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                                                            УВОД 

Развојни план Техничке школе као стратешки документ којим се дефинишу приоритети у 

оквиру образовно-васпитног рада у циљу његовог унапређивања, базиран је на доброј пракси и 

искуствима која су прикупљена реализацијом  развојних планова из претходних година.  

За израду самог плана био је задужен Стручни актив за развојно планирање са интензивном 

подршком чланова колектива, ученика, родитеља и локалне заједнице. У самом креирању 

консултовани су сви субјекти који утичу или који су директно укључени у рад школе. 

Развојни план је основа остваривања промена у школи кроз развијање компетенција 

наставника и ученика. Бројне активности предвиђене овим планом нашу школу ће приближити 

жељеним стандардима квалитета. 

Руководство и професори Техничке школе труде се да прате промене у пословном окружењу, 

на тржишту рада, у науци и техници, да максимално актуализују оно чему уче своје ученике и да што 

више повежу теорију и праксу.Они улажу напоре како би остварили што квалитетнији и потпунији 

циљ сваког образовања и васпитања,а то је млади човек опремљен вештинама и знањима за пут пред 

њим. 

 Овај Развојни план школе представља радни документ који ће се примењивати у нашој школи  

у наредном петогодишњем периоду. Он се заснива на анализи тренутног стања у коме се школа 

налази, процењујући како ће текући трендови, као и фактори који ће деловати у будућности, утицати 

на школу. Овај план успоставља приоритете и циљеве у процесу побољшања и сачињен је на основу 

докумената проистекли из: 

 

1. Анализe стањa у школи кoje je обавио Тим за ШРП; 

2. Самовредновања рада установе рађеног у предходном периоду; 

3. SWOT анализе и других метода на основу којих су актери унутар школе и ван ње, дефинисали 

потребе школе које ће одредити одговарајуће промене; 

4. Извештаја за претходни ШРП. 

 

            План је подложан корекцијама и допунама током имплементације. 

Предлог текста Развоjног плана је сачинио Стручни Актив за развојно планирање. 

Циљ израде Развојног плана је да се партнерским радом и сталном сарадњом учесника 

препознају реалне потребе наше школе успостављајући механизме који ће омогућити њен даљи 

развој. 

У изради Развојног плана уважен је законски оквир којим се уређује рад средњих стручних 

школа у Републици Србији.  
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СМЕРНИЦЕ ЗА РАЗВОЈ ПЛАНА И РАЗВОЈНИ ТИМ 

Кроз процес развоја школе унапређујемо локалну заједницу и свест о важности школе као 

носиоца знања, умећа и вештина. Модерне технологије доносе са собом изазове, нова знања, нове 

навике, и мењају животни стил. Доступност Интернета пружа могућност да образовање буде 

доступније свима. Развијамо свест о заједничком раду на обезбеђивању савремене школе која 

ученицима може да пружи високе стандарде образовања. Развој услова рада школе кретаће се у 

интересу свих ученика, наставника, родитеља и локалне самоуправе а све у интересу квалитетнијег 

живота, образовања и васпитања младих генерација. 

Носиоци активности Стручног тима за развојно планирање су: 

      1.  Далибор Богдановић, директор 

      2.  Радица Александрић, педагог 

      3.  Ивица Станимировић, помоћник директора 

4.  Димитров Живко, професор 

5.  Трајковић Дејан, професор 

6.  Саша Младеновић, представник Савета родитеља 

7.  Председници стручних већа у сва три подручја рада 
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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ - КРАТАК ПРОФИЛ 

                        

Техничка школа 

Булевар Авној-а 2 

Врање 
Директор школе: 

Далибор Богдановић 

e-mail: tehnickaskolavr@mts.rs 

тел./факс 017/400-645 

Секретар школе: 

Снежана Стевановић 

e-mail: ssnezana0@gmail.com 

тел. 017/414-580 

Педагог школе: 

Радица Александрић 

e-mail: pedagog@tehnickaskolavranje.edu.rs 

тел. 017/405-246 

Рачуноводство: 

Снежана Спасић 

e-mail: spasic.snezana@gmail.com 

тел. 017/404-647 

Интернет адреса: www.tehnickaskolavranje.edu.rs 

Број регистрације у судском регистру: 

Школа је уписана у судски регистар код Привредног суда у Лесковцу под бројем Фи 4596/94 од 

23.03.1994.године под именом Техничка школа у Врању. 

Основна верификација Школе под бројем 022-05-00468/94-03 од 27.05. 1994. 

Шифра делатности: 

8532 - обављање делатности у области средњег стручног образовања редовних и ванредних ученика  

Матични број: 07138954 

ПИБ: 100549264 

Текући рачун школе: 840-1155666-07 

 

http://www.tehnickaskolavranje.edu.rs/
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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

Техничка школа настала је из Средње машинско-електротехничке школе „Владимир  Вујовић 

– Вујо“' из Врања, која је основана 30.05.1986.године, из дотадашњег образовног центра за стручно 

образовање ,, Владумир Вујовић – Вујо“ из Врања а који је настао 01.09.1972. године, спајањем 

Машинске техничке школе из Врања и Школе за квалификоване раднике из Врања. Дан оснивања 

01.09.1965. године Машинске техничке школе је и дан школе садашње Tехничке школе у Врању, која 

је 01.09.2015. године обележила и прославила значајан jубилеј – 50 година успешног рада и 

пословања. 

Школа је од самог почетка, од 2002.године, укључена у програм Реформе средњег стручног 

образовања. Много њених професора прошло је обуке у оквиру тог програма, школа је добро 

оремљена и повезана са социјалним партнерима (тржиште рада - НСЗ, будући послодавци). Они се 

током школовања обучавају за рад на стандардним, односно конвенционалним машинама, а у трећој 

години се ускоспецијализују за поједине машине. 

Руководство и професори Техничке школе труде се да прате промене у пословном окружењу, 

на тржишту рада, у науци и техници, да максимално актуализују оно чему уче своје ученике и да што 

више повежу теорију и праксу.Они улажу напоре како би остварили што квалитетнији и потпунији 

циљ сваког образовања и васпитања,а то је млади човек опремљен вештинама и знањима за пут пред 

њим. 

 Овај Развојни план школе представља радни документ који ће се примењивати у нашој школи  

у наредном петогодишњем периоду. Он се заснива на анализи тренутног стања у коме се школа 

налази, процењујући како ће текући трендови, као и фактори који ће деловати у будућности, утицати 

на школу. Овај план успоставља приоритете и циљеве у процесу побољшања и сачињен је на основу 

докумената проистекли из: 

 

1. Анализe стањa у школи кoje je обавио Тим за ШРП; 

2. Самовредновања рада установе рађеног у претходном периоду; 

3. SWOT анализе и других метода на основу којих су актери унутар школе и ван ње, дефинисали 

потребе школе које ће одредити одговарајуће промене; 

4. Извештаја за претходни ШРП. 

 

 

                                             АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ 

 

Техничка школа образује и васпитава ученике у три подручја рада: 

 

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

2. САОБРАЋАЈ 

3. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

 

        Техничка школа у Врању регистрована је код Привредног суда  у Лесковцу под бр. 1–604–00  од  

29.03.1994. год. и уписана у судски регистар под бр. фи бр. 4596/94 за обављање делатности у 

области средњег образовања и васпитања стручне школе за три подручја рада: Електротехника, 

Саобраћај и Машинство и обрада метала. 

