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УВОД  

 

Реч директора школе 

 
 

Техничка школа је настала из потребе за школовањем кадрова за привреду и јавне 

службе и 2010. године прославила је свој педесетогодишњи јубилеј.  

То је школа која је од самог почетка опредељена да буде савремена. Али, као што 

су нам у свако доба потребне модернизација и иновације, исто тако тежимо да одржимо 

континуитет у нашем раду негујући и чувајући од заборава све оно што је добро.  

Јако је тешко бити савремен током педесет година, посебно у времену брзог 

техничко‐технолошког развоја. Током претходне деценије, школа је на време препознала 

савремене тенденције у развоју стручног образовања и укључила се у многе пројекте ‐ тако 

да је Техничка школа и данас по свом раду и успеху препознатљива у ширем региону. 

 Прихватајући тешкоће као изазове, запослени у школи су спремни да следе визију 

развоја школе у правцу развијања регионалног центра компетенција, увођења система 

квалитета, остваривања сарадње са социјалним партнерима и праћења њихових потреба 

за кадровима уз иновирање постојећих и развијање нових образовних профила. Желимо 

да створимо модерну и савремену школу, са развијеном тимском структуром рада, која 

поред добре опремљености, акценат ставља на развој људских ресурса.  

Трајање, развој и напредовање ове школе омогућава велики број људи и 

институција, напори запослених, али и велика подршка локалне самоуправе и привреде. 

Планирајући развој школе у наредних пет година, трудили смо се да будемо 

иновативни, али реални и да не изневеримо очекивања свих оних који верују у нас. 
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КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ 
Основни подаци о школи 

Пун назив школе Техничка школа Лого школе  

Адреса 
Трг Светог Саве 34,  
31000 Ужице ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

 
УЖИЦЕ 

Лого школе је 
дизајнирао Младен 

Јевђовић, 
дипломирани 

графички дизајнер, 
истакнути графичар и 

професор у 
Уметничкој школи у 

Ужицу 

 

Телефон/телефакс 
+ 381 (0)31 / 512 596, 512 597, 
513 994 

Веб сајт  www.tehnickaue.edu.rs  

Електронска пошта  tehnickaue@open.telekom.rs  

Директор школе Драган Туцаковић, дипл.инж. 

‐ Телефон 
директора 

+ 381 (0)31 513 492 

‐ Електронска пошта direktor@tehnickaue.edu.rs  

Број регистрације у 
судском регистру 

Fi  928/97 

Матични број у регистру 07156758 

Шифра делатности 85.32 

ПИБ 101503670 

Текући рачун школе 840‐1144666‐27 Напомене: 

Дан школе Последње недеље марта 
Дан ваннаставних 
активности и 
отворених врата 

Унутрашња површина 
школе (м2) 

4640m2  

Површина околног 
земљишта (м2) 

21ar 33m² 
Унутрашње двориште 
које није у функцији 

Капацитет школе 
(максималан број 
ученика) 

1150  

Број ученика 1036  

Језици на којима се 
изводи настава у школи 

Српски језик  

Број смена у школи Две   
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Историјат школе  
 
 
 
 

Савет за просвету Народног одбора Среза Титово Ужице је на својој седници 
одржаној 27. фебруара 1960. године  усвојио предлог решења о оснивању Техничке школе, 
која ће припремати потребне кадрове за привреду и јавне службе. Школа је почела са 
радом 1. септембра 1960. године, а настава је почела 26. септембра 1960. године у четири 
одељења, и то у машинском одсеку 74 ученика и електро одсеку 72 ученика. У исто време 
је почела са радом и вечерња школа са 40 ученика машинског одсека. Већ наредне, 1961. 
године, уведена су два нова одсека: металуршки и грађевински, и у први разред је  
уписано по једно одељење ова два одсека.  

Ученици су се уписивали на грађевински одсек до 1969. године, док је остала три 
одсека школа задржала до 1977. године, када је читаво школство тадашње СФРЈ претрпело 
велику реформу образовног система увођењем средњег усмереног образовања. Те године, 
школа је постала једна од основних организација удруженог рада Образовног центра 
„Радоје Марић“, односно, ООУР Стручно образовање, у коме су се школовали ученици 
друге фазе усмереног образовања, у трећем и четвртом разреду.  Као што само име каже, 
ученици су се стручно оспособљавали за неко од многих занимања у машинској, 
електротехничкој, металуршкој, грађевинској, геодетској, математичко ‐ техничкој, 
саобраћајној и текстилној струци.  

Јуна 1984. године расформиран је Образовни центар „Радоје Марић“ и ООУР 
Стручно образовање  прерастао је у Средњу школу „Радоје Марић“. Ова школа  је 
задржала три струке које је имала пре стварања Образовног центра: машинску, 
електротехничку и металуршку. Овим раздвајањем Образовног центра, име Радоја Марића 
задржано је у називу правног следбеника ООУР‐а Стручно образовање, тако да  школа 
негује традиције бивше Техничке школе, али и Школе за квалификоване раднике и ООУР‐а 
из кога је настала. Школа је 17. јула 1990. године промeнила назив у Техничка школа 
“Радоје Марић”  и под овим именом радила до 31. августа 2005. године. 

Период од 2002. године обележен је учешћем школе у различитим пројектима, 
интензивним сређивањем и опремањем школе, увођењем нових образовних профила, али 
и континуираним усавршавањем наставника за савремени начин рада у настави. 

Од 1. септембра 2005. године запослени у школи су се изјаснили за промену њеног 
имена, тако да се од тада поново зове само, Техничка школа. 

Школске 2010‐2011. године наставу у школи изводи 107 наставника. Више година 
уназад школа има од 1050 до 1150  ученика, који ове школске године похађају наставу у 40 
редовних одељења, и то 32 одељења у четворогодишњем трајању (11 одељења је 
огледних) и осам одељења у трогодишњем трајању образовања, од којих су два одељења 
огледна. Ученици са посебним потребама похађају наставу у пет одељења у 
једногодишњем и трогодишњем трајању и то једно одељење за наглуве и глуве ученике и 
четири одељења за ученике лако ментално ометене у развоју.  
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Специфичности школе  
 

Школа је 2003. године ушла у прву фазу Реформе средњег стручног образовања у 
оквиру које је, кроз CARDS I, Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију и 
развој финансирала реконструкцију школске зграде, савремена наставна средства и 
опрему за огледни образовни профил оператер машинске обраде, али и обуке за 
савремени начин рада у школи. Интерни и екстерни носиоци промена су, поред 
директора, прошли низ семинара који су помогли запосленима да почну са применом 
нових начина рада у образовно – васпитној пракси.  

Школске 2003/2004. године у школу је уведено ново подручје рада:  хемија, 
неметали и графичарство, група графичарство, када је уписано једно одељење ученика 
образовног профила техничар за припрему графичке производње.  

Августа 2006. године школа је ушла у другу фазу Програма реформе средњег 
стручног образовања као једна од четири школе у Србији у којој је Европска агенција за 
реконструкцију финансирала увођење новог образовног профила у сектору информационо 
– комуникационе технологије, електротехничар  телекомуникација. Програм је успешно 
окончан маја 2008. године, а осим опреме, наставници су прошли низ обука које  су им 
омогућиле да у настави примене савремене облике рада, а у циљу стицања 
функционалних знања ученика и њиховог лакшег укључивања у рад након средње школе.  
Седмочлана делегација школе је октобра 2007. године била у студијској посети средњој 
стручној школи  „Ото Бренер“ у Хановеру.  

Наша школа је одлуком Министарства просвете и спорта, добитник Светосавске 
награде за 2006. годину, а награда је свечано уручена на централној Светосавској 
академији у Сава центру, 27. јануара 2007. годинe. 

Привредна комора Србије и Регионална привредна комора Ужица доделили су 
Техничкој школи плакету за допринос у привредном развоју региона и Коморског система 
2007. године и плакету «Капетан Миша Анастасијевић» за остварене резултате у 
афирмацији предузетничке културе и стваралаштва 2009. године. 

У школи се наставља реализација пројекта «Регионални центри компетенције 
РеЦеКо – Србија» у који је школа укључена од септембра 2009. године као једна од 12 
школа у Србији, и који има за циљ да се средње стручне школе развију у регионалне 
центре компетенција за стручно образовање. Пројекат се реализује у срадњи са 
Министарством просвете и уз финансијску подршку Немачке организације за техничку 
сарадњу – GTZ.  Делегација школе посетила је „ММ школу  за мултимедије и 
информациону технологију“ из Хановера у Немачкој, која би требало да постане 
партнерска школа у реализацији пројекта. 

Од марта 2010. године школа је  укључена у пројекат „Модернизација система 
средњег стручног образовања“ који спроводи Министарство просвете уз техничку и 
финансијску подршку Европске уније (ИПА 2007), као наставак Програма реформе средњег 
стручног образовања, чије су три фазе реализоване током претходних шест година.  

Неколико година уназад сарађујемо са Техничком школом из Суботице и 
Политехничком школом из Крагујевца,  а 2008. године смо успоставили сарадњу и са 
Техничким школским центром из Крања и сарадња са овим школама ће се наставити и 
током ове школске године. Од  2010. године Школа предузима активности како би се 
укључила у програм Међународно признање за младе ‐ МЕПИ. 



