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1. О НАМА 
 
 
ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

 
Назив школе:  
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕТА НИКОЛИЋ“  
 
Адреса: ул. Јосифа Панчића бр.3 , 343000 АРАНЂЕЛОВАЦ 

 
Е-mail: artskola@ptt.yu 
  artskola@mts.rs 

http://www.tehniar.com 

Тел:     6712 – 128  - РАЧУНОВОДСТВО И ЛОКАЛИ:  
ЛОКАЛ 12   - ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ  

  ЛОКАЛ 14   - МАШИНСКА РАДИОНИЦА  
       ЛОКАЛ 16   - КЕРАМИЧКА РАДИОНИЦА  
       ЛОКАЛ 17   - КАФЕ КУВАРИЦА  
6713 – 543  - ЗБОРНИЦА 
6701 – 128  - ДИРЕКТОР 
6702 – 128  - СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 
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2. ИСТОРИЈАТ НАШЕ ШКОЛЕ 
 

Техничка  школа  у  Аранђеловцу   настала   је  од  бивше  женске радничке школе и 
Занатске школе још давне 1905 школске године. На основу  постојеће  документације, која   се   
налази  у  архиву школе ("Уписник   ученица  женске  радничке  школе  Аранђеловца  за 
школску  1908/09 годину")  ученице  су  се  образовале  за  везиље  и шнајдерке. Те школске 
1908/09 године било је уписано 10  ученица  у прву годину,  18  ученица  у  другу  годину  и  две  
ученице  у  трећу годину. По програму су били заступљени  углавном стручни  предмети из  
ручног веза,  кројења   и   шивења.   Женска   радничка   школа   је постојала  све до  школске 
1947/48  године,  са  малим  прекидима  у времену Другог светског рата.    

Такође, у  школској  документацији  постоји   "Уписник"  
ученика првог разреда Занатске школе за 1922 годину у коме  стоји 
да је 1922 године у прву годину припремног разреда уписано 53 
ученика  који  су се налазили на изучавању заната код  приватних  
занатлија - газда (колара,   столара,   ковача,  кафеџија, абаџија,  
опанчара.). У наведеном  "Уписнику" поред општих података   о  
ученику налазе се и имена родитеља као  и  имена   занатлија   код    
којих   су ученици  били  на  "занату" . Ученици  су оцењивани из 
српског језика и рачуна, као и из вредноће и владања. Упоредо са 
овим Припремним одељењем те школске   1922. год. уписано је и 53 
ученика у први разред Занатске школе и  44  ученика  у  први разред 
Трговачке школе. 

Женска  радничка   школа,  Занатска   школа   и   трговачка    школа непрекидно су 
образовали ученике све  до  школске  1947/48  године.    Од школске 1947/48 године па све до 
школске 1960/61 године од стручних  школа  постојале  су: женска занатска школа, школа  
ученика у привреди а од 1949/50 године и Индустријска школа. Индустријска  школа  је  
уписивала ученике керамичке струке и  то искључиво  за  потребе  радних  организација   у  
индустрији неметала  и грађевинских материјала.         Од  постојеће   три   школе:  школе   
ученика   у   привреди,    женске занатске  школе  и  Индустријске  школе,  01.01.1960  године  
Одлуком Министарства  за  просвету  СР  Србије  формиран је  школски  центар  у индустрији  
неметала и грађевинског  материјала.  

Овако организован Центар  постојао је све до школске    1971/72 год. када се 
трансформише у школу за квалификоване раднике "Милета  Николић" у Аранђеловцу, са 
статусом средње школе. На основу  Закона  о  средњем  усмереном  образовању  1976.   године 
долази до  интеграције    средњих     школа    у   Аранђеловцу:  Гимназије "Милош Савковић",  
Економске школе   "Слободан Минић"  и   школе   за  КВ раднике  "Милета     Николић"    у     
Васпитно    образовни    центар    "Милош Савковић"  у  Аранђеловцу. Изменом   закона   о   
средњем   усмереном образовању    ВОЦ   "Милош   Савковић"   се    трансформише     у     
Радну организацију    са    три    ООУР-а    односно     три     школе    и    то:  ООУР 
Гимназија"Милош Савковић", ООУР Економска школа "Слободан Минић" и ООУР Техничка 
школа "Милета Николић". 

 
3. ДЕЛАТНОСТ 

 

Укидањем закона о удруженом раду    долази   до   поновне    
реорганизације    ООУР-а    техничке    школе "Милета Николић"   у   

Техничку школу   "Милета Николић"   у  Аранђеловцу која је   03.07.1990   
године 
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Основна делатност школе је, према последњем упису у судски регистар образовање и 
васпитање ученика стручне школе за подручја рада: електротехника, машинство и обрада 
метала, хемија,неметали и графичарство. У оквиру ових подручја образују се кадрови следећих 
образовних профила: 

 
Електротехника: 
 

1.  Аутоелектричар – ДУАЛНО образовање 
2.  Електротехничар рачунара 
3.  Електротехничар енергетике 
4.  Електротехничар информационих технологија 

 
Машинство и обрада метала: 
 

1.  Tехничар за компјутерско управљање 
2.  Машински техничар моторних возила 
3.  Оператер машинске обраде 
4.  Индустријски механичар – ДУАЛНО образовање 
5.  Аутомеханичар – ДУАЛНО образовање 
6.  Заваривач – ДУАЛНО образовање 
 

Хемија и неметали:  
 

1.  Техничар за заштиту животне средине 
2.  Техничар за индустријску фармацеутску технологију 
 
 

3.1. ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 

 
 
У сарадњеи са локалном самоуправом, Школском управом Крагујевац као и са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја, школа је по први пут обезбедила 
реализацију дуалног образовања у подручју рада машинство и обрада метала и 
електротехника. 

Образовни профили су развијени у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње 
„Реформа средњег стручног образовања у Србији“ који уз подршку Владе Савезне Републике 
Немачке спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка 
организација за међународну сарадњу ГИЗ.  

Сагледавањем потреба пет великих компанија из нашег окружења, направљен је план 
уписа за три образовна профила:  
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• БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ,  

• ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР И  

• ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ (МЕТЛОСТРУГАР И МЕТАЛОГЛОДАЧ). 

• ЕЛЕКТРИЧАР 

Компаније које су се у укључиле у систем дуалног образовања су:  

• „Пештан“, 
• „Стублина“ 
• „Бекамент“ 
• „Универзум - Циглана“ и  
• „Ива – Процесна опрема“. 

 
Засновано је на идеји интезивне сарадње школа, предузећа и локалне заједнице. 

Најважнији елементи модела су пре свега повећање удела стручне праксе и активније учешће 
приведе у образовању.  

Наиме, техничке струке захтевају другачији начин праксе, јер је неопходно да се 
ученици обучавају на машинама на каквима се заиста ради у фабрикама. Школе не могу да 
испрате све брже технолошке промене, а искуства у другим земљама су показала да за тим нема 
ни потребе, већ да је много рационалније да се ученици на практичан део наставе шаљу у 
компаније, где, поред стручне обуке, уче и како да се уклопе у целокупан радни амбијент. 

Ученици током прве године стичу основна практична знања у школској радионици и 
предузећу, током друге проводе два дана недељно у предузећу, а у завршној години три дана 
недељно. У осталим данима ученици похађају теоријску наставу у школи, па  оно што науче у 
теорији врло брзо примењују у пракси. 

Важно је напоменути да толики удео практичне наставе неће бити на уштрб стицања 
потребних општих знања, већ је у питању другачија прерасподела која је логичнија, јер 
омогућава и ученику и ментору који га води да се ученик постепено и у континуитету уводи у 
посао. 

Кључни критеријум укључивања школа у пројекат је да школе  обезбеде компанију у 
којој ће ученици, који упишу ове профиле, моћи да обављају праксу. Предузећа које желе да 
учествују, кроз писмо о намерама обавезују се да ће, сходно својим могућностима и потребама, 
преузети неке од обавеза које су предвиђене пројектом, као на пример: покрити трошкове 
превоза за ученике, трошкове топлог оброка, стипендирати ученике током школске године, 
обезбедити ученицима посао током летњег распуста уз симболичну материјалну надокнаду, 
донирати део опреме за школске радионице.  

Интерес компанија је да добију квалификовану радну снагу, коју од почетка могу да 
обучавају према својим потребама. Компаније би радије требало да уложе у ученика кога кроз 
праксу могу да профилишу сходно свом пословном процесу, него да са тржишта рада узимају 
неквалификовану особу и да у његову преквалификацију морају да уложе далеко више времена 
и новца. 

Образовни процес ће се реализовати кроз интензивну сарадњу школе и , горе наведених, 
комапанија. Веће присуство праксе, у адекватним просторима за њену реализацију и уз надзор и 
праћење од стране компетентних ментора, треба да мотивише ученике за избор овог занимања 
приликом уписа у средњу школу. Мотива за упис на ово занимање ученици могу наћи и у 
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гаранцији сигурног запослења по завршетку школовања, као и у осталим напред наведеним 
могућностима.  

 
a) SUAR SC 3D22S  -  БРАВАР - ЗАВАРИВАЧ 

 
Ово је потпуно ново занимање и представља спој два, данас тражена занимања. 
Ученик се оспособљава за планирање, припрему и организовање браварских и 

заваривачких радова и то: 
 заваривање поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног 

заваривања, 
 заваривање поступком гасног заваривања, 
 спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем 
Дуги низ година, наша школа је оспособљавала ученика за послове бравара и послове 

заваривача а сада је први пут у прилици да са осавремењеним програмима обучава ученике за 
оба занимања у једном. 

Тежиште образовања за овај образовни профил је на развијању стручних компетенција 
и значајном повећању удела практичних фаза учења, пре свега у компанијама и предузећима. 
Наставни план и програмски садржаји свих предмета припремљени су од стране компетентних 
стручњака из привреде, средњих стручних школа, ГИЗ (немачка организација за међународну 
сарадњу), као и из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  
 
  

b) SUAR SC 3D23S  -  ИНДУСТРИЈСКИ  МЕХАНИЧАР 
 

Ово је, такође, ново занимање, по осваремењеним програмима и плановима и највише 
личи на занимање МАШИНБРАВАР. 
По завршетку школовања ученик се оспособљава да прати рад индустријских машина, да се 
бави њиховим одржавањем, машинском обрадом једноставних делова, монтажом подсклопова 
индустријских машина. 
Програм модернизоване наставе за индустријске механичаре осмишљен је по угледу на 
немачки образовни систем који је од ове земље направио најјачу европску економију.  
За ово занимање, посебно интересовање показале су компаније: „Пештан“, „Стублина“, 
“Универзум - Кубршница“ и „Ива – Процесна опрема“. 
 

c) SUAR SC 3D50S  -  ОПЕРАТЕР  МАШИНСКЕ  ОБРАДЕ   
 

У оквиру овог занимања, ученици се оспособљавају за занимања МЕТАЛОСТРУГАР и 
МЕТЛОГЛОДАЧ. 
Поред старих занимања МЕТАЛОСТРУГАР и  МЕТАЛОГЛОДАЧ, у којима се ученици у 
потпуности оспособљавају за послове на конвенционалним машинама, стругу и глодалици, у 
оквиру овог занимања ученици се оспособљавају и за рад на ЦНЦ стругу и ЦНЦ глодалици. 
За ово занимање, посебно интересовање, показало је свих пет компанија. 
  

Дуално образовање подразумева да ученик у компанији у којој има праксу од ње добија 
плату за свој рад.   
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 Идеја је да на овај начин ђаци у средњим стручним школама већ науче да раде послове 
који су тражени и по завршетку школовања лакше дођу до запослења. 
Циљ је да се запосли већина младих до 25 година. У све ово биће укључени Министарство 
просвете и Привредна комора Србије као и ГИЗ (немачка организација за међународну 
сарадњу).   
И да нагласимо, сваки послодавац ће имати обавезу да ученицима на пракси обезбеди топли 
оброк, маркицу, радну опрему и да им плати осигурање. Надокнада за ученике неће бити нижа 
од минималне цене рада по сату. У првој години тај износ ће бити мањи јер ђаци тада имају 
најмање радног искуства, а онда ће у другој и трећој години са растом њихове продуктивности 
на послу и зарада бити већа. 