       Школа је решењем бр. 022-05-00468/94-03 од 27.05.1994.године и 022-05-00468/94-03 од 

01.06.1998.год. Министарства Републике Србије верификована за обављање делатности у области 

средњег образовања и васпитања стручне школе за наведена три подручја рада. 
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      Седиште школе је у Врању, у ул. Булевар АВНОЈ-а бр.2 у северном делу школског објекта бившег 

Образовног центра за стручно образовање  „Владимир  Вујовић – Вујо“ из Врања.    

 
  

  

 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ  

 

Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле: 

 

Подручје рада: 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

Трајање

: 
Број решења: 

Аутоелектричар 3 год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994 

Електроинсталатер 3 год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994 

Електромеханичар  за термичке и расхладне уређаје 3 год 022-05-00468/94-03 од 1.6.1998 

Електротехничар електромоторних погона 4год 022-05-468/94-03 од 25.03.2005. 

Електротехничар радио и видео технике 4год 022-05-00468/94-03 од 4.6.1996. 

Електротехничар енергетике 

4год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994 

022-05-00468/94-03 од 09.12.2019. 

Електротехничар погона 4год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994 

Електротехничар рачунара 

4год 022-05-468/94-03 од 25.03.2005. 

022-05-468/94-03 од 09.12.2019 

Електромеханичар  за термичке и расхладне уређаје 4год 022-05-00468/9403од01.12.2005. 

   

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

Алатничар 3 год. 022-05-468/94-03 од 08.11.2001 

Инсталатер 3 год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994 

Машинбравар 3 год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994 

Машински техничар 4год 022-05-00468/94-03 од27.5.1994. 

Машински техничар за компјутерско конструисање 4год 022-05-468/94-03од 03.06.2004. 

Техничар за компјутерско управљање 4год 022-05-00468/94-03од 21.06.2006. 

Механичар гр. и расхл.технике 3 год 022-05-00468/94-03 од 4.6.1996. 
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Механичар хидраулике I пнеум 3 год 022-05-00468/94-03 од 4.6.1996. 

Металостругар 3 год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994 

Оператер маш.обраде - оглед I раз. 3 год 022-05-468/94-03 од 25.3.2005 

Оператер маш. обраде  II и III раз. 3 год 022-05-00468/94-03 од21.06.2006. 

Аутолимар 3 год 022-05-00468/94-03 од 1.06.1998 

Аутомеханичар 3 год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994 

Машински техничар за моторна возила 4год 022-05-00468/94-03од17.08.2012 

Машински техничар за компјутерско конструисање 

ЦНЦ машинама 
4год 022-05-00468/94-03 од 09.12.2019. 

САОБРАЋАЈ 

Техничар друмског саобраћаја 4год 

022-05-00468/94-03 од 27.5.1994 

022-05-00468/94-03од 02.03.2020 

Возач моторних возила 3год 022-05-00468/94-03 од 27.5.1994 

Техничар унутрашњег транспорта 4год 

022-05-00468/94-03 од 08.09.2009 

022-05-00468/94-03 од  02.03.2020. 

Техничар за безбедност саобраћаја 4год 022-05-00468/94-03 од 08.09.2009 
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                 МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
  

 ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

 Број кабинета: 9 

 Број специјализованих учионица: 5 

 Број учионица опште намене: 17 

 Фискултурна сала:  

Техничка школа има једну фискултурну салу. Ученици имају часове физичког васпитања на 

Спортском центру који се налази у непосредној близини наше школе.  

 Библиотека:  

 Наша библиотека заузима просторију на првом спрату школе што омогућава добру 

комуникацију са свим њеним корисницима – ученицима, наставницима и другима. Простор 

обухвата 30 m
2 

и састоји се из депоа, где су смештене књиге. По потреби простор се може 

организовати за одржавање књижевних вечери, промоција књига и других дешавања. Школска 

библиотека располаже великим бројем књига, а фонд књига је прилагођен најновијим наставним 

плановима и програмима. 

Библиотека је у протеклој школској години имала око 730 ученика чланова и готово сви 

запослени наставници су чланови библиотеке. 

 Простори за реализацију ваннаставних активности:  

За потребе Ученичког парламента и осталих секција уређена је просторија у приземљу школе, 

у којој се налази  опрема, компјутер, материјал за рад. Простор користе представници тимова, 

Ученичког парламента и то Тима за спорт, информисање, прву помоћ, хуманитарне акције и 

други тимови. 

 Радионице: 

Школа располаже машинским радионицама за ручну и машинску обраду, обраду резањем, 

радионицу за моторна возила и електро радионицама.  

 Други простори: 

Школа поседује и други простор као што је: канцеларијски простор, хигијенско-санитарне 

просторије, ходници и степенишни простор,  простор за одлагање наставних средстава која нису 

у употреби, поправку оштећеног намештаја. 

        

 

 ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 

 

  Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће нормативе по 

предметима. У односу на захтеве прописане нотмативима простора, опреме и наставних средстава 

школа је опремљена у следећим процентима: 
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 Општа наставна средства 80% 

 Општеобразовни предмети 70% - 100% 

 Машинска група предмета 80% - 100% 

 Електротехничка група предмета 80% - 100% 

 Саобраћајна  група предмета 80% - 100% 

 Средства за рад стручних сарадника 80% 

  

  

 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

               ДИРЕКТОР, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

Радник Степен стручне 

спреме 

% радног времена свега 

Директор VII 100 1 

Помоћник 

директора 

VII 50 3 

Педагог VII 100 1 

Психолог /   

Библиотекар VII 100 1 

Организатор 

практичне 

наставе 

 

VI+VII 

 

100 

 

3 

Свега  450 9 

 

                              АДМИНИСТРАТИВНИ И ПОМОЋНИ РАДНИЦИ 

 

Радник Степен стручне 

спреме 

Број радника свега 

Секретар VII 1 1 

Благајник /   
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Рачуновођа VI 1 1 

Помоћни 

радници 

О.ш.+III  

7 

 

7 

Радник на 

одржавању 

машина у 

школским 

радионицама 

 

VI 

 

1 

 

1 

Домар V и VI 1 1 

 

Свега 

 11 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 

 

  У поступку самовредновања за сваку област настојало се доћи до показатеља који 

представљају постојеће стање, а потом исказивање уочених слабих и јаких страна у раду школе, да 

би потом било указано у ком правцу треба радити на унапређењу одрећених сегмената у раду школе, 

како би се у оквиру Школског развојног плана у наредном периоду радило на достизању већег 

квалитета рада установе. Школски развојни тим се у процесу самовреновања ослањао на стандарде 
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квалитета радаустанове који су везани за сваку од кључних области. Заједничким планирањем 

утврђене суактвности у току процеса самовредновања утврђени су учесници који директно или 

индиректно учествују у раду школе (наставници,ученици, родитељи,орган управљања). Утврђене су 

активности идинамика реализације. Тим је планирао и методологију рада у оквиру које су 

коришћени различитиоблици прикупљања података и њихова обрада и анализа. У зависности од 

области примењени су одговарајући упитници, извештаји, планови рада наставника, писане 

припреме за часове, анализе педагошко- инструктивног рада. 