 



ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ 
 
Материјално ‐ технички ресурси 
 

Ресурс 
Укупан 
број 

Површина 
(m2) 

Напомена 

Учионице 11 487  

Кабинети  19 1150  

Лабораторије 8 372  

Радионице 5 440  

Фискултурни блок са две 
сале 

1 653 
Заједнички са ТШ „Радоје 
Љубичић“ 

Библиотека са 
читаоницом 

1 70 
Потребна 
информатизација 

Конференцијска сала 1 35 
Недостаје рачунар и 
пројектор 

РЕЦЕКО канцеларија 1 35  

 
 
Информатичко ‐ технолошка (ИТ) и мултимедијална опрема  

Тип опреме Где се користи? Број комада 

Рачунар У настави 105 

Рачунар Ван наставе 18 

Видео бим У настави и ван наставе 4 

Графоскопи У настави 6 
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Људски ресурси школе  
 

Број извршилаца у  школској  2010/2011.  години 
 

Стручни профил Број извршилаца 
Степен стручне спреме 

VII2 VII1 VII VI V IV III I 

Наставно особље 
Наставник/ 
професор 

94,7 1 1 82,3 9,4 1    

Интерни и 
екстерни 
носиоци промена 

Интерни  0,2   0,2      

Екстерни  0,2   0,2      

Руководеће 
особље  

Директор 1   1      

Помоћници 
директора 

1,5   1,5      

Организатор 
практичне наставе 

1   1      

Руководиоци 
сектора 

1,5   1,5      

Стручни 
сарадници 

Психолог  1   1      

Педагог  1   1      

Библиотекар 2   2      

Национални 
координатори за 
огледна 
одељења 

Електротехничар 
телекомуникација 

0,3   0,3      

Техничар за 
рециклажу 

0,2   0,2      

Административно 
особље 

Секретар 1   1      

Административни 
радници 

1,5      1,5   

Финансијско 
особље 

Шеф 
рачуноводства 

1      1   

Благајник  1      1   

Помоћно ‐
техничко особље 

Домари 2     1 1   

Хигијеничари 14        14 

Укупно извршилаца 125,1 1 1 93,2 9,4 2 4,5
 

9,4 2 4,5 0 14 
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Структура кадрова према радном стажу и полу 
 

Профил 
Опште‐

образовни Стручни 
Практична 
настава 

Укупно 
 

Пол / 
Радни стаж  

Ж М Ж М Ж М Ж М ∑ 

До 10 година 16 5 9 4 4 3 29 12 41 

10 – 20 
година 

12 2 7 7 0 1 19 10 29 

20 ‐ 30 
година 

4 3 7 7 0 2 11 12 23 

Преко 30 
година 

3 3 1 3 0 4 4 10 14 

Укупно 35 13 24 21 4 10 63 44 107 

∑ 48 45 14 107 107 

 
 
Испит за лиценцу 
 

Лиценца / Профил Општеобразовни Стручни 
Практична 
настава 

Укупно 

Приправници 5 4 1 10 

Пријављени за 
полагање испита 

12 15 5 32 

Са лиценцом 31 26 8 65 
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ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО ‐ ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ 
 

Подручја рада и образовни профили за које је школа верификована 
 

Подручја 
рада  

Образовни 
профили 

Број решења 
издатог од стране 
Министарства 

Школа је почела 
да изводи 

програме из овог 
подручја рада: 

Трен
утни  
број 
одељ
ења 

Тенденција 
даљег 

организовања  
( ↓ или → или 

↑ )

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  М
аш

ин
ст
во

 и
 о
бр

ад
а 
м
ет
ал

а Mашински техничар 022‐05‐20/94‐03 26.03.1994. 0 ‐

Погонски техничар 
машинске обраде 

022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994. 0 / 

Погонски техничар – 
механичар за радне 
машине 

022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994. 0 / 

Бравар 022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994 0 ‐ 

Машинбравар 022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994 0 ‐ 

Металостругар 022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994. 0 / 

Металоглодач 022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994 0 / 

Аутомеханичар 022‐05‐20/94‐03 26.03.1994. 3 
 
 

Металобрусач 022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994 0 /

Лимар 022‐05‐20/94‐03 10. 09. 1997. 0 ‐ 

Аутолимар 022‐05‐20/94‐03 10. 09. 1997 0  

Бравар‐специјалиста 022‐05‐20/94‐03 10. 09. 1997 0 ‐ 

Металостругар‐
специјалиста 

022‐05‐20/94‐03 10. 09. 1997. 0 ‐ 

Металоглодач‐
специјалиста 

022‐05‐20/94‐03 10. 09. 1997 
 

0 
 

‐ 

Металобрусач‐ 
специјалиста 

022‐05‐20/94‐03 10. 09. 1997. 0 ‐ 

Maшински техничар за 
компјутерско 
констрисање 

022‐05‐20/94‐03 15.06.1998. 8  

Алатничар 022‐05‐20/94‐03 15. 06. 1998. 0 ‐ 
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Инсталатер 022‐05‐20/94‐03 15. 06. 1998. 0 ‐ 

Прецизни механичар 022‐05‐20/94‐03 15.06.1998. 1 
 
 
 

Механичар алатних 
машина ‐ специјалиста 

022‐05‐20/94‐03 15. 06. 1998. 0  

Механичар грејне и 
расхладне технике 

022‐05‐20/94‐03 22.11.2004. 1 
 
 
 

Оператер машинске 
обраде – оглед – 1. 
разред 

022‐05‐20/94‐03 22. 11. 2004. 0  

 Оператер машинске 
обраде – оглед – 2. и 3. 
разред 

022‐05‐20/94‐03 19. 06. 2006. 2 

Механичар гасо и 
пнеумоенергетских 
постројења 

022‐05‐20/94‐03 22.11.2004. 1 
 
 
 

Техничар за компјутерско 
управљање 

022‐05‐20/94‐03 14.06.2007. 4  

ШКОЛОВАЊЕ 
ДЕЦЕ СА 
СМЕТЊАМА У 
РАЗВОЈУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лимар 022‐05‐20/94‐03 01. 06. 2007 0 ‐ 

Помоћник бравара 022‐05‐20/94‐03 01. 06. 2007. 0  

Помоћни обрађивач 
лима 

022‐05‐20/94‐03 01. 06. 2007. 0 ‐ 

Манипулант у обради 
метала 

022‐05‐20/94‐03 01. 06. 2007. 1  

Аутолимар 022‐05‐20/94‐03 01.06.2007. 1 
 
 

Бравар 022‐05‐20/94‐03 01.06.2007. 2 
 
 

Лимар 022‐05‐20/94‐03 01. 06. 2007. 0 ‐ 

Машинбравар 022‐05‐20/94‐03 01. 06. 2007 0 ‐ 

Металостругарар 022‐05‐20/94‐03 01. 06. 2007. 0 / 

Бравар 022‐05‐20/94‐03 15. 12. 2008. 0 ‐ 
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Ел
ек

тр
от
ех
ни

ка
 

Електротехничар погона 022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994. 0 / 

Електромеханичар за 
машине и опрему 

022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994. 2 
 
 

Електроинсталатер 022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994. 0  

Аутоелектричар 022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994. 0 ‐ 

Електротехничар 
електронике 

022‐05‐20/94‐03 15.06.1998. 4 
 

Електротехничар 
енергетике 

022‐05‐20/94‐03 15. 06.1998. 0 ‐ 

Електроенергетичар за 
мреже и постројења 

022‐05‐20/94‐03 15. 06. 1998. 0  

Електроенергетичар за 
електричне инсталације 

022‐05‐20/94‐03 15. 06. 1998 0 ‐ 

Електротехничар 
рачунара – 1,2 и 3. 
разред 

022‐05‐20/94‐03 22. 11. 2004. 0 

 
Електротехничар 
рачунара– 4. разред 

022‐05‐20/94‐03 14. 06. 2007. 2 

Електромонтер мрежа и 
постројења 

022‐05‐20/94‐03 22.11.2004. 1 
 

Електромеханичар за 
термичке и расхладне 
уређаје 

022‐05‐20/94‐03 01.06.2007. 3  

Електротехничар 
процесног управљања 

022‐05‐20/94‐03 14. 06. 2007. 0 ‐ 

Електротехничар 
телекомуникација – 
оглед – 1,2 и 3. разред 

022‐05‐20/94‐03 15. 12. 2008. 3 

 
Електротехничар 
телекомуникација – 
оглед – 4. разред 

022‐05‐20/94‐03 05. 11. 2010. 1 

Електроенергетичар за 
машине и опрему 

022‐05‐20/94‐03 15. 12. 2008 0 ‐ 

Техничар мехатронике‐
оглед 

022‐05‐20/94‐03 02.12.2009. 2 
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Ге
ол

ог
иј
а,

 р
уд

ар
ст
во

 и
 м
ет
ал

ур
ги
ја

 –
 

гр
уп

а 
м
ет
ал

ур
ги
ја

 

Tехничар за прераду 
метала 

022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994. 0 ‐ 

Ваљаоничар 022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994. 0 ‐ 

Извлачилац 022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994. 0 ‐ 

Термообрађивач метала 022‐05‐20/94‐03 26. 03. 1994. 0 ‐ 

Ливац 022‐05‐20/94‐03 15. 06. 1998. 0 ‐ 

Обрађивач племенитих 
метала 

022‐05‐20/94‐03 22. 11. 2004. 0 ‐ 

Техничар за рециклажу‐
оглед 

022‐05‐20/94‐03 02.12.2009. 2 
 

Техничар за контролу у 
металургији 

022‐05‐20/94‐03 01.06.2007. 2  

Хе
м
иј
а,

 н
ем

ет
ал

и 
и 

гр
аф

ич
ар

ст
во

‐ 
гр
уп

а 
гр
аф

ич
ар

ст
во

 Техничар припреме 
графичке производње – 
1. разред 

022‐05‐20/94‐03 22. 11. 2004. 0 
‐ 

Техничар припреме 
графичке производње – 
2,3. и 4. разред 

022‐05‐20/94‐03 01. 06. 2007. 0 

Техничар штампе 022‐05‐20/94‐03 01. 06. 2007. 0  

Техничар графичке 
дораде 

022‐05‐20/94‐03 14. 06. 2007. 0 ‐ 

Техничар за обликовање 
графичких производа ‐
оглед 

022‐05‐20/94‐03 05.06.2009. 3 
 

ШКОЛОВАЊЕ 
ДЕЦЕ СА 
СМЕТЊАМА У 
РАЗВОЈУ 
 
 
 