Завршавањем било којег од ових трогодишњих занимања, ученик може у нашој школи 
да се, кроз ванредно школовање, дошколује до четворогодишњих тј.техничарских занимања. 
Такође, после две године рада, може да заврши и специјализацију тј.пети степен за сва 
трогодишња занимања које заврши у нашој школи. 
 

d) SUAR SC3E19S - ЕЛЕКТРИЧАР (дуално образовање) 
 

Занимање ЕЛЕКТРИЧАР је образовни профили са подручја рада електротехника на 
коме се деца оспособљавају за: 

• извођење електроинсталатерских радова,  
• одржавања кућних електроуређаја,  
• одржавање индустријске елктроопреме и  
• одржавање елктроенергетских мрежа и постројења. 

 
Поред стицања практичних знања о раду на електричним инсталацијама у предузећима 

и домаћинствима, ученици/це ће се кроз изборне предмете додатно обучавати за уградњу 
савремених инсталација у системе. Ово је занимање трећег степена након кога се школовање 
може наставити у одговарајућој високообразовној установи. Практична настава се обавља у 
КОМПАНИЈАМА које после завршетка школовања добијају одмах кадар а да при томе не 
траже на тржишту рада и не морају да обучавају нове људе, већ имају ученике – раднике које су 
они већ обучили.  

 
 

Поред ове основне делатности, школа има и две радионице где се обавља стручна 
пракса. Радионице, машинска и електро су добро опремљене за квалитетно обављање 
практичне наставе али увођењем нових занимања, неопходна су додатна улагања. 

Свој рад у ваннаставним активностима ученици сваке године презентују учествовањем 
на разним школским, градским, регионалним и републичким такмичењима. 

Техничка школа „Милета  Николић“ има од Министарства просвете Републике Србије 
верификоване следеће образовне профиле на нивоу специјализације (тзв. пети степен) у трајању 
од једне године (решење бр. 022-05-458/94-03 од 10. 11. 2005.године). 

Подручје рада  -  машинство и обрада метала:   
 Аутомеханичар – специјалиста 
 Металостругар – специјалист 
 Металоглодач – специјалиста 
 Механичар алатних машина - специјалиста 
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Подручје рада -  електротехника: 
 Електроенергетичар за мреже и постојења – специјалиста 
 Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења 
 Еелектроенергетичар за машине и опрему– специјалиста (решењем Министарство просвете 

науке и технолошког развоја, број 022-05-00458/94-03 од 14.05. 2015.године) 
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4. ШКОЛА ДАНАС 
 

 
Данас Техничка школа “Милета Николић” у Аранђеловцу представља угледну 

образовно васпитну установу. У оквиру подручја рада машинство и обрада метала образујемо 
следеће образовне профиле: техничар за компјутерско управљање, заваривач – бравар - 
оператер машинске обраде (у оквиру дуалног образовања), као и једно одељење ученика трећег 
степена индустријски механичар, такође у оквиру дуалног образовања. У оквиру 
електротехничке струке образујемо следеће образовне профиле: електротехничар рачунара, 
електротехничар енергетике, електротехничар за електронику на возилима, аутоелектричар. У 
овиру подручја рада хемија и неметали образујемо следеће профиле: техничар за заштиту 
животне средине, техничар за индустријску фармацеутску технологију. 

Школу похађа око 712 ученика и настава се одвија у две смене у учионицама опште 
намене, кабинетима, радионицама и лабораторијама. Имамо 13 учионица опште намене, три 
кабинета за информатику, кабинет за електротехнику и ЦНЦ технологију, лабораторију за 
хемију, библиотеку, машинску, електро и керамичарску радионицу и фискултурну салу. 
Опремљеност школе у односу на норматив је, у овом моменту, оптимална. 

У наставним областима наставу реализују стручни кадрови. Укупно 73 професора, од 
тога 62 предметне наставе, 9 наставника практичне наставе, директор, помоћник директора, 
секретар, педагог, стручни сарадници и техничко особље. 

Сваке године 27. јануара школа прославља дан Светог Саве, као Дан школе. На 
почетку сваке школске године школа доноси план о извођењу екскурзије и излета за ученике. 

Поједини ученици Техничке школе постизали су изузетне резултате у наставним и 
ваннаставним активностима 

Понос наше школе су ученици који са успехом уписују и завршавају факултете  свих 
универзитета у Републици.  
 

 
                   
 
 

 
 

Слика 1 Пано поводом Светог Саве     Слика 2  Пано са ученичким радовима               Слика 3  Дебатни клуб   

У школи постоји дебатни клуб, драмска секција, новинарска редакција, спортска секција и 
програмерска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Слика 4   Рецитаторска секција                                                        Слика 5    Кабинет за електротехнику                                                                                                                                                                                                                             
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Настава се обавља у учионицама, фискултурној сали, кабинетима за електротехнику и 
електронику, кабинету за цнц технологије, кабинетима за информатику, лабораторији за хемију, 
машинској радионици, електро радионици, кабинету за електрична мерења... Школа поседује 
доста добро опремљену библиотеку.                                         

Слика 6   Кабинет за електронику                 Слика 7 и 9  Кабинрт за цнц технологије     

 
Слика 8    Лабораторија за хемију   Слика 9   Фискултурна сала   Слика 10   Електро радионица 

 
 
 
 
 
 
 

 Слика 11  и Слика 12  Машинска радионица           
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5. АКЦИЈЕ И ПРОЈЕКТИ ШКОЛЕ 

 
2004. година 

У сарадњи са Техничком  школом  “Милић Радовановић” из  Тополе у току 2004. 
године Техничка школа је радила на пројекту: 

“ИНТЕГРАЦИЈА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ - НОВИ ПРИСТУП 

(ОБУКА ОПЕРАТЕРА УМЕТНИЧКЕ КЕРАМИКЕ)” 

Пројект је реализован преко Европске агенције за реконструкцију програма ЕУРЕКНА 

Циљна група су незапослена лица  са Завода за Тржиште рада III и IV степен струке 
хемија и неметали, вишак запослених ДП “ЕЛКА” ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА чијим 
оспособљавањем се смањује број незапослених у Шумадијском округу. 

Оправданост: 
Потребе послодавца за профилима оператер уметничке керамике  
Технолошко усавршавање људи који ће обављати послове оператера уметничке 

керамике.  
Пројекат ће се бавити потребама додатне квалификације стечене кроз обуку, која 

омогућава појединцу да побољша своја предходна знања, вештине или да стекне нова. 
Листа активности 
 
Припремне активности -  селекција полазника и формирање групе 
Припремне активности -  разрада модула, припрема радионица, опреме и учила 
Реализација програма обуке 
Радионица за активно тражење посла 
Евалуација 
Завршне активности - запошљавање 
 
У оквиру активности извођења обуке извршили смо следећи избор модула: 
 

Теоријски део  
Модул 1  -  Технологија уметничке керамике 
Модул 2  -  Керамички дизајн 
Модул 3  -  Организација рада са менаџментом 
Модул 4  -  Машине и апарати у керамичкој индустрији 
Модул 5  -  Комуникације 
Модул 6  -  Основи информатике 

Практична обука 
Модул 7  -  Практична обука – уникатно обликовање 
Модул 8  -  Практична обука – обликовање на керамичком колу. 

У оквиру пројекта 30 незапослена лица су завршила обуку и у предвиђеном року се 15 
лица запослило. 

2005. година 
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У току 2005. године Техничка школа је преко Министарства просвете и спорта 

Републике Србије јединице за имплементацију програма радила на пројекту: 
 
 
„РАЗВОЈ И РЕАЛИЗАЦИЈА НОВОГ ПРОГРАМА ОБУКЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

ОДРАСЛИХ – 
ОБУКА ЗА ОПЕРАТЕРА ОБРАДЕ КАМЕНА“ 
 
Циљ пројекта је био: 
- Развој и реализација новог програма обуке који обезбеђује знање, вештине и искуство 

које ће повећати ниво запошљивости. 
Очекивани исходи:  
- 20 полазника је успешно овладало специфичним вештинама и знањима потребним за 

звање ОПЕРАТЕР ОБРАДЕ КАМЕНА. 
- Развој нових садржаја и методологија у оквиру наставног плана и програма за 

образовање одраслих за звање ОПЕРАТЕР ОБРАДЕ КАМЕНА. 
Овај пројекат садржи: наставни план и програме-модуле, за теоријске и стручне 

предмете. Програм је припремљен према новој методологији, која у основи има модуларни 
приступ. Припремљен је за експерименталну примену у конкурсу за ПРОГРАМ РЕФОРМЕ 
СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И СТРУЧНОГ ОБРАЗОБАЊА ОДРАСЛИХ – ФОНДА 
ЗА ИНОВАЦИЈЕ. 

 
 
Програм обуке је реализовати са фондом од 510 часова у условима свакодневног 

образовног рада у периоду од 4,5 месеца. Програм обуке из предмета Основи рачунарства би се 
реализовао поделом одељења на две групе са принципом један полазник за рачунаром  у 
кабинетима за рачунарство Техничке школе. Програм практичне наставе би се такође 
реализовао поделом одељења на две групе у савременим погонима за обраду камена „Гранит“ 
Аранђеловац. 

Створен је нов програм обуке за образовање одраслих са којим ће кроз дефинисане 
активности носиоц пројекта покушати да код надлежног одељења МИНИСТАРСТВА 
ПРОСВЕТЕ верификује програм како би га у наредном периоду могао реализовати у редовном 
образовном процесу. 

Прегледом евалуационих листова уочено је задовољство код полазника наставним 
садржајима и методама рада  као и модуларном концепту којим се по мишљењу полазника 
обуке лакше овладало специфичним вештинама и знањима потребним за звање ОПЕРАТЕР 
ОБРАДЕ КАМЕНА. 

 
У току 2006. године техничка школа се ангажовала на пројекту: 
 

''РАЗВОЈ  И  РЕАЛИЗАЦИЈА НОВОГ ПРОГРАМА ОБУКЕ У ОБРАЗОВАЊУ - 
РАЗВОЈ ВЕШТИНА ЗА РАД НА ЦНЦ МАШИНАМА'' 
 
Пројект је реализован преко Европске агенције за реконструкцију односно 

Јужноморавске регије Чешке републике. 
 
Циљ пројекта: 
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Преко  80 ученика прошло кроз планиране програме обуке. Остварено 350 часова 
обуке ( 280 часова теоријске обуке и 70 часова практичне обуке).  

               
 Имплементацијом пројекта изведене у потпуности закључно са крајем 2006 главне 

активности пројекта: 
• Набавка  машина,  
• обука извођача наставе,  
• припрема модула и предавача за извођење програма обуке на ЦНЦ машинама, и 
• имплементација програма обуке,  
• евалуација 

Општи циљ пројекта:  
Подршка запошљавању и развоју људских ресурса у региону кроз имплементацију 

мера којима се врши  оспособљавање и обучавање   уценика ИИИ и ИВ разреда Машинске 
струке за рад на ЦНЦ машинама тако да се активно укључе на тржиште рада. Посебни циљ 
пројекта ће бити достигнут тако што ће ученици развити специфична знања и вештине у складу 
са потребама послодаваца у округу и тржишта рада.  

Поред стручних вештина које се односе на рад са ЦНЦ машинама, ученици ће, кроз 
програм обуке који ће се имплементирати  развити следеће вештине: тимски рад, комуникација, 
креативност, перманентно образовање.  

На овај начин се код ученика развијају кључне (интерперсоналне и међусекторске) 
вештине које су потребне за њихову успешну интеграцију на тржиште рада. Пројекат утиче на 
унапређење прилагодљивости и запошљивости ученика пре свега изградњом специфичних 
вештина али и изградњом свести о потреби запошљавања. 
 
У току 2011. године техничка школа се ангажовала на пројекту: 
 

„РАЗВОЈ ВЕШТИНА ЗА РАД НА УРЕЂАЈИМА И ОПРЕМИ НОВЕ 
ГЕНЕРАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНИЦИ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ“ 

 
 Техничка школа „Милета Николић“ из Аранђеловца, образује ученике из области 
електронике и енергетике на застарелој опреми, где ученици стечена знања и вештине не могу 
применити у будућем раду. Реконструкцијом  и опремањем кабинета решио би се огроман 
проблем обезбеђивања адекватних/наменских садржаја просторије за одвијање 
основних/редовних наставних активности  из области свих мерења  у електротехници, чиме би 
се постигло задовољење основних и текућих потреба како школе тако и шире градске и 
регионалне заједнице..  
 Омогућивањем реконструкције и опремања кабинета, биле би задовољене како основне 
потребе  тако и текуће које подразумевају : школска такмичења, интеграцију ученика у 
друштвену заједницу, откривање, афирмација и педагошко праћење талената у оквиру школе, 
могућности укључивања и социјализације кроз примену нових ИТ у области електротехнике. 
 
