
Техничка школа  
Стара Пазова 
Дел.број:300 
Дана:15.09.2014. 

 

 На основу члана 49. Закона о  основама система образовања и васпитања 
(„сл. гласник РС“, бр: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), школски одбор Техничке 
школе из Старе Пазове, на седници одржаној дана 15.09.2014. донео је: 

 

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 

 

Школско развојно планирање је процес заснован на константном истражи-
вању и препознавању аутентичних потреба школе и проналажењу начина да 
се те потребе задовоље.  

Законом о основама система васпитања и образовања предвиђено је да све 

школе у Србији донесу своје развојне планове. Развојни план је документ који 

се доноси за период од 2014-2018. годинe. У процесу његовог доношења 

учествују све интересне групе: ученици, наставници, родитељи и локална 

заједница.   
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1. Анализа стања 

1.1. Лична карта школе 

Школа ученика у привреди, која је образовала ученике у технолошким струкама, 
настала је 01.09.1946. године. Касније, 09.07.1969. године отвара се правни 
следбеник ове школе, Школски центар за КВ и ВКВ раднике. Школа за заједничко 
средње образовање и васпитање „Браћа Фелди“ настала је 24.06.1977. године. 
„Техничка школа“ у Старој Пазови настала је из реформисаног средњошколског 
центра „25. Мај“ 1987. године.  
Данас школа има 19 одељења и ? ученика. Ученици се образују у следећим 
подручјима рада: 

 

- МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

 * Машински техничар за компјутерско конструисање 

 * Машински техничар моторних возила  

 * Техничар за компјутерско управљање 

 * Аутомеханичар 

 * Механичар гасо и пнеуматских постројења 

 * Механичар грејне и расхладне технике 

 * Механичар хидраулике и пнеуматике  

 * Алатничар 

 * Механичар привредне механизације 

- ХЕМИЈА ГРАФИЧАРСТВО И НЕМЕТАЛИ 

 * Типограф 

 * Техничар штампе 

 * Техничар графичке дораде 

 * Ситоштампар 

 

 

1.2. Снага школе: 

 Оформљени  кабинети за стручне предмете на теориjској и практичној настави. 
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 Набављена стручна литература 

 Уређено школско двориште и школски простор. Много пажње посвећује се 
уредности и чистоћи школског простора. Значајан напор се издваја како би 
школа била уредна и чиста. Школски простор је реновиран током последњих 
година.  

 Едуковани наставници за развојне проблеме ученика, оспособљени за 
ненесилно решавање сукоба. 

 Ученици наше школе показују значајан успех на бројним такмичењима 
општинског, градског и републичког нивоа. Области такимчења: Графичарство, 
машинство. 

 
1.3. СЛАБОСТИ ШКОЛЕ  

Школски простор деле три средње школе 

 Неповољна локација због близине кафића, играоница и кладионица 

 Школско двориште једним делом користе и банке 

 Недостатак сопствених спортских терена 

 Мали број кабинета и недостатак наставних средстава 

 Недостатак финансијских средстава за набавку литературе и стручно   
усавршавање запослених 

  Непостојање система награђивања и напредовања успешних 

 Недостатак школског простора 
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1.4. РЕСУРСИ ШКОЛЕ 
 

- Запослени 
У школи су запослени: директор, координатор практичне наставе, 49 професора, 
секретар, благајник, психолог, шеф рачуноводства, 6 помоћних радника и домар.  
Квалификациона структура је следећа:  50 висока стручна српема,  6 средња стручна 
спрема и 6 нижа стручна спрема.  
 
- Простор 
Школски простор деле три средње школе, а распоређен је на две зграде, једна 
приземна и друга са 4 нивоа, приземље, први, други и трећи спрат. У ове две зграде се 
одвија теоријска настава.  
Настава физичког фаспитања се одвија у градској сали.  
Школа поседује школску радионицу где се одржава практична настава. 

  

- Опрема  

7 рачунара за администрацију, 

30 ђачких рачунара, 

2 пројектора, 

као и остала опрема и учила наведених у „Норматив о ближим условима, у погледу 

опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма образовања и 

васпитања за стручне предмете у трогодишњем и четворогодичњем трајању у 

стручној школи за подручје рада машинство и обрада метала („Службени гласник РС 

– Просветни гласник“ бр. 8/91, 6/98, 3/ 99, 1/2001, 8/2002) 

 

- Финансијска средства 

Извори финансирања су министарство просвете, општина Стара Пазова, и донатори.
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  2. 1. МИСИЈА ШКОЛЕ 

Ми смо стручна школа која образује ученике у машинству и 

графичарству и оспособљава их за самостални рад и даље 

школовање.  