 

Књиговезац 022‐05‐20/94‐03 01.06.2007. 0 ‐ 

Графички манипулант 022‐05‐20/94‐03 15.12.2008. 1 
 

Помоћник књиговезца 022‐05‐20/94‐03 02.12.2009. 2 
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Разлози гашења, стагнације или развијања појединих образовних програма  
 

• Оператер машинске обраде‐оглед :  незаинтересованост ученика; 
• Техничар за контролу у металургији: незаинтересованост ученика; 
• Електротехничар електронике:  смена са профилом Електротехничар рачунара због 

засићености тржишта рада; 
 

Број ученика у претходне четири  године 

Шк. година 
Број уписаних ученика по разредима Укупно 

ученика 

Ученици 
путници 

I II III IV Број % 

2007/2008. 312 314 302 165 1093 357 32,37 

2008/2009. 301 302 311 199 1113 326 29,29 

2009/2010. 280 270 285 223 1058 248 23,44 

2010/2011. 266 277 264 229 1036 291 27,77 

 

Број ученика у време израде школског развојног плана 
 

Подручије 
 рада 

Образовни профил 

Тр
ај
ањ

е 
пр

ог
ра

м
а

Број уписаних  ученика  по 
разредима 

 Укупно 
ученика 

I II III IV 

М
А
Ш
И
Н
СТ

ВО
 И

 
О
БР

А
Д
А

 М
ЕТ

А
Л
А

 

Машински техничар за
компјутерско конструисање 

4 55 56 50 52 213 

Техничар за компјутерско
управљање 

4 31 27 20 30 108 

Прецизни механичар 3 0 0 12 0 15

Аутомеханичар 3 14 10 14 0 38 

Механичар грејне и 
расхладне технике 

3 11 0 0 0 11 

Механичар гасо и 
пнеумоенргетских 
постројења 

3 0 10 0 0 10 

Оператер машинске обраде ‐ 
оглед 

3 0 21 18 0 39 

Глуви и наглуви 
ученици 

Аутолимар  3 0 1 0 0 1 

Ученици лако 
ментално 
ометени 
у развоју 

Манипулант у обради метала 1 2 0 0 0 2 

Бравар  
3 0 1 2 0 3 
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ЕЛ
ЕК

ТР
О
ТЕ
ХН

И
КА

 

Електротехничар 
електронике 

4 29 32 24 33 118 

Електротехничар 
телекомуникација ‐ оглед 

4 25 26 24 24 99 

Техничар мехатронике ‐ 
оглед 

4 24 22 0 0 46 

Електротехничар рачунара 4 0 0 28 30 58

Електромеханичар за 
термичке и 
расхладне уређаје 

3 15 15 15 0 45 

Електромонтер мрежа и
постројења 

3 0 7 0 0 7 

ГЕОЛОГИЈА, 
РУДАРСТВО И 
МЕТАЛУТГИЈА 

Техничар за рециклажу ‐ 
оглед 

4 22 24 0 0 46 

Техничар за контролу у 
металургији 

4 0 0 25 28 53 

ХЕМИЈА, 
НЕМЕТАЛИ 
И ГРАФИЧАРСТВО 

Техничар за обликовање 
графичких 
производа ‐ оглед 

4 22 22 19 0 63 

Техничар штампе 4 0 0 0 32 32 

Ученици лако 
ментално 
ометени 
у развоју 

Графички манипулант  1 3 0 0 0 3 

Помоћник књиговесца   3 4 3 0 0 7 

 Укупно  258 277 252 229 1036 

 
Потребе за наставним кадром  
 

Наставни кадар Остали кадрови 

Наставници математике Администратор рачунарске мреже  

Наставници општеобразовних предмета у 
специјалним одељењима 

Помоћни наставници  

Наставници машинске групе  предмета у 
специјалним одељењима 

 

Наставници графичке групе предмета у 
специјалним одељењима 

 

Наставници практичне наставе у 
специјалним одељењима ‐ машинство 

 

Наставници практичне наставе у 
специјалним одељењима ‐ графичарство 

 

 



Tехничка школа,  Ужице                                                                      Школски развојни план 2011‐2016.   

 
 

18 

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
 
Локални  оквири  који утичу на развој школе  
 

И поред тога што је у граду Ужицу разијена мрежа образовних институција, 
препознају се проблеми и у овој области. Кључни проблем је недостатак образовних 
профила који су усклађени са потребама тржишта рада. Поред тога, изостају садржаји 
којима се кроз систем неформалног образовања стичу модерна знања и вештине, посебно 
оне којима ће се млади обучити за учешће на тржишту рада и развити способности за 
приватно предузетништво. Концепт доживотног учења није усвојен од већине младих, тако 
да је њихово интересовање за  постојеће програме неформалног образовања које 
реализују организације грађанског друштва ниско. 

Просторни план општине Ужице и Генерални план Ужица су дефинисали следеће 
смернице везане за средње образовање: 

• Рационализација постојеће мреже средњошколских установа и побољшање 
доступности како за кориснике са подручја Општине, тако и са регионалног подручја; 

• Обезбеђење локације у ширем центру града и реализација великог ђачког 
интерната за средње школе; 

Локални акциони план за младе 2010‐2014. Године,  отвара простор за регионалну, 
националну и међународну сарадњу са младима из других делова света, како би се 
омогућила размена информација, знања и искустава добрих пракси. 
 
Национални оквири који утичу на развој школе  
 

Реформе које се су у претходној деценији започете у образовању у Републици 
Србији треба да допринесу стварању савремене и квалитетне школе, школе 21. века која је 
доступна свима и у функцији је европских интеграција.  

У целокупном образовном систему, налазећи потпору у одговарајућим законским и 
стратешким документима, треба да се створи такав амбијент у коме ће доћи до великих и 
значајних промена. Оне су првенствено везане за промену положаја ученика у образовању 
и нових модела учења и наставе који треба да допринесу постизање одговарајућих 
стандарда постигнућа и стицање компетенција које омогућавају ученицима укључивање у 
свет рада или наставак школовања у друштву заснованом на знању које негује концепт 
доживотног учења. 

Према подацима последњег пописа становништва из 2002. године (подаци 
Републичког завода за статистику о образовној структури нације ) више од једне петине 
становника Србије или 21,9%  има непотпуно основно образовање, док скоро једна 
четвртина или 24% има основно образовање, 41,1% завршило је средњу школу, док 6,5% 
има факултетску диплому и још 5% становништва има више образовање, што је укупно 
12%. По броју факултетски образованих људи налазимо се  на дну европске листе, а  један 
од циљева Европске уније је  да се у наредној деценији достигне 40% факултетски 
образованих људи. 

За образовање се из државног буџета издваја 3,5% бруто друштвеног производа. 
Послодавци су незадовољни класичним образовањем у средњим школама. Због 

тога, као израз реалне потребе тржишта рада, једна од реформи средњег стручног 
образовања односи  се и на настајање огледних профила, сачињених на основу података 
које су дали послодавци о знањима и вештинама која су  потребна  да би се  ученици 
одмах укључили  у свет рада.  
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Националне смернице у изради Школског развојног плана 
 
Доношењем савремених законских решења, правилника и приручника, као и 

националних стратегија развоја у различитим областима, у Србији постоји велики број 
докумената који у битној мери усмеравају и утичу на рад школе, а приликом израде 
Школског развојној плана, посебно смо имали у виду смернице дате у следећим 
документима: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, број 
72/09. 

2. Правилник о стандардима квалитета рада установе, „Службени гласник РС“ , број 
7/11. 

3. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 
план, његову примену и вредновање, „Службени гласник РС”, број 76/10. 

4. Приручник за инклузивни развој школе, Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања, Београд, 2010. 

5. Правилник о стручно – педагошком надзору, „Службени гласник РС”, број 19/07. 
6. Приручник за самовредновање и вредновање рада школа, Република Србија, 

Министарство просвете и спорта, Београд 2005. Године. 
7. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно ‐ васпитним установама, Република Србија, 
Министарство просвете, Београд 2007.  

8.  Приручник за примену Посебног  протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама, као  и  
Акциони план за његову реализацију. 

9. Стратегија развоја стручног  образовања у Републици Србији за период 2006‐2012. 
године. 
На директан или индиректан начин, и следеће стратегије имају утицаја на правац 

развоја школе:  
10. Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Србији 2007 – 2015. 

године. 
11. Стратегија заштите животне средине,  2010‐2019. 
12. Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године.  
13. Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године . 
14. Национална стратегија за младе, 
15. Стратегија за борбу против дрога  у Републици Србији за период од 2009. до 2013. 

године. 
16. Стратегија регионалног развоја Републике Србије  за период од 2007. до 2012. године.  
17. Стратегија одрживог развоја Републике Србије… 

 
Функционисање школе у локалном окружењу  
 

Школа сарађује са великим бројем социјалних партнера на локалном нивоу, међу 
којима су најистакнутији: Ваљаоница бакра а.д. Севојно,  Импол Севал Ваљаоница 
алуминијума а.д. Севојно,  Јединство МПП,  Јединство Металоградња, Први партизан а.д, 
Електродистрибуција  Ужице, Телеком, Биро сервис, „АБЦ производ“, PRINT‐LINE d.o.o. 
Maчкат,  Аутокућа „Ракета“а.д. Севојно, „Графичар“ Горјани, итд. 

