 Потврда запосленим о квалитету рада

 Афирмација школе

 Квалитетан пренос знања

 Стварање поверења

 Стална организованост свих запослених

 Унапређење знања свих запослених

 Ниједан дан не може бити исти



 Висок
професионализам

 Висока култура рада

 Самодисциплина

 Промоција стварних
вредности

 Опремљеност школе

 Тимски рад

 Стручно усавршавање

 Безбедност



 Смањен број опште образовних предмета

 Ученици уче два језика и четири године информатику

 Више стручних предмета

 Комбинована настава

 Екстерни и интерни носиоци промена

 Координатор огледа

 Опремљен информатички кабинет за оглед

 Опремљене радионице

 Савремена наставна средства

 Стручно усавршавање наставника

 Побољшан квалитет ученика и веће интересовање за 
упис у први разред

 Задовољни ученици!!!!!



 Посета основним школама

 Сајам образовања у Сремској Митровици

 Сајам образовања у Новом Саду(гости на штанду 
Министарства просвете)

 Разни медији: просветни преглед,блиц,М-
новине, сремске новине,дневник,сремска 
телевизија,РТС-1,

 Отварање радионице

 Отварање стакленика и расадника у школи

 Отварање теретане

 Дан спорта у школи

 22.април –Дан школе



 Опремање кабинета(информатике,физике, Ликоно,  
Српски језик,хемије....

 Опремање радионица

 10 кабинета-видео-бим рачунар

 Теретана

 50 рачунара

 Интернет

 Набавка књига,250 годишње

 Уређење школског простора

 Набавка учила,намештаја,



 Техничар за грфичку припрему

 Техничар за примарну обраду дрвета-оглед

 Техничар за ловство и рибарство-оглед



Наш први семинар



 Спорт у школи

 Екскурзије наставника

 Екскурзије учника

 Школска такмичења

 Дан спорта у школи

 Дан школе

 Дан планете земље.....



 Школски одбор

 Наставничко веће

 Ученички парламент

 Слике из Розенхајма и Хановера

 Посета министарке за спорт и градоначелника











 Гете”Најважније ствари се никада не смеју 
наћи на милост и немилост најмање важних”.

 Чувајте се сваког проблема за који постоји 
само једна дефиниција и једно решење!

 Од свих тужних речи које се сјезика ил пера 
могу слити најтужније су ове:”можда је могло 
бити”.

 Галилеј”Човека не можете научити,можете 
да му помогнете да то пронађе у себи”.

 Тешкоће не долазе да би нас мучиле него да 
би нас поучиле



Прехрамбено-шумарска и хемијска школа од 28 фебруара 2007
године, има новог директора. То је Небојша Огњеновић, професор
стручних прердмета у дрвопрерађивачкој струци.

Рођен је 10 маја 1964 године у Сремској Митровици, завршио је
Шумарски факултет у Београду, одсек прерада дрвета. У овој школи
ради од 1997 године. Бројне су функције које је обављао и задужења
којих се прихватао: подпредседник републичког одбора Уније
синдиката просветних радника; у програму КАРЦ-2, екстерни је
носилац промена, али и републички координатор за образовне
профиле из области прераде дрвета. Учествовао је у изради планова
и програма за нови образовни профил – техничар за примарну обраду
дрвета.

Председник је и Организационог одбора спортских сусрета
просветних радника.

Одлучан, упоран, не одустаје од започетог. Спортски дух.Нова
дужност је још једна провера издржљивости и способности, само у
другачијим околностима.Председник актива директора средњих
школа од маја 2010 године. Степен успешности се најочигледније
показује делима, планирано-остварено.

Време је судија, а одговорност на сваком појединцу, не само на
директору школе. Целина је апстракција, делови који је чине су
стварни, и од њиховог правилног рада зависи успех сваког плана и
самог колектива као целине.



 Тражио сам снагу   

а Бог ми је дао потешкоће 

које су ме оснажиле

Тражио сам мудрост

а Бог ми је дао проблеме

које је требало решити

Тражио сам богатство

а Бог ми је дао ум итело

да могу радити

Тражио сам храброст

а Бог ми је дао препреке

које је требало савладати

Тражио сам љубав

А Бог ми је дао људе 

Којима је требало помоћи

Тражио сам услуге 

А  Бог ми је дао прилике

Нисам добио ништа 

Од тога што сам тражио

Али сам добио све што ми је 
требало.

Монах Калист



 Највећи непријетељи успеха и среће су 
негативне емоције,било које 
врсте.Негативне емоције су увек наносиле 
више штете појединцима и друштвима него 
све почасти у историји.



 Све што радимо,радимо да би смо зарадили 
поштовање  других људи,или у најмању руку да би 
смо избегли да то поштовање изгубимо.(Углед 
школе)

 Без прихватања потпуне личне одговорности није 
могућ  потпун напредак.

 Да би  ум остао позитиван,одбијте да критикујете, 
жалите се или осуђујете друге људе за било 
шта.Позитивне емоције нам дају снагу а негативне 
узимају.

 Успешни ћемо бити само ако размишљамо неколико 
година унапред ,уз истовремено доношење одлука у 
садашњости! 