Негујемо толеранцију, демократичност и добру комуникацију 

између наставника, ученика и родитеља.  

 

 



7: 
 

Развојни план школе 2014-2018 | Техничка школа Стара Пазова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ВИЗИЈА ШКОЛЕ  

Желимо да постигнемо већу афирмацију школе у коју ће 

ученици радо долазити, да будемо модерни и ефикасни, 

квалитетни и препознатљиви по школовању кадрова 

потребних привреди. 

 

МОТО ШКОЛЕ: 

Корак напред, корак у будућност! 
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3. План реализације развојних циљева и задатака 

Планирање и реализација развојних циљева биће остварена у 
складу са активностима и роковима наведеним у акционим 
плановима за сваку школску годину. 

4. Акциони план активности по годинама 
4.1. Акциони план активности за 2014/15 

Врста активности Носиоци Време реализације 

Набавка видео-пројектора и платна Едукатор за репродуктивно 

здравље, 

директор 

Октобар-новембар 

2014. 

Набавка штампача у боји Едукатор за репродуктивно 

здравље, 

директор 

Октобар-новембар 

2014. 

Набавка столица и клупа за кабинет у 

школској  радионици 

Директор, 

Локална самоуправа 

Октобар 2014. 

Набавак цвећа и зеленила  за 

учионице 

Тим за 

екологију,ученици,родитељи 

 У току 2014/15. 

Формирање фејзбук странице школе Злата Леђанац, тим за 

промоцију школе, као и остали 

тимови по потреби 

У току 2014/15 

Планирање и реализација огледних и 

угледних часова 

 

Педагошки 

колегијум,наставничко веће, 

директор,педагог 

У току 2014/15. 

Међусобно посећивање часова  и  

наставника различитих стручних  

већа 

Стручна већа,наставничко веће У току 2014/15. 

Посета ученика основне школе 

практичној настави и вежбама 

стручних предмета 

 

Основне школе из општине, 

Директори основних школа и 

директор Техничке школе, 

Ученици 7. и 8. Разреда, 

Прво и друго 

полугодиште 

2014/2015. 
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Наставници стручних 

предмета 

Учествовање на Сајму привреде у 

Новој Пазови 

 

Тим за промоцију школе, 

Ученици, 

директор 

Октобар 2014. 

Учествовање на Сајму образовања 

У Новом Саду 

Тим за промоцију 

школе,педагошки колегијум, 

ученици, 

директор 

У току 2014/15 

Ваннаставна активност на пројекту 

„Здравствено васпитање о 

репродуктивном здрављу“ 

 

Ученици другог разреда, 

Едукатор-педагог 

14 радионица у току 

2014/15. 

Драмско литерарна секција 

 

Наставници српског језика У току 2014/15. 

Драмска секција енглеског језика Наставници енглеског језика Септембар 2014. 

Секција за одбојку 

 

Наставници физичког 

васпитања 

У току 2014/15. 

   

Обука ученика у различитим 

техникама учења 

Педагог,одељењске  

старешине, 

предметни наставници 

У току 2014/15. 

Обука наставника ради обучавања 

ученика за коришћење различитих 

извора учења 

(енциклопедије,књиге,часописи, 

Интернет,..) 

Педагог, 

Предметни наставници 

У току 2014/15. 

Праћење напредовање ученика  

(вођење педагошке свеске) 

Предметни наставници, 

Одељењске старешине 

У току 2014/15. 

Праћење  понашања ученика (вођење 

предузетих активности одељењског 

старешине,досијеи ученика,..) 

Одељењски старешина 

Преметни наставници, 

педагог 

У току 2014/15. 
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Унапређење рада ОС у оквиру ЧОС-

ова 

Предметни наставници, 

Одељењски старешина за 

Ч.О.С 

На крају сваког 

класификационог 

периода 

Унапређење припремне наставе Наставници који држе 

припремну наставу за 

полагање завршних и 

матурских испита 

На крају другог 

полугодишта и 

школске године 

Реализација допунске наставе Наставници који држе 

допунску наставу 

На крају другог 

полугодишта 

На крају школске 

године 

Континуирана сарадња са 

родитељима у циљу побољшања 

успеха ученика 

 

Одељењске старешине, 

Предметни наставници 

Отворена врата 

сваке недеље, 

Родитељски 

састанци на крају 

сваког 

класификационог 

периода 

Израда брошуре о програму 

школских активности (школске 

активности,излети,матура) 

 

Тим за културну и јавну 

делатност школе,.. 