Успешну сарадњу школа остварује и са: Регионапном привредном комором,        
Одељењем за друштвене делатности града  Ужица, Градском управом,   Школском  управом у 
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Ужицу, Националном службом за запошљавања, Регионалним центром за професионални 
развој запослених у образовању, Градском библиотеком и галеријом, Народним позориштем, 
Заводом за јавно здравље и Домом здравља, Центром за социјални рад, Еко‐фондом Ужице, 
МУП Ужице, Центром за права детета, основним и средњим школама Златиборског округа, 
Високом пословно техничком школом и Учитељским факултетом,  електронским и штампаним 
медијима Ужица, Домом ученика , Црвеним крстом, итд. 

 
 
Фунцкионисање школе у националном окружењу  
 
Техничка школа постала је препознатљива и на националном нивоу, кроз учешће 

и остварене резулатате у неколико нациналних пројеката, као што су Програм реформе 
средњег стручног образовања (CARDS), у четири фазе програма, и пројекат Регионални центри 
кометенција, РЕЦЕКО Србија.  

Успоставили смо партнерске односе са Политехничком школом из Крагујевца и 
Техничком школом “Иван Сарић“ из Суботице са којима смо 2007. године потписали и повеље 
о  сарадњи. Сарадња са овим школама одвија се кроз узајамне посете, образовање 
различитих тимова за реализацију активности у циљу унапређења наставе у сродним 
подручјима рада, размене делегација ученика и наставника, сталне консултације и размене 
искустава.  

Сарадња са школама које су у РЕЦЕКО пројекту одвија се кроз планирање и 
реализацију заједничких активности, размену искустава и примера добре праксе. 

У оквиру својих активности, Техничка школа сарађује са Министарством просвете 
Републике Србије, са Заводом за унапређење образовања и васпитања, и сл. 

 
 
Функционисање школе у међународном окружењу   
 

Током претходних година успели смо да се повежемо са неколико установа и 
организација из иностранства. 

Техничка школа остварила је значајну сарадњу са Техничким школским центром 
из Крања у Словенији, која се одвија кроз узајамне посете, стручну сарадњу, програме 
подршке ученицима, размене делегација ученика и наставника и заједничке пројекте.  

У оквиру друге фазе Програма реформе средњег стручног образовања у Србији, 
делегација школе посетила је  средњу стручну школу Ото Бренер  у Немачкој (bbs/me Otto 
Brenner, Hannover).  

Пројекат РЕЦЕКО отворио је могућност успостављања сарадње са  „ММ школом за 
мултимедије“ у Хановеру, а делагеција наше школе посетила је Хановер у новембру 2009. 
године.  Очекујемо даљи наставак сарадње. 

Поменути пројекти омогућили су нам повезивање са Европском агенцијом за 
реконструкцију и развој и Немачком организацијом за техничку сарадњу ‐ GTZ, садашњим 
ГИЗ‐ом (Немачка интернационална корпорација). 

Програм МЕПИ – Међународно признање за младе, чију реализацију планирамо  
у сарадњи са Техничким школским центром из Крања и МЕПИ програмом Словеније, 
омогућио нам је контакте са амбасадом Велике Британије у Београду и Британским саветом, 
као и са представницима амбасаде Словеније.  
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ЕВАЛУАЦИЈА: ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА  
 
 
Интерна евалуација  
 

Процес самовредновања рада школе спроводи се систематски и у континуитету у 
Техничкој школи, почев од школске 2005/2006. године. До сада  је процесом самовредновања 
било обухваћено шест области квалитета. Област Настава и учење, вреднована је током две 
школске године. У табели су приказани нивои оставрености  у свакој од вреднованих области, а  
на основу извештаја о самовредновању у протеклих шест година. 

 
Школска 
година 

Област квалитета Ниво 
остварености 

Напомена 

2005/2006. Ресурси Између нивоа 3 и 
4 

Ниво остварености није 
изражен, већ су показатељи 
описно образложени. 
На основу образложења могуће 
је претпоставити ниво 
оставрености. 

2006/2007. Етос Ниво 3  
2007/2008. Школски програм и 

годишњи програм рада 
школе 

Ниво 4 Вреднован је само Годишњи 
програм рада. 

2008/2009. Подршка ученицима У просеку је ниво 
3 

Ниво остварености није 
изражен за целу област, већ за 
сваки показатељ посебно. 

2009/2010. Настава и учење У просеку између 
нивоа 3 и 4 

Ниво остварености није 
изражен за целу област, већ за 
сваки показатељ посебно. 

2010/2011. Настава и учење На нивоу 3 или 4 Ниво остварености није 
изражен за целу област, већ за 
сваки показатељ посебно. 

Постигнућа ученика У просеку ниво 3 

 

Подаци у досадашњим извештајима нису приказани на исти начин, тако да нивои 
остварености за поједине области квалитета нису експлицитно дати. 

Сваке школске године израђен је акциони план и реализоване активности за 
унапређење квалитета у области самовредновања.  
 
 
Екстерна евалуација  
 

Спољашње вредновање квалитета рада реализовано је кроз  посебни и појединачни стручно – 
педагошки надзор, од стране просветних саветника Министарства просвете, Школске управе у Ужицу,  
а са циљем остваривања увида у квалитет рада установе, појединих наставника и стручних сарадника   
и пружање стручне помоћи и подршке ради побољшања квалитета рада. Током неколико претходних 
година вредноване су следеће области квалитета: 
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Школска 
година 

Предмет прегледа Област квалитета 

2008/2009. Праћење спровођења огледа оператер 
машинске обраде 

Настава и учење 

Праћење спровођења огледа техничар за 
обликовање графичких производа 

Настава и учење 

Праћење спровођења огледа 
електротехничар телекомуникација 

Настава и учење

2009/2010. Увид у рад установе 
(математика) 

Настава и учење 

2010/1011. Извођење наставе у специјалним 
одељењима 

Ресурси (људски ресурси) 
Настава и учење 

Квалитет рада појединих наставника Настава и учење 
Вредновање квалитета рада појединих 
наставника и стручних сарадника 

Подршка ученицима 

Увид у рад установе и стручна помоћ 
директору, стручном сараднику и 
наставницима 

Програм образовања и васпитања 
и годишњи програм рада 
Настава и учење 

 

На основу извештаја просветних саветника за унапређење квалитета рада школе 
предложене су следеће мере у складу са којима су предузете и одговарајуће активности: 

‐ Месечне планове за постизање исхода у модулу допунити свим потребним елементима 
оперативног планирања у складу са Правилником о стручно педагошком надзору, а 
глобалне планове свести на неопходне елементе. Терминолошки усагласити обрасце за 
планове рада наставника са захтевима планирања у огледу. 

‐ Да наставници квалитетније врше оперативно планирање поштујући специфичности 
одељења/разреда са којима раде. Да врше корекције у планирању и припремању 
уважавајући постигнуте резултате ученика на писменим  проверама. При планирању и 
реализацији наставе користити разноврсније наставне облике, методе наставе и 
наставна и дидактичка средства која дају динамику часу,а а ученицима подижу пажњу и 
мотивацију за рад. 

‐ Приручника за самовредновање и вредновање рада школе, како свих сегмената рада 
школе, тако и сваког наставника појединачно,  мора бити полазна основа за планирање, 
реализацију и евалуацију целокупног рада свих. Ученичка евалуација самог часа може 
бити добра полазна основа за даље планирање рада наставника и самовредновање 
квалитета сопственог рада.  

‐ Оспособљавање ученика да према утврђеним критеријумима и прописаним 
компетенцијама врше самооцењивање и међусобно оцењивање. Учити ученике да 
слушају једни друге (активно слушање), да се узајамно коригују пратећи одговоре и 
коментаре својих другова, као и само/анализирају и процењују ангажовање, квалитет и 
квантитет свог и туђег рада чиме се уче за само/оцељивање. 

‐ Омогућити наставницима лакшу доступност савременим наставним средствима. 
‐ Планирање обуке наставника у огледу за примену иновативних наставних метода, 

наставних материјала и друго. 
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‐ И даље радити на јачању тимског рада у школи упућивањем наставника у огледу на 
размену искустава, материјала, као и пружања дидактичке и методичке помоћи 
наставницима од стране психолошко – педагошке службе. 

‐ Већу пажњу посветити припремању за реализацију наставе (усмереност на циљеве и 
исходе, активности ученика). У планирању и припремању наставе, наставне методе и 
технике рада ускладити са потребама ученика. Планирати разноврсније методе и 
технике рада, наставна средства и дидактичке материјале који подстичу активност 
ученика. Приликом припремања неоходно је да наставник припреми захтеве и 
диференциране материјале за ученике, како би се добило на времену које би се 
искористило за активно укључивање свих ученика у рад и превазишло пасивно 
слушање. 

‐ Да наставник упућује ученике на коришћење различитих извора информација и 
промовише активни и самостални рад ученика у циљу мотивације и активнијег рада на 
часу. Већу пажњу посветити подстицању ученика. 

‐ Звучна изолација простора између две учионице како би се обезбедио неоматан рад. 
‐ Да се настава у специјалним одељењима и настава математике стручно заступи. 
‐ Да се евиденција о реализацији процеса образовно – васпитног рада води у складу са 

прописима. 
‐ Посветити већу пажњу тимском  раду и међусобној сарадњи у циљу усклађивања тема 

/корелације међу предметима. У вези међупредметне корелације посебно обратити 
пажњу на корелацију неких стручних предмета и математике. Већу пажњу посветити 
корелацији наставних садржаја. 