 

Кључна област 2 : ОБЛАСТ НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Извештај је сачињен на основу примене више инструмената предвиђених Приручником за 

самовредновање и вредновање школе, за област 2.НАСТАВА И УЧЕЊЕ. За ову област 

самовредновања Приручником је предвиђено је више подручја:  

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ, 

2.НАСТАВНИ ПРОЦЕС, 

3.УЧЕЊЕ , 

4.ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА  

 

У овом подручју вредновања сагледавали смо, да ли сваки наставник има Годишњи и 

оперативни план за свој предмет, који је сачињен у складу са прописаним планом и програмом и уз 

сарадњу са осталим члановима стручног и разредног већа. На основу прегледа ове документације 

утврдили смо да сви наставници наше школе имају годишње и оперативне планове који су 

сачињени у складу са Наставним планом и програмом.  

Оперативни планови садрже податаке (назив наставне јединице тип часа и наставне методе), 

наставници недовољно сарађују при планирању, што се директно одражава на одсуство тематске и 

временске корелације међу предметима. 

Активности за наредни период, када је у питању планирање, треба да се огледају у 

заједничком усклађивању тема и успостављању корелације међу предметима. Што упућује на 

тимски рад не само обраде наставних садржаја него и провере знања. Потребно је истаћи да смо 

овом анализом обезбедили сагледавање потребе да сваки наставник сачињава оперативни план 

поштујући специфичност предмета али и одељења-разреда, са којим раде. Као слабост коју можемо 

кориговати издвајамо интегрисање у процес планирања корекције оперативног плана, настале 

анализом резултата рада. 



 

Снаге Слабости 

- наставници редовно планирају 
- оперативни планови садрже 

неопходне податке 

- сви наставници имају глобалне и 

тематске планове 

- наставници недовољно сарађују при 

планирању 

- одсуство тематске и временске корелације 

међу предметима 

- минимална искоришћеност могућности за 

тимски рад 

- планирање ретко обухвата корекције 

настале анализом резултата рада 

 

 За област „Настава и учење“, мањи број наставника користи методе које су 

ефикасне у односу на циљ часа и није присутна поступност постављања питања/задатака 

од једноставнијих ка сложенијим. Наставници у недовољној мери  усмеравају ученике да 

користе различите начине за решавање проблема/задатака, и мало је часова на којима 

наставници ученике да сами себи постављају циљеве. 

Такође, није присутно прилагођавање материјала, као ни темпа рада индивидуалним 

карактеристикама и могућностима ученика.  Није развијена ни пракса да ученици 

процењују свој напредак. Оно што свакако недостаје у методици рада јесте 

диференцирана настава. Ученици су ретко у прилици да процењују тачност 

одговора/решења и у недовољној мери се користи интеракција између ученицима за 

учење. Проверавање да ли су постигнути циљеви часа је пракса мањег броја настаника. 

Такође, мали број наставника прилагођава захтеве могућностима учења, како би учење 

било у функцији даљег напредовања. У школи није развијена пракса подстицања ученика 

да самостално процењују свој напредак у учењу. Сви наставници имају глобалне планове. 

Оперативни планови наставника садрже минимум података ( називе наставних јединица, 

тип часа, наставне методе, ретки случајеви и наставна средства). Наставници недовољно 

сарађују при планирању, што се директно одражава на одсуство тематске и временске 

корелације међу предметима. Могућности за тимски рад су минимално искоришћене. 

Наставници се припремају за наставу, али већина то чини нередовно и непотпуно. 

„Настава и учење“ је област вредновања у којој смо кроз анализу, установили исте 

недостатке на које је указала евалуација. Потреба коју смо дефинисали, јесте више 

интерактивног приступа у настави, као и нужност за стручним усавршавањем у правцу 

индивидуализоване наставе. Будући да смо се већ активирали у сарадњи међу колегама на 

нивоу и ван стручних већа, потребно је ову сарадњу унапредити и систематизовати. 

Индивидуални образовни планови и рад са талентованом децом ће нам бити приоритет у 

будућим акционим плановима. 

Када су у питању „Образовна постигнућа“ ученика, није остварен да и поред тога 

што је у Годишњем програму рада школе предвиђена израда индивидуалних образовних 

планова, реализација је на самом почетку. На основу резултата анкетирања може се 
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закључити да наставници у већој мери прeносе знања која ће ученицима омогућити са се 

осамостаљују и користе их у свакодневном животу. 

Сви наставници се слажу да је важно подстицати ученике на мисаону активност, 

комтинуирано пратити и вредновати напредовање ученика као и похваљивати и 

награђивати самостално стицање додатних знања и вештина. Наставници су дали сличне 

одговоре када је у питању примењивост датих тврдњи у пракси. Код наведених тврдњи 

ниједан наставник није негативно одговорио. Такође, сматрају да је важно и уједно и 

примењиво у пракси подстицање ученика на развијање и разрађивање њиихових идеја. 

Наставници се слажу да је важно да употребљавају различите методе и облике рада, 

користе бројна наставна средства да би занимљивошћу и очигледношћу привукли пажњу, 

мотивисали и одржали мотивацију ученика за рад и притом изабрали примере и задатке 

који су занимљиви за ученике. Сличан стаб имају и када је у питању примењивост датих 

тврдњи у пракси. 

 За „Подршку ученицима“, у школи су веома ретке активности које су усмерене на 

заштиту човекове околине и одржив развој, као и да се не примењују индивидуализовани 

приступи/планови за ученике са израженим проблемима и нису организовани 

компензаторни програми, као вид подршке ученицима. 

 

SWOT АНАЛИЗЕ 

 

Ученици 

СНАГЕ  И МОГУЋНОСТИ  ШКОЛЕ СЛАБОСТИ  И ПРЕТЊЕ ШКОЛЕ 

• Мултимедијална учионица 

• Професионализам наставника 

• Методе рада на појединим часовима 

• Креативност професора 

• Традиција школе 

• Ваннаставне активности ( активности 

парламента) 

• Разноврсност секција 

• Спортска такмичења 

• Сарадња професора и ученика 

• Активности Интеркултуре 

• Различите приредбе 

• Рад са талентованим ученицима 

• Реално оцењивање ученика 

• Добри резултати ученика 

• Екскурзије 

• Уређен простор и опремљене учионице  

• Одсуство насиља у школи 

 

• Неравноправност између полова 

• Неуређени тоалетиОдсуство обезбеђења 

школе 

• Пристрасност професора, омаловажавање 

ученика, необјективно оцењивање 

• Застарели начин предавања, не подстиче се 

креативност 

• Преобимно градиво и преоптерећени 

распоред 

• Занемаривање спортских активности и 

догађаја 

• Превелики захтеви професора 

• Неорганизовање екскурзија у првом и 

другом разреду 

• Недовољно ваннаставних активности 

• Одсуство школског разгласа 

• Непостојање ормарића за ђачке ствари 
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Родитељи , чланови локалне самоуправе и представник Ученичког парламента  

    СНАГЕ  И МОГУЋНОСТИ ШКОЛЕ     СЛАБОСТИ И ПРЕТЊЕ ШКОЛЕ 

• Постигнућа ученика,резултати са 

такмичења, упис на факултет 

• Стручан наставнички кадар 

• Традиција школе  

• Добри сараднички односи 

• Безбедност ученика 

• Добри сараднички односи (са родитељима, 

локалном самоуправом и установама) 

 

• Неопремљеност кабинета  

• Недостатак простора уопште 

• Велики број изостанака 

• Мали број секција 

• Недовољно савремена настава 

 

 

