
Наставничко веће

13.02.2018.године у 18 и 30 часова

Акција је права мера успеха!



Дневни ред:
1.Анализа плана уписа за школску 

2018/19.годину,измене и допуне

2.Обуке запослених у образовању  
за примену општих стандарда у 
делу општеобразовних предмета..

3.Маркетинг школе

4.Текућа питања





1.Анализа плана уписа за школску 
2018/19.годину,измене и допуне

• 7. одељења

• Прошле године 6 одељења 139 ученика

• Упис 77,22 %

• 17 ученика више на нивоу Општине

• Правила за предлог плана уписа:

-Повећати бр.ученика у Гимназији

-Где нема већег броја ученика бр.одељења исти

-Не  може се гасити трећи а уписивати четврти 
степен , обрнуто може



• Зато што могу и што се усуђују да о
свачему свашта кажу,,они мисле да све
знају.

• Врлине једног човјека ми примамо и
цијенимо потпуно само ако нам се указују у
облику који одговара нашим схватањима и
склоностима.

Иво Андрић



Три варијанте:

1.Да оставимо 7 одељења и да нам Школска 
управа укине једно одељење и остане 6,а 
затим Покрајнски секретаријат укине 
одељење које нисмо имали прошле године 
остаје 5.(Привредна комора –писмо о намерама)

2. Немамо право да уместо трећег степена 
упишемо четврти

3.Да сами ове године доставимо исти број 
одељења као и прошле...



Маркетинг школе

• Предлози актива

• Дискусија



• Када виђамо увек иста лица, на крају она
постају део нашег живота. А када постану
део нашег живота, онда желе и да нам га
измене. И ако не буде по њиховом, није
им право. Јер, сваки човек има тачну
представу како би требало да живимо свој
живот. А никад немају појма како треба да
проживе сопствени живот.



Текућа питања:

• Школска слава-похвале

• Сајам образовања у Новом Саду 8-10.марта

• Дуално образовање 2019/20

• Државни празник 15 и 16 .02.2018.године

• Екстерна евалуација

• Молбе



Дуално образовање

• Све компаније чланови привредне коморе

• Писмо о намерама попунјавају компаније

• Привредна комора шаље Министарству

• Потребе привреде-упис ученика

• Новчана надокнада,превоз и топли оброк 

• Запослење?

• Секције при комори



Мини распуст

• 15 и 16.фебруар Државни празник

• Почетак наставе 19.фебруара 2018.год-
Шумарска и дрвопрерађивачка струка  
преподневна смена.



ПИТАЊА ЗА ДИРЕКТОРА?



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