‐ Да се на нивоу школе предузму све потребне активности везане за постигнуте  
резултате са  писмених задатака. 

‐ Да наставници користе савремене наставне технике и активне облике и методе рада. 
‐ Повећати квалитет знања ученика. 
‐ Планирање задатака за писмене провере вршити уз поштовање принципа израде, 

специфичности предмета и одељења/разреда, на нивоу стручног већа, а поред 
писмених провера користите и усмене провере. Више пажње посветити редовном 
оцењивању свих ученичких активности. 

‐ У писаним припремама за час предвидети индивидуалне захтеве за поједине ученике, 
али и различите облике самовредновања успешности самог часа коју ће вршити 
наставник или ће тражити повратну информацију од ученика. 

‐ Остварити континуитет у раду стручне службе – реализовати активности предвиђене 
Планом рада стручних сарадника у складу са наведеном динамиком. Посебно 
професионално реализовати Прикупљање релавантних података о ученицима и 
сагледавање социјалних и породичних услова у којима живе када су у питању ученици 
уписани Решењем здравствене комисије, ради правовременог ангажовања школских 
тимова и пружања адекватне подрушке ученицима. 

‐ За ученике који остварују право на подршку у образовању, извршити анализу 
прикупљених података и формирати неопходну документацију. У случају да ученици не 
постижу опште/посебне  стандарде постигнућа по отклањању физичких и 
комуникацијских препрека, Стручни тим за инклузивно образовање дужан је да поступи 
у складу са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 
образовни план, његову примену и вредновање. 
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‐ Реализовати активности везане за праћење и имплементацију ИОП‐а планиране 
Планом рада директора и помоћника директора. 

‐ Програм рада Ђачког парламента ускладити са Програмом здрвствене превенције. 
‐ Прослеђивање релевантних поверљивих информација вршити искључиво у сагласности 

са релевантним Законом и Уредбом о канцеларијском пословању. 

Екстерна евалуација реализована је и у оквиру пројекта Модернизација система 
средњег стручног образовања у Србији. Током прве евалуације школу је посетила Керстин 
Шнајдер са локалним експертом за квалитет Славицом Поповић и просветном саветницом 
Радмилом Марјановић, 9. фебруара 2011. године. Том приликом евалуатори су разговарали са: 
управом школе, наставницима, ученицима, родитељима и стратешким партнерима школе и 
посетили су три часа наставе.   

Другу и трећу евалуацију реализовала је просветна саветница Радмила Марјановић, 4. 
марта  и 21. априла 2011. године, са циљем  да утврди да ли смо спровели све договорене  
активности.  
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СВОТ  (SWOT) АНАЛИЗА 
Наше снаге (Strengths) Наше слабости (Weaknesses) 

1. Стручан, мотивисан,  релативно млад кадар који 
се континуирано усавршава 

2. Спремност наставника на промене 
3. Савестан однос запослених према раду 
4. Предаја планова рада у електронском облику 
5. Одлична опремљеност кабинета и радионица за 

поједине образовне профиле 
6. Уређеност школског простора 
7. Добра организација рада у школи 
8. Начин руковођења школом 
9. Јединство колектива при доношењу битних 

одлука за школу 
10. Добра сарадња са великим бројем социјалних 

партнера 
11. Сарадња са школама из земље и иностранства 
12. Добра промоција школе 
13. Добра сарадња међу запосленима у школи и 

склоност ка тимском раду 
14. Дежурство професора и ученика и одлазак на 

час на време 
15. Одељења ученика са сметњама у развоју и 

подршка инклузивном приступу у настави 
16. Велики број ваннаставних активности 
17. Активности ђачког парламента и постојање 

ђачког бенда 
18. Организација и успешно учествовање на свим 

нивоима такмичења 
19. Реализација  огледних часова и учење кроз  

примере добре праксе 
20. Велики број подручја рада и образовних 

профила 
21. Спремност наставника за увођење савремених 

наставних метода 
22. Све више огледних одељења 
23. Учешће у великом броју пројеката 
24. Садржајан школски портал и постојање 

електронских лекција на сајту школе 
25. Постојање унутрашњих ресурса за 

унапређивање сајта школе 
 

 

1. Недостатак стручног кадра  за математику и 
часове у специјалним одељењима 

2. Споро прихватање промена појединих 
наставника 

3. Недовољна техничка опремљеност неких 
кабинета 

4.  Недовољни капацитети фискултурне сале и  
недостатак спортских терена 

5. Недостатак школског дворишта, необезбеђен и  
неуређен простор око школе  

6. Недостатак  простора за амфитеатар, простора за 
припрему наставника и  за пријем родитеља 

7. Недостатак рачунарске опреме у учионицама и 
за потребе наставника 

8. Немогућност умножавања тестова и наставног 
материјала за потребе ученика и наставника 

9. Неадекватно  уређени ђачки тоалети 
10. Недостатак потрошног материјала 
11. Недовољан ниво предзнања ученика за даље 

школовање (средњу школу и факултет) 
12. Неприкладно понашање појединих ученика и 

пораст насилних облика понашања међу 
ученицима 

13. Велики број изостанака ученика са наставе 
14. Недовољна мотивисаност ученика за рад 
15. Постоји потреба за унапређивањем оперативног 

планирања наставе 
16. Неуједначен критеријум оцењивања 
17. Недовољно међупредметне корелације 
18. Недовољно ангажовање ученика у раду ђачког 

парламента 
19. Постоји потреба за даљим унапређењем 

комуникације и сарадње између свих структура у 
школи 

20. Недовољно коришћење електронског система за 
информисање , комуникацију и сарадњу међу 
наставницима, запосленим, ученицима, 
родитељима и странкама 

21. Недовољна интерактивност школског веб‐сајта и 
потреба за његовим осавремењивањем 

22. Недовољна заинтересованост појединих 
родитеља за сарадњу 
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Могућности у окружењу  (Opportunities)  Претње  у окружењу (Threats)

1. Добијање статуса огледне школе 
2. Потребе тржишта рада за развојем нових и 

иновирањем  постојећих образовних 
профила  

3. Стварање могућности за образовање 
доступно свима током читавог живота 

4. Организовање преквалификација,  
доквалификација,  стручног  
оспособљавања и специјалистичког  
образовања за запослене у привреди 

5. Постојање потреба  тржишта рада и 
социјалних партнера за  стручним 
усавршавањем постојећих кадрова 

6. Успостављање нове и развијање постојеће 
сарадње са социјалним партнерима 

7. Успостављање нове и развијање постојеће 
сарадње са школама у земљи и 
иностранству 

8. Успостављање  и развијање партнерских 
односа са јавним, приватним и сектором 
грађанског друштва 

9. Већа сарадња са локалном заједницом у 
циљу реализације стратегија  локалног 
развоја 

10. Успешно спровођење постојећих и 
укључивање у нове пројекте 

11. Повећање понуде  у оквиру проширене 
делатности школе 

12. Развој школе  у складу са стратегијом  
одрживог развоја 

13. Остваривање програма обука у складу са 
потребама тржишта рада 

 

1. Неодговарајућа законска регулатива која не 
омогућава награђивање и стимулисање 
запослених у складу са резултатима рада 

2. Неадекаватна законска регулатива, а посебно 
одредбе ЗОСОВ којима се регулише 
неоправдано изостајање ученика  из школе 

3. Недостатак појединих правилника битних за рад 
у школама 

4. Застарелост појединих планова и програма 
5. Неадекватан начин уписа у средњу школу 
6. Неодговарајућа мрежа средњих стручних школа 
7. Недовољна издвајања из буџета за образовање  
8. Приказивање образовања у лошем контексту у 

медијима 
9. Тешка економска ситуација у земљи и 

неповољан  положај привреде 
10. Велика незапосленост 
11. Смањење броја ученка који уписују средњу 

школу (пад наталитета) 
12. Пораст насилних облика понашања у друштву 

без одговарајућих мера за сузбијање 
13. Велике и брзе промене у свету  рада и занимања 

без јасне слике о будућим потребама 

 
 
МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 
 
Мисија  
 

 
Ми смо модерна школа која кроз велики број образовних профила настоји  да, уважавајући 
различите образовне могућности, оспособи и оснажи ученике за примену наученог у 
подручјима рада  машинство и обрада метала, електротехника, металургија и графичарство, 
као  и за успешан наставак даљег школовања. 
 
Сарадњом са великом бројем социјалних партнера, школама у земљи и инстранству и 
учешћем у значајним пројектима,  континуирано се прилагођавамо   савременим образовним 
теденцијама. Постојимо као друштвено одговорна установа, у којој су главни принципи 
професионализам наставног кадра, рад у интересу детета, хармонија образовне и васпитне 
функције.  
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Визија  

 

 
 
ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 
 
 На  радионици посвећеној школском развојном планирању, одржаној априла 2011. 
године, предложено  је свих седам  области развоја школе: 
 

1. Школски програм и годишњи план рада 
2. Настава и учење 
3. Постигнућа ученика 
4. Подршка ученицима 
5. Етос  
6. Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета, 
7. Ресурси 
 

У табелама које следе, за сваку приоритетну област су наведени:  

А) Циљеви, задаци и активности у оквиру Приоритетних области  
Б) Праћење реализације  Школског развојног плана 
В) Вредновање  Школског развојног плана

Техничка школа  нуди стимулативно окружење за учење и рад  на начин и у 
условима који се стално унапређују применом ЕFQМ модела квалитета . 

Школа у којој  ученици  имају  већу могућност утицаја на креирање образовно‐
васпитног процеса, која  им  помаже  да се суоче са  проблемима  модерног друштва и 
представља  сигурну  степеницу ка даљем високом образовању, свету рада и сталном  
усавршавању. 