Наставници 

СНАГЕ  И МОГУЋНОСТИ ШКОЛЕ СЛАБОСТИ  И ПРЕТЊЕ ШКОЛЕ 

• Традиција школе,ученици,наставници и 

сарадници  

• Ученици мотивисани за рад, талентивани и 

креативни 

• Индивидуални рад 

• Наставни кадар који се стручно усавршава 

• Спој традиционалног и иновативног 

• Одговорност 

• Породична ситуација 

• Добра воља колега да помогну 

• Остваривање квалитетних односа са 

ученицима 

• Ученици спремни за сарадњу 

• Воља да се ствари мењају на боље, 

иновативни дух 

• Запошљавање младих,сарадљивих, 

позитивних колега 

 

 

 

• Недовољно ослањање на традицију и 

постигнуте резултате 

• Недостатак радног простора 

(учионица,псебних припремних просторија 

за наставнике), слаба опремљеност 

постојећих кабинета 

• Недовољна финансијска подршка локалне 

заједнице, недовољно ангажовања на 

развоју сарадње са организацијама изван 

школе, која би могла довести до напретка у 

реализацији појединих активности ученика 

• Обезбеђење школе, климатизација, 

недостатак потрошног материјала,  

Слабости у настави- неповезаност програма 

по предметима и слаба примена знања у 

свакодневном животу 

• Неприлагођеност рада наставника 

индивидуалним потребама ученика, не 

обраћање пажње, отаљавање, 

незаинтересованост, немогућност 

коришћења различитих метода рада, 

неупућеност наставника у могућност да 

промене или унапреде своје активности 

(стручно усавршавање, 

семинари,информисање, и само 

информисање у окружењу) 

 

 

Мисија школе 

 

 

            Ослањајући се на сопствене снаге, чувајући традицију, поштујући потребе ученика 

уз активно укључивање у модерне научне и друштвене токове, мисија наше школе постаје 

јасна – да помогне ученицима да се развију у свестране, образоване, самосталне људе 

(оспособљене да критички мисле и развијају истраживачки однос према животу) и који су 

спремни да успешно наставе школовање и да негују и поштују своју и туђу 

индивидуалност. 
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Визија школе 

 

 

Желимо  да  наша школа буде модерно опремљена, препознатљива, привлачна за 

ученике, отворена за срадњу са родитељима и локалном заједницом, а пре свега безбедна. 

Мотивисани ученици и наставници стреме ка заједничком циљу – пружању и стицању 

квалитетног знања. То значи да је оно применљиво и да служи као основ даљег 

школовања. 

 

 

 

 

Листа приоритетних потреба по областима квалитета: 

 

Анализом потреба свих интересних група по областима квалитета и на основу евалуације 

рада школе и Самовредновања рађеног у предходном периоду, дошли смо до следећих 

приоритетних потреба. 

 

 

1. Настава и учење 

 

 Повећање квалитета знања 

 Настава која је практично примењива и у складу са технолошким и другим 

променама у друштву 

 Настава са јасно постављеним циљевима чије је остваривање лакше пратити 

 Индивидуализована настава у складу са ученичким васпитним и образовним 

потребама (посебно кроз сачињавање ИОП-а) 

 Активније учешће ученика у образовном процесу (посебно у процени свог 

напретка, кроз диференцирану наставу) 

 Интеракција између наставника и ученика, са јаснијим повратним информацијама 

наставника 

 Осавремењaвање наставе и садржаја  

 Едукативне екскурзије 

 

 

2.Образовна постигнућа ученика 

 

 Побољшање комуникације међу професорима у мрежи помоћи ученицима 

 Ефикасно праћење промена у напредовању ученика 

 Знања потребна за упис на факултете 

 Рад са талентованима, израда ИОП-а 

 Понуда ваннаставних активности и секција на основу интересовања ученика 

 Континуиран рад секција 

 Организовање активности за помоћ ученицима. 
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 Припрема ученика за завршни испит 

 

Област промене: Учење и настава 

 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: Учење и настава 

ПРИОРИТЕТНА ПОТРЕБА:Подизање квалитета знања увођењем поступних и 

координисаних промена у настави 

Развојни циљеви за Учење и наставу: 

 Унапређење примене дидактичко-методичких  решења  и техника  

         учења на часу 

 Прилагођавање рада на часу васпитно-образовним потребама ученика. 

 Увођење предузетничког учења 

 

Први развојни 

циљ: 

Задаци: Активности: План евалуације: 

 

1.Унапређивање 

одговарајућих 

дидактичко-

методичких  

решења техника 

учења на часу. 

Договор 

стручних 

већа око 

дефинасања 

одговорност

и  за 

увођење 

нових 

дидактичко-

методичких 

решења у 

наставу. 

 -Сазивање састанака 

Колегијума  на тему 

увођења нових метода. 

 -Дефинисање обавеза 

појединих чланова да на 

основу РПШ-а и 

акционих планова 

проистеклих из 

самовредновања да у 

плановима већа  

дефинишу број часова и 

време реализације по 

тромесечју у којима ће 

применити интерактивне 

методе 

 -Презентација једног 

часа на коме се 

примењује нова метода у 

сваком тромесечју. 

 -Писање извештаја о 

примени ових метода 

 -Обавештавање 

колегијума о уведеним 

променама 

Критерију

м успеха: 

Сваки члан 

стручног већа 

одржао по 3 часа 

току 

полугодишта на 

којима је 

применио 

интерактивне 

методе у 

настави. 

Инструмен

ти 

Записници са 

састанака 

Носиоци 

активност

и: 

Чланови тима 

Време: Крај 2025. 

Прикупљањ

е примера 

добре 

праксе. 

-Претрага на интернету 

-Сарадња са колегама из 

других школа 

- Похађање семинара 

-Формирање базе 

Критерију

м успеха: 

Свако стручно 

веће сачинило 

по 5 примера 

добре праксе по 

наставнику 



 18 

података примера добре 

праксе 

 

 

Инструме-

нти: 

База података 

Носиоци –

активност

и 

Чланови 

стручних већа 

Време: Школска 

2020/2021. 

-Коришћење 

интерактивн

их метода на 

часу. 

-Израда припрема за 

огледне часове 

-Примена нових 

методичких решења на 

часу 

 

Критерију

м успеха: 

Изведено 5 

припремљених 

угледних часова 

по наставнику 

Инструмен

т-и 

Извештај о 

реализацији 

ШРП 

Носиоци 

активност

и: 

Наставници 

Време: 2020-2025. 

-Анализа 

примене 

нових 

метода. 

 

-Израда плана одржавања 

угледних часова 

-Позив наставницима-

критичким пријатељима 

-Посета часова 

критичких пријатеља 

- Анализа резултата 

примењених метода  кроз 

посету часова 

Критерију

м успеха: 

Остварени 

индикатори за 

овај стандард  у 

складу са 

критеријумима 

екстерне 

евалуације 

Инструмен

т-и: 

Формулар за 

праћење часа за 

ектерне 

евалуације 

Носиоци 

активност

и 

Чланови тима 

Време: 2020-2021 

Други  развојни 

циљ: 

Задаци: Активности: План евалуације: 

 

2.Прилагођавањ

е рада на часу 

васпитно-

образовним 

потребама 

ученика. 

 

 

-Обука 

наставника 

за примену 

индивидуал

изоване 

наставе 

 

 

-Похађање семинара 

(посебно за инклузију) 

-Стручно усавршавање у 

оквиру школе 

-Размена искустава 

између 

наставника,презентација  

стручним већима 

 

Критерију

м успеха: 

-Једна трећина 

бодова стручног 

усавршавања 

посвећена  

обуци за 

примену ИН. 

