
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

22.03.2018.године у 18 и 30 часова

Не постоји ништа важније од образовања. Ту је улог највећи. 
Наша будућност зависи од квалитетног образовања у

садашњости. – Арнолд Шварценегер

Реад море хттп://едукаци



ДНЕВНИ РЕД:
1.Анализа постигнућа ученика на крају 

3.класификационог периода Школске 
2017/18.године

2. Анализа изостанака ученика на крају 

3. класификационог периода школске 
2017/18. године 

3.Формирање тима за за заштиту ученика од  
насиља,злостављања и занемаривања.

4.Дуално образовање

5.Ван-наставне активности

6.Текућа питања





1. Анализа постигнућа ученика на крају 3.
класификационог периода школске 2017/2018. 

године

• На почетку школске године уписано је 437
ученика, а на крају 3. класификационог

периода број ученика износи 421.
• Позитиван успех је постигло 191 ученик,

односно 45,37% ученика (прошле школске
године пролазност је била 55,53% што значи
да је ове школске године пролазност мања за
10,16%).



Недовољан успех има 207 ученика или 49,17 %. 

Од тога:

• Са једном недовољном 92 ученика или 21,85%

• Са две недовољне 46 ученика или 10,93%

• Са три и више недовољних оцена 69 ученика 
16,39%



Укупн број недовољних оцена на нивоу школе 
је 441 што је 1,05 по ученику ( прошле школске 
године било је укупно 391 оцена или 0,83 по 
ученику).



Највећу пролазност има:

Струка Пролазност

1. Прехрамбена 45,83%

2. Шумарска 45,69%

3. Хемијска 45,10%

4. Дрвопрерађивачка 44,86%

ПРОЛАЗНОСТ ПО СТРУКАМА



1. Ц43 100,00 % 
2. Ц33 78,57 %
3. Х32 77,78 %
4. П41 66,67 %
5. Х42 63,16 %

1. П22 0,00 %
2. Х31 8,70 %
3. Д42 14,29 %
4. Ц42 16,67 %
5. Ц32 18,18 %

НАЈВЕЋУ ПРОЛАЗНОСТ ИМА: НАЈМАЊУ ПРОЛАЗНОСТ ИМА:

ПРОЛАЗНОСТ ПО ОДЕЉЕЊИМА

Неоцењено је 23 ученика или 5,46%.



2. Изостанци ученика на на крају 3.
класификационог периода 2017/2018. године

• Укупан број изостанака на крају 3.
класификационог периода на нивоу школе је
4436, односно 10,5 по ученику (прошле
школске године у истом периоду тај број је
износио 5666 или 12,5% изостанка по
ученику).

1. Оправдани: 4186(9,43 изостанака по уч.)

2. Неоправдани: 250 (1,08 изостанака по уч.)



3.Формирање тима за заштиту 
ученика од  насиља,злостављања и 

занемаривања.



4.Дуално образовање

• Четири одељења-Прехрамбени техничар

-Месар

-Оператер за израду намештаја

-Tехничар за обликовање намештаја

• Тимови за одељења у дуалном образовању

-Избор чланова тима



Шта обухвата дуално образовање?
• Потписани уговори између:

-Компаније и школе

-Родитеља ученика и школе

-Родитеља ученика и компаније

• Финансијска надокнада на рачун родитеља

• Обезбеђен превоз за ученике

• Обезбеђен топли оброк

• Сигуран посао???

• Договор око личног доходка....



Промоција дуалног образовања:

• Дух младости у априлу

• Спот

• Телевизија

• Новине

• Посета Основним школама-родитељски 
састанци

• Флајери

• Тимови за дуално образовање 



4.Ван-наставне активности
• Акциони план ??
• Дан шума
• Дан школе
• Дух младости-промоција дуалног образовања
• Дан вода 
• Дан земље планете
• Драмска секција
• Књижевна олимпијада
• Такмичење из Српског језика
• Школска такмичења(Српског језика,техничког цртања...
• Републичка такмичења
• Међународна такмичења
• Спортска такмичења...
• Сајт школе
• Извештаји о реализацији акционог плана 



Педагошки колегијум

Директор Председници стручних 
већа:

-Хемијска струка
-Прехрамбена струка

-Шумарска струка
-Дрвопрерађивачка 

струка
-Српски и енглески 

језик
-Друштвене науке

-Физичо и здравствено 
васпитање

Педагог -Дуално 
образовање

Предлози актива
Акциони план  актива

Извештаји о 
реализацији рада...

Потребе актива
Анализа рада...
Потпис уговора

Реализација практичне 
наставе

Реализација блок 
наставе

Састанци 
2 до 3 пута 
месечно....



Педагошки колегијум-Тимски рад

• Тимски рад значи, да радимо сви заједно и
тражимо најбољи начин да
функционишемо на путу до крајњег циља.

• Немојте лимитирати децу само на оно што
сте ви научили, јер деца су рођена у другом
времену.



Који су проблеми рада актива?



Проблеми рада актива?

• Тимски рад

• Неодговорност појединих чланова већа

• Рад у више школа

• Наставници са искуством

• Млади наставници

• Нерад појединаца

• Критика и пребацивање одговорности

• .....



5.Текућа питања
• Петак 23.03.2018. године - Настава за обе смене биће држана 

пре подне од 7 и 15 до 13.00.час.

• Семинар-петак од 13.05 до  19.00. часова

-субота од 9.00 до 16.00. часова

• Такмичење из Српског језика -субота од 9 и 30

• Пролећни распуст – од 30. марта до 9.априла 2018. године

• -Настава почиње 10.априла 2018.(уторак),пре подневна смена Шумарска и 
дрвопрерађивачка струка

• Школско такмичење дрвопрерађивачке струке 26. и 
27. март 2018.године

• Такмичење у предузетништву-27.март у 11.00 часова у Општини

• Такмичење драмске секције – 30.март у позоришту

• Дан школе-Формирање тима

• Маркетинг Школе-Формирање тима



ПИТАЊА ЗА ДИРЕКТОРА?



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