Образовну понуду прилагођавамо потребама социјалних партнера и тржишта рада, 
као и интересовањима ученика.  

Као  регионални центар компетенција, кроз усаглашену сарадњу са свим 
партнерима стручног образовања, дајемо видљив допринос одрживом развоју региона.  
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А) Циљеви, задаци и активности у оквиру приоритетне области: 

1.  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Стратешки циљ : 
1. Унапређење квалитета наставне и ваннаставне  понуде у складу  са специфичностима и потребама ученика, развојним планом и   
резултатима самовредновања школе.  

Задатак 1.1.  Израдити школски програм 

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 

партнери 
Временски оквир 

спровођења 
Ресурси 

1.1.1.Упознавање са 
прописима који чине основу 
за доношење ШП 

Упознати смо са свим 
објављеним прописима 

Руководство школе  
По доношењу прописа или 
упутства за израду ШП 

Службени и 
просветни 
гласници 

1.1.2.Именовање СА за 
развој  ШП 

Именован СА за развој 
ШП  

Директор и 
Наставничко веће  

По доношењу прописа или 
упутства за израду ШП 

 

1.1.3.Обука за израду ШП 
Реализована обука – 
носиоци активности 
обучени за израду ШП 

СА за развојно 
планирање у сарадњи 
са Тимом за стручно 
усавршавање 

У року од 3 месеца по 
објављивању прописа 

Трошкови обуке  

1.1.4.Израда ШП у складу са 
прописима 

Сачињен и објављен ШП 
СА за развој ШП у 
сарадњи са тимовима 
образовног профила 

Најкасније 2 месеца пре 
почетка примене 
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Задатак 1.2.  Пројектно планирати рад у ваннаставним активностима

1.2.1.Обука за пројектно 
планирање  

Реализована обука –
руководиоци 
ваннаставних 
активности обучени за 
пројектно планирање 

Тим за стручно 
усавршавање 

Током прве године Трошкови обуке 

1.2.2.Утврђивање 
интересовања ученика и 
организација ваннаставних 
активности у складу са њима 

Добијени подаци о 
интересовањима 
ученика за ваннаставне 
активности – 
ваннаставне активности 
организоване у складу 
са интересовањима 
ученика  

Тимови  за подршку 
ученицима,  за културну 
и јавну делатност, за 
заштиту ученика од 
насиља  у сарадњи са 
Ученичким 
парламентом 
 

За сваку школску годину:  мај 
за ученике који су у школи, 
новопримљени‐ при упису 

Трошкови 
умножавања 
упитника 

1.2.3.Утврђивање 
расположивих и потребних 
ресурса за рад  

Извршена анализа 
потребних и 
расположивих ресурса 

Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у сарадњи 
са Тимом за наставнa 
средстава и опрему 

Пре почетка сваке школске 
године  

 

1.2.4.Израда планова и 
прогрма рада у 
ваннаставним активностима 
применом пројектне методе 
у складу са расположивим 
ресурсима 

Израђен програм 
ваннаставних 
активности 

Руководиоци 
ваннаставних 
активности  у сарадњи 
са Ученичким 
парламентом 

Пре почетка сваке школске 
године,  а чини саставни део 
ГПР,  почевши од друге 
године 
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Б) Праћење реализације ШРП 
у приоритетној области  
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Начин и време праћења Одговорно лице Кога треба информисати 

Анализа реализације акционог 
плана у првом и другом 
полугодишту сваке школске 
године  (у оквиру анализе 
реализације ГПР) 

Чланови Стручног актива за 
развојно планирање: Сања 
Селаковић и Јелена Павловић 

Наставничко веће 
 

Извештај о  реализацији ШРП – 
једном годишње, у оквиру 
Извештаја о раду школе  

Наставничко веће 
Савет родитеља 
Школски одбор 

 

В) Вредновање  Школског развојног плана у приоритетној области  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Реализовано ‐ исходи,  промене које су се десиле у циљној 
популацији 

Индикатори ‐ квантитативно приказују 
промену зацртаних циљева 

Инструменти/ докази 

Школски програм je  састављен у складу са Законом и садржи све 
прописане садржаје. Свим елементима је дат одговарајући значај. 
Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних 
планова и програма и потреба ученика и родитеља, школе и 
јединице локалне самоуправе и заснован је на реалним 
потенцијалима школе.  
Годишњи план је донет у складу са развојним планом и програмом 
образовања и васпитања. На прецизан и оперативан начин су 
утврђени време, место, начин и носиоци остваривања програма. 

Приближно нивоу остварености 4 

Чек листа на основу 
Приручника за 
самовредновање и 
вредновање рада 
школе 

Ваннаставне активности предвиђене Годишњим планом рада су у 
складу са школским програмом, развојним планом школе и 
потребама ученика. 

Најмање трећина ваннаставних 
активности  се пројектно планира. 
 

Чек листа 
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А) Циљеви, задаци и активности у оквиру приоритетне области: 

2.  НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стратешки циљ 
1. Унапређење  квалитета наставе свих наставних предмета како би у складу са својим могућностима сваки ученик могао достићи 
прописане  стандарде. 

Задатак 2.1. Побољшати планирање и припремање наставе 

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

2.1.1.Тимско планирање на 
годишњем и месечном 
нивоу 

Теме су усклађене и постоји 
корелација међу 
предметима/активностима/ 
областима предмета 

Тимови образовних 
профила 

Започети током прве 
године реализације ШРП  

 

2.1.2.Израда 
водича/приручника за 
припремање наставника за 
наставу 

Постоји водич за 
припремање наставе и 
подсетник за проверу 
постојања потребних 
елемената 

ППС и интерни 
носилац промена 

Током прве године 
реализације ШРП 

Електронска форма 

2.1.3.Радионице и размена 
искустава везаних за 
планирање и припремање 

Реализована радионица 
најмање једном током 
школске године  

Стручна већа у 
сарадњи са ППС 

Сваке школске године  

Задатак 2.2.  Побољшати квалитет реализације наставе применом одговарајућих дидактичко‐методичких решења на часу.  

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 
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2.2.1.Обука наставника за 
примену активних наставних 
метода 

20‐ 30 наставника прошло 
нове обуке о примени 
активних наставних метода  

Тим за стручно 
усавршавање / 
тренери програма 
изабраног из Каталога 

После прве године 
реализације ШРП 

Трошкови обуке 

2.2.2.Обука наставника за 
израду наставних 
материјала 

30 наставника прошло нове 
обуке  

Тим за стручно 
усавршавање у 
сарадњи са 
тренерима из школе 

После прве године 
реализације ШРП 

Унутрашњи ресурси 

2.2.3.Примењивање 
одговарајућих дидактичко‐
методичких решења на часу 

Сваки наставник одржао по 
један огледни  час 

Стручна већа  / 
тимови образовних 
профила 

Сваке школске године  

2.2.4.Размена искустава о 
примени  различитих 
дидактичко‐методичких 
решења на часу 

Сваки наставник 
присуствовао најмање 
једном огледном часу и 
дискусији о њему 

Стручна већа  / 
тимови образовних 
профила 

Сваке школске године  

Задатак 2.3.   Унапредити  процес оцењивања.   

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

2.3.1.Доношење правилника 
о оцењивању у школи  

Правилник постоји 

Секретар, ППС, 
руководство школе у 
сарадњи са 
Педагошким 
колегијумом  и 
Ученичким 
парламентом 

6 месеци по доношењу 
потребних прописа 

Прописи, 
приручници, 
закључци стручних 
органа 

2.3.2.Израда водича за 
оцењивање за одабране 
предмете 

Постоје водичи за 30% 
предмета до краја  пете 
године  

Стручна већа у 
сарадњи са ППС 

Континуирано  

Прописи,приручници, 
литература, искуства 
и примери добре 
праксе 



Tехничка школа,  Ужице                                                                      Школски развојни план 2011‐2016.   
 

 
 33 

 

Б) Праћење реализације ШРП у 
приоритетној области  
НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Начин и време праћења Одговорно лице Кога треба информисати 

Анализа реализације акционог 
плана у првом и другом 
полугодишту сваке школске 
године  (у оквиру анализе 
реализације ГПР) 

Чланови Стручног актива за 
развојно планирање: Сања 
Селаковић и Марина 
Јелисијевић 

Наставничко веће 
 

Извештај о  реализацији ШРП – 
једном годишње, у оквиру 
Извештаја о раду школе  

Наставничко веће 
Савет родитеља 
Школски одбор 

 

В) Вредновање  Школског развојног плана у приоритетној области  НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Реализовано ‐ исходи,  промене које су се 
десиле у циљној популацији 

Индикатори ‐ квантитативно приказују 
промену зацртаних циљева 

Инструменти/ докази 

Планирање и припремање, наставни процес и 
учење, као и праћење напредовања ученика 
реализују се на начин који омогућава 
достизање  стандарда квалитета рада 
установе. 

Оствареност која се приближава  
нивоу 4 

Упитници, анкете, скале, планови рада 
наставника, писане припреме, записници 
стручних већа, материјал за наставу, свеске 
ученика, непосредан увид у наставни процес, 
дневници евиденције образовно‐васпитног 
рада, извештај о напредовању ученика. 
Примена инструмената ће се планирати 
акционим планом за сваку школску годину. 
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А) Циљеви, задаци и активности у оквиру приоритетне области: 

3.   ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стратешки циљ  
1. Континуирано побољшање успешности ученика.  

Задатак 3.1. Организовати и прилагодити образовно‐васпитни рад у школи ради побољшања личног постигнућа ученика.  