Инструмен

ти: 

-Лични планови 

и ивештаји 

стручног 

усавршавања 

Носиоци Наставници 
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 активност

и 

Време: 2020-2021 

-Рад са 

децом са 

посебним 

потребама. 

-Евидентирање деце са 

посебним потребама 

-Израда ИОП-а за децу са 

посебним потребама 

-Реализација ИОП-а 

-Евалуација рада са 

ученицима који раде по 

ИОП-у 

 

Критерију

м успеха: 

Више од 

десеторо деце са 

којима се ради 

по ИОП-у. 

Инструмен

ти: 

Извештаји о 

напредовању 

ученика који 

раде по ИОП-у. 

Носиоци 

активност

и: 

Педагог и 

наставници који 

учествују у раду 

са ученицима са 

посебним 

потребама. 

Време: До краја 

школске 2020/21 

Сачињавање 

припрема за 

примену 

индивидуал

изоване 

наставе 

-Сакупљање примера 

добре праксе 

-Сачињавање 

заједничких припрема по 

стручним већима 

-Формирање базе 

података припрема 

Критерију

м успеха: 

-Сваки 

наставник 

годишње има 5 

припрема 

Инструмен

ти: 

-Извештај 

стручних већа 

Носиоци 

активност

и: 

Наставници 

Време: 2020-2025 

-Примена 

индивидуал

изоване 

наставе 

-Реализација часова 

-Посета колега 

-Дискусија 

Критерију

м успеха: 

Сваки наставник 

одржао 5 часова 

Инструмен

ти: 

Евалуацоне 

листе 

Носиоци 

активност

и: 

Наставници 

Време: 2020-2025 

- 

 

 

 

 

Евалуација 

ефеката 

примене 

индивидуал

- 

 

 

 

 

Обавештавање колега о 

одржавању часа 

-Обезбеђивање 

евалуационих листа 

 

 

 

 

 

Критерију

м успеха: 

 

 

 

 

 

Евалуирани сви 

часови ИН 

Инструмен

ти: 

Извештај о 

евалуацији 
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изоване 

наставе 

-Евалуација и  

дискусија 
Носиоци 

активност

и 

Наставници 

Време: 2020-2025 
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Први 

развојни 

циљ: 

Задаци: Активности: План евалуације: 

 

1.Ефикасн

и-ја 

комуникац

ија на 

релацији: 

стручни, 

руководећ

и и 

саветода-

вни 

органи. 

 

 

-Дефинисање 

начина 

комуникације 

и праваца 

информисања 

свих актера 

-Сазивање Колегијума 

поводом ове тачке 

унапређења рада 

-Прикупљање предлога о 

начину преношења 

информација о задацима 

стручних, руководећих и 

саветодавних органа 

-Доношење закључака и 

дефинисање правила 

комуникације на свим 

релацијам 

-Обавештавање стручних 

већа о донетим 

закључцима 

Критериј

ум 

успеха: 

90% наставника разуме 

како функционише 

сарадња на релацији 

стручни, руководећи и 

саветодавни органи 

школе. 

Инструм

е-нти: 

Записници стручних већа 

на којима су наставници 

потврдили да разумеју 

сарадњу између актера. 

Носиоци 

активнос

т-и: 

Колегијум, стручна већа, 

стручни сарадници. 

Време: Крај 2025 

-Праћење 

ефикасности 

протока 

информација 

и сарадње 

 

 

-Одређивање одговорних 

за праћење ефикасности 

преношења задатака са 

актера на актере 

-Праћење сарадње међу 

актерима 

-Евалуација сарадње 

 

Критериј

ум 

успеха: 

Информације о 

евиденцији проблема  и 

задатака се налазе у 

извештајима свих актера. 

Инструм

е-нти: 

Тестови предметних 

наставника 

Носиоци 

активнос

ти: 

Одговорни за праћење 

сарадње. 

Време: 2025 

 

 

 

Анализа и 

презентација 

резултата 

ученика са 

којима је 

рађен ИОП 

-Обрада добијених 

података вредновањем 

ИОПа 

-Анализа успеха ученика 

-Архивирање података 

-Анализа података 

добијених од 

Регионалног центра за 

таленте 

Критериј

ум 

успеха: 

 Тестирање 90% ученика 

прве године који су 

радили по ИОПу 

Инструм

е-нти: 

Тестови знања. 

Носиоци 

активнос

ти: 

Чланови Стручних 

већа,предметни 

наставници,психолог 

Време: 2020-2025 



 

 

 

Трећи 

развојни 

циљ: 

Задаци: Активности: План  евалуације: 

 

3.Ефикасниј

а 

комуникациј

а на 

релацији 

родитељи 

ученици 

наставници 

Организовање 

заједничких 

трибина на 

којима ће 

учествовати 

родитељи, 

ученици и 

наставници 

-Анкетирање родитеља у 

погледу тема за које су 

заинтересовани а везане су 

васпитање, образовање и 

рад школе 

-Прикупљање и обрада 

резултата анкете 

-Израда плана оранизације 

трибина на теме које су 

произашле из анкете 

-Реализација трибина и 

предлози за унапређење 

рада школе 

Критерију

м успеха: 

Одржано 4 трибине 

годишње на којима 

је учествовало 20% 

родитеља 

Инструмен

ти: 

Видео записи, 

извештаји, 

продукти. 

Носиоци 

активност

и: 

Одељенске 

старешине, 

наставници, 

ученици, директор, 

стручни сарадници 

Време: Крај школске 2015. 

године 

Укључивање 

родитеља у 

прославу 

задњег дана 

школе 

матураната 

-Организовање састанка 

Савета родитеља на ову 

тему и договор око 

организације прославе 

-Обавештвање свих 

родитеља матураната 

-Узимање учешћа 

родитеља у организацији 

(време, место, српски сто, 

пригодан програм.) 

-Реализација прославе уз 

учешће родитеља, ученика 

и наставника 

Критерију

м успеха: 

Сваке године се 

одржава прослава 

заједно са 

родитељима 

Инструмен

ти: 

Снимци, евиденција 

у дневнику 

Носиоциак

тивности: 

Родитељи, 

наставници, 

директор 

Време: Крај школске 

2020/2021. године., 

прва прослава 

Обезбеђивање 

простора за 

индивидуалне 

разговоре 

-Доношење одлуке о 

намени просторије за 

обављање индивидуалних 

разговора са родитељима  

-Израда списка потребног 

намештаја и  наставних 

средстава 

-Опремање просторија по 

израђеном списку 

Критерију

м успеха: 

Опремљена 

просторија 

Инструмен

ти: 

Снимак просторије 

Носиоци 

активност

и: 

Наставници и 

ученици 

Време: Крај 2020/2021 
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: Постигнућа ученика 

 

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ:  Постигнућа ученика 

ПРИОРИТЕТНА ПОТРЕБА: Знања која одговарају индивидуалним-образовним                             

потребама ученика 

Развојни циљеви за Постигнућа ученика су: 

 

 Подстицања мотивисаности рада ученика и наставника континуираним 

праћењем и промовисањем  њихових резултата  

 Подизање интересовања ученика за учешће на такмичењима и подстицање 

на самостални рад и ангажовање у наставним и вананставним активностима 

 Усклађивање резултата са постављеним циљевима ученика којима је 

потребна додатна подршка у учењу  

Први 

развојни 

циљ: 

Задаци: Активности: План евалуације: 

 

1.Подстицањ

а 

мотивисанос

ти рада 

ученика и 

наставника 

континуиран

им праћењем 

и 

промовисањ

ем  њихових 

резултата 

 

-Праћење 

постигнућа 

ученика на крају 

првог и другог 

полугодишта у 

оквиру одељења 

 

 

 

 

 

 

-Сакупљање 

података 

-Обрада и 

презентација 

-Формирање базе 

података 

 

Критерију

м   успеха: 

Сакупљени 

подаци о свим 

одељењима и 

ученицима 

Инструмен

ти: 

Табеле са 

приказима 

успеха 

Носиоци 

активности 

Педагог, 

чланови тима, 

одељењске 

старешине 

Време: Крај првог и 

другог 

полугодишта. 

