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Активности које су везане за рад школе на основу

З А К О Н А

О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Развојни план школе
Члан 9.

Школа доноси развојни план у складу са Законом и овим законом (Сл. Гласник РС
бр.55/2013).

Развојни план школе садржи и:

1. Мерe унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на
матурском испиту

2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је
потребна додатна подршка

3. План рада са талентованим и надареним ученицима
4. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и

родитељима
5. Мере превенције осипања ученика
6. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који

превазилазе садржај појединих наставних предмета
7. План припреме за матурски испит
8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
9. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
10. План укључивања родитеља/старатеља у рад школе
11. План сарадње са другим школама и установама
12. Друга питања од значаја за развој школе

Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојног плана. Развојни план
служи као ослонац за израду школског програма и годишњег плана рада школе.
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1. Мерe унапређивања образовно-васпитног рада на основу
анализе резултата ученика на матурском испиту

Циљ:

 Унапређивање учења и квалитета наставе
 Унапређивање учења и постигнућа ученика на матурском испиту
 Усвајање трајних и применљивих знања

Задаци :

 Подизање квалитета наставе и ваннаставних активности
 Подизање квалитета реализације практичне наставе
 Реализација активности везаних за припрему за полагање матурских испита,

провера школских постигнућа током године и праћење напредовања ученика
 Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима који спорије напредују

Активности Носиоци Време Очекивани
резултати

Стручно
усавршавање
наставника и
примена стечених
знања у настави

Директор и
руководиоци
стручних
већа

Током школске
године

Квалитетнија
настава

Организација
угледних и огледних
часова кроз
повезивање
наставних садржаја
различитих предмета

Предметни
наставници

Током школске
године

Функционално
повезивање
школских
предмета

Већа примена
интерактивних
метода и техника
рада

Предметни
наставници

Током школске
године

Активније
учешће
ученика у
наставном
процесу
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Израда плана
унапређења
квалитета практичне
наставе и
лабораторијских
вежби уз
максимално
коришћење
постојећих ресурса

Наставници
стручних
предмета,
стручна већа

август
Квалитетнија
практична
настава

Планирање и
организација
пројеката практичне
примене знања

Наставници
стручних
предмета,
стручна већа

Септембар и
током школске
године

Боља примена
стечених
знања у
пракси

Веће укључивање
ученика у израду
пројеката и вођење
акција практичне
примене наученог

Одељењске
старешине,
Наставници
стручних
предмета

Током школске
године

Боље
мотивисање
ученика и
њихово веће
ангажовање

Појачан менторски
рад Ментори Током школске

године

Боља
ученичка
постигнућа

Повећање подршке
ученицима за
самостално учење и
коришћење
различитих извора
знања

Сви
наставници

Током школске
године

Стицање
компетенција
за
целоживотно
учење

Праћење
напредовања
ученика и
организовање
наставе у складу са
тим

Сви
наставници

Током школске
године

Ефикасније
учење

Пружање повратне
информације и
упутстава за даљи
рад, посебно
ученицима који
спорије напредују

Сви
наставници

Током школске
године

Боље
мотивисање
ученика
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2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика
подршке и разумних прилагођавања и квалитета

образовања и васпитања за децу и ученике којима је
потребна додатна подршка

Активност Носиоци активности Време
реализације

Израда плана и програма рада школског Тима за
ИО

Чланови Тим за ИО Јун, август

Идентификација ученика из осетљивих група и
даровитих ученика

ПП служба, разредне
старешине

Септембар-
октобар-
новембар

Формирање мини тимова за ученике којима је
потребна додатна подршка

Чланови Тима за ИО
родитељи На крају I

тромесечја

Израда плана рада и педагошког профила за ученике из
осетљивих група и за даровите ученике

Педагошки колегијум
Тим за ИО На крају I

тромесечја

Укључивање ученика којима је потребна додатна
подршка у школске ативности: ваннаставне

активности, тимове, школске акције и пројекте
Сви наставници и педагог У току године

Сарадња са Итерресорном комисијом, другим
школама, установама, удружењима и појединцима у

циљу унапређења квалитета пружања додатне подршке
ученицима

Чланови Тима за ИО У току године

Иницирање и остваривање едукације наставника за
квалитетнији рад са децом којима  је птребна посебна

подршка

Чланови Тима за ИО,
Директор У току године

Набавка стручне литературе за рад са ученицима из
осетљивих група

Библиотекар, ПП
служба У току године

Праћење, евалуација, ревидирање ИОП-а
Чланови Тима за ИО
Педагошки колегијум

На крају II, III и
IV тром.
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3. План рада са талентованим и надареним ученицима

Надареност је свеукупна натпросечна способност за решавање појединих проблема, јер
надарена особа брже, лакше и боље решава поједине сложене проблеме у односу на друге. Таленат
је даровитост у ужем смислу тј. развијена специфична способност која омогућава брзо и лако
стицање неке вештине, као и високо постигнуће на одређеном пољу.

Неопходно је у образовању примењивати иновативне моделе организовања и стицања
квалитетног и трајног знања за све категорије ученика, који истовремено омогућавају развијање и
способности учења и способности критичког и стваралачког мишљења, посебно код
најдаровитијих.