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

3.1.1.Евиденција о постигнућу 
ученика 

Наставници имају личну 
евиденцију.  Одељењске 
старешине прате  постигнућа 
сваког ученика током 
школовања 

Наставници, односно 
одељењске старешине 
у сарадњи са 
одељењским већем и 
ППС 

Континуирано  Табеле и обрасци  

3.1.2.Прилагођавање рада у 
зависности од постигнућа 
ученика 

Облици образовно‐ 
васпитног рада су 
прилагођени личним 
постигнућима и потребама 
ученика / ученици укључени 
у одговарајуће облике рада  

Одељењски 
старешина  у сарадњи 
са ППС, Тимом за 
подршку ученицима , 
одељењским већем, 
родитељима и 
одговарајућим 
школским тимовима 

Континуирано   

Задатак 3.2. Подизање мотивације ученика за рад. 

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 
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3.2.1.Коришћење 
разноврсних облика и метода 
рада  

Сви наставници користе 
разноврсне облике и методе 
рада... 

Предметни 
наставници 

Континуирано  
Потрошни 
материјал 

3.2.2.Коришћење свих 
расположивих наставних 
средства 

Повећана учесталост 
коришћења расположивих 
наставних средстава... 

Руководиоци сектора 
и предметни 
наставници у сарадњи 
за Тимом за наставна 
средства и опрему 

Континуирано  

Наставна средства – 
табеле за 
евиденцију о 
употреби... 

3.2.3.Реализација 
ваннаставних активности као 
пројеката 

50% секција се реализује 
пројектном методом 
Више од 30%  ученика 
укључено у рад секција  

Руководиоци секција у 
сарадњи са тимовима  
за подршку ученицима 
и за културну и јавну 
делатност 

Током реализације ШРП 

Материјално ‐
техничка средства у 
складу са 
потребама 
пројеката и 
расположивим 
средствима 

   

Б) Праћење реализације ШРП у 
приоритетној области  
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Начин и време праћења Одговорно лице Кога треба информисати

Анализа реализације акционог 
плана у првом и другом 
полугодишту сваке школеке 
године  (у оквиру анализе 
реализације ГПР) 

Чланови Стручног актива за 
развојно планирање:  Марина 
Јелисијевић и Мирослава 
Јордовић Павловић  

Наставничко веће 

Извештај о  реализацији ШРП – 
једном годишње, у оквиру 
Извештаја о раду школе  

Наставничко веће 
Савет родитеља 
Школски одбор 
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В) Вредновање  Школског развојног плана у приоритетној области  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Реализовано ‐ исходи,  промене које су се 
десиле у циљној популацији 

Индикатори ‐ квантитативно приказују 
промену зацртаних циљева 

Инструменти/ докази 

Средња оцена и просечна пролазност ученика  у 
оквиру образовног профила повећава се током 
школовања.  

Средња оцена и просечна пролазност 
ученика  на крају школске године  

Лична карта одељења, табеле, графикони, 
анализе, извештаји 

Континуирано се повећава број ученика који 
учествују у раду ваннаставних активности.  

30% повећан број ученика до краја пете 
године 

Извештаји и евиденције  

 

А) Циљеви, задаци и активности у оквиру приоритетне области: 

4. 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стратешки циљеви  
1. Подстицање личног и социјалног развоја ученика. 

 

Задатак 4.1. Развити  програм личног,  социјалног и професионалног развоја ученика. 

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

4.1.1.Израда програма 
личног и социјалног развоја 
ученика 

Постоји  програм који  
обухвата добровољне, 
културне, образовне, 
спортске и авантуристичке 
активности 

Тимови за подршку 
ученицима  и заштиту 
ученика од насиља у 
сарадњи са 
инструкторима и 
менторима МЕПИ 
програма, Саветом 

Прве две године 
МЕПИ програм, 
сарадња са ТШЦ 
Крањ 
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родитеља и 
Ученичким 
парламентом 

4.1.2.Промоција програма 
Ученици, родитељи и 
локална заједница  су 
упознати са програмом  

Тим за подршку 
ученицима и Тим за 
односе са јавношћу и 
промоцију школе  

Друга и трећа година Летак, брошура 

4.1.3.Реализација програма Програм се реализује 

Руководиоци 
ваннаставних 
активности, 
одељењске 
старешине и ментори 
и инструктори МЕПИ 
програма / партнери 
из локалне заједнице 

Од треће године  
Материјално‐
техничка средства 

Задатак 4.2. Инклузивни развој школе. 
 

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

4.2.1.Упознавање са 
Приручником о инклузивном 
развоју школе 

Сви запослени су упознати са 
Приручником  

Тим за инклузију Током прве година  

4.2.2.Примена приручника 
Реализују се активности у 
складу са Приручником 

ППС, одељењске 
старешине и Тим за 
инклузију у сарадњи 
са руководством 
школе 

Након упознавања, у складу 
са Приручником 

Материјално‐
технички 
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Б) Праћење реализације ШРП у 
приоритетној области  
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Начин и време праћења Одговорно лице Кога треба информисати 

Анализа реализације акционог 
плана у првом и другом 
полугодишту сваке школске 
године  (у оквиру анализе 
реализације ГПР) Чланови СА за ШРП: Ивана Аџић 

и Маријана Симовић Алексић 

Наставничко веће 
 

Извештај о  реализацији ШРП – 
једном годишње, у оквиру 
Извештаја о раду школе  

Наставничко веће 
Савет родитеља 
Школски одбор 

 

В)  Вредновање  Школског развојног плана у приоритетној области  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Реализовано ‐ исходи,  промене које су се 
десиле у циљној популацији 

Индикатори ‐ квантитативно приказују 
промену зацртаних циљева 

Инструменти/ докази 

Школа плански, кроз низ повезаних програма, 
поступака и акција,  у складу са потребама и 
иницијативама ученика, води рачуна о личном 
и социјалном развоју ученика. 

Ниво остварености приближан је  нивоу 
4 

Чек листе, анкете, упитници, програми, 
извештаји 
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А) Циљеви, задаци и активности у оквиру приоритетне области: 

5. ЕТОС 
 

Стратешки циљ 
1. Унапређење  међуљудских односа  и партнерстава на свим нивоима.  

Задатак 5.1. Заједничке активности ученика, наставника и родитеља. 

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

5.1.1.План и програм 
заједничких активности 
ученика, наставника и 
родитеља 

Осмишљени програми који 
промовишу здраве стилове 
живота, очување културе и 
традиције, интеркултуралне 
вредности, толеранцију, 
заштиту животне средине, 
садржајно коришћење 
слободног времена и 
саставни су део ГПР 

Тимови: за подршку 
ученицима, за 
културну и јавну 
делатност, за заштиту 
ученика од насиља, 
Ученички парламент у 
сарадњи са Тимом за 
ШРП   

Континуирано   

5.1.2.Информисање ученика 
и родитеља  о активностима 
у школи  

Информације су доступне у 
холу школе, на школском 
сајту или у штампаном 
облику 

Тимови за односе са 
јавношћу и промоцију 
школе  и за 
информатизацију 
школе, у сарадњи са 
носиоцима програма 
и Ученичким 

Континуирано  
Трошкови за 
штампани 
материјал 
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парламентом

5.1.3.Реализација 
планираних активности  

Активности се реализују у 
складу са акционим планом 
за сваку школску годину  

Тимови: за подршку 
ученицима, за 
културну и јавну 
делатност, за заштиту 
ученика од насиља и 
Ученички парламент у 
сарадњи са Тимом за 
ШРП  

Током школске године  
Метаријално – 
технички ресурси  

Задатак 5.2. Успоставити нову и развити постојећу сарадњу са школама у земљи и иностранству.
 

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

5.2.1.Размена ученика и 
наставника 

Остварена сарадња најмање 
једном годишње  

Директор и Тим за 
екстерна партнерства  

Континуирано  Потребни 

5.2.2.Организовање и 
реализација заједничких 
пројеката и активности  

Учешће у заједничким 
активностима и пројектима 

Руководство школе и 
Тим за екстерна 
партнерства у 
сарадњи са 
одговарајућим 
тимовима 

Континуирано Потребни 

Задатак 5.3. Унапредити рад ученичког парламента. 

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

5.3.1. Унапредити избор 
чланова и председника  
ученичког парламента  

Постоје критеријуми за 
избор,  Статут парламента 
усклађен са њима  

Тим за подршку 
ученицима у сарадњи 
са Ученичким 

Током прве године  
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 парламентом

5.3.2. Унапредити сарадњу 
између ученичког 
парламента и Наставничког 
већа и руководства школе 
 

Међусобно присуство 
састанцима најмање једном 
у току школске године 

Руководство школе у 
сарадњи са Тимом за 
подршку ученицима и 
Ученичким 
парламентом 

Континуирано   

 

Б) Праћење реализације ШРП у 
приоритетној области  ЕТОС 

Начин и време праћења Одговорно лице Кога треба информисати 

Анализа реализације акционог 
плана у првом и другом 
полугодишту сваке школске 
године  (у оквиру анализе 
реализације ГПР) 

Чланови Стручног актива за 
развојно планирање: Мирослава 
Јордовић Павловић и Соња 
Шопаловић 

Наставничко веће 
 

Извештај о  реализацији ШРП – 
једном годишње, у оквиру 
Извештаја о раду школе  

Наставничко веће 
Савет родитеља 
Школски одбор 

 

В)  Вредновање  Школског развојног плана у приоритетној области  ЕТОС 

Реализовано ‐ исходи,  промене које су се 
десиле у циљној популацији 

Индикатори ‐ квантитативно приказују 
промену зацртаних циљева 

Инструменти/ докази 

У школи постоји уважавање личности и 
достојанства свих учесника у образовно‐ 
васпитном процесу и развијена партнерства 
на свим нивоима 

Задовољство свих актера је на високом 
нивоу 

Анкете, упитници 
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А) Циљеви, задаци и активности у оквиру приоритетне области: 

6. РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

Стратешки циљеви  
1. Успостављање квалтета рада школе у складу са ЕFQМ моделом  квалитета 
2. Организовање и унапређивање школских процеса и размене информација развијањем платформе за електронску подршку   

Задатак 6.1  Увести систем квалитета у школи. 