графичари 

Прво полугодиште 

Израда система похвала и 

награђивања добрих ученика 

Наставничко веће У току школске 

2014/15. 

Учешће у Смотри радова ученика 

општине Стара Пазова 

Ученици основних школа и 

Техничке школе, Саша Ђекић, 

директор 

Мај 2015.  

 

 

 
 
 



11: 
 

Развојни план школе 2014-2018 | Техничка школа Стара Пазова 

 
 

4.2. Акциони план активности за 2015/16 

 

Врста активности Носиоци Време реализације 

Опремање кабинета за физику Директор, 

Локална самоуправа 

У току 2015/16. 

Набавка столица и клупа Директор, 

Локална самоуправа 

У току 2015/16. 

Набавак цвећа и зеленила  за 

учионице 

Тим за 

екологију,ученици,родитељи 

 У току 2015/16. 

Ажурирање фејзбук странице школе Злата Леђанац, тим за 

промоцију школе, као и остали 

тимови по потреби 

У току 2015/16. 

Планирање и реализација огледних и 

угледних часова 

 

Педагошки 

колегијум,наставничко веће, 

директор,педагог 

У току 2015/16. 

Међусобно посећивање часова  и  

наставника различитих стручних  

већа 

Стручна већа,наставничко веће У току 2015/16. 

Посета ученика основне школе 

Техничкој школи 

 

Основне школе из општине, 

Директори основних школа и 

директор Техничке школе, 

Ученици 7. и 8. Разреда, 

Наставници стручних 

предмета 

Прво и друго 

полугодиште 

2015/2016. 

Успостављање сарадње са 

привредним субјектима на територији 

општине 

Тим за сарадњу са ЛС, Саша 

Ђекић, 

 директор, 

 

Учествовање на Сајму образовања 

У Новом Саду 

Тим за промоцију 

школе,педагошки колегијум, 

ученици, 

директор 

У току 2015/16. 

Обука ученика у различитим Педагог,одељењске  У току 2015/16. 
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техникама учења старешине, 

предметни наставници 

Обука наставника ради обучавања 

ученика за коришћење различитих 

извора учења 

(енциклопедије,књиге,часописи, 

Интернет,..) 

Педагог, 

Предметни наставници 

У току 2015/16. 

Праћење напредовање ученика  

(вођење педагошке свеске) 

Предметни наставници, 

Одељењске старешине 

У току 2015/16. 

Праћење  понашања ученика (вођење 

предузетих активности одељењског 

старешине,досијеи ученика,..) 

Одељењски старешина 

Преметни наставници, 

педагог 

У току 2015/16. 

Рад на унапређењу реализације 

часова редовне наставе 

Предметни наставници, 

педагошки колегијум, НВ 

директор 

На крају сваког 

класификационог 

периода 

Формирање и  рад секција и других 

ваннаставних активности 

Наставници који одржавају 

секције и друге ваннаставне 

активности 

На крају другог 

полугодишта 

Реализација припремне наставе Наставници који држе 

припремну наставу за 

полагање завршних и 

матурских испита 

На крају другог 

полугодишта и 

школске године 

Реализацији допунске наставе Наставници који држе 

допунску наставу 

На крају другог 

полугодишта 

На крају школске 

године 

Континуирана сарадња са 

родитељима у циљу побољшања 

успеха ученика 

 

Одељењске старешине, 

Предметни наставници 

Отворена врата 

сваке недеље, 

Родитељски 

састанци на крају 

сваког 

класификационог 
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периода 

Ажурирање брошуре о програму 

школских активности (школске 

активности,излети,матура) 

 

Тим за културну и јавну 

делатност школе,.. 

графичари 

Прво полугодиште 

Унапређење система похвала и 

награђивања ученика 

Наставничко веће У току школске 

2015/16. 

 

 

 

 

 

          Председник школског одбора 

           Турудић Сузана     

  