Да би се пружила подршка напредовању даровитих ученика, потребан је већи ангажман,
као и домишљатост наставника у раду са њима.

Рад са даровитим ученицима се одвија кроз следеће етапе:

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Потребно је да наставници добро познају:

 различите карактеристике и типове даровите деце,
 специфичне образовне потребе и могуће проблеме у редовном школовању (досађује се,

негативан став према школи, ослабљена мотивација...).

Након препознавања надарених ученика наставник сигнализира одељењском старешини,
родитељу, психолошко-педагошкој служби, Стручном тиму за инклузивно образовање. Могу се за
селекцију у неким случајевима користити и различита тестирања, где би се укључили наставници,
одељењске старешине, родитељи, ученици, стручни сарадници.

ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА (ВИДОВИ ПОДРШКЕ):

Обогаћивање програма и диференцијација курикулума, било кроз индивидуализацију, било
кроз ИОП за даровите ученике.

Када се изврши идентификација ученика и одреди се степен/ниво на коме ће се радити са
њима, планиране активности могу бити следеће, зависно од конкретног случаја:

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

 слободне активности (секције)
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 додатна настава из појединих предмета
 самосталан рад код куће
 онлајн учење
 истраживачке станице, семинари, фестивал науке и слично

АКТИВНОСТИ У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ

 коришћење различитих уџбеника или материјала преко интернета
 могућност да брже прође кроз базично градиво
 самосталан истраживачки рад
 рад са ментором
 сложенији задаци и виши нивои знања
 задаци који омогућавају различите приступе и различита решења
 обезбедити наставу која садржи анализу и синтезу у учењу наставних садржаја
 развој способности логичког и стваралачког мишљења
 коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави
 флексибилни временско-просторни услови за рад
 едукативни излети и посете различитим институцијама
 гостујући предавачи

Ради успешне реализације потребно је на нивоу школе, као и код сваког наставника
подстицати ауторитет који се гради на стручности, а не на позицији моћи, као и развијати код
ученика доживљај да се његове способности виде, цене и подржавају, као и прилику да
комуницира са вршњацима сличним њему.

МОТИВИСАЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ И НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА

 добијање одређених повластица (кроз оцену или други облик награде) за резултате на
такмичењима, иновације или изузетне резултате у неком другом облику активности

 јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, сајт школе, онлајн ученички клуб и друге медије
 укључивање у презентацију школе
 вршњачка едукација тј. постављање у улогу предавача и оних који едукују друге ученике
 вођење часа...

Посебан нагласак треба ставити на активну употребу стеченог знања, тј. на самосталну
продукцију, на видљиве резултате рада; на процену рада и успостављање критеријума
успешности; на унутрашње задовољство, на осећај постигнућа и поноса због раста сазнања,
развоја способности и овладавања одређеним областима. Тиме би се показала општа и специфична
брига за напредовање надарене деце.
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4. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу
ученицима, наставницима и родитељима

Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: унапређивање безбедности
ученика, повећање квалитета рада у установи, и, дугорочно, стицање вештина наопходних
за конструктиван и ненасилан начин решавања будућих животних проблема.
Повећавањем сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима доприноси се
квалитетнијем васпитању и образовању ученика.

Активност Носиоци активности Време
реализације

Формирање Ученичког парламента Координатор Ученичког
парламента

Септембар

Доношење правила понашања на нивоу школе,

редефинисање постојећих правила

Чланови Тима за
заштиту, одељенске
старешине

Октобар

Укључивање Савета родитеља у рад Тима за заштиту Координатор Тима за
заштиту

Октобар и
током школске
године

Сајам науке ''Наук није баук' Колектив Април

Вршњачке едукације Чланови ученичког
парламента

Децембар и
током школске
године

Организација учешћа ученика у спортским турнирима Тим за заштиту у
сарадњи са предметним
наставницима

Током целе
школске
године

Организација учешћа ученика у  хуманиратним акцијама Тим за заштиту у
сарадњи са предметним
наставницима

Током целе
школске
године

Праћење безбедносне ситуације Тим за заштиту,
одељенске старешине,
предметни наставници,
помоћно особље

Током целе
школске
године

Превенција насиља кроз наставне садржаје одељенске старешине,
предметни наставници

Током целе
школске
године

Сарадња са локалном заједницом на нивоу општине и
града

Директор школе Током целе
школске
године
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Предавања и трибине на тему превенције насиља у
оранизацији полиције, дома здравља, спортских
организација

Директор школе Током целе
школске
године

Сарадња са Ученичким парламентом и осталим тимовима
у школи

Тим за заштиту Током целе
школ. године

Укључивање родитеља у активности Одељењске старешине,
Предметни наставници

Током целе
школ. године

5. Мере превенције осипања ученика

Активност Носиоци активности Време
реализације

Ангажовање у професионалном информисању
ученика основних школа

Стручна већа, педагошко-
психолошка служба

У току школске
године

Припрема флајера-информатора
Новинарска секција 2. полугодиште

Реализација промотивног филма о школи
Секција за мултимедије 2. полугодиште

Сарадња са основним школама из окружења
Директор У току школске

године

Промотивне посете основним школама
Стручна већа април

Организовање посета основаца нашој школи Помоћник директора,
педагог мај

Реализација такмичења Тесла Инфо куп за
ученике основних школа

Тим за реализацију
такмичења ТИК

2. полуг.