Листа главних пројектних активности . 

 Израда спецификације неопходне опреме (радних столова са изворима 
напајања,рачунарске и мерне опреме 

 Набавка уређаја и опреме нове генерације, из области електротехнике 
(дефинисање техничких карактеристика, расписивање тендера, прикупљање 
понуда, одабир најповољније); 
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 Израда програма обуке односно стручног усавршавања извођача наставе. 
 Обука извођача наставе на тој опреми и уређајима (обука тренера и руковаоца 

опреме од стране испоручиоца опреме, индивидуалан рад тренера на дидактичком 
материјалу који се испоручује уз опрему); 

 Припрема модула и предавача за извођење програма обуке на тој опреми  
 Имплементација програма обуке 
 Евалуација 

 
Листа квантитативних и квалитативних резултата пројекта . 

 Формирање и опремање кабинета за електрична мерења у електроенергетици и 
електроници   

 Стручно усавршавање наставника и обука за рад на савременим уређајима из области 
електротехнике (11 наставника електроструке-дипломираних инжењера и инжењера 
елетротехнике), 

 Развоју људсих ресурса у региону кроз имплементацију мера којима се врши 
оспособљавање и обучавање ученика (1., 2., 3. и 4. разреда наше школе –електро 
струке, 300 ученика на годишњем нивоу), 

 Оспособљавање ученика за квалитетан наставак школовања 
 Подршка запошљавању кроз интезивну комуникацију за локалном заједницом и 

тржиштем рада, 
 Увођење огледних профила у подручју рада електротехника 

 
Стратегија одрживог развоја Шумадије и Поморавља за период 2011-2021 препознаје 
приоритену област, а то је унапређење система образовања, где би се  кроз предлог овог 
пројекта и остварио тај приоритетни циљ. Модернизовати и ускладити систем образовања са 
потребама шире заједнице на територији Шумадије и Поморавља је такође од приоритетних 
циљева. 
 Реализацијом овог пројекта би се омогућило повећање стручних едукативних скупова за 
запослене у образовању што је такође статешки циљ. Развој вештина код ученика и рад са 
савременом опремом је један од најважнијих стратешких циљева у средњем стручном 
образовању. 
Партнери на пројекту и њихова улога. 

 -Техничка школа „Милета Николић“ Аранђеловац - носилац пројектних активности, 
 -Локална самоуправа Општине Аранђеловац, суфинансијер  пројектних активности, 

праћење и контрола реализације пројектних активности; 
 -Електродистрибуција Аранђеловац (помоћ у избору опреме и прибора који се користе у 

области електроенергетике) 
 -Привредни субјекти у окружењу који се баве пословима из области електроенергетике и 

електронике – могућност запошљавања ученика који су завршили програм обуке. 
  
 Финансијска  одрживост пројекта би била обезбеђена на следеће начине: 
Набављена опрема би се пренела у власништво Техничке школе „Милета Николић“ са којом би 
се формирао  кабинет, односно лабораторија за извођење редовних вежби из области 
електротехнике. Формирањем таквог кабинета решио би се огроман проблем реализације 
наставног плана и програма за стручне премете из области електротехнике. Текуће одржавање 
кабинета и опреме би се обезбедило из редовног пословања и додатних средстава који би 
обезбедили из алтернативних извора и организовањем додатних услуга 
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Током  2015. године  
 

реализована су два пројекта  у нашој школи, и то „Библиотека, место где се осећам 
пријатно“,  у оквиру кога је реновирана библиотека и „Одрастимо здраво“ помоћу кога су 
набављени реквизити за физичко васпитање.  

Оба пројекта су реализована уз помоћ Фондације Ане и Владе Дивца. 
 
 

Током  2016. године 
 

ПРОЈЕКТА ЕКОЛОШКА УЧИОНИЦА 
 

Реализација пројекта почела је 14. јула 2016.Прво је припремљен терен ,односно 
равњање земљишта.Ископавање је вршено ручно,а сузбијање тла машинским путем.Вишак 
земље је искоришћен за равњање тла око учионице.После равњања уследило је насипање 
шљунка,сечење везивање и детаља арматуре.Тога дана је и завршено бетонирање темеља за 
стубове и носеће конструкције крова. 

Дванестог августа су постављени носачи и клупе еко-уционице.Остатак радова, 
тј.кровна конструкција је предвиђена за пролеће 2017 године. 

Циљ израде еко-уционице је очување животне средине и да се подигне свест ученика о 
значају екологије. 

Ученици су са својим наставницима у току септембра и октобра максимално користили 
овај простор. Интензивирано је и дружење ученика две средње школе што је и био циљ 
пројекта. 

Захваљујемо се Општини Арамђеловац што је подржала овај пројекат, радио-
телевизији Сунце, радио-телевизији Шумадијашто су медијски испратили реализацију истог. 

Запослени и ученици наше школе, чланови еколошке секције, ће на пролеће сађењем 
цвећа и озелењавањем допринети да тај простор буде још лепши. 
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6. РЕСУРСИ 

 

 6.1. НАСТАВНИ КАДАР 
 

Наставни кадар је кроз додатне обуке и стручна усавршавања оспособњен за 
професионални рад у различитим областима примене савремених медода извођењу наставе. 

 
Школа располаже стручним наставним кадром за све наставне области, што је један од 

услова за квалитетну реализацију наставних планова и програма. 
У школи ради 66 професор и стручни сарадник.  
Теоријску и практичну наставу реализују професори и наставници који испуњавају 

услове по нормативима. 
Стручном усавршавању наставника посвећена је 

посебна пажња, што представља обавезу свих наставника. 
Облици стручног усавршавања наставника су предавања и 
семинари које организује Министарство просвете, 
Заједнице школа, факултета и друге научне установе. 

Управа школе, представници осталог ваннаставног 
особља, професори и стручни сарадници годинама 
успешно остварују циљеве и задатке васпитно-образовног 
рада. 

Професори: 
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Презиме и име 
наставника 

врста стручне спреме 
(тачан назив из 
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Л
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Наставни предмети  
који предаје 

О
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А
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Е 
1. Јовановић Драгана професор српског 

језика и књижевности VII НЕ Српски језик и 
књижевност ДА 

2. Милановић Биљана професор српског 
језика и књижевности VII ДА Српски језик и 

књижевност ДА 

3. Ђурић Марина професор српског 
језика и књижевности VII ДА Српски језик и 

књижевност ДА 

4. Спасић Марија професор српског 
језика и књижевности VII НЕ Српски језик и 

књижевност НЕ 

5. Вујановић Павловћ 
Милена 

професор српског 
језика и књижевности VII ДА Српски језик и 

књижевност НЕ 

7. Спасић Вукосавса професор енглеског 
језика и књижревности VII ДА Енглески језик НЕ 

8. Димитријевић 
Томислав 

професор енглеског 
језика и књижревности VII ДА Енглески језик ДА 

9. Каличанин Драгица професор енглеског 
језика и књижревности VII ДА Енглески језик ДА 

10. Радољић Марина дипломирани 
математичар VII НЕ Математика НЕ 

11. Гарашанин Слободан дипломирани 
математичар VII ДА Математика НЕ 

12. Першић Весна дипломирани 
математичар VII ДА Математика ДА 

13. Симић Дивна дипломирани VII ДА Математика НЕ 
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математичар 

14. Јевтић Марија дипломирани 
математичар VII НЕ Математика НЕ 

15. Швабић Вида професор технике и 
информатике VII ДА 

Рачунарство и 
информатика; 
Аутоматска обрада 
података; Рачунарска 
графика и мултимедија 

НЕ 

16. Швабић Драган професор технике и 
информатике VII ДА Рачунарство и 

информатика, Рачунари ДА 

17.  професор физичког 
васпитања VII  Физичко васпитање НЕ 

18. Богданов Далибор професор физичког 
васпитања VII ДА Физичко васпитање ДА 

19. Недић Ирена професор физичког 
васпитања VII НЕ Физичко васпитање ДА 

20. Ђорђевић Зорица дипломирани географ VII ДА Геограија ДА 

21. Настић Ана дипломирани 
историчар VII ДА Историја ДА 

22. Вићентијевић Горан дипломирани 
историчар VII НЕ Историја НЕ 

23. Лалић Биљана дипломирани 
социјални радник VII ДА Социологија НЕ 

24. Гаврић Синиша мастер филозофије VII НЕ Филозофија НЕ 
25. Перовић Обрен дипломирани правник VII НЕ Устав и право грађана НЕ 
26. Влајић Ана теолог VII НЕ Верска настава ДА 
27. Ћировић Бојана текстилни инжењер VI ДА Грађанско васпитање НЕ 

28. Радовановић Марија економиста VII НЕ 

Економика и 
организација 
производње; 
Предузетништво;  
Организација рада 

НЕ 

29. Чоловић Наташа дипломирани 
историчар уметности VII   Ликовна култура НЕ 

30. Ђорђевић Марина диломирани музички 
педагог VII ДА Музичко васпитање НЕ 

31. Поповић Лазовић 
Горица 

дипломирани инжењер 
машинства VII ДА Машинска група 

предмета ДА 

32. Пауновић Александра инжењер машинства за 
призводно машинство VI НЕ Практична настава НЕ 

33. Радисављевић 
Предраг 

дипломирани инжењер 
машинства VII ДА Машинска група 

предмета НЕ 

34. Крстовић Марина дипломирани инжењер 
машинства VII ДА Машинска група 

предмета НЕ 

35. Дивљановић Мирјана дипломирани инжењер 
машинства VII ДА Машинска група 

предмета ДА 

36. Ивановиоћ Петар дипломирани инжењер 
машинства VII ДА Машинска група 

предмета НЕ 

37. Недељковић Драган дипломирани инжењер 
машинства VII ДА Машинска група 

предмета НЕ 

38. Недељковић 
Мирослав 

дипломирани инжењер 
машинства VII НЕ Машинска група 

предмета ДА 

39. Петровић Предраг дипломирани инжењер 
машинства VII НЕ Машинска група 

предмета НЕ 

40. Ивановић Славиша дипломирани инжењер 
машинства VII ДА Машинска група 

предмета ДА 
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41. Петровић Наташа дипломирани инжењер 
машинства VII ДА Машинска група 

предмета ДА 

42. Павловић Александар инжењер машинства за 
призводно машинство VI НЕ Практична настава ДА 

43. Марковић Синиша 
механичар за 
одржавање машинског 
алата 

V ДА Практична настава НЕ 

44. Радоњић Мирослав металоглодач V НЕ Практична настава НЕ 
45.       