-Праћење 

постигнућа 

ученика путем 

улазних и 

излазних тестова 

-Сачињавање тима 

за израду задатака 

-Тестирање ученика 

првог разреда 

-Прегледање 

тестова и анализа 

резултата по 

школама 

-Обавештавање 

наставничког већа 

Техничке школе о 

резултатима 

-Поновно обављање 

Критерију

м  успеха: 

Обављена 

тестирања и 

анализирани 

подаци. 

Инструмен

ти: 

Тестови и 

извештаји. 

Носиоци 

активности 

Тим за праћење 

напредка 

ученика. 

Време: Од 2020. до 

2025. Године. 
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тестирања исте 

генерације након 3 

године и анализа 

напредовања 

-Уочавање 

специфичности 

одељења  и 

појединаца 

-Израда и 

усаглашавање плана 

рада за специфична 

одељења са 

стандардним 

плановима 

-Израда плана ИОП-

а 

 

Критерију

м успеха: 

Просечна 

оцена одељења 

и резултати 

појединаца 

Инструмен

ти 

Оцене, табеле, 

резултати са 

такмичења 

Носиоци 

активности 

Психолог, 

чланови тима, 

предметни 

наставници 

Време: Континуирано 

-Промовиса-ње 

резултата 

-Истицање ученика 

који су постигли 

резултате на 

седницама, 

састанцима 

стручних већа, 

родитељским 

састанцима, 

Израда паноа са 

кратким 

биографијама 

ученика, 

фотографијом и 

постигнутим 

резултатима, 

обавештавање 

медија 

додела похвала, 

награда 

Критерију

м успеха: 

Одређен број 

ученика 

постигао 

резултате на 

такмичењима 

Инструмен

ти 

Резутати са 

такмичења 

Носиоци 

активности 

Чланови 

Стручнихвећа, 

тима за 

Постигнућа 

ученика, 

предметни 

професори 

Време: Континуирано 

до 2025 године. 

-Праћење 

резултата 

остварених при 

упису у Техничку 

школу и резултата 

остварених на 

пријемним 

испитима 

 

 

 

-Сакупљање 

података о броју 

бодова остварених 

при упису 

-Израда табеларног 

приказа 

-Прикупљање 

података 

успешности уписа 

ученика на жељене 

факултете 

Критерију

м успеха: 

-Преко 80% 

ученика упише 

факултет на 

терет буџета 

као прву 

жељу,ниво 

постигнућа 4 

-100% 

попуњеност 

капацитета 

школе 
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 -80% 

капацитета 

школе је 

попуњено 

ученицима 

којима је прва 

жеља Техничка 

школа 

Инструмен

ти 

Ранг листе на 

факултетима  

Носиоци 

активности 

Одељенске 

старешине 

Време: Август 

 -Израда базе 

података школски 

хпостигнућ 

аученика и 

наставника (на сајту 

школе) и на основу 

тога континуирано 

праћење напретка 

школе у наредном 

периоду(2015-

2020.) године. 

-Прикупљање 

података везаних за 

пријемне испите у 

техничку школу и 

факултете, такмичења 

- статистичка обрада 

података 

-постављање на сајту 

школе 

- редовно ажурирање 

података 

Критеријум 

успеха: 

Формирана база 

података 

Инструменти Извештаји 

Носиоци 

активности: 

Одељенске 

старешине 

Време: крај 2025. године 

Други 

развојни 

циљ: 

Задаци: Активности: План  евалуације: 

 

2.Подизање 

интересовањ

а ученика за 

богаћење 

знања 

учешћем  на 

такмичењим

а и 

подстицање 

на  

самостални 

рад и 

ангажовањеу 

наставним и 

вананставни

м 

активностим

а 

Организовање 

додатне наставе и 

секција за које су 

ученици 

заинтересовани 

Спровођење анкете 

о заинтересованости 

ученика за додатну 

наставу и секције 

-према 

интересовању 

ученика, оформити 

секције и задужити 

предметне 

професоре да воде 

те секције  

-направити програм 

рада секције и план 

рада додатне 

наставе 

-осмислити 

занимљиве садржаје  

-повремено 

презентовати 

Критерију

м успеха: 

-Повећање 

процента  броја 

ученика 

укључених у 

рад секција 

-постигнути 

резултати на 

такмичењима 

Инструмен

ти: 

Педагошка 

документација 

Носиоци 

активности

: 

Предметни 

професори и 

заинтересовани 

ученици 

Време: Крај 

класификацион

и-х периода 
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успешно обрађене 

теме осталим 

ученицима како би 

се и они 

заинтересовали за 

рад 

Организовање 

предавања, 

трибина, 

приредби, 

интерних 

такмичења, 

посета 

Фествалима 

науке, 

институцијама од 

значаја и 

интересовања 

-одабир ученика 

заинтересованих за 

учешће у овим 

активностима 

-позивање (бивших)  

ученика који могу 

да одрже предавање 

на неку од 

изабраних тема 

- избор предмета 

који су укључени у 

организовање 

приредбе ( страни 

језици, српски, 

музичко...) 

-израда програма 

приредбе ( 

такмичења, посете), 

одређивање термина 

Критерију

м успеха: 

-велики одзив 

ученика за 

активности 

-

задовољавајућ

и број 

организованих 

активности 

Инструмен

ти: 

Извештаји, 

анкете, 

фотографије 

Носиоциак

тивности: 

наставници 

Време: Крај 

класификацион

и-х периода 

3.Усклађива-

ње резултата 

са 

постављени

м циљевима 

ученика 

којима је 

потребна  

додатна 

подршка у 

учењу . 

 

Организовање 

допунске наставе 

-одабир ученика  за 

допунску наставу 

-израда плана рада 

допунске  

Критерију

м успеха: 

60% ученика 

којима је 

потребна 

помоћ у учењу 

похађа 

допунску 

наставу 

 наставе 

-континуирано 

праћење рада 

ученика и 

напредовање 

Инструмен

ти: 

Евиденција 

допунске 

наставе 

Носиоци 

активности 

Предметни 

наставници 

Време: Континуирано 

до 2025. 

Године 

Организовање 

вршњачке 

едукације 

-одабир ученика 

који едукују 

вршњаке 

-одабир ученика 

којима је потребна 

додатна едукација 

Критерију

м успеха: 

20% одличних 

ученика 

учествује у 

вршњачкој 

едукацији 

Инструмен Евиденција 
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-повезивање и 

интегрисање са 

допунском наставом 

-Похваљивање 

резултата ученика 

који раде вршњачку 

едукацију 

ти: рада ученика 

едукатора 

Носиоци 

активности 

Ученици и 

наставници 

Време: Крај 2022. 