Извештавање о постигнутим резултатима и
афирмисање науке

Тим за реализацију
такмичења ТИК

У току школске
године

Хуманитарне акције Ученички парламент У току школске
године

Наградни конкурси за основце Библиотечка секција Током Теслине
недеље

Дани отворених врата Стручна већа У току школске
године
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6. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и
васпитања који превазилазе садржај појединих наставних

предмета

Активност Носиоци активности Време
реализације

Организовање ваннаставних активности
различитих садржаја

Наставници
У току школске
године

Ангажовање већег броја наставника и ученика у
раду секција

Наставници и ученици
У току школске
године

Планирање оптималног коришћења
расположивих наставних средстава Стручна већа У току школске

године

Организација интерних стручних предавања

-

- предавања из области електротехнике,
машинства и информационих технологија
за наставнике и ученике

Стручна већа У току школске
године

Израда и ажурирање школског сајта Одговорни наставник У току школске
године

Припрема школског часописа у електронском
облику и његово постављање на сајт школе

Руководилац новинарске
секције

У току школске
године

Информисање ученика преко школског сајта
Наставници У току школске

године

Реализација такмичења и извештавање о
постигнутим резултатима Ментори У току школске

године

7. План припреме за реализацију матурских испита

Активност Носиоци активности Време
реализације

Дефинисање начина полагања матурског испита
годишњим планом Помоћник директора Јун, август

Утврђивање датума за полагање матурских испита
годишњим планом

Директор август

Утврђивање комисија за полагање матурских испита
годишњим планом

Директор август
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Упознавање ученика четвртог разреда са структуром
и организацијом матурских испита

Одељењске старешине септембар

Упознавање родитеља на родитељским састанцима
са структуром и организацијом матурских испита

Одељењске старешине новембар

Утврђивање и објављивање тема за израду
матурских радова у лабораторијама и на сајту

школе

Предметни
наставници
- ментори

Јануар,
фебруар

Анкетирање ученика – опредељивање за изборни
предмет и предмет из ког раде практичан рад

Одељењске старешине март

Израда спискова ученика према опредељењима за
изборни предмет и предмет из ког раде практичан

рад

Психолошко-педагошка
служба април

Припремна настава за израду матурских практичних
радова и консултације за изборни предмет

Ментори мај

Завршне консултације за полагање матурских
испита Ментори Задња седмица

у мају

Реализација матурских испита Комисије за полагање
матурских испита

Јун, август
(према

утврђеним
датумима)

Извештавање о резултатима полагања матурских
испита Одељењске старешине

Јун, август (на
седницама

Настав. већа)

Начин полагања матурског испита

Матурски испит полаже редовни и ванредни ученик на крају стицања
четворогодишњег образовања, а који је позитивно оцењен из свих наставних предмета.
Матурски испит се састоји из два дела, и то :

1. Заједничког дела за све образовне профиле

2. Посебног дела за сваки образовни профил
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Припремна настава се реализује у склопу консултација за израду матурских
практичних радова и консултација изборних предмета 5% од укупног фонда часова по
предмету.

Заједнички део матурског испита

Српски језик и књижевност се полаже писмено према четворогодишњем програму
који је ученик завршио, с тим што комисија за полагање испита утврђује листу од 4 теме,
од којих ученик бира једну тему за испит. Писмени део испита из Српског језика и
књижевности траје 4 сата.

Посебни део матурског испита

Посебни део матурског испита се састоји из два дела, и то :

1. Матурског практичног рада

2. Усменог испита из изборног предмета

Матурски практични рад се састоји из израде пројекта, дела машине, уређаја,
инсталације и слично, утврђивања квара или исправности дела машине, уређаја,
инсталације и слично, као и њиховог сервисирања.

Ученик се опредељује за један од предмета из наставног плана и програма
карактеристичних за образовни профил, и то:

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

1. Рачунари

2. Програмирање

3. Основе аутоматског управљања

4. Рачунарске мреже и комуникације

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
1. Електронски појачавачи

2. Електронски медицински уређаји

3. Рачунари и програмирање
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4. Високофреквенцијска електроника

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
1. Расхладни уређаји

2. Електротермички уређаји

3. Основе аутоматског управљања

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Електричне инсталације и осветљење

2. Пројектовање електричних инсталација и осветљења

3. Обновљиви извори енергије

4. Електричне мреже

5. Електрична постројења

6. Електричне машине

7. Основе аутоматског управљања

Матурски практични рад се оцењује бројчаном оценом, а списак утврђених
задатака се обавезно објављује на огласној табли у лабораторији, и то најкасније до краја
месеца фебруара.

Ученик врши одбрану матурског практичног рада, даје потребна објашњења о
концепцији и о начину израде, као и о методама, поступцима и фазама реализације.

Ученик је у обавези да има писани део матурског практичног рада који се израђује
у три истоветна примерка и без кога ученик не може пријавити, а самим тим ни изаћи на
матурски испит.