46. Карадиновић Бојана дипломирани инжењер 
машинства VII НЕ Практична настава НЕ 

47. Вулићевић Биљана дипломирани електро 
инжењер VII ДА Електро група предмета ДА 

48. Михајловић Драгана дипломирани инжењер 
електротехнике VII ДА Електро група предмета НЕ 

49. Крстић Тодосијевић 
Љиљана 

дипломирани инжењер 
електротехнике VII ДА Електро група предмета ДА 

50.  дипломирани инжењер 
електротехнике VII ДА Електро група предмета НЕ 

51. Ћираковић Иван дипломирани инжењер 
електротехнике VII ДА Електро група предмета ДА 

52. Пантелић Зоран дипломирани инжењер 
електротехнике VII ДА Електро група предмета НЕ 

53. Ризнић Иван дипломирани инжењер 
електротехнике VII ДА Електро група предмета НЕ 

54. Јовановић Марина дипломирани инжењер 
електротехнике VII ДА 

Електро група 
предмета, грађанско 
васпитање 

НЕ 

55. Манојловић Миленко дипломирани инжењер 
електротехнике VII НЕ Електро група предмета ДА 

56. Радивојевић Биљана инжењер 
електротехнике VI НЕ Практична настава НЕ 

57. Ђорђевић Зоран електроенергетичар V НЕ Практична настава НЕ 

57. Тодоровић Милијана дипломирани хемичар VII ДА Хемијска група 
предмета ДА 

58. Димитријевић Весна дипломирани хемичар VII ДА Хемијска група 
предмета ДА 

59. Красић Весна дипломирани хемичар VII ДА Хемијска група 
предмета ДА 

60. Бабић Зорица дипломирани хемичар VII ДА Хемијска група 
предмета ДА 

61. Маринковић Виолета дипломирани хемичар 
за општу хемију VII ДА Хемијска група 

предмета НЕ 

62. Милијановић 
Данијела дипломирани хемичар VII НЕ Хемијска група 

предмета НЕ 

63. Поповић Селена  дипломирани инжењер 
технологије VII ДА Хемијска група 

предмета ДА 

64. Филиповић Нада дипломирани инжењер 
технологије VII НЕ Хемијска група 

предмета НЕ 

65. Лазаревић Радмила дипломирани инжењер 
технологије VII НЕ Хемијска група 

предмета НЕ 

66. Турковић Драгана дипломирани инжењер 
технологије VII НЕ Хемијска група 

предмета НЕ 

67. Лукић Тијана дипломирани биолог VII НЕ Биологија; Екологија НЕ 

68. Карић Томасовић 
Верица дипломирани хемичар VII ДА Хемијска група 

предмета НЕ 
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69. Ранковић Мирјана проесор биологије VII ДА 
Микробиологија, 
Екологија; Грађанско 
васпитање 

НЕ 

70. Батрићевић Драган дипломирани хемичар VII ДА Хемијска група 
предмета НЕ 

71. Марковић Валентина дипломирани хемичар VII ДА Хемијска група 
предмета НЕ 

72. Милић Ана дипломирани физичар VII НЕ Физика НЕ 
73. Васић Данијела хемијски лаборант IV НЕ помоћми наставник НЕ 

 

6.2. ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ: 
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 послови 

1. Ранковић Драган директор VII Факултет техничких 
наука  100% / 

2. Михајловић Драгана помоћник 
директора  VII Електронски факултет 33% 

Наставник; 
координатор 
практичне 
наставе 

3. Савић Мирјана секретар VII Правни факултет 100%   

4. Ристић Јелена педагог VII Филозофски факултет 100%   
5. Ћирковић Марија психолог VII Филозофски факултет 25%   

6. Лалић Биљана библиотекар VII дипломирани 
социјални радник 55% Наставник 

7. Ђорђевић Зорица библиотекар VII дипломирани географ 40% Наставник 

8. Чоловић Наташа библиотекар VII дипломирани 
историчар уметности 22.5% Наставник 

9. Ђурић Марина библиотекар VII професор српског 
језика и књижевности 10% Наставник 

10. Радисављевић 
Предраг 

организатор 
практичне 
наставе 

VII Машински факултет 50% Наставник 

11. Михајловић Драгана 
организатор 
практичне 
наставе 

VII Електронски факултет 50% 
Наставник; 
помоћник 
директора 

12. Поповић Ненад руководилац 
рачуноводства VI Виша пословна школа 100%   

13. Петровић Јелена административни 
радник IV Гимназија "Милош 

Савковић" 100%   

14. Петровић Дејан  домар V ТШ 
"МилетаНиколић" 100%   

15. Петровић Раде домар V ТШ 
"МилетаНиколић" 100%   

16. Весовић Милан помоћни радник V Трговачка школа 100%   

17. Станичић Марина помоћни радник III ЕУШ "Слободан 100%   
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Минић" 

18. Јаковљевић Мирјана помоћни радник III ЕУШ "Слободан 
Минић" 100%   

19. Ђурић Милићевић 
Радмила помоћни радник I ОШ 100%   

20. Ивовић Мила административни 
радник VI 

Висока школа за 
пословну економију и 
предузетништво 

82%   

21. Симеуновић Станија помоћни радник III ЕУШ "Слободан 
Минић" 100%   

22. Поповић Драгица помоћни радник I ОШ 100%   

23. Лекић Светлана помоћни радник IV ТШ 
"МилетаНиколић" 100%   

24. Милошевић Снежана помоћни радник IV ТШ 
"МилетаНиколић" 100%   

25.  Раковић Данијела помоћни радник IV ТШ 
"МилетаНиколић" 100%  

 
 
Тим за РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ: 

 
Ђурић Марина, професор 
Дивљановић Мирјана, професор 
Поповић Селена, професор 
Михаиловић драгана, професор, помоћник директора 
Швабић Драган, професор 
Ристић Јелена, педагог 
Марковић Душица, представник Савета родитеља 
Бадрић Ивана, представник Ђачког парламента 
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7. ПРОСТОР И ОПРЕМА  

 
Школска зграда заузима простор од     3850   m2. 
 
Осим класичних учионица, школа располаже и кабинетима за информатику, 

лабораторијом  за хемију, електро кабинет и радионицу, кабинет са нумерички управљаним 
машинама,  машинску и керамичарску радионицу.  

Школа има библиотеку и фискултурну салу. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 
 

Школа се финансира из републичког буџета и буџета локалне самоуправе. Осим тога 
школа остварује и сопствене приходе од школовања ванредних ученика и полазника 
специјализација 

    
РЕСУРСИ СРЕДИНЕ 

 
 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
 Локална заједница 
 Школска управа 
 Невладине организације 
 Хала спортова 
 Друштвена предузећа општине 
 Приватни предузетници 
 Виша технолошка школа 
 Локална самоуправа 
 Црвени крст 
 Центар за социјални рад 
 Мрежа стручних школа на нивоу Републике 
 Медији 
 МУП 

7.1. КОЈЕ ВРЕДНОСТИ НЕГУЈЕМО У ШКОЛИ 
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 Другарство, толеранција, демократија 
 Поштовање 
 Разумевање  међу ученицима и међу ученицима и професприма 
 Слављење школске славе 
 Знање 
 Културу 

7.2. КАКВУ ШКОЛУ ВИДИМ У БУДУЋНОСТИ 
 

 Савремено опремљена 
 Чиста, са довољно простора  и више ученика 
 Лепо уређено двориште 
 Специјализоване учионице 
 Мултимедијалне учионице  
 Ученици активни у процесу учења 
 Оспособљавање ученика за целоживотно учење 
 Призната у региону 
 Више разноврсних секција 
 Сви ученици  су укључени у ваннаставне активности према склоностима и 

интересовањима 
 Наставници – узори својим ученицима 
 Школа без насиља 

 

7.3. МИСИЈА НАШЕ ШКОЛЕ 
 

Мисију наше школе је побољшање квалитета наставе, међуљудских односа, односа 
према образовању, раду и животу. У том смеру ћемо организовати и ангажовати не само 
ученике, наставнике и родитеље као најзаинтересованије за унапређење школе. 

 

7.4. ВИЗИЈА  НАШЕ ШКОЛЕ  JE 

 
Визију сагледавамо на чувеној латинској мудрости: 

Маxima debetur peuro reverenta 

 (Детету се дугује највеће поштовање). 
 

Градићемо савремену школу: флексибилну и стваралачку, ефикасну и радосну, која ће 
свима, и то без изузетка, омогућити да изразе своје таленте и стваралачке 
потенцијале.Усмерићемо напоре да ученик најпре спозна самог себе, да схвата другога и 
околину у којој живи, оспособљавајући га истовремено за сaмoучење, самовредновање, 
самопотврђивање и да  учи, ради, штеди и рационално и одмерено се понаша  што ће му 
омогућити да се успешно сналази  у савременим друштвеним кретањима и великим 
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превирањима у њима.То захтева да и ми, наставници, превазилазимо преживелу образовну 
технологију и у школу уводимо иновативне циљеве, методе и технике. 

 

7.5. АНАЛИЗА ПОТРЕБА У ШКОЛИ 

  
На основу извештаја о самовредновању за школску 2017/18. годину  односно  извештаја 

о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада, Техничка школа 
''МИЛЕТА НИКОЛИЋ'' доноси развојни план за период 2017/18 до 2020/2021. 

 
На основу SWOT анализе која је урађена у школи са  запосленима, ученицима, родитељима  
дошло се до  следећих закључака: 

Снаге: 
 Кадар оспособљен за примену савремених технологија и нових праваца у 

средњем сртучном образовању 
 Тимски рад и спремност за промене и усавршавање 
 Отвореност за сарадњу са родитељима и локалном заједницом 
 Образовни профили који прате савремене начине рада  
 Талентовани ученици за различите области 
 Сарадња са локалним предузетницима 
 Добра комуникација 
 Високи резултати на спортским такмичењима 
 Брига за ученике 
 Учествовање ученика на такмичењима које организује Министарство 

просвете са Заједницом електротехничких школа, Заједницом машинских 
школа......, Друштво математичара Србије (Мислиша, Кенгур без граница). 
 Уредност и хигијена, 

 Стрпљење наставника у раду са ученицима... 
 
Слабости: 

 Недостатак простора 
 Слаба опремљеност појединих кабинета 
 Дотрајале и нефункционалне клупе и столице 
 Недостатак ваннаставних активности 
 Задужења запослених у школи нису равномерно распоређена 
 Неуједначеност критеријума оцењивања 
 Комуникација наставник – ученик – родитељ 
 Неблаговремено ажурирање правне документације 

 
Шансе: 

 Помоћ локалне заједнице 
 Усаглашеност образовних профила са потребама тржишта и предузећа 
 Утицање на образовну политику од базе ка врху 
 Јачање комуникације са локалном заједницом кроз укључивање у Школски 

одбор, Савет родитеља и ваннаставне активности 
 Сарадња са установама културе 
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 Сарадња са другим школама 
 Стручно усавршавање 
 Оспособњеност школе за пружање услуга 

 
Потребе: 
 

  У оквиру седам кључних области које су дефинисане кроз процес 
самовредновања школе: 

 
 Школски програм и Годишњи програм рада 
 Настава и учење 
 Постигнућа ученика 
 Подршка ученицима  
 Етос 
 Ресурси 
 Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета. 

 Кроз анализу потреба и стања у оквиру седам кључних области  дефинисане су следеће 
приоритетне потребе: 
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8. ОБЛАСТИ ПРОМЕНЕ 
 

• Да би смо отклонили недостатке и приближили се својој визији,дефинисали смо 
следеће области промене: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развојни план Школе израђен је у складу са Законом о средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС“ бр. 101/2017), на основу Извештаја о спољашњем вредновању 
квалитета рада Техничке школе „Милета Николић“, број 424-614-00442/2014-15 од 12.12.2014. 
године, Извештаја о самовредновању у целини, Извештаја о остварености стандарда постигнућа 
и других индикатора квалитета рада Школе.  
  

ОБЛАСТ 
ПРОМЕНЕ 

ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 
 

НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ 

ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

 

 
РЕСУРСИ 
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9. РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ садржи 

 
1. ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ  
2. ПЛАН И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  
3. КРИТЕРИЈИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ 

АКТИВНОСТИ  
4. МEРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 

РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ  
5. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА  
6. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА 

ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА 
КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА ПОДРШКА  

7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ТЕХНИЧКОЈ 
ШКОЛИ “МИЛЕТА НИКОЛИЋ”  

8. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА  
9. ДРУГЕ МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ 

ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА  
10. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНЕ И МАТУРСКЕ ИСПИТЕ  
11. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ  
12. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА  
13. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ  
14. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ГРАДУ  
 

А) ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 
Развојни циљ 
 
Унапредити наставу применом нових наставних метода и облика рада. Подстаћи бољу 

сарадњу између ученика на часу у функцији учења. Давати јаснију и потпуну повратну 
информацију ученицима о њиховом раду и напретку. Подстицати  ученика да самостално 
процењују свој напредак у учењу. 

 
1. Задатак 

 
Прилагодити темпо рада потебама ученика. Примена формативног оцењивања на часу у циљу 
праћења напредовања ученика.. 

 
Активности 
 
 Реализација иницијалних тестова на основу којих се врши процена да ли постоји 

потреба за прилагођеним наставним планом и програмом 
 Похађање семинара из области савремених наставних метода,  
 Унапређење кооперативног учења  
 Унапређивање корелације између наставних предмета, Стручних већа 
 Анализа одржаних часова, сугестије, оцене, препоруке, евалуација у усменом и 

писаном облику  
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 Формативно оцењивање обављати у различитим контекстима, тј. дати ученику 
прилика да више пута покаже своје знање, вештине и ставове и тај процес 
пропратити благовременим повратним информацијама.  
 

3.  Задатак 
 

Унапређивање планирања и реализације редовне, допунске и додатне наставе уз што 
бољу корелацију свих видова наставе.  

 
Активности   
 
 Планирати редовну наставу на годишњем нивоу уз јасно дефинисање циљева, 

примену савремених наставних метода у корелацији са другим предметима 
 Планирати додатну наставу на годишњем нивоу на основу календара такмичења, 

годишњих планова стручних већа и секција   
 Планирати допунску наставу као обавезан облик рада са ученицима и ускладити 

програм према реалним потребама ученика   
 Извршити самовредновање сопственог рада кроз упитник 
 Извештај о реализацији редовне, допунске и додатне наставе на основу 

евиденције одржаних часова  
 

Б) ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

Развојни циљ 
 

Побољшање сарадње и комуникације између школе, ученика и родитеља. Подршка ученицима 
из осетљивих група.  
 