Континуирано 

праћење 

резултата 

остварених у 

складу са 

постављеним 

циљевима 

-формирање 

ученичких 

портфолија  

-презентација 

резултата 

ученицима и 

наставницима 

 

Критерију

м успеха: 

Формирана 

портфолија за 

ученике код 

50% 

наставника 

Инструмен

ти: 

Евиденција о 

напредовању 

ученика 

Носиоци 

активности

: 

Наставници 

који држе 

допунску 

Време: Крај 2022. 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИ ЈЕ 

 

СЕПТЕМБАР 

• Формирање тима и 

упознавање нових 

чланова са начином 

функциионисања; 

Упознавање са 

планом рада 

Састанак Актива Чланови актива 

 

ОКТОБАР 

• Извештавање 

колектива о 

активностима 

Актива и плану за 

наредну шк. Годину, 

подела и 

презентација 

активности 

• Извештај о 

активностима на 

Педагошком 

Седница 

Наставничког већа 

Актив, координато р 

актива, Директор 
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колегијуму 

 

НОВЕМБАР 

• Састанак Актива 

ради разматрања 

динамике 

остваривања циљева 

предвиђених за 1. 

Тромесечје 

• Сарадња са другим 

тимовима 

 

Састанак Актива 

 

Актив, координато р 

актива, Директор 

 

ДЕЦЕМБАР 

• Комуникација 

чланова Актива са 

Стручним већима, 

Ученичким 

парламентом и 

локалном 

заједницом 

 

 

Састанци са 

наведеним актерима 

школског живота 

Актив, , Стручна 

већа, Ученички 

парламент 

 

ЈАНУАР 

• Праћење активности 

око прославе Дана 

Школе – Савиндана 

Састанци Актива, 

извештаји 

Актив, Стручна већа, 

кординатор и секција 

 

ФЕБРУАР 

• Анализа рада актива 

у претходном 

периоду  

• Рад на презентацији 

школе 

Састанак Актива Чланови Актива 

 

МАРТ 

• Припреме за Сајам 

образовања Рад на 

промоцији школе 

Састанак Актива Чланови Актива, 

Стручна већа, Од. 

већа, тимови, управа 

Школе Тим за 

самовредно вање 

 

АПРИЛ 

• Праћене 

остварености 

циљева у прва 3. 

тромесечја; 

• Припреме за Сајам 

образовања  

• Рад на презентацији 

школе 

Састанак Актива Чланови Актива, 

Стручна већа, тимови, 

Од. већа, управа 

Школе 
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МАЈ 

• Анализа ефеката и 

организације Сајма 

образовања; сарадња 

са осталим 

тимовима на нивоу 

школе 

• Презентација школе 

Састанак Актива, 

састанци са другим 

Тимовима 

Актив 

 

ЈУН 

• Анализа 

остварености 

циљева из Развојног 

плана за ову 

школску годину; 

• Активности на 

припреми извештаја 

о реализацији  

• Рад на презентацији 

школе 

Састанак Актива Чланови Актива 

 

ЈУЛ 

• Припрема плана за 

наредну школску 

годину 

Састанак Актива Чланови Актива, 

управа школе 
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Кључна област 1.Учење и настава – циљеви, задаци и активности 

 

Први развојни 

циљ: 

Задаци: Активности: Носиоци 

активности 

Евалуација и 

докази 

 

1.Унапређивање 

одговарајућих 

дидактичко-

методичких  

решења техника 

учења на часу. 

Договор 

стручних 

већа око 

дефинасања 

одговорност

и  за 

увођење 

нових 

дидактичко-

методичких 

решења у 

наставу. 

 -Сазивање састанака 

Колегијума  на тему 

увођења нових метода. 

 -Дефинисање обавеза 

појединих чланова да на 

основу РПШ-а и 

акционих планова 

проистеклих из 

самовредновања да у 

плановима већа  

дефинишу број часова и 

време реализације по 

тромесечју у којима ће 

применити интерактивне 

методе 

 -Презентација једног 

часа на коме се 

примењује нова метода у 

сваком тромесечју. 

 -Писање извештаја о 

примени ових метода 

 -Обавештавање 

колегијума о уведеним 

променама 

  

  

  

Председни

ци 

Стручних 

већа 

Наставниц

и 

Записнициса 

састанка 

Стручних већа 

 

Припреме 

наставника 

 

Књига 

евиденције 

Прикупљањ

е примера 

добре 

праксе. 

-Претрага на интернету 

-Сарадња са колегама из 

других школа 

- Похађање семинара 

-Формирање базе 

података примера добре 

праксе 

 

 

Координат

ор тима за 

стручно 

усавршава

ње 

Извештај Тима 

за стручно 

усавршавање 

Наставниц

и 

Презентација 

  

  

-Коришћење 

интерактивн

их метода на 

часу. 

-Израда припрема за 

огледне часове 

-Примена нових 

методичких решења на 

часу 

 

Наставниц

и 

Припреме 

наставника 

ПП служба Евиденција ПП 

службе 
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-Анализа 

примене 

нових 

метода. 

 

-Израда плана одржавања 

угледних часова 

-Позив наставницима-

критичким пријатељима 

-Посета часова 

критичких пријатеља 

- Анализа резултата 

примењених метода  кроз 

посету часова 

Наставниц

и 

Припреме 

наставника 

ПП служба Евиденција ПП 

службе 

  

  

Други  развојни 

циљ: 

Задаци: Активности:  

 

2.Прилагођавањ

е рада на часу 

васпитно-

образовним 

потребама 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Обука 

наставника 

за примену 

индивидуал

изоване 

наставе 

 

 

 

-Похађање семинара 

(посебно за инклузију) 

-Стручно усавршавање у 

оквиру школе 

-Размена искустава 

између 

наставника,презентација  

стручним већима 

 

Наставниц

и 

Припреме 

наставника 

ПП служба Евиденција ПП 

службе 

Наставниц

и 

Евиденција 

наставника 

  

-Рад са 

децом са 

посебним 

потребама. 

-Евидентирање деце са 

посебним потребама 

-Израда ИОП-а за децу са 

посебним потребама 

-Реализација ИОП-а 

-Евалуација рада са 

ученицима који раде по 

ИОП-у 

 

Наставниц

и 

Припреме 

наставника 

ПП служба Евиденција ПП 

службе 

Наставниц

и 

Евиденција 

наставника 

  

Сачињавање 

припрема за 

примену 

индивидуал

изоване 

наставе 

-Сакупљање примера 

добре праксе 

-Сачињавање 

заједничких припрема по 

стручним већима 

-Формирање базе 

података припрема 

Наставниц

и 

Припреме 

наставника 

ПП служба Евиденција ПП 

службе 

Наставниц

и 

Евиденција 

наставника 

  

-Примена 

индивидуал

изоване 

наставе 

-Реализација часова 

-Посета колега 

-Дискусија 

Наставниц

и 

Припреме 

наставника 

ПП служба Евиденција ПП 

службе 

Наставниц

и 

Евиденција 

наставника 
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-Евалуација 

ефеката 

примене 

индивидуал

изоване 

наставе 

-Обавештавање колега о 

одржавању часа 

-Обезбеђивање 

евалуационих листа 

-Евалуација и дискусија 

Наставниц

и 

Евалуациони 

листићи 

ПП служба  
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Кључна област 2.Постигнућа ученика – циљеви, задаци и активности 