Усмени испит из изборног предмета ученик полаже након полагања матурског
практичног рада, тако што се за сваки образовни профил наставним планом и програмом
рада утврђује списак изборних предмета, а ученик се опредељује за један са листе
утврђених предмета, и то :
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 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
1. Математика

2. Електрична мерења и Мерења у електроници

3. Електроника

4. Рачунари

5. Програмирање

6. Основе аутоматског управљања

7. Рачунарске мреже и комуникације

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
1. Математика

2. Мерења у електроници

3. Електроника

4. Електронски појачавачи

5. Електронски медицински уређаји

6. Рачунари и програмирање

7. Високофреквенцијска електроника

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
1. Математика

2. Мерења у електроенергетици

3. Енергетска електроника

4. Електричне машине са испитивањем

5. Електромоторни погон

6. Расхладни уређаји

7. Електротермички уређаји

8. Основе аутоматског управљања
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 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Математика

2. Мерења у електроенергетици

3. Електроника у енергетици

4. Електричне машине

5. Основе аутоматског управљања

6. Електричне инсталације и осветљење

7. Електричне мреже

8. Електрична постројења

Ученик има право да полаже матурски испит по редовном поступку у два испитна
рока, односно у јунском и у августовском.

Ученик је положио матурски испит ако је и из заједничког и из посебног дела
матурског испита добио позитивне оцене. Општи успех на матурском испиту се исказује
једном оценом, као аритметичка средња вредност добијених оцена на појединим деловима
испита.

Ученик који је на матурском испиту добио једну или две недовољне оцене полаже
поправни, односно поправне испите. Ако је ученик добио недовољну оцену на матурском
практичном раду, извлачи нови задатак и понавља цео поступак израде и одбране рада.

Уколико ученик не положи поправни, односно поправне испите, упуђује се на
поновно полагање тих испита, али у својству ванредног ученика.

Ученик није положио матурски испит ако одустане у току самог полагања, ако не
изађе на неки од делова испита или ако добије три недовољне оцене на свим деловима
матурског испита.
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План припреме за матурски испит за образовни профил техничар
мехатронике-оглед

Матурски испит за ученике који су се школовали по огледном програму за
образовнипрофилтехничар мехатронике-оглед, састоји се од три независна испита:

 испит из српског језика,
 испит за проверу стручно–теоријских знања;
 матурски практични рад.

План припреме ученика за полагање матурског испита по месецима

СЕПТЕМБАР

Упознати ученике са:
 структуром,
 организацијом матурског испита,
 начином оцењивања

ОКТОБАР

На родитељском састанку упознати родитеље са новим концептом матурског испита и са:
 структуром,
 организацијом матурског испита,
 начином оцењивања

ЈАНУАР-ФЕБРУАР

 Поделити ученицима „ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД“,
2014.година.

 Провера исправности свих уређаја неопходних за практичну проверу стручних
компетенција ученика

 Новопридошле наставнике увести у структуру и организацију  матурског испита,
поделити материјал.

МАРТ-АПРИЛ

 Припрема за практичан део матурског испита у оквиру редовне наставе и у оквиру
предмета:
 Одржавање и монтажа мехатронских система
 Тестирање и дијагностика мехатронских система
 Програмабилни логички контролери

 Анкетирање и одређивање чланова комисија за матурски испит из реда социјалних
партнера, послати податке центру за стручно образовање и образовање одраслих
ради провере података.
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АПРИЛ-МАЈ
 Припрема за полагање теоријског теста ученика у оквиру редовне наставе и у

оквиру предмета:
 Хидрауличке и пнеуматске компоненте, наставници: Стаменковић Дејан,

Павловић Драган, предвиђен фонд часова: 4 часа, реализовати у оквиру
додатне наставе

 Електрични погон и опрема у мехатроници,наставник: Крстић Саша,
предвиђен фонд часова: 6 часова, реализовати у оквиру додатне наставе

 Системи аутоматског управљања, наставник: Андреја Пешић, предвиђен
фонд часова: 5 часова, реализовати у оквиру додатне наставе

 Машински елементи, наставник: Стаменковић Дејан, предвиђен фонд
часова: 5 часова, реализовати у оквиру додатне наставе

 Програмабилни логички контролери, наставник: Мирослав Пејчић,
предвиђен фонд часова: 5 часова, реализовати у оквиру додатне наставе

Припрема се састоји у решавању задатака из Збирке теоријских задатака за матурски
испит – Анекс 2.
Фонд часова је одређен на бази досадашњег искуства, а уколико постоји потреба, број
часова се може повећати ( с обзиром на напредовање ученика).

МАЈ
 У оквиру блок – наставе припрема за практичан део матурског испита у оквиру

предмета:
 Одржавање и монтажа мехатронских система
 Тестирање и дијагностика мехатронских система
 Програмабилни логички контролери

 почетком маја месеца, од републичког координатора за техничара мехатронике уз
сагласност центра за стручно образовање и образовање одраслих добија се датум
полагања Теоријског теста  који је обавезан за све школе на територији Републике
Србије. Истог дана у заказано време спроводи се тест.

