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Техничка школа Стара Пазова 

Тим за самовредновање рада школе чине следећи  чланови: 

Ковачевић Нада - представник Стручног већа за природне науке 

Бањанин Младен - представник Стручног већа за природне науке 

Петровић Србислав – представник Стручног већа за машинску групу предмета 

Бјелобрк Вера - представник Стручног већа за машинску групу предмета 

Џогаз Немања – представник Стручног већа за практичну наставу 

Човић Снежана - представник Стручног већа за природне науке  

 

Стручни тим Техничке школе за самовредновање рада извршио је избор области и одредио подручја 

вредновања. Приликом избора руководили смо се анализом стања у школи- услова, процеса, продуката 

и резултата рада. 

 

 

 Могући извори доказа 

Упитници и  анкете за ученике и привреднике  

извештаји, записници и други извори 

 

1.   Могући извори доказа 

Упитници и анкете за ученике завршних разреда 

Помоћ при избору даљег образовања и обуке 

За ученике завршних разреда који  желели да наставе школовање омогућити презентације и 

комуникације представника виших школа и факултета са ученицима у просторијама наше 

школе.  

 

 

2. Могући извори доказа 

Извештаји о добровољном давању крви 

Каријерно вођење

Професионална интересовања ученика основне школе

Истраживање потреба  привредника општине Стара 
Пазова за профилима који се образују у Техничкој школи

Професионално интересовање ученика завршних разреда 
за запослење или даље школовање

Етос

За пунолетне ученике  организовати обуку на тему „Шта знам о 
Црвеном крсту и добровољно давалаштво крви“.
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Каријерно вођење 

 
Девети регионални сајам привреде одржан је 8. и 9 октобра 2015.године у оквиру спортско 

рекреативног базена у Новој Пазови у организацији општине Стара Пазова и Сремске 

привредне коморе. 

 

Учешће на сајму узела је и Техничка школа из Старе Пазове са циљем: 

 

 презентације школе/ образовних профила које школујемо  

 промоција успешних кадрова  

 проширивање и продубљивање сарадње са: Националном службом за запошљавање, 

Канцеларијом за младе, Канцеларијом за Роме, привредницима, Канцеларијом за 

локални економски развој,као и осталим службама СО Старе Пазове. 

 Испитивање кадровских потреба на тржишту 

 

Задаци/активности: 

- презентација радова ученика: школски материјал, плакати, радови у електронској форми 

(видео-презентације) у сва три подручја рада,  

- интерактивно информисање ученика завршних разреда основних школа о графичкој 

струци 

- интерактивно информисање ученика основних школа о смеровима компјутерско 

конструисање и управљање 

- видео презентација НОВОГ подручја рада - саобраћаја  

- представљање бивших ученика који су сада успешни привредници, радници и 

студенти,као и наставници у Техничкој школи 

- анкетирање привредника о томе која су то специфична знања, вештине и умења која 

тражи локална привреда 

- учествовање ученика завршних разреда на Сајму запошљавања (предавање биографија и 

обављање разговора за посао), у оквиру Сајма. 

 

Сајам су посетили ученици свих основних школа са територије СО Стара Пазова, као и 

ученици све три средње школе.  

Ученици завршних разреда средњих школа (трећи и четврти разред) су учествовали на 

Сајму запошљавања, тако што су аплицирали на конкурс. 

  Сајам су посетили и представници Министарства просвете: 

1. Јован Вукчевић, начелник ШУ Нови Сад 

2. Соња Миладиновић, саветница за инклузивно образовање у ШУ Нови Сад 

3.  Весна Радуловић, саветница за инклузивно образовање у ШУ Нови Сад 

4. Бојана Јевтовић, представница Београдске отворене школе 
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Професионална интересовања ученика основне школе  

 

Активности 

 

1. Основна идеја је спојити ШКОЛСТВО И ПРИВРЕДУ 

Ученици Техничке школе – графички образовни профили заједно са својим 

наставницима израдили су рекламни материјал за посетиоце сајма: 200 распореда 

часова за основце, 100 блокчића за прибелешке за остале посетиоце и 10 плаката за 

потребе штанда.  