 

Први 

развојни 

циљ: 

Задаци: Активности: Носиоци 

активности 

Евалуација и 

докази 

 

1.Подстицањ

а 

мотивисанос

ти рада 

ученика и 

наставника 

континуиран

им праћењем 

и 

промовисањ

ем  њихових 

резултата 

 

-Праћење 

постигнућа 

ученика на крају 

првог и другог 

полугодишта у 

оквиру одељења 

 

 

 

 

 

 

-Сакупљање 

података 

-Обрада и 

презентација 

-Формирање базе 

података 

 

Одељењске 

старешине 

Извештај са 

седница ОВ 

Пом.директ

ора 

Извештај о 

успеху и 

дисциплини 

  

  

-Праћење 

постигнућа 

ученика путем 

улазних и 

излазних тестова 

-Сачињавање тима 

за израду задатака 

-Тестирање ученика 

првог разреда 

-Прегледање 

тестова и анализа 

резултата по 

школама 

-Обавештавање 

наставничког већа 

Техничке школе о 

резултатима 

-Поновно обављање 

тестирања исте 

генерације након 3 

године и анализа 

напредовања 

Наставници Известај са 

тестирања 

  

  

  

-Уочавање 

специфичности 

одељења  и 

појединаца 

-Израда и 

усаглашавање плана 

рада за специфична 

одељења са 

стандардним 

плановима 

-Израда плана ИОП-

а 

 

Наставници Извештај 

Одењ.старе

шине 

Извештај 

ПП служба Извештај 

Тим за ИОП Извештај 
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-Промовиса-ње 

резултата 

-Истицање ученика 

који су постигли 

резултате на 

седницама, 

састанцима 

стручних већа, 

родитељским 

састанцима, 

Израда паноа са 

кратким 

биографијама 

ученика, 

фотографијом и 

постигнутим 

резултатима, 

обавештавање 

медија 

додела похвала, 

награда 

Наставници Извештај 

Одењ.старе

шине 

Извештај 

ПП служба Извештај 

  

-Праћење 

резултата 

остварених при 

упису у Техничку 

школу и резултата 

остварених на 

пријемним 

испитима 

 

 

 

-Сакупљање 

података о броју 

бодова остварених 

при упису 

-Израда табеларног 

приказа 

-Прикупљање 

података 

успешности уписа 

ученика на жељене 

факултете 

 

Тим за упис 

у Техничку 

школу 

Извештај о 

упису 

Директор Извештај о 

упису 

  

  

 -Израда базе 

података школски 

хпостигнућ 

аученика и 

наставника (на сајту 

школе) и на основу 

тога континуирано 

праћење напретка 

школе у наредном 

периоду(2015-

2020.) године. 

-Прикупљање 

података везаних за 

пријемне испите у 

Техничку школу и 

факултете, такмичења 

- статистичка обрада 

података 

-постављање на сајту 

школе 

- редовно ажурирање 

података 

  

Тим за упис у 

Техничку 

школу 

Извештај о упису 

Директор Извештај о упису 

  

Други 

развојни 

циљ: 

Задаци: Активности: Носиоци 

активности 

Евалуација и 

докази 

 Организовање Спровођење анкете Наставници Извештај  
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2.Подизање 

интересовањ

а ученика за 

богаћење 

знања 

учешћем  на 

такмичењим

а и 

подстицање 

на  

самостални 

рад и 

ангажовањеу 

наставним и 

вананставни

м 

активностим

а 

 

 

 

додатне наставе и 

секција за које су 

ученици 

заинтересовани 

о заинтересованости 

ученика за додатну 

наставу и секције 

-према 

интересовању 

ученика, оформити 

секције и задужити 

предметне 

професоре да воде 

те секције  

-направити програм 

рада секције и план 

рада додатне 

наставе 

-осмислити 

занимљиве садржаје  

-повремено 

презентовати 

успешно обрађене 

теме осталим 

ученицима како би 

се и они 

заинтересовали за 

рад 

Руководиоц

и секција 

Извештај 

 Књига 

евиденције 

додатне 

наставе, 

секција и тд 

  

Организовање 

предавања, 

трибина, 

приредби, 

интерних 

такмичења, 

посета 

Фествалима 

науке, 

институцијама од 

значаја и 

интересовања 

-одабир ученика 

заинтересованих за 

учешће у овим 

активностима 

-позивање (бивших)  

ученика који могу 

да одрже предавање 

на неку од 

изабраних тема 

- избор предмета 

који су укључени у 

организовање 

приредбе ( страни 

језици, српски, 

музичко...) 

-израда програма 

приредбе ( 

такмичења, посете), 

одређивање термина 

Наставници Извештај  

Руководиоц

и секција 

Извештај 

 Књига 

евиденције за 

такмичење 

  

3.Усклађива-

ње резултата 

са 

Организовање 

допунске наставе 

-одабир ученика  за 

допунску наставу 

-израда плана рада 

Наставници Књига 

евиденције 

допунске 
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постављени

м циљевима 

ученика 

којима је 

потребна  

додатна 

подршка у 

учењу . 

 

допунске  наставе, 

секција и тд 

 наставе 

-континуирано 

праћење рада 

ученика и 

напредовање 

  

  

  

Организовање 

вршњачке 

едукације 

-одабир ученика 

који едукују 

вршњаке 

-одабир ученика 

којима је потребна 

додатна едукација 

-повезивање и 

интегрисање са 

допунском наставом 

-Похваљивање 

резултата ученика 

који раде вршњачку 

едукацију 

Наставници Извештај 

Одењ.старе

шине 

Извештај 

ПП служба Извештај 

Ученички 

парламент 

Извештај 

Континуирано 

праћење 

резултата 

остварених у 

складу са 

постављеним 

циљевима 

-формирање 

ученичких 

портфолија  

-презентација 

резултата 

ученицима и 

наставницима 

 

Наставници Педагошка  

документација 

ученика 

 Портфолио 
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РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

          Стручни актив за развојно планирање редовно ће се састајати и након израде плана и 

пратити присутност школе у медијима и имплементацију плана. Задатак тима ће бити да 

након усвајања плана од стране Школског одбора, активно ради на презентацији Развојног 

плана свим телима школе, родитељима и широј локалној заједници.  

         План је линија “водиља" која треба да буде смерница побољшања квалитета рада 

школе на задовољство родитеља, ученика, наставника, локалне управе и шире локалне 

заједнице. Након трогодишњег плана и рада на променама наше установе, зацртаће себи 

нове циљеве који и даљеморају да прате целокупна дешавања и кретања у друштву, науци 

и животу. План неће бити фиксиран, флексибилан је, допуне (анекси) су могући, у случају 

веће промене у Закону или прописима. 

 

ЕВАЛУАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

        Евалуација рада школе врши се током и на крају школске године, на седницама 

Наставничког већа, Савета родитеља, Школског одбора, на родитељским састанцима, 

ЧОС – у, кроз самовредновање и екстерно вредновање. Школа је донела Развојни план 

чији су садржаји и начин доношења прописани Законом о основама система образовања и 

васпитања (чланови 41 и 49) и Законом о средњем образовању и васпитању (члан 9). 

 

У Врању, фебруар 2021.године        Председник школског одбора 

                                                                                                                                 

______________________________ 