 Сачинити сатницу полагања испита, усаглашеном са датумима полагања матурског
испита из српског језика и књижевности, теоријског теста и провере практичних
задатака, сатницу информисања ученика о току и резултатима испита

 Унос података ученика неопходних као припрему за штампање Уверења које је
саставни део дипломе ученика

ЈУН
 Зависно од датума полагања ТЕОРИЈСКОГ ТЕСТА  одредиће се испити из осталих

делова матурског испита:
 Матурски испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
 ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКА ЗНАЊА

 Пре теоријског испита извлачење задатака за проверу практичних
задатака испред комисије

 ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАТАКА и проверу компетенција
ученика (организује се у два дана с обзиром на број ученика и капацитете
лабораторија - лабораторија 4 и лабораторија 114, броја и врсте извучених
задатака и саме опреме).
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8. План стручног усавршавања наставника, стручних
сарадника и директора

Подаци о плану стручног усавршавања запослених обухватају:

-план стручног усавршавања у установи (44 сата годишње) и

- план похађања акредитованих обука и стручних скупова (24 бода на годишњем нивоу,
идеална схема: 20 бодова на основу програма обуке и 4 бода на основу стручних скупова).

Приоритетне области стручног усавршавања,од значаја за образовање и васпитање су:

1. Превенција насиља, злостављања и занемаривања;

2. Превенција дискриминације;

3.Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих
група;

4. Комуникацијске вештине;

5. Учење да се учи и развијање мотивације за учење;

6. Јачање професионалних капацитета запослених;

7. Сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима и

8. Информационо - комуникационе технологије.

Нашој школи, односно наставницима-ауторима, Завод је одобрио на период од две
године 7 програма сталног стручног усавршавања а то су :

Примена рачунара за техничко цртање, пројектовање електричних инсталација и
прорачун осветљења: Каталошки број програма: 751

Монтажа и пуштање у рад мехатронских система: Каталошки број програма: 732

Електромагнетно поље у радној и животној средини: Каталошки број програма: 721

Даљинско управљање расклопним апаратима: Каталошки број програма: 718

Како практично прилагодити рачунарску учионицу за различите наставне програме:
Каталошки број програма: 253

Бесплатни интернет алати погодни за коришћење у наставном процесу:
Каталошки број програма: 237

Заинтересованост ученика – предуслов за учење: Каталошки број програма: 12
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У
установи

Назив планираног стручног
усавршавања

Термини одржавања Прихваћено, одобрено

Обука развијена у оквиру програма
реформе средњег стручног
образовања

једанпут по полугођу 16 сати, одобрено од
управе школе

Коришћење платформе за
електронско учење- обука за рад на
Мооdle-у и консултације по потреби

током школске године 24 сата (2 пута по два
дана- 2 пута 2 пута 6
сати)

Обуке са наставницима и
одељењским старешинама за израду
годишњег и месечних планова рада
и плана остварења исхода код
огледних профила

почетак школске године 2 пута по 2 сата

Радни састанци са наставницима
који предају у огледном одељењу

једанпут месечно 8 пута по 2 сата

Одржавање угледног часа и
присуствовање угледним часовима у
оквиру сручног већа

током школске године 1 сат по излагању,

0.5 сати присуство по
сваком

Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на
савладан програм СУ или други
облик стручног усавршавања ван
установе,

током школске године 1 сат по излагању

Облик стручног усавршавања који је
припремљен и остварен у установи у
складу са потребама запослених.
Напр. обуке страних језика и обука
рада на рачунару у основним
апликативним програмима.

током полугођа 3 пута по 8 сати

Обука одељењских старешина -
укључивање родитеља у живот

Током првог полугођа 8 сати
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школе

Организовани семинари и обука
ученика за процес медијације

током школске године 8 сати

Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на
савладан програм СУ или други
облик стручног усавршавања ван
установе,

Облик стручног усавршавања који је
припремљен и остварен у установи у
складу са потребама запослених

Унапређивање квалитета и ефекта
наставе одвијаће се преко
фронталног, групног и
индивидуалног рада, диференциране
наставе, индивидуализоване наставе
и тимске наставе, са посебним
освртом на проблемску настави и на
учење путем открића, а примени
нових наставних метода и техника
рада у циљу остваривања сазнајних
и васпитних циљева

Ван
установе

Програми обуке акредитовани у
оквиру институције ЕТШ "Никола
Тесла" Ниш - у улози полазника

датуми нису одређени

Бесплатни интернет алати погодни
за коришћење у наставном процесу

током школске године бр. 237, 8 сати

ЗУОВ

Заинтересованост ученика педуслов
за учење

током школске године бр.12, 8 сати

ЗУОВ

Даљинско управљање расклопним
апаратима

током школске године бр. 718, 8 сати

ЗУОВ
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У наредној табели дати су остали програми стручног усавршавања за које се школа
определила, а који су преузети из Каталога програма стручног усавршавања запослених у
образовању за 2013/2014. школску годину, који је издат од стране Завода за унапређивање
образовања и васпитања.