Презентовање занимања ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ. 

 

2. Пред 400 ученика основних школе са општине Стара Пазова који су у временском 

размаку од два сата посетили наш штанд представили смо занимање - техничар за 

графичку припрему кроз практичне радове наших ученика: плакете, честитке, 

календаре, блокове, распореде часова, украсни програм.... 

Презентовали смо израду новчаница, кроз следеће операције: фотографисање ликова, 

монтажа лика на новчаницу, штампање и сечење. Ове операције су изводили 

ученици. 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

Ученици Техничке школе – машински образовни профили заједно са својим наставницима 

презентовали су радове из Моделирања машинских елемента у програмском пакету ProCreo. 

Презентована је и сарадња Техничке школе и Основне школе Светислав Голубовић Митраљета 

из Батајнице (радови ученика основне школе из предмета Техничко и информатичко 

образовање). 

Предавање о промоцији средњих школа одржао је директор Техничке  школе Ђукић Лазара, а 

на тему Дуално образовање предавање је одржао Раде Ерцег. 

 

Запажања  

Владало је изузетно велико интересовање за фотографисање, односно израду новчаница како 

код ученика тако и код осталих посетилаца Сајма (урађено је око 200 новчаница). Ученици су 

изнели своје утиске да је занимање интересантно. 

Власник компаније PrintPoint je заинтересован за пријем наших ученика на обучавање и за рад. 

Носиоци активности графичке групе предмета: 

Наставници: Злата Леђанац, Миша Лешћан, Михајло Тодоровић и Драгана Пантић 

Ученици: Никола Павловић Милош Склабински, Лидија Дворњицки, Невена Мали, Јован 

Бабић, Дарко Икер, Дарко Чањи 

Дизајн производа: Стефан Ђекић, Ненад Бундало, Јован Бабић, Дарко Икер, Лидија Дворницки, 

Јован Вујанић и Ђорђе Јовановић.  

Носиоци активности машинске групе предмета: 

Наставници: Огризовић Милутин, Андрић Петко, Владимир Томашевић.....  тим за промоцију 

школе, тим за каријерно вођење, тим за самовредновање и тим за сарадњу са локалном 

самоуправом. 

 

Представљање Техничке школе и њених образовних профила реализовало се уз помоћ 

 

 

- Рачунара 

- Шема 

- Модела и машина 

- Увођење низа нових појмова добрим осмишљавањем и налажењем погодних примера за 

илустрацију 

- Коришћењем стручне литературе 

- На примерима конкретних предузећа 

- Коришћењем техничке документације 

- Симулацијом рада предузећа и трговине 
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АНКЕТА  

Професионално интересовање ученика осмих разреда за даље школовање 

Уписаћи Техничку школу (или не) зато што:  

Подручја рада у Техничкој школи (машинство, графичарство и саобраћај) 

Један позитиван одговор потврдити симболом        √ 
6. Уписаћу  Техничку школу. 67 
7. Нећу уписати Техничку школу 167 
8 Донећу одлуку после пријемног испита 41 

Укупно                                                                     275 

На основу добијених података где је анкету попунило мање од половине будућих 

средњошколаца можемо очекивати да ћемо попунити сва планирана одељења за 

следећу школску годину. 

Истраживање потреба  привредника општине Стара Пазова за профилима 

који се образују у Техничкој школи 

 

Могућности сарадње са привредом 

 

- Дефинисање потребних знања и вештина за производни процес у одређеном 

предузећу 

- Упућивање ученика на блок наставу или заједничко извођење практичне наставе 

- Прилагођавање наставног садржаја стручних предмета (технологија обраде, 

машински елементи, технологија образовног профила.. потребама предузећа 

- Помоћ при опремању школе наставним средствима и уређајима (шеме, алати, 

материјал.....) 