1. Задатак 
 

Организовање ваннаставних  активности  у  школи у  функцији задовољавања  
различитих  потреба  и  интересовања  ученика, у складу  са  ресурсима  школе. Предузимање  
мера за редовно похађање наставе  ученика  из  осетљивих  група (путници и деца слабијег 
материјалног стања). Примена индивидуализованог приступа за све ученике  из  осетљивих  
група. 

 
Активности 
 

 Укључити што већи број ученика у рад постојећих секција и формирање нових секција 
 Побољшати комуникацију са локалним превозницима 
 Побољшати комуникацију са Центром за социјални рад 
 Ускладити распоред часова свих облика образовно-васпитног рада са редом вожње 
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2. Задатак 
 

Превенција насиља у школи. 
 
Активности 
 

 Сарадња са основним школама у циљу добијања повратних информација о ученицима 
уписаних у 1. разред средње школе 

 Упознавање ученика са Правилником о правилима понашања у Техничкој школи 
„Милета Николић“  

 Појачан рад са ученицима старијих разреда којима су у претходној години изречене 
васпитно-дисциплинске мере  

 Обучавањем ученика за примену различитих вештина за конструктивно превазилажење 
сукоба и конфликата: разноврсне наставне и ваннаставне активности, радионице, 
предавања, састанци Тима за заштиту деце од насиља са Ђачким парламентом 

 Јасно дефинисати улогу дежурног наставника  
 

3. Задатак 
 

Интензивније укључивање родитеља у рад школе. 
 
Активности 
 

 Промоција рада школе кроз дан отворених врата 
 Договарање стратегије у циљу побољшања понашања ученика 
 Подстицање родитеља за укључивање у рад тимова 

 
Ц) ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

 
 

Развојни циљ 
 

Праћење успешности ученика у току и након завршеног школовања  
 

1. Задатак 
 

Успешност ученика пратити на свим нивоима рада школе 
Побољшати евиденцију о броју ученика који се након завршеног школовања 

запошљавају, као и броју ученика који настављају школовање. 
 

Активности 
 У оквиру стручних већа континуирано износити запажања о успешности ученика  
 Формирати тим за праћење ученика након завршетка школовања 
 Формирати базу података 
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 Презентација обрађених података  
 
 

Д) РЕСУРСИ 
 
Развојни циљ 
 
Обезбедити стручан, мотивисан наставни кадар спреман да активно учествује у 

реализацији свих облика васпитно-образовног рада. Развити кључне способности као што су: 
креативност, самокритичност, спремност за промене у настави , спремност за учешће у тимском 
раду, самосталност и одговорност у раду. 

Усвојена знања са стручних  усавршавања примењивати у настави.  
Укључивање локалних ресурса у реализацији наставе.  
Укључивање волонтера у редовну наставу и ваннаставне активности.  
Прилагодити просторни амбијент школе, деци са сметњама у развоју. Обезбедити 

просторне капацитете у школи за окупљање ученика и пријем родитеља. 
 

1. Задатак 
 
Професионални развој наставника и примена стечених знања. 
 
Активности 
 
 Учешће наставника на стручним семинарима, екскурзијама и студентским 

путовањима 
 Презентација стечених знања са семинара на нивоу актива и већа 
 Извођење угледних и огледних часова на којима се демонстрирају нове наставне 

методе 
 Континуирано праћење примене нових наставних метода И облика рада 
 Набавка стручне литературе (књига, часописа, публикација, филмова и музике) 

 
 

2. Задатак 
 
Укључивање локалних ресурса у реализацији наставе, као И волонтера у редовну 

наставу и ваннаставне активности. 
 
Активности 
 
 Побољшати сарадњу са Центром за културу општине Аранђеловац  
 Побољшати сарадњу са Црвеним крстом општине Аранђеловац 
 Побољшати сарадњу са Центром за социјални рад општине Аранђеловац 
 Интезивирати сарадњу са привредним субјектима општине Аранђеловац  
 Побољшати сарадњу са Националном службом за запошљавање 

 
 

3. Задатак 
 
Побољшање инфраструктуре и материјалних услова за рад. 
 
Активности 



Развојни план школе 
 

Техничка школа „Милета Николић“ 31 

 
 Уређење школског дворишта (сађење цвећа и украсних биљака, постављање 

клупа и корпа за смећа, и обележавање спортских терена) 
 Набавка спортских реквизита у школској сали 
 Адаптација керамичке радионице за потребе редовне наставе И ваннаставних 

активности 
 Набавка скенера, пројектора, рачунара и других техничких помагала у циљу 

побољшања наставе 
 Опремање лабораторија за Стручно веће Хемија, неметали и графичарство 
 Прилагодити улаз у школу ученицима са сметњама у развоју 
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4. МEРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ 

АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 
 
У Техничкој школи “Милета Николић”, матурски-завршни испит је комплексан у 

зависности од образовног профила који постоје у нашој школи.  
Трогодишње школе на свом завршном испиту показују практична знања и вештине. 
До сада су у нашој школи, на матурском и завршном испиту ученици показивали 

високе резултате из свих области. У савременој ери интернета где су све информације доступне 
свима, треба развијати код ученика истраживачки приступ у изради матурских радова. Сходно 
томе, највећу улогу имају ментори који, заједно са својим ученицима бирају теме и проналазе 
најуспешније методе да би дошли до заједничког циља.  

Ученици треба да критички приступе проблему и да примене стечена знања из свог 
дотадашњег школовања. Циљ је оспособити ученике да критички мисле. Предметни наставници 
треба да подстичу индивидуализацију ученика и њихов сензибилитет у истраживачком раду.  

 
5. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

 
Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека специфична, која 

омогућава натпросечна постигнућа у одређеном конкретном подручју. Таленат је даровитост у 
једном ужем подручју (математички таленат, музички таленат…).  

Рад са даровитим ученицима се одвија кроз следеће етапе:  
 
1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА  
 
У нашој школи релативно је мали број ученика који су показивали изразит таленат за 

одређене области, зато је прво потребно сензитизирати наставнике за препознавање таквих 
ученика и сигнализирање одељењском старешини, родитељу, ПП служби, Стручном тиму за 
инклузивно образовање. Селекција – кроз психолошке тестове, тестове знања  

 
2. ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА  
 
Обогаћивање програма и диференцијација курикулума - било кроз индивидуализацију, 

било кроз ИОП процедура се изводи у складу са законским документима и налази се у 
документацији Стручног тима за инклузивно образовање. Када се изврши идентификација 
надарених/талентованих ученика и одреди се степен/ниво на коме ће се радити са њима, 
планиране активности могу бити следеће, зависно од конкретног случаја:  

 
3. ВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 
 
 слободне активности (секције) 
 додатна настава из појединих предмета 
 истраживачке станице, семинари, летњи кампови и слично  

 
4. У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ  
 коришћење напреднијих уџбеника 
 прилика да брже прође кроз базично градиво 
 самосталан истраживачки рад - рад са ментором 
 сложенији задаци, нерутински задаци, виши нивои знања, висока 

индивидуализација - задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из 
датог домена 
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 дивергентни задаци, они који омогућавају различите приступе и различита 
решења - коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у 
настави 

 флексибилни временско-просторни услови за рад 
 едукативни излети и посете различитим институцијама 
 гостујући предавачи  

 
При свему томе, потребно је на нивоу Школе, а свакако код сваког наставника 

подстицати ауторитет који се гради на експертизи, а не на позицији моћи; развијати код 
ученика доживљај да се његове способности виде, цене и подржавају, као и прилику да 
комуницира са својим интелектуалним вршњацима. 

 
МОТИВИСАЊЕ НАПРЕДНИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА 

 
 добијање одређених повластица (кроз оцену или други облик награде) за 

резултате на такмичењима, као и иновације или изузетне резултате у неком 
другом облику активности 

 јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, сајт или школски часопис, друге 
медије 

 укључивање у презентацију Школе 
 вршњачка едукација – постављање талентованих у улогу оних који и сами 

едукују друге ученике 
 вођење часа -учешће на Сајму образовања 

 
ПЛАН рада са талентованим и надареним ученицима  

 
Време реализације Активности Носиоци активности 

Прво полугодиште Идентификација надарених и 
талентованих ученика Предметни наставници 

Друго полугодиште Израда индивидуалних програма у 
редовној, додатној настави, 
секцијама....припрема за такмичења, 
консултације са ментором, рад у 
истраживачкој делатности... 

Предметни наставници 

Јун 2016. Презентације истраживачких 
радова, евалуација са такмичења, 
јавни час надарених Наставничком 
већу 

Предметни наставници 
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6. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА 
ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА 

КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА ПОДРШКА 

 
Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и мере унапређивања квалитета образовања и васпитања за ученике којима је 
потребна додатна подршка написане су на основу резултата п самовредновања рада школе на 
основу екстерног вредновања рада школе 2014. године, и на основу извештаја тима за инклузију 
у школској 2017/2018. години. 

 
Време реализације Активност Реализатор 

Јун, август Формирање школског Тима за ИО Директор 
Јун, август Израда плана и програма рада школског Тима за 

ИО, за школску 2017 /2018. годину 
Чланови Тима за ИО 

Септембар-октобар-
новембар 

Идентификација ученика из осетљивих група и 
даровитих ученика 

ПП служба, одељенске 
старешине, наставници 

II полугодиште Формирање мини тимова за ученике којима је 
потребна додатна подршка 

Чланови Тима за ИО родитељи 

II полугодиште Израда плана рада за ученике из осетљивих група 
и за даровите ученике 

Педагошки колегијум  
Тим за ИО 

У току године Укључивање ученика којима је потребна додатна 
подршка у школске ативности: ваннаставне 
активности, тимове, школске акције и пројекте 

Колектив 

У току године Сарадња са Итерресорном комисијом, другим 
школама, установама, удружењима и 
појединцима у циљу унапређења квалитета 
пружања додатне подршке ученицима 

Чланови Тима за ИО 

У току године Иницирање побољшања приступа школи и у 
школској згради за ученике и родитеље са 
физичким тешкоћама 

Директор, локална заједница 

У току године Набавка асистативне технологије и дидактичких 
материјала 

Директор, ПП служба 

У току године Набавка стручне литературе за рад са ученицима 
из осетљивих група 

Библиотекар, ПП служба 

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

ЈУН Вредновање имплементације ИОП-а у Школи Чланови Тима за 
самовредновање 

 
 

7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА И ЗАНЕМАРИВАЊА У 
ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ “МИЛЕТА НИКОЛИЋ” 

 
Законом о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС»бр. 

62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05, 101/05, 55/13 и 101/2017») дефинисано је да се права детета и 
ученика остварују у складу са потврђеним међународним уговорима и да је установа дужна да 
обезбеди њихово остваривање (члан 95.).  

Ради реализације овог циља, израђен је Општи протокол за заштишу деце од 
злостављања и занемаривања а на основу њега посебан протокол који пружа оквир за 
превентивне активности. Посебан протокол је обавезујући за све који учествују у животу и раду 
образовне установе и намењен је деци, ученицима, васпитачима, наставницима, директорима, 
стручним сарадницима, помоћном и административном особљу, родитељима/старатељима и 
представницима локалне заједнице.  



Развојни план школе 
 

Техничка школа „Милета Николић“ 35 

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног 
понашању које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и 
достојанства деце/ученика. Насиље над децом/ученицима могу вршити њихови вршњаци, 
одрасле особе које су запослене у школи и одрасле особе које нису запослене у школи. Насиље 
има различите форме:  

1. Физичко насиље – ударање, шутирање, гурање, гребање, шамарање, чупање, 
дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом 
водом, ускраћивање хране, сна и сл.  

2. Емоционално насиље – омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, 
уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмевање, 
неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање 
кретања деце/ученика и сл.  

3. Социјално насиље – одвајање детета/ученика од других на основу различитости, 
довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолација, недружење, 
игнорисање, неприхватање и сл.  

4. Сексуално насиље и злоупотреба се односи на укључивање деце у сексуалну 
активност коју она не схватају у поптуности, за коју нису развојно дорасла и чији је 
циљ да пружи уживање или задовољи потребе друге особе – ласцивно 
коментарисање, етикетирање, упућивање ласцивних порука, ширење прича, 
сексуални однос, додиривање, излагање погледу, коришћење деце/ученика за 
проституцију, порнографију и друге облике сексулане експлоатације.  