 Саму суштину нашег бића чини наш систем 
вредности.

 Сам систем вредности одређује наша уверења о нама 
и свету који нас окружује ! 



 Како ћемо напредовати зависи какав је наш 
систем вредности: -позитиван или негативан

 Позитиван систем вредности(чинићете добре 
ствари,бићете добри,ведри,позитивни,и 
орјентисани према будућности.Тражићете добро 
и пружаћете добро.

 Најсрећнији смо управо онда када се оно чиме се 
споља бавимо,поклапа снашим унутрашњим 
системом вредности.(мирна савест).

 Који је данас наш систем вредности?

 Ако верујемо у вредности као што су интегритет, 
вредан рад,поузданост,креативност,иницијатива 
и добро слагање са другим људима(тимски 
рад),можемо да стигнемо до нашег циља!



 Свака особа је способна да се истакне у нечему у 
некој области.Ваш задатак као савременог 
наставника, није само да научите ученика  већ и  да 
установите која је интелигенција посреди.

 Наша уверења се увек манифестују кроз наше речи 
и дела.Чињеница је да наш ниво знања и 
стручности  данас застарева више него икада 
пре.Данас је потребно да идентификујемо знање 
које нам је потребно тј.која су то додатна 
знања,стручност и информације које ће нам бити 
потребне да би у месецима и годинама које долазе 
постали што бољи у својој бранши.

 Непрестано учење је минималан захтев за успех у 
свим областима.

 Најважније је реалност и истина!

 Негујте своју природу(Свака особа има талента 
,али је за стручност потребан напоран рад). 



 Све што више дајете од себе,не очекивајући ништа 
за узврат,то више ће вам се вратити из 
најнеочекиванијих извора.

 Ако желимо да стигнемо до циља мораћемо да 
убудуће поставимо високе стандарде и одбијемо 
сваки компромис .

 Треба да настојимо да нађемо начина да олакшамо 
извођење наставе и омогућимо да сваки час буде 
другачији.

 Да би смо успешно стигли до циља потребно је да 
сви уложимо велики напор,и надам се да смо тога 
свесни а то је цена коју морамо да платимо,због 
успешније будућности .Јер само они који не могу да 
се сете прошлости ,осуђени су да је понове!

 Најважнији квалитет потребан за успех је 
самодисциплина!Ако не постајете бољи,постајете 
лошији.



 Наше самопоштовање и здравље наше личност су 
директно повезани.Што више волимо и поштујемо себе 
,то више волимо и поштујемо друге.Што себе сматрате 
вреднијом и значајнијом личношћу,тиме исто тако и 
друге више цените и уважавате.Сви они који изузетно 
поштују себе могу на неки начин да се сложе са сваким 
на било ком месту и у било којој ситуацији.Они који 
недовољно поштују себе могу да се сложе  тек са 
неколико људи и не задуго.Њихово самопоштовање се 
манифестује у 
виду:љутње,нетрпељивости,критиковања, 
подсмевања,ружних 
речи,омаловажавања,понижавања и свађања са другим 
људима или подстицање других људи на свађу.



 Сви ми сматрамо да смо,или осећамо да смо,или осећамо да 
смо,или бисмо желели да будемо здраве личности.

 Постоји много дефинициа здраве личности:
1.Ми смо здрава личност у оној мери у којој свесно у сваком 

човеку и свакој ситуацији сагледавамо оно што је добро. 
(Зашто су Јапанци успешни,за разлику од нас?).

2.Ми смо здрава личност у оној мери у којој можемо лаког 
срца да опростимо људима који су нас на неки начин 
увредили(Истински здрави људи не мрзе,нити их дуго држи 
бес...).

3.Ми смо здрава личност у оном степену у којем лако 
излазите на крај са најразличитијим типовима људи.Свако 
може да се сложи са неколико људи.Увек можете да се сложите 
са људима који су вама слични,било да су позитивни или 
негативни.

 Постоје људи са различитим темпераментом,карактером, 
различитим  ставовима,системом вредности и различитим 
мишљењима.(Све то треба саслушати,разумети и донети 
одлуку).    (захтеви,критике,примедбе,питања....).



 Најбољи начин  се састоји у томе да ви поштујете њу.

 Да ви верујете тој особи.

 Кад год покажете да верујете другој особи или да имате 
поверења у другу особу она ће вам узвратити поверењем  
(поверење се годинама стиче а поништи за секунд).Добијате 
оно што дајете!Оно чиме зрачите то вам се и враћа!

 Наша природа је тако осмишљена да све оно што радите 
другој особи има повратни утицај на саме нас!

 Многи су говорили зашто то и толико радимо,пуно је седница 
н.в.,нама то није потребно...а ја сам одговарао”Свиђате ми се 
због тога што се осећам веома задовољан самим собом када 
сам у вашем друштву”.Најуспешнији и најсрећнији људи су 
они који чине да се људи осећају самим собом у њиховом 
присуству.



 Када кроз живот идете трудећи се да код других људи 
ојачате смопоштовање,пружаће вам се безбројне 
шансе,а људи ће вам помагати на такав начин какав 
никада нисте могли ни да замислите.

 “Свако добро се добрим враћа”!