 

У реализацији рекламног материјала за потребе Сајма ученици наше школе су сарађивали са 

различитим предузећима 

 

Распоред часова је штампан у SV EXPORT-IMPORT из Старе Пазове. 

Пластификација корица и штампа плаката урађена је у сарадњи са фирмом             

SV EXPORT-IMPORT из Старе Пазове. 

Папир за корице блокчића донирала је штампарија BOMIL PRINT  из Старе Пазове. 

Штампу и повез књижног блока урађена је у сарадњи са штампаријом BOMIL PRINT  из 

Старе Пазове. 

 

На овом Сајму остварен је позитиван контакт са предузећем PRINT POINT из Нове 

Пазове које ће нам донирати таблу са натписом школе. 
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Донацију ROLL-UP платна са називом школе донираће члан школског одбора Драгослав 

Бонђи. 

 

12.10.2015.год. у графичком предузећу SAV PO договорена је поста ученика графичког 

смера – ТИПОГРАФ.  

 

На Сајму привреде у Старој Пазови договорено је да се организује 

Општински тим за каријерно вођење у саставу: 

 

 Тим за каријерно вођење Техничке школе 

 Канцеларија за младе 

 Канцеларија за роме 

 Национална служба за запошљавање 

 Одељење за привреду при СО Стара Пазова.  

 

Професионално интересовање ученика завршних разреда за 

запослење или даље школовање 

АНКЕТА 

По завршетку средње школе планирам да:  

Један позитиван одговор потврдити симболом        √  
 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 укупно % 

1. Наставим школовање на државном факултету 8 1 2 5 16 21,6 

2. Наставим школовање на приватном  факултету 2 - - 1 3 4 

3. Наставим школовање на вишој школи 1 1 7 6 15 20,2 
4. Планирам да се запослим 6 9 3 5 23 31 
5. Планирам да одем у иностранство 6 5 - 1 12 16,2 
6. Планирам да радим у породичној фирми - 1 1 - 2 3 
7. Бавићу се пољопривредом - 2 1 - 3 4 
 Укупно 23 19 14 18 74 100 

 

Ученици завршних разреда техничке струке попунили су анкетни листић са седам 

понуђених могућности. Анкету је попунило 74 ученика присутна у школи. Прикупљени и 

обрађени подаци показују професионално интересовање ученика завршних разреда 

изражено у табели бројчано и процентуално. Анкета је показала да 41,5% ученика планира 

да настави школовање на државним факултетима и вишим школама,  31% ученика жели да 

се запосли после средње школе, 16,2% ученика планира да оде на рад у иностранство, два 

ученика ће радити у породичној фирми, 3 ученика ће похађати приватни факултет, а 3 

ученика ће се бавити пољопривредом. Слика интересовања ученика наше школе може се 

сматрати позитивном  с обзиром да 45,8%, готово половина , планира да се даље школује. 
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Помоћ при избору даљег образовања и обуке 
 

За ученике завршних разреда који  желели да наставе школовање омогућена је презентација 

и комуникација са представницма виших школа и факултета  у просторијама наше школе. 

(Организује директор школе, тим за самовредновање и остале колеге) 

 

 

Презентацију  и комуникацију факултета и виших школа реализовали су: 
 

 ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

БЕОГРАД-ЗЕМУН 

 ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ НОВОГ САДА 

 ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ИЗ НОВОГ САДА 

 ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ БЕОГРАДА 

 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО – ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ ИЗ НОВОГ САДА 

 УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТЕН  

              ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

              ФАКУЛТЕТ ДИГИТАЛНИХ УМЕТНОСТИ 

              ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ 

СИНГИДУНУМ 

Тимским радом свих запослених у школи остварили смо циљ да упишемо и попунимо сва 

планирана одељења за наредну школску 2016/2017.годину. 
 