5. Електронско насиље – поруке које садрже вређање, омаловажавање, претње, 
сексуано узнемиравање или искоришћавање, послате СМС-ом, ММС-ом, имејлом, 
путем вебсајта, четовањем, укључивањем у форуме.  

6. Злоупотреба – поступци којим се деца/ученици стављају у немоћан, неравноправан 
и зависан положај у односу на неког појединца, групу или установу. Занемаривање 
– нечињење поступака који су важни за развој детета, необезбеђивање услова 
потребних за развој, непраћење развоја и напредовања детета (недолажење у школу 
на родитељске састанке и сл. ).  

7. Експлоатација деце/ученика – искоришћавање њиховог рада у корист других особа 
или установа, киднаповање и продаја деце у сврху радног или сексуалног 
искоришћавања.  

Не постоје јасне границе између врста и облика насиља. Они се међусобно преплићу и 
условаљавају. Емоционално насиље, на пример, прати сваки други облик и врсту насиља. 
Циљеви установе су да учи, развија и негује културу понашања и уважавања личности не 
толерише насиље не ћути у вези са насиљем развија одговорност код свих сви који имају 
сазнање о насиљу обавезују се на поступање.  

Основе за упостављање процедура за реаговање у установама образовања и васпитања 
које се односе на злостављање деце-ученика од стране запослених у установи постављене су 
Законом о основама система образовања и васпитања (члан 44, 45 и 46) и Законом о раду.  

У образовно васпитном систему нема места за истрагу и доказивање злостављања и 
занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система. Приликом консултација са 
колегама унутар и/или изван установе, обавезно је поштовати принцип поверљивости, као и 
принцип заштите најбољег интереса детета- ученика.  

Програм заштите деце / ученика од насиља, злостављања и занемаривања сачињен је на 
основу посебног протокола и правилника о поступању у ситуацијама насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним институцијама. Програмом су дефинисане и разрађене 
превентивне и интервентне активности чији је основни циљ превенција и сузбијање свих видова 
насиља у школској средини.  
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ЦИЉ: Учинити школску средину што безбеднијим и подстицајнијим местом за сву децу 
и ученике.   

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика 
 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање у школи  
 
Специфични циљеви у превенцији   
 
 стварање и неговање климе толеранције, уважавања и међусобног прихватања 
 подизање нивоа свести и сензитизација свих актера школског живота (наставника, 

родитеља, ученика, ваннаставног особља ) у циљу бољег препознавања ситуација 
у којима се насиље, злостављање и занемаривање дешава   

 дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 
ситуацијама насиља   

 информисање свих укључених у живот и рад школе о процедурама и поступцима 
за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља  

 унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, 
родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема 
насиља, злостављања и занемаривања  

 
Специфични циљеви у интервенцији   
 
 спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља  
 успостављање система ефикасне заштите ученика у случајевима насиља  
 праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 

програма заштите   
 саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су 

посматрачи насиља  
 
Задаци тима за заштиту деце / ученика од насиља, злостављања и занемаривања  
 
 израда, реализација и евалуација програма заштите деце / ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања  
 идентификовање и информисање о случајевима насиља, уз поштовање личности 

детета / ученика  
 спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља  
 праћење и евидентирање свих врста насиља -јачање и одржавање сарадње са 

надлежним службама ( Центар за социјални рад, МУП, Здравствени центар …) 
 тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних ситуација у 

којима је насиље регистровано  
 саветодавни рад са ученицима и родитељима  

 
Планирано је да се у току школске године Тим редовно састаје једном месечно, а по 

потреби и више пута. Тим ће бити задужен за спровођење превентивних активности у оквиру 
борбе против насиља, али и за заштиту у случајевима насиља. На састанцима ће се разрешавати 
директно и анонимно пријављени случајеви насиља.  
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
Активности Носиоци Начин праћења Време 

Израда плана за заштиту ученика за текућу 
школску годину и упознавање свих актера 

ППС Тим Педагошка 
документација, 
извештаји 

Август 2018 

Оглашавање имена чланова Тима на 
огласној табли школе и на кутији за 
анонимну пријаву насиља 

Председник Тима Огласна табла и 
кутија за анонимну 
пријаву насиља 

Август 2018 

Упознавање ученика првог разреда са 
Посебним протоколом за заштиту деце и 
ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним 
установама и подсећање ученика осталих 
разреда на протокол 

Тим Одељењске 
старешине 
Записници са 
састанака Тима 

Септембар, 
октобар 2018. 

Информисање родитеља на родитељским 
састанцима о акционим и превентивним 
активностима заштите од насиља 

Одељенске старешине Записници са 
родитељских 
састанака 

Септембар, 
октобар 2018. 

информисање Наставничког већа о 
облицима насиља у школи 

Тим школска евиденција 
о реализованим 
активностима  

 

Пружање потребне помоћи наставницима, 
одељенским старешинама у примени 
програма превентивних и интервентних 
активности 

Тим школска евиденција 
о реализованим 
активностима, 
извештаји тима 

Током године 

Евиденција и документација о појавама 
насиља 

Запослени у школи Документација Током године 

Организовање и реализација анкетног 
истраживања за родитеље ученика: 
''процена безбедности ученика'' 

ППС  Анкета, извештај Током године 

Организовање и реализација анкетног 
истраживања за ученике: присутност и 
облици насиља у школи'' 

ППС Анкета, извештај Током године 

Анализа безбедносне ситуације у школи Тим, Директор Анализа, извештаји На 
класификацио
ним 
периодима 

Обезбеђивање партиципације ученика у 
превенцији насиља  
-Обучавањем ученика за примену 
различитих вештина за конструктивно 
превазилажење сукоба и конфликата,  
-Разноврсне наставне и ваннаставне 
активности, радионице, предавања, 
састанци Тима за заштиту деце од насиља 
са Ђачким парламентом 

Тим,  
Ђачки парламент 
Наставници  
ППС 

школска евиденција 
о реализованим 
активностима, 
извештаји тима 

Током године 

Обележавање Дана толеранције, јачање 
свести код ученика да треба бити 
толерантан, без обзира на пол, 
националност, веру током школске године  
-ЧОС 

Одељењске старешине Школска 
документација 

16. новембар 

Предавање за ученике – Болести 
зависности 

Тим, поједини ученици Извештаји, 
Документација 

новембар 

Учешће у хуманитарним акцијама са 
циљем да се код ученика развије емпатија 
и солидарност 

Тим, Директор, ППС, 
Наставници, Ђачки 
парламент 

школска евиденција 
о реализованим 
активностима, 
извештаји тима 

Током године 

Израда паноа и презентација на тему 
ненасиља 

Ученици, Наставници Радови, 
документација, 

Током године 
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панои 
Јачање сарадње са институцијама из 
локалне заједнице у циљу превенције и 
сузбијања насиља: 

Тим, директор, Педагошка 
документација, 
извештаји 

Током године 

1. ''Насиље међу децом и законске 
регулативе''-трибина у сарадњи са МУП-
ом 
2. Занемаривање и злостављање деце и 
дисциплинске мере''- предавање у сарадњи 
са Центром за социјални рад 3. 
Организовање округлог стола са 
представницима значајних институција на 
тему како заједно решити проблем насиља-
размена искуства 

тим, представници МУП-а, 
Центра за социјални рад 
Представници институција и 
Школе 

 Током године 

Наставак едукације свих актера школе у 
циљу сензибилизације на појаву и 
препознавање насиља ( врсте, облици, 
начини испољавања ) 

Стручна литература, 
предавања 

Педагошка 
документација, 
извештаји 

Током године 

Васпитни рад са ученицима 
1. Радионице у циљу јачања 

другарских односа 
2. ''Реци „не“ електронском 

насиљу'' 
3. Заједничке активности ученика 
4. медијација 

Одељењске старешине, 
Информатичар, психолог, 
педагог 

Педагошка 
документација, 
извештаји 

Током године 

Појачан васпитни рад са ученицима -
праћење понашања ученика на часу -
праћење односа учесника насиља на часу и 
ван наставе уз помоћ дежурног наставника 
и домара -примена заједничких 
активности, тимског рада како би 
учесници насиља успоставили другарске 
односе 

Одељенске старешине, 
психолог, педагог,тим 

Педагошка 
документација, 
извештаји 

Током године 

Пружање помоћи ученицима у решавању 
индивидуалних проблема или проблема са 
другима и индивидуално саветодавни рад 
са ученицима који имају проблеме у 
понашању 

ППС, Одељењске старешине Педагошка 
документација, 
извештаји 

Током године 

Интензивиран и индивидуализиран 
васпитни рад: 
 -са починиоцима насиља 
 -са жртвама насиља 

ППС, Одељењске старешине Педагошка 
документација, 
извештаји 

Током године 

Праћење ризичног понашања ученика 
путем свакодневног контакта у циљу 
стицања увида у њихов социјално 
психолошки статус 

ППС, Одељенске старешине Досије ученика, 
евиденције 

Током године 

Редовни контакт са родитељима ученика 
починиоца насиља или ученика који трпи 
насиље и њихово укључивање у 
заједничко решавање проблема 

ППС, Одељенске 
старешине, тим 

Педагошка 
документација, 
извештаји 

Током године 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ: 
-спровођење процедура и поступака 
реаговања у ситуацијама насиља   
-праћење и евидентирање свих врста 
насиља 

ТИМ, Директор школе, 
Одељенске старешине и 
остали актери 

Педагошка 
документација, 
извештаји 

Током године 

Покретање поступака унутар установе: 
-васпитни, 
-васпитно-дисциплински, 
-дисциплински 

Директор школе Извештаји, решења Током године 

Рад са децом којима су у протеклој 
школској години изрицане васпитне мере 

Тим, Директор, Одељенске 
старешине и остали актери 

Педагошка 
документација, 

Током године 
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(родитељи) извештаји 
Евалуација рада тима Директор, Тим Извештаји, анализа 

рада 
ЈУН 

 
СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И 

ЗАНЕМАРИВАЊУ ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ 
 

Задатак Активност  Носиоци  Време 
Усклађена и доследна примена утврђених 
поступака и процедура у ситуацијама 
насиља предвиђених Посебним 
протоколом : 
1. Насиље међу децом/ученицима 
2. Насиље од стране запослених у установи 
3.Насиље од стране особе која није 
запослена у установи   

- Упознавање свих 
значајних  чинилаца 
(Наставничко веће, 
Одељенски савети родитеља 
и Савет родитеља Школе, 
Школски одбор, Ученички 
парламент, ОЗ) са обавезним 
процедурама реаговања у 
случајевима ситуација 
насиља 
-Увођење jединственог 
обрасца за евидентирање 
ситуација насиља 
- Редовни састанци чланова 
Тима за заштиту ученика од 
насиља и анализа ситуације 
у школи и доследности 
примене утврђених 
процедура 
- Истицање на огласној 
табли школе процедуре 
реаговања у овим 
ситуацијама 

Директор  
Тим за заштиту од 
насиља 
Савет родитеља 
Школе 
Школски одбор 
Ученички 
парламент 
Одељењске 
заједнице 

током године- 
по потреби 

Сарадња са релевантним службама - Сарадња са МУП-ом 
(школским полицајцима) 
- Сарадња са Центром за 
социјални рад 
- Сарадња са Здравственим 
центром 
- Подношење писмене 
пријаве надлежној служби 

Директор Школе 
Тим за заштиту од 
насиља 

Током године 

Подршка деци која трпе насиље Индивидуално - саветодавни 
рад 

одељењски 
старешина 
социјални радник 
школски педагог 
стручњаци из 
других институција 

Током године 

Рад са децом која врше насиље   Индивидуално - саветодавни 
рад 

одељењски 
старешина 
социјални радник 
школски педагог 
стручњаци из 
других институција 

Током године 

Саветодавни рад са родитељима Саветодавни рад са 
родитељима  деце која трпе 
насиље и која врше насиље 

одељењски 
старешина школски 
психолог школски 
педагог стручњаци 
из других 
институција током 
године 

Током године 

Укључивање што већег броја ученика са 
ризичним понашањем у наставне и 

Одржавање спортско- 
рекреативних активности 

Одељењски 
старешина ПП 

Током године   
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ваннаставне активности/превентивна и 
интервентна мера заштите деце од насиља   

служба Наставници 
физичког васпитања 

Обезбеђивање простора и у  њеном 
непосредном окружењу 

Маркирана и обезбеђена 
ризична  места у оквиру 
зграде, дворишта, 
фискултурне сале и 
простора испред Школе 

Школско 
обезбеђење 

Током године 

 
 

8. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА  
 

Аранђеловац је средина у којој је, у последњој деценији, број ученика који завршава 
осми разред, у сталном опадању. 