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

6.1.1.Дефинисати 
циљеве,процесе и структуре 
за систем управљања 
квалитетом 

У Приручнику  за управљање 
квелитетом су дефинисани 
циљеви, процеси и структуре 

Директор и 
руководство  школе у 
сарадњи са 
менаџерима 
квалитета  и РЕЦЕКО 
тимом 

У складу са динамиком 
пројекта 

Рад пројектне 
групе РЕЦЕКО 
пројекта и обуке за 
менаџере 
квалитета 

6.1.2.Осмислити  и развити 
систем документације за 
управљање квалитетом  у 
електронском облику 

Постоји Приручник за 
управљање квалитетом 

Директор, 
руководство школе, 
менаџери квалитета и 
РЕЦЕКО тим 

У складу са динамиком 
пројекта 

Електронска 
платформа и обуке 

6.1.3.Увођење система 
квалитета у школу 

Уведена је нова 
организациона структура, 
потписани споразуми о 
циљевима, успостављени су 
одговарајући процеси 

Директор  
У складу са динамиком 
пројекта 

Форуми и обуке у 
оквиру РЕЦЕКО 
пројекта 

6.1.4.Праћење и   евалуација 
уведеног система квалитета 

Систем  се редовно прати и 
унапређује у складу са 

Директор и менаџери 
квалитета у сарадњи 

У складу са динамиком 
пројекта 

Материјално‐
техничка средства 
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у школи 
 

резултатима евалуације са руководством 
школе и РЕЦЕКО 
тимом 

Задатак 6.2  Развити  платформу за електронску подршку школским процесима и размену информација. 
 

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

6.2.1.Планирање и 
развијање платформе 

Платформа постоји и 
континуирано се унапређује  
у складу са потребама 

Тим за 
информатизацију у 
сарадњи са 
руководством школе   

Континуирано од прве 
године 

Материјално‐
техничка средства 

6.2.2.Упознавање  
запослених са електронском 
платформом 

Запослени успешно користе  
Тим за 
информатизацију 

Прве године 
Материјално‐
техничка средства 

6.2.3.Уношење података и 
садржаја  

Подаци и садржаји се уносе 
у складу са планом  

Тим за 
информатизацију 

Континуирано са развојем 
платформе 

 
 

 

Б) Праћење реализације ШРП у 
приоритетној области  
РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА 
И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

Начин и време праћења Одговорно лице Кога треба информисати 

Анализа реализације акционог 
плана у првом и другом 
полугодишту сваке школске 
године  (у оквиру анализе 
реализације ГПР) 

Чланови Стручног актива за 
развојно планирање: Маријана 
Симовић Алексић и Јелена 
Павловић 

Наставничко веће 
 

Извештај о  реализацији ШРП – 
једном годишње, у оквиру 
Извештаја о раду школе  

Наставничко веће 
Савет родитеља 
Школски одбор 
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В)  Вредновање  Школског развојног плана у приоритетној области  РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

Реализовано ‐ исходи,  промене које су се 
десиле у циљној популацији 

Индикатори ‐ квантитативно приказују 
промену зацртаних циљева 

Инструменти/ докази 

EFQM  модел квалитета се примењује у школи 
Приручник за управљање квалитетом. 
Квалитет рада школе у свим сегметима 
је побољшан. 

Студија почетног стања. 
Извештаји, евалуације, самовредновање и 
вредновање. 

Развијена платформа за електронску подршку 

Континуирано повећање броја 
корисника. 
Задовољство корисника подацима у 
електронској форми. 

Електронски бројач посета, анкета 

 

А)  Циљеви, задаци и активности у оквиру приоритетне области: 

7.  
РЕСУРСИ 

Стратешки циљеви  
1. Развој људских ресурса који су у функцији побољшања квалтета рада школе.  
2. Унапређивање опремљености школе  за квалитетнију припрему и реализацију наставе. 

 

Задатак 7.1. Континуирано стручно усавршавање запослених.  

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

7.1.1.Планирање и  
реализација стручног 
усавршавања у складу са 

Сачињен годишњи план 
стручног усавршавања и 
реализује се акциони план за 

Руководство школе и 
Педагошки колегијум 
у сарадњи са Тимом 

Сваке школске године 
ШРП, Каталог 
семинара, 
Правилници, 



Tехничка школа,  Ужице                                                                      Школски развојни план 2011‐2016.   
 

 
 45 

расположивим средствима сваку школску годину за стручно 
усавршавање  

литература 

7.1.2. Иницирање прављења 
плана личног 
професионалног развоја и 
његово документовање  

Постоје запослени који 
праве план личног 
професионалног развоја и 
имају професионални 
портфолио  

Лично, у сарадњи са 
руководством  школе, 
ППС и Тимом за 
стручно усавршавање  

Пет година  

Правилници, 
приручници, 
водичи, стандарди 
компетенција 
наставника 

7.1.3.Посете часова и 
евалуација  

Посећени часови најмање 
једанпут код сваког  
наставника и извршена 
евалуација рада на часу  

Руководство школе у 
сарадњи са ППС 

Током реализације ШРП 

Протокол за праћење 
часова, анкете за 
ученике и наставнике 
(трошкови 
умножавања) 

Задатак 7.2. Обезбедити ресурсе за квалитетнију припрему наставника за рад. 

Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

7.2.1.  Повећање броја 
рачунара за потребе 
наставника 

Набавка 5 рачунара који 
имају приступ интернету 

Директор у сарадњи 
са помоћницима 
директора 

Пет година Финансијски  

7.2.2 Планирање и 
реализација активности у 
складу са ШРП  

Реализује се акциони план за 
сваку школску годину  

Тим за стручно 
усавршавање 

Континуирано  

7.2.3. Набавка стручне 
литературе у штампаном и 
електронском облику  у 
складу са потребама и 
могућностима 

Литература се набавља у 
складу са потребама и 
могућностима 

Библиотекари Континуирано 
Материјално – 
финансијски  

Задатак 7.3. Обезбедити ресурсе за квалитетнију реализацију наставе. 
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Активности Индикатори успеха 
Носиоци активности/ 
партнери 

Временски оквир 
спровођења 

Ресурси 

7.3.1.  Сагледавање потреба 
и планирање средстава за 
обезбеђење услова за 
умножавање материјала за 
наставу 

Наставници знају колике су 
могућности и постоје услови 
и процедуре за умножавање 
материјала 

Директор и 
помоћници директора 

Пре почетка сваке школске 
године  

Материјално – 
технички и 
финансијски  

7.3.2. Унапређење и 
одржавање наставних 
средстава и опреме  

Наставна средства и опрема 
су у функционалном стању; 
Континуирано се повећава 
број наставних средстава 
израђених у школи  ... 

Руководство школе у 
сарадњи са Тимом за 
наставна средства и 
опрему, стручним 
већима и  тимовима 
образовних профила  

Континуирано Школске 
радионице, плотер, 
постојећа наставна 
средства и опрема, 
практичан рад и 
матурски 
практични радови 
ученика, пројектни 
рад наставника и 
ученика/ 
материјално ‐
технички и 
финансијски 
ресурси  

 7.3.3. Набавка нових 
наставних средстава на 
основу утврђених 
приоритета 

Наставна средства се 
набављају у складу са 
приоритетима у оквиру 
расположивих средстава 

Директор у сарадњи 
са руководиоцима 
сектора 

Континуирано Финансијски 
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Б) Праћење реализације ШРП у 
приоритетној области  РЕСУРСИ 

Начин и време праћења Одговорно лице Кога треба информисати 

Анализа реализације акционог 
плана у првом и другом 
полугодишту сваке школске 
године  (у оквиру анализе 
реализације ГПР) 

Чланови Стручног актива за 
развојно планирање: Соња 
Шопаловић и Ивана Аџић 

Наставничко веће 

Извештај о  реализацији ШРП – 
једном годишње, у оквиру 
Извештаја о раду школе  

Наставничко веће 
Савет родитеља 
Школски одбор 

 

В) Вредновање  Школског развојног плана у приоритетној области  РЕСУРСИ

Реализовано ‐ исходи,  промене које су се десиле у 
циљној популацији 

Индикатори ‐ квантитативно 
приказују промену зацртаних циљева 

Инструменти/ докази 

Наставници су укључени у разноврсне облике стручног 
усавршавања које се реализује у складу са Школским 
програмом рада и планом стручног усавршавања 
установе. Наставници се подстичу на самообразовање 
кроз додатно стручно усавршавање. 

Стручно усавршавање се реализује у 
складу са планом.  

Евиденција, упитници, табеле, извештаји 

Школа располаже потребним и савременим наставним 
средствима (књиге, радни материјали, аудио‐визуелни 
материјали, компјутери, фотокопир‐апарати...) која 
су очувана и у функцији разноврсних метода и облика 
рада са ученицима. Многа наставна средства израдили 
су наставници и ученици. 

Континуирано унапређење и 
одржавање наставних средства и 
опреме 

Евиденције, извештаји, анкете, 
записници, чек листа 

Директор школе          Председник Школског одбора 

 Драган Туцаковић, дипл.инж.            Славко Лукић  



Tехничка школа,  Ужице                                                                      Школски развојни план 2011‐2016.   
 
 