Опис нивоа остварености – ниво 4  

За пунолетне ученике  организовати обуку на тему „Шта знам о 

Црвеном крсту и добровољно давалаштво крви“. 
 

У Техничкој школи је 10.11.2015.год. одржано предавање „Шта знам о Црвеном крсту и 

добровољно давалаштво крви“, након чега је 17.  ученика наше школе добровољно дало крв. 

 

1. Гаврић Драга Тома 01.09.1997. IV-1 

2. Вукчевић Велимира Дејан 26.03.1997. IV-1 

3. Михајиловић Душка Борис 11.08.1997. IV-1 

4. Гргић Зорана Велибор 13.02.1997. IV-1 

5. Петровић Саше Александар 30.08.1997. IV-1 

6. Инђић Драгана Игор 18.10.1997. IV-1 

7. Потран Мирослава Мирослав 28.04.1997. IV-2 

8. Николић Бошка Мила 12.06.1997. IV-2 

9. Ротер Мирослава Петар 27.10.1997. IV-2 

10. Суботић Жарка Ненад 16.10.1997. IV-3 

11. Филиповић Слободана Ненад 03.06.1997. IV-3 

12. Чаркић Слободана Будимир 08.09.1997. IV-3 

13. Врањеш Дарка Дејан 29.04.1997. IV-3 

14. Чича Зорана Вењко 17.09.1997. IV-4 

15. Чоп Зорана Драгана 03.11.1997. IV-4 

16. Павковић Предрага Александар 27.10.1997. IV-4 

17. Марић Зорана Милан 12.06.1997. III-5 
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У Техничкој школи је 10.03.2016. организовано добровољно давање крви; 15 ученика наше 

школе добровољно је дало крв. 

 

1. Ранков Зоран Влада 11.02.1998. IV-1 

2. Петровић Саша Александар 30.05.1997. IV-1 

3. Павковић Живко Никола 23.02.1998. IV-1 

4. Ђорђевић Драган Марко 28.01.1998. IV-2 

5. Потран Мирослав Мирослав 28.04.1997. IV-2 

6. Росић Горан Милош 29.09.1997. IV-2 

7. Чортановачки Синиша Петар 10.12.1996. IV-2 

8. Врањеш Дарка Дејан 29.04.1997. IV-3 

9. Суботић Жарка Ненад 16.10.1997. IV-3 

10. Пуцар Драган Миланко 22.04.1997. IV-3 

11. Чаркић Слободана Будимир 08.09.1997. IV-3 

12. Анђеловић Драган Вељко 28.12.1997. IV-3 

13. Лукић Недо Милорад 20.12.1997. IV-3 

14. Чоп Зорана Драгана 03.11.1997. IV-4 

15. Марић Зоран Милан 17.09.1996. III-5 

 

 

Избор инструмената самовредновања: 

1. Упитници и  анкете за ученике и привреднике (Припрема директор школе и тим за 

самовредновање) 

2. Упитници и анкете за ученике завршних разреда (Припрема директор школе, педагог 

и тим за самовредновање) 

3. Помоћ при избору даљег образовања и обуке 

За ученике завршних разреда који  желели да наставе школовање омогућити 

презентације и комуникације представника виших школа и факултета са ученицима у 

просторијама наше школе. (Организује директор школе, тим за самовредновање и остале 

колеге)  

4. Извештаји о добровољном давању крви (Припрема тим из Дома здравља , а извештај 

тим за самовредновање) 
 
 

Опис нивоа остварености – ниво 4  
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Предлог мера за унапређење рада школе за школску 2016/2017 

године  

 

 
 

 Промоцијa позитивних резултата школе. 

 Успешнију презентацију образовних профила школе:  могућности запошљавања 

ученика, самосталног покретања посла,  усавршавања, студирања на вишим школама и 

факултетима.... 

 Већа сарадња привредних организација и школе. 
 
 