Зато се пред Школу поставља озбиљан изазов да донесе мере које ће привући већи број 
ученика. 

 
Активности Носиоци Време 

Промоција Школе у основним 
школама са подручја општина, као и 
у суседним (Топола, Лазаревац)  

Тим за промоцију Школе Фебруар-Април 

Израда флајера и пропагандног 
материјала 

Директор, проф. ликовне културе Током године 

Сарадња Ђачког парламента са 
парламентом Основне школе 

Координатор Ђачког парламента Током године 

Промоција Школе у медијима Директор, тим Током године 
Отворена врата Директор, ђачки парламент, 

координатор ђачког парламента, 
предметни наставници 

Април, мај 

 
За Школу је јако важна и превенција осипања ученика који већ похађају нашу школу. 

Анализа разлога напуштања школовања који су се могли евидентирати кроз школску 
администрацију показује да је највише ученика који су прекорачили број дозвољених 
неоправданих изостанака па су одлучили да се испишу, да им не би била изречена најстрожа 
мера. Доста ученика напусти школу самовољно и на захтев родитеља. 

Мали је број ученика који су напустили зато што су имали лош успех , па су упућени да 
полажу поправни или разредни испит.  

Затим следе ученице које су због склапања брака напустиле редовно школовање, 
спортисти...  

Деца која напуштају школу, најчешће потичу: 
- из сиромашних и друштвено маргинализованих породица; 
- из маргинализованих мањина (Роми...); 
- припадају рањивим групама; 
- доприносе породичном буџету, преузимају одговорности одраслих; 
- имају породичне проблеме или потичу из дисфункционалне породице;  
- уколико су родитељи рано напустили школу вероватније је да ће и деца;  
- полна димензија – више дечака него девојчица има проблеме у учењу, прилагођавању, 

имају више емотивних проблема и проблема у понашању.  
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Мере за превенцију  
 

Активности Носиоци Време 
Организовање свечаног пријема 
ученика првог разреда 

Тим за културну делатност, 
директор 

Почетак школске године 

Идентификација ученика лошег 
материјалног стања 

Одељењске старешине Септембар, октобар 

Осмишљавање помоћи и сарадња са 
институцијама и предузећима која 
могу да помогну П 

Педагог 
Директор 

Током године 

Прикупљање старих уџбеника, за 
ученике који не могу да набаве 
уџбенике 

Ђачки парламент, одељењске 
старешине, директор 

Септембар 

Укључивање што већег броја 
ученика у ваннаставне активности 

Наставници Током године 

Боља организација допунске наставе 
за ученике који заостају у учењу 

Предметни наставници, одељењске 
старешине 

Током године 

Каријерно вођење Тим за каријерно вођење Током године 
 
 

9. ДРУГЕ МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ 

ПРЕДМЕТА 
 

На основу анализе података које је обрадио Тим за самовредновање Техничке школе 
„Милета Николић“, уочено је да су основне слабости Школе мотивација ученика и 
применљивост стечених знања у приватном и професионалном животу.  

Тим за развојно планирање спровео је анкету међу запосленима Школе са циљем да 
свако од колега да своје виђење који су то циљеви који превазилазе предметне програме и 
садржаје и које су то мере којим би се достигли ти васпитно-образовни циљеви.  

Дефинисани су следећи циљеви:   
 Развијање критичког и аналитичког мишљења 
 Развијање дивергентног мишљења коришћењем разноврсних приступа 
 Развијање истраживачког духа и упућивање на самосталан рад 
 Оспособљавање да се научено примени у стварности 
 Афирмисање позитивних вредности–толеранција, мултикултуралност, патриотска 

свест, слобода, људска права и одговорност  
 Неговање тимског рада и добре сарадње као и неговање поверења у односу 

ученик- наставник 
 

1. Задатак 
 
Организовање трибина.  
 
Активности   
 Упознати ученике са правилима дебате 
 Спровести дебатне радионице 
 Усвојити теме и распоред дебата 
 Организовати дебате 
 Извршити анализу дебате и наградити учеснике 
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2. Задатак 
 

Организовање екскурзија и посета.  
 
Активности   
 Утврдити план посета и екскурзија на основу предлога стручних већа 
 Организовати екскурзије и посете 
 Извршити анализу екскурзије и посете 

 
3. Задатак 

 
Презентација књига и сајтова.  
 
Активности   
 Усвојити план презентација на основу предлога стручног већа 
 Организовати презентације 
 Извести презентације 
 Анализирати заинтересованост ученика за тему презентације 

 
4. Задатак 

 
Обука ученика и професора. 
 
Активности   
 Спровести анкету са циљем утврђивања теме обуке које су у вези са практичним 

вештинама  
 Организовање обуке 
 Анализа полазности и успешности обуке 

 
 

10. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНЕ И МАТУРСКЕ ИСПИТЕ  
 
У току целог трајања школовања, предметни наставници раде на постизању исхода, и 

припреми ученика за успешно полагање матурских и завршних испита. 
Резултати који постижу наши ученици, говоре о квалитетном раду наставника.  
 

Активности Носиоци Време реализације 
Разговор са ученицима и 
родитељима предметни наставници 

одељењске старешине, директор, 
педагог 

Септембар 

Упознавање ученика са 
Правилницима о полагању испита 

одељењски стрешина, предметни 
наставници 

октобар 

Утврђивање садржаја потребних за 
полагање испита 

Предметни наставници Током године 

Усвајање тема за завршни и 
матурски рад 

Наставничко веће Децембар 

Израда распореда припремних 
часова 

Стручна већа Септембар 

Реализација припремне наставе Предметни наставници Према распореду 
Менторски рад Предметни наставници Јануар- мај 
Утврђивање броја кандидата и 
динамике полагања 

директор Школе, стручни сарадник мај 

Реализација матурских и завршних 
испита 

Предметни наставници, директор Јун 



Развојни план школе 
 

Техничка школа „Милета Николић“ 43 

11. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, 
ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ШКОЛИ 
 
Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компетенција наставника и стручних сарадника ради квалитетнијег обављања посла и 
унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика. Саставни и обавезни део 
професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и 
усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно образовног рада. 
Стручно усавршавање се планира у складу са потребама и приоритетима образовања и 
васпитања деце и ученика.  

Стручно усавршавање установе планира се на основу исказаних личних планова 
професионалног развоја наставника, стручних сарадника и Директора, резултата 
самовредновања и вредновања квалитета рада установе.  

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:  
1. предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то: (1) извођењем 

угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом;  
2. излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, приказ књиге, 
приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте истраживања, студијско 
путовање и стручну посету и др. са обавезном дискусијом и анализом;  

3. остваривањем:  
- истраживања (научна, акциона, адхок и др.);  
- пројекта образовно-васпитног карактера у установи;  
- програма од националног значаја у установи; - програма огледа, модел центар;  
 
План стручног усавршавања наставника налази се код педагога у електронској форми. 

Евалуација се врши на крају другог полугодишта.  
 

12. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА, 
ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 
Пошто је у септембру 2016. ступио на снагу нови Правилник о сталном стручном 

усавршавању и стицању звања, поред плана који је Школа направила за стручно усавршавање, 
потребан је план за стицање звања , који би помогао и оснажио наставнике , стручне сараднике 
и директора да стичу звања.  

 
Активности Носиоци Време реализације 

Анализа интересовања напредовања Стручна већа Септембар 
Идентификација заинтересованих Стручна већа Септембар 
Креирање програма стручног 
усавршавања ван установе 

Стручна већа Септембар 

Припрема огледних часова Наставници Током године 
Помоћ професорима који не владају 
савременом технологијом 

Наставници информатике Током године 

Коришћење аудио-визуелних 
средстава 

Наставници,стручни сарадници Током године 

Извођење и анализа огледних часова Наставници,стручни сарадници Током године 
Присуство огледним часовима Наставници,стручни сарадници Током године 
Присуство на семинарима, зимским 
школама, стручним скуповима 

Наставници,стручни сарадници Током године 

Организовање предавања, трибина, Наставници,стручни сарадници Током године 



Развојни план школе 
 

Техничка школа „Милета Николић“ 44 

књижевних сусрета, изложби 
Руковођење стручним активом Наставници,стручни сарадници Током године 
Припрема ученика за такмичења Предметни наставници Током године 
Учествовање и укључивање Школе 
у међународне пројекте 

Предметни наставници, директор Током године 

Евалуација реализованих 
активности 

Тим за развојно планирање Јун 

Подстицање укључивања родитеља 
у активност Школе 

стручни сарадници Током године 

 
13. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, СТАРАТЕЉА У РАД 

ШКОЛЕ 
 
Ради остваривања образовно питања од заједничког интереса за живот и рад Школе, 

сталној сарадњи са родитељима ће бити посвећена посебна пажња и то:  
-кроз појединачне сусрете одељењских старешина, стручних сарадника Школе и 

родитеља, који ће се организовати према плану раду одељењских старешина; На родитељским 
састанцима одељења, који ће се одржавати према потреби, а најмање пет пута у току године, и 
то на почетку школске године, на крају класификационих периода и на крају наставне године.  

Стручни сардник школе ће посебну пажњу посветити сарадњи са родитељима, који ће 
својим стручним и саветодавним радом помагати решавању социјалних и других проблема 
ученика и породице.  

Стручни сарадник ће, такође, снимити социо-економску структуру ученика и 
предузимати одговарајуће мере да реши уочене проблеме.  

Директор ће у непосредном контакту са представницима родитеља у Савету родитеља, 
решавати проблеме и омогућити спровођење одлука Савета које су у њиховој надлежности.  

 
Активности Носиоци Време реализације 

Индивидуални разговори- 
информације 

Предметни наставници према 
распореду из Годишњег плана 

Целе године 

Одељењски родитељски састанци Одељењске старешине  Према распореду у Годишњем 
плану, а по потреби и чешће 

Саветодавни рад са родитељима 
ученика чија деца имају тешкоћа у 
понашању и учењу 

Педагог, директор, Одељењске 
старешине 

По потреби 

Заједнички састанак мањих група 
родитеља и ученика са наставнцима 

Предметни наставници По потреби 

Учешће родитеља у Савету 
родитеља 

Директор Према плану 

Учешће родитеља у Школском 
одбору 

Директор Према плану 

Саветодавни састанци код 
директора Школе 

Директор Према плану 

Учешће у тимовима Школе Координатори тимова, директор Према плану 
Учешће у изради индивидуалних 
образовнох планова 

Тим за инклузију Током године 

Помоћ у акцијама Школе Директор, ђачки парламент, 
координатор ђачког парламента 

Током године 

Организација излета Одељењске старешине,предметни 
наставници 

Април, мај 

Спортске активности директор, професори физичког 
васпитања 

Током године 

Отворена врата Директор, ђачки парламент, 
координатор ђачког парламента, 
предметни наставници 

Април - мај 
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14. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И ПРИВРЕДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ГРАДУ 
 
Техничка школа „Милета Николић“ је једина од три средње школе у општини 

Аранђеловац и као таква је неодвојиви део локалне заједнице. Зато блиско и квалитетно 
сарађује са привредом и свим важнијим институцијама у општини.  

Да би се образовна делатност Школе организовала као интегрални део привреде и 
друштва, да би задовољила захтеве и потребе индустрије оствариће се стална сарадња са 
привредним субјектима наше општине и обезбедила практичну наставу за ученике  машинске, 
хемијске и електро струке. 