Ред.и
број Програм стручног усавршавања Број

програма Полазници програма

1. Иновације у настави српског језика 779
Професори српског

језика и књижевности

2. Иновације у настави  књижевности 778
Професори српског

језика и књижевности

3.
Школска библиотека – место сарадње
наставника и ученика 2 009 Библиотекари

4.
Писмени задаци и оцењивање у настави
математике 313

Професори
математике

5. Архимедесова математичка трибина:
Савремена настава математике – стални

288
Професори
математике

Монтажа и пуштање у рад
мехатронских система

током школске године бр. 732, 8 сати

ЗУОВ

Како практично прилагодити
рачунарску учионицу за различите
наставне програме

током школске године бр.253, 8 сати

ЗУОВ

Електромагнетно поље у радној и
животној средини

током школске године
275

Примена рачунара за техничко
цртање, пројектовање електричних
инсталација и прорачун осветљења

током школске године
280

Припрема и учешће на разним
манифестацијама за ученике
средњих школа на нивоу града

током школске године
8 пута по 2 сата

On-line семинари понуђени у оквиру
програма Partners in Learning – напр.
бежичне школске рачунарске мреже

јесењи и/или пролећни
семинар у зависности
од понуде
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семинар

6.
Како да заинтерсујемо ученике за
математику 299

Професори
математике

7.
Како практично прилагодити рачунарску
учионицу за различите наставне
програме

253
Професори

информатике

8.
ДИЈАЛЕГО – филозофија у средњој
школи 144

Професори
филозофије

9.
Интердисциплинарна настава – шта
биологија и хемија имају заједничко 652

Професори биологије

хемије

10.
Савремена физика у истраживањима,
настави и примени 683 Професори физике

11.
Природно-географско-вегетацијске
карактеристике и етно траг југоисточне
Србије

679 Професори географије

12.
Електромагнетно поље у радној и
животној средини 721

Професори стручних
предмета

13.
Примена рачунара за техничко цртање,
пројектовање електричних инсталација и
прорачун осветљења

751
Професори стручних

предмета

14.
Монтажа и пуштање у рад мехатронских
система 732

Професори,

Педагог,

Директор

15.
Бесплатни интернет алати погодни за
коришћење у наставном процесу 237

Професори,

Педагог,

Директор

16.
Заинтересованост ученика – предуслов за
учење 12

Професори,

Педагог,

Директор

17. ЕЛТА конференција за наставника 817 Професори страних
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енглеског језика језика

18.
Е - learning у настави страних језика

808
Професори страних

језика

19.
Припрема и реализација школске
приредбе 873

Професори ликовне
уметности и музичког

20. Примена образовних стандарда у
физичком васпитању 971 Професори физичког

21. Директор-лидер и / или менаџер 905
Директор, стручни

сарадници

22.
Ефикасан и делотворан професионалац у
образовно-васпитној установи 906

Професори
грађанског, стручни
сарадници, директор

23. Школска бежична рачунарска мрежа 287
Директор, стручни

сарадници

9. План напредовања и стицања звања наставника и
стручних сарадника

Наставник, и стручни сарадник може стећи неко од звања прописаних Законом, а то су:
педагошки саветник, самостални, виши или високи педагошки саветник.

За школу је одређена квота запослених који могу поседовати неко од звања:

25 одсто од укупног броја запослених наставника и стручних сарадника  могу поседовати
неко од звања, од чега до 15 одсто звање педагошког саветника, до 5 одсто звање
самосталног саветника, звање вишег педагошког саветника до 3 одсто и звање високог
педагошког саветника до 2 одсто од укупног броја запослених.

Звања се по правилу стичу поступно, а услови за њихово стицање су различити по својој
захтевности. За стицање вишег звања се тражи више година радног искуства, виши степен
компетентности и учешћа у подизању квалитета образовно - васпитног рада, виши ниво
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знања страног језика и рада на рачунару, а за највише звање и ауторство или коауторство
одобреног програма који се остварује.

Поступак стицања одговарајућег звања покреће наставник, и стручни сарадник
подношењем захтева школи са доказима о испуњености услова за стицање звања.
Директор је у обавези да у року од осам дана од дана подношења захтева достави захтев са
доказима одговарајућем стручном органу, који у наредних 30 дана даје мишљење
директору установе. Ако је мишљење позитивно, директор га доставља наставничком већу
и савету родитеља, које у року од 15 дана дају своје мишљење директору. Када прибави
сва потребна мишљења, директор у року од 15 дана доставља предлог за избор
просветном саветнику. Просветни саветник је у обавези да у року од 60 дана да своје
мишљење о предлогу и достави га директору.

Просветни саветник, без обавезе најављивања, врши два пута стручно - педагошки надзор
над радом наставника, васпитача и стручног сарадника који је поднео захтев за стицање
звања.

За стицање звања педагошког саветника и самосталног педагошког саветника довољно је
позитивно мишљење просветног саветника, на основу кога директор доноси решење о
стицању звања.

За стицање звања вишег или високог педагошког саветника, директор у року од 15 дана
упућује Заводу захтев за давање мишљења о предлогу за избор у звање. Завод је у обавези
да у року од 30 дана да своје мишљење директору установе, а уколико је мишљење
позитивно, директор у року од 15 дана доноси решење о стицању звања.

Прописане су активности које наставник, и стручни сарадник може да обавља у школи
зависно од звања које је стекао. Структуру и распоред ових активности у оквиру 40 -
часовне радне недеље врши директор школе.

Активност Носилац / оци Време/Место Начин праћења Очекивани
резултати

Креирање базе података
стручног усавршавања

Координатор
стручног
усавршавања

Целе године Тромесечно
извештавање

Бољи увид у
СУ наставника

Направити презентацију за
стицање звања“Педагошки
саветник“ која ће се
поставити на сајт  школе

Чланови тима
за стручно
усавршавање

ЕТШ Никола
Тесла Путем сајта

Да се10 до
20%
наставника
школе укључи
у процедуру
стицања звања
„Педагаошки
саветник“
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10. План укључивања родитеља/старатеља у рад школе

Активност Носилац /
оци Време Очекивани

резултати

Учествовање родитеља у
свакодневном животу
школе

Наставници
Одељенске
старешине
Педагог,
психолог

Целе године

Боља
комуникација
између
родитеља и
школе,
родитеља и
деце.

Организовање активности
са родитељима

Одељенске
старешине

Један дан у месецу
(одређује одељенски
старешина)
целе школске године

Спремност на
сарадњу

Дан отворених врата Одељењске
старешине Сваког месеца Боља сарадња

Учествовање у раду тима
за заштиту деце од
насиља, злоставља и
занемаривања

Руководилац
тима По потреби Безбедније

окружење

Укључивање родитеља у
рад секција Наставниви Целе године

Заједнички
радови ученика
и родитеља

Помоћ родитеља у
акцијама уређења школе Директор Целе године Лепше

окружење
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11.План сарадње са другим школама и установама

12. Друга питања од значаја за развој школе

План за формирање Ученичке задруге у току 2013/14.  школске
године

Ученичка задруга "Тесла" је радно производна организација ученика, радника школе као
и родитеља ученика који своје интересе остварују кроз реализацију овог програма.
Задруга све своје активности реализује у саставу школе.

Циљ и задаци рада задруге су:

Активност Носиоци активности Време
реализације

Размена искустава и сарадња са другим
школама

Директор, наставници Целе године

План и реализација посета музејима,
позоришту, библиотеци..

Стручно веће за друштвену
гупу предмета Целе године

Редовна посета и учествовање у  спортским
манифестацијама

Стручно веће за физичко
васпитање Целе године

Сарадња са школама заснована на пројектима
који су значајни за обе школе Директор, наставници Целе године

Сарадња са Министарством просвете Директор школе, стручна
служба Целе године

Сарадња са другим министарствима Директор школе, стручна
служба Целе године

Сарадња са другим школам, факултетима,
научним институцијама Директор школе, стручна

служба Целе године

Сарадња са привредним субјектима и
установама Директор школе, стручна

служба Целе године

Учествовање школе на међународним
пројектима, едукацијама и истраживањима

Директор школе, стручна
служба Целе године
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• Развијање позитивног односа према раду и стваралаштву,

• Повезивање наставе са производним и другим друштвено-корисним радом;

• Развијање свести о колективном раду, сарадњи и међусобном помагању;

• Развијање одговорности за предузете обавезе и дужности и поштовање рада и
радне дисциплине;

• Остварење добити и њено распоређивање за намене утврђене законом и
Правилником о раду задруге.

• Уређење и развој школе и сопствене средине;

• Стварање бољих услова за живот и рад у Школи.

Оправданост:

• Правни основ за рад ученичке задруге је у одредбама Закона.

• Овај специфичан облик заједништва ученика, наставника и родитеља заснива
се на чињеници да се заједничким активностима увек остварује више и боље.

• У нашој школи постоје одговарајући материјални, кадровски искуствени и други
услови за рад ученичке задруге.

• Ученичка задруга се потврдила као најпогоднији облик радног васпитања који
младе припрема за живот, рад и стваралаштво.

• Ученичка задруга је модеран облик образовно васпитног рада који значајно
доприноси потпунијем и ефикаснијем остваривању циљева и задатака школе
па је треба схватити, примењивати и организовати као облик рада са ученицима

кроз који се на најбољи начин може допринети радном, економском и еколошком
образовању и васпитању.

• Ученичка задруга има богату традицију у овој школи. Идеја о васпитању и
образовању кроз рад повезујући наставу са радом у школској радионици,
економији и другим практичним активностима стара је 25 године.

• Задруга је место где ће се одлуке доносити заједнички (ученика, родитеља и
запослених).

Карактеристике рада у Ученичкој задрузи ''Тесла'' (повезаност основне функције школе и
задруге):
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• Рад се заснива на активностима које су у складу са интересовањима ученика,
могућностима школе и потребама средине;

• Обједињују се знања из више наставних предмета и наставних области;

• Користи се више извора знања;

• Осмишљене су везе између школских знања, интересовања ученика и
свакодневног живота;

• У радним активностима доминирају активне методе (кооперативни и тимски
рад, решавање проблема, учење путем открића, разговори, практичне активности и

др.);

• Постоји јасно утврђен циљ какав производ или услугу треба остварити на крају
процеса рада;

• У раду се успостављају сараднички односи;

• Ученик-задругар се посматра као целовита личност која планира, ствара и
одлучује.

Делатност задруге

Ученичка задруга  “ Тесла “ , ЕТШ "Никола Тесла" из Ниша оствариће свој
програм (своје активности) кроз следеће радне погоне:

• ШКОЛСКА РАДИОНИЦА (израда предмета за потребе школе; израда делова
за финалну производњу у индустрији и занаству у сарадњи са предузећима и
предузетницима);

• ШКОЛСКА ПРОДАВНИЦА (продаја производа ученичке задруге; набавка и
продаја уџбеника, школског пробора, књига и других производа за потребе
ученика и радника школе);

• УСЛУГЕ (услужне делатности различитих садржаја према потребама и
захтевима школе и средине: едукација, спортско рекреативне активности и
културне манифестације и сл.);

• САБИРНЕ АКЦИЈЕ (прикупљање и пласман секударних сировина);

• УРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (школа, двориште, спорски терени и др.);

• ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ (школски лист...)

Ресурси
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Људски ресурси

Задруга ће се састојати од чланова (ученици, запослени у школи, родитељи и
спољни сарадници), а у одређене радне акције  укључују се и остали ученици школе.
Поред педагошког руководиоца за сваки радни погон биће именован ментор. За рад у
продавници Задруге биће ангажован један радник. Накнада за рад радника биће
дефинисана Правилником о стицању, расподели и награђивању ученичких задругара.

Материјални ресурси

Материјални ресурси који представљају део пословања Задруге су:

• школска продавница (простор и опрема);

• посебни материјални ресурси су: спортски терен, спортска и гимнастичка сала,
учионички простор;

• устаљена пословна сарадња са предузећем '.

Финансијски ресурси

Посебан правни основ који уређује рад задруге, регулисан је подзаконским актима:
Статутом школе и Правилима за рад ученичке задруге и Правилником о стицању и
расподели добити у ученичкој задрузи. Пословање задруге се обавља у оквиру правног
субјекта ЕТШ ''Никола Тесла'' Ниш. Средства задруге се налазе на издвојеном рачуну
Школе. О пословању  задруге одлучују органи задруге. Стална пословна средства које
користи Задруга у обављању своје делатности обезбеђује самостално из остварене добити
и примљених поклона.

Приходи које Задруга остварује су:

• приходи остварени продајом производа и услуга;

• помоћ добијена од предузећа, установа и других правних и физичких лица;

• помоћ добијена од школе;

• чланарина;

• други приходи које остварује задруга.

Прикупљена средства остварена радом Задруге користиће се према унапред
утврђеним правилима од стране Скупштине задруге, како за јачање материјалне основе
рада, тако и за повећања стандарда школовања ученика.

Поред овога у плану је рад задругара на следећим пословима :
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• изради школског листа;

• изради лабораторијских макета и припремних радних задатака ;

• изради првог музичког албума са ауторизованим песмама наставника музичке
културе у интрпретацији ђачког хора;

• организацији семинара за потребе просветних радника на нивоу Нишавског округа
у наредним годинама.

У циљу задовољења потреба и ученика и наставника планиран је рад ђачке
продавнице са широким асортиманом роба. Промет у продавници водиће се на посебном
рачуну, а у оквиру правног субјекта ЕТШ "Никола Тесла" Ниш. Овим ћемо на веома
рационалан начин ученику обезбедити комлетну услугу, обзиром на место и положај
школе. Значи, омогућићемо ученику потпуну логистику како би задовољио све своје
потребе битне за његов рад на организован и за њега безбедан начин.

Пошто смо Школским развојним планом као императив поставили што
квалитетније задовољење потреба деце, а самим тим и заједнице, стога је од битне
важности регистрација свих ових активности, у складу са новим законским
опредељењима.

Подсећања ради, у школи је пре 1983. године егзистирала Ученичка задруга. Стога
је неопходно, бар зарад тридесетогодишњег искуства у раду и стечених навика, ускладити
све то са наведеним Законом.

Будући рад Задруге биће уређен следећим актима:

• Статутом Школе предвидеће се могућност рада поменуте задруге. Школа ће својим
основним актом предвидети могућност: пружање услуга и продавање производа насталих
као резултат рада ученика и осталих чланова задруге у ученичкој задрузи и туђе
производе (уџбенике, школски прибор и опрему). Средстава стечена радом ученика и
других чланова задруге, воде се на издвојеном рачуну и користе се за проширење
материјалне основе рада ученичке задруге. Поред овог поменута средства користе се за
екскурзије ученика, за награде члановима задруге и ученике Школе као за и унапређење
васпитнообразовног рада.

• На основу Правила за рад ученичке задруге ЕТШ "Никола Тесла" из Ниша и
података из евиденционог картона, ученичка задруга се уписује у регистар
ученичких задруга Републике Србије.

• Правила за рад ученичке задруге;

• Правилника о стицању расподели и награђивању ученичких задругара.
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Циљеви којима тежимо:

• Да све пратеће активности, које припадају делатности задруге, а изван су
основне функције Школе, обједине;

• Да сопствене потребе ускладимо са нормама у постојећем законодавству;

• Да на организовани начин понудимо све ресурсе који су на располагању у
Школи, не само ученицима већ и заједници у којој живимо;

• Да ученици учествују у планирању, креирању, одлучивању и реализацији свих
активности кроз органе Задруге.