Интересовање за образовне профиле које школујемо је велико.  
Школа ће као и до сада сарађивати са Културним центром и организоваће заједничке 

приредбе и такмичења предвиђена Годишњим планом.  
Наставиће се сарадња са Центром за социјални рад, пружањем података за ученике који 

су корисници Центра и оне који ће тек постати.  
Са Домом здравља Школа ће наставити сарадњу у складу са Програмом здравствене 

превенције.  
Сарадња са општином о питањима у вези са финансирањем и развојем Школе и 

могућност увођења нових образовних профила.  
Сарадња са Школском управом, саветницима и инспекторима Министарства просвете 
 

Институција са 
којом се сарађује Садржај сарадње Облик сарадње Време Реализатори 

Културни центар 

Позоришне и 
биоскопке 
представе, концерти 
и друге културне 
манифестације 

Посете, трибине, 
заједничко 
организовање 

Током школске 
године 

Ученици, 
руководиоци 
секција, наставници  

Дом здравља 

Систематски 
прегледи, 
предавања, 
саветовања, 
хуманитарне акције 

Посете Дому 
здравља, посете 
лекара школи, 
саветовања, триби 

Током школске 
године 

Ученици, лекари, 
специјалисти, 
наставници 

Црвени крст 

Акције добровољног 
давалаштва, 
превенција болести 
зависности и полно 
преносивих болести, 
трговина људима 

Посете, заједничке 
акције, трибине, 
предавања, 
пројекције фи лмова 

Током школске 
године 

Ученици, вршњачки 
едукатори, 
активисти ЦК, 
наставници 

Центар за социјални 
рада 

Социјални статус 
ученика, проблеми 
ученика 

Информисање, 
посете, заједничке 
акције Према 
потреби 

Током школске 
године 

Одељењске 
старешине, стручни 
сарадници радници 
ЦЗСР 

Тржиште рада 

Могућности 
Запошљавања, 
професионална 
оријентација 

Анализе, посете, 
информисање 

Током школске 
године 

Наставници, 
ученици, радници 
Тржишта рада 

Министарство 
Просвете Школска 
управа Крагујевац 

Законска регулатива, 
у васпитно-
образовном раду 

Разговори, посете, 
саветовања 

Током школске 
године 

Саветници, 
наставници, управа 
Школе 

Скупштина општине 
Финансијска, 
организациона 
подршка 

Посете, договори, 
извештаји 

Током школске 
године 

Управа Школе, 
наставници, радници 
СО 

ОУП 

Превенција 
деликвенције и 
друштвено 
неприхватљивог 

Посете, саветовања, 
предавања 

Током школске 
године 

Ученици, школски 
полицајац, 
инспектори 
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понашања, 
прихватљиво 
понашање у 
саобраћају 

Основне школе 

Праћење успеха 
ученика, промоција, 
културне 
манифестације 

Посете, анализе, 
заједничке 
активности 

Током школске 
године 

Ученици, 
руководиоци 
секција, директор 

Високе и више 
школе 

Могућности уписа 
Промоције 
факултета, 
консултације 

 Април, мај Матуранти, 
представници 
високих школа 

Социјални партнери 

Бољи квалитет 
практичне наставе и 
боља сарадња са 
социјалним 
партнерима 

Реализација 
практичне наставе, 
округли столови 

Током школске 
године 

Директори 
професори 
практичне наставе за 
све профиле 
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НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ 
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 
Сваке године ћемо правити план евалуације. 
 

Област Циљеви Критеријум 
успеха 

Време 
вредновања Инструменти Носиоци 

Настава и учење 

Прилагодити 
темпо рада 
потебама 
ученика. 
Примена 
формативног 
оцењивања на 
часу у циљу 
праћења 
напредовања 
ученика.. 

Задовољство 
ученика, бољи 
резултати на 
крају првог и 
другог 
полугодишта. 
Реализовано 
минимум 3 часа 
из сваког 
предмета по 
одељењу 

Од јануара до 
јунa 

Анкета 
намењена 
ученицима и 
родитељима, 
анализа 
резултата и у 
првом и у 
другом 
полугодишт,  
Припреме за  
часове, тестови 
знања по 
образовним 
профилима и 
Разредима, 
Извештаји са 
посећених  
часова 

Педагог и 
психолог, 

Стручна већа, 
Наставници 

Подршка 
ученицима 

Побољшање 
сарадње и 
комуникације 
између школе, 
ученика и 
родитеља. 
Подршка 
ученицима из 
осетљивих 
група.  
Превенција 
насиља 

Формиране 
секције из свих 
стручних 
предмета 
подручја рада. 
Усклађен превоз 
путника са 
распоредом 
часова. 
Остварена 
сарадња са 
центром за 
социјални рад и 
другим 
установама. 
Добијен 
портфолио 
ученика из 
основних школа. 
Организоване 
две радионице за 
превазилажење 
сукоба. 
Дефинисано 
дежурство и 
улога  
наставника 

Крај октобра. 
Током године. 
Крај септембра 
Током године 
Крај августа 

Планови 
секција. 
Ред вожње и 
распоред часова. 
Извештаји 
Центра. 
Извештаји 
Радионице 
Књига 
дежурства 

Председници 
стручних већа, 

Директор, 
Педагог, 
психолог, 
секретар 

Образовна 
постигнућа 

Праћење 
успешности 
ученика у току и 
након завршеног 
школовања  

Формиран тим  
Формирана база 
података 
Извештаји тима 

Крај августа 
Крај марта, 
ажурирање базе  
Крај априла 

Састанак ШРП 
База података 
Писани извештај 

Тим ШРП,  
Чланови тима 
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Ресурси 

Обезбедити 
стручан, 
мотивисан 
наставни кадар 
спреман да 
активно 
учествује у 
реализацији свих 
облика 
васпитно-
образовног рада. 
Развити кључне 
способности као 
што су: 
креативност, 
самокритичност, 
спремност за 
промене у 
настави , 
спремност за 
учешће у 
тимском раду, 
самосталност и 
одговорност у 
раду. 
Усвојена знања 
са стручних  
усавршавања 
примењивати у 
настави.  
Укључивање 
локалних 
ресурса у 
реализацији 
наставе.  
Укључивање 
волонтера у 
редовну наставу 
и ваннаставне 
активности.  
Прилагодити 
просторни 
амбијент школе, 
деци са 
сметњама у 
развоју. 
Обезбедити 
просторне 
капацитете у 
школи за 
окупљање 
ученика и 
пријем 
родитеља. 
 

80%  наставника 
похађало 
семинар; 
Реализовано пет 
презентације;  
Реализован по 
један час; 
Посећени 
реализовани 
часови;  
Реализовани сви 
облици 
образовно 
васпитног рада, 
као и посета 
свим јавним 
установама 

Јун 
Крај школске 

године 

Извештај, 
Посета часовима 

Директор, 
Директор, 
Педагог и 
психолог, 
Директор, 
Секретар, 
Помоћник 
директора 

 
Реализација Школског развојног плана и његова оствареност анализираће се у току 

школске године, на класификационим периодима, на седницама Наставничког већа. Анализа ће 
се вршити на ученичком парламенту, Савету родитеља, Наставничком већу. Особе задужене за 
праћење јесу директор, помоћник директора, педагог и координатор Тима.  



АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА ШКОЛЕ ЗА 2018/2021. 
 

Задаци Активности Начин Носиоци 
активности Време 
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 Реализација иницијалних тестова на основу којих се 
врши процена да ли постоји потреба за прилагођеним 
наставним планом и програмом 
 Похађање семинара из области савремених 
наставних метода  
 Унапређење кооперативног учења 
 Унапређивање корелације између наставних 
предмета, Стручних већа 
 Анализа одржаних часова, сугестије, оцене, 
препоруке, евалуација у усменом и писаном облику 
 Формативно оцењивање обављати у различитим 
контекстима, тј. дати ученику прилика да више пута 
покаже своје знање, вештине и ставове и тај процес 
пропратити благовременим повратним информацијама.  

- Писаним путем утврдити 
тренутно стање 
- Свако Стручно веће 
информише о својим 
закључцима Наставничко веће 
и даје смернице за даљи рад и 
предлаже своје представнике 
за семинар  
-Едукација унутар установе и 
примена 
-Уска сарадња Стручних већа 
при планирању наставних 
планова 
-Квантитативна и 
квалитативна анализа 
- Едукација унутар установе и 
примена 

- предметни 
наставници, 

Стручна већа 
-педагог, 
психолог, 

наставници 
-помоћник 
директора, 

Стручна већа, 
-наставници 

-  Почетком 
сваке 
школске 
године 
(Септембар)  
- Током 
школске 
2018/19. 
- Август 
-крај 
класификацио
ног периода 
-Током 
године 
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 Планирати редовну наставу на годишњем нивоу уз 
јасно дефинисање циљева, примену савремених 
наставних метода у корелацији са другим предметима 
 Планирати додатну наставу на годишњем нивоу на 
основу потреба ученика, годишњих планова стручних 
већа и секција   
 Планирати допунску наставу као обавезан облик 
рада са ученицима и ускладити програм према реалним 
потребама ученика   
 Извештај о реализацији редовне, допунске и 
додатне наставе на основу евиденције одржаних часова  
 Извршити вредновање сопственог рада кроз 
упитник 

 

-Планирати наставу усмерену 
на исходе и развијање 

стручних компетенција 
-Идентификација ученика и 

израда плана додатне наставе 
- Идентификација ученика и 

израда плана допунске наставе 
-Анализа, извештавање 
- Попуњавање упитника 

-наставници, 
педагог, 

Стручна већа, 
-Одељењска 

већа, 
- тим за 

самовредновање 

- Август 
- Октобар 
- Октобар 

- 
Класификаци
они периоди, 

-на крају 
полугодишта 
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 Укључити што већи број ученика у рад постојећих 
секција и формирање нових секција 

 Побољшати комуникацију са локалним 
превозницима  

 Побољшати комуникацију са Центром за социјални 
рад 

 Ускладити распоред часова свих облика образовно-
васпитног рада са редом вожње 

- Спровођење анкета и анализа 
интересовања,  

- Састанак са представницима 
локалних превозника  

- Састанак са представником 
Центра за социјални рад 
-На основу постигнутих 

дговора, планирати све облике 
о-в рада 

- предметни 
наставници, 
руководиоци 

секција, 
Стручна већа, 

-Директор 
-педагог, 
секретар 

-Директор, 
помоћник, 
педагог, 
секретар 

-Септембар 
-Август 
-Током 

школске 
године, 
-Август 
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 Сарадња са основним школама у циљу добијања 
повратних информација о ученицима уписаних у 1. разред 
средње школе 
 Упознавање ученика са Правилником о правилима 
понашања у Техничкој школи „Милета Николић“  
 Појачан рад са ученицима старијих разреда којима 
су у претходној години изречене васпитно-дисциплинске 
мере  
 Обучавање ученика за примену различитих вештина 
за конструктивно превазилажење сукоба и конфликата: 
разноврсне наставне и ваннаставне активности, 
радионице, предавања, састанци Тима за заштиту деце од 
насиља са Ђачким парламентом 
 Јасно дефинисати улогу дежурног наставника  
 Присуство школског полицајца 

-Организовање састанака 
Тимова за превенцију насиља 

са основним школама 
-Разговор на часу одељењске 

заједнице 
-Сталан рад ПП службе са 

таквим ученицима  
- радионице, предавања, 

састанци Тима за заштиту деце 
од насиља са Ђачким 

парламентом 
-Промена начина дежурства и  

упознавање дежурних 
наставника са правима и 

обавезама 
-Сарадња са СУП Аранђеловац 

-Тим, ПП 
служба, 

Секретар 
-Одељењске 
старешине,  

Ђачки 
парламент,  

-Наставници, 
-Наставничко 

веће и секретар 
-Директор 

-Август, 
-Септембар и 
током године, 

-Током 
године, 
-Током 
године, 
-Август 
-Током 
године 
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.  Промоција рада школе кроз дан отворених врата 

 Договарање стратегије у циљу побољшања 
понашања ученика 

 Подстицање родитеља за укључивање у рад тимова 

- Организовање „дана 
отворених врата“ 

-Организовање радионица за 
родитеље, на тему 

адолесценције, 
-Представљање рада Тимова 

на родитељским састанцима и 
Савету родитеља 

-Педагошки 
колегијум, 

-Одељењске 
старешине, 
психолог, 
педагог, 

-Руководиоци 
свих тимова 

-Април, мај 
-Током 

школске 
године, 

-На почетку 
школске 

године (на 1. 
родитељском 

састанку) 
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 У оквиру стручних већа континуирано 
износити запажања о успешности ученика  

 Формирати тим за праћење ученика након 
завршетка школовања 

 Формирати базу података 
 Презентација обрађених података  

-Састанци Стручних већа на 
тему постигнућа ученика, 

-Састанак, дискусија 
-Креирати фајл 

-Представљање података на 
сајту школе, facebook профилу 
школе, медијима, ученицима 

основних школа 

-председници 
Стручних већа, 

наставници, 
педагог 

-Директор, тим 
за Развојни 
план школе, 

-Тим за праћење 
ученичких 
постигнућа 

-У току 
школске 
године 

-Почетак 
школске 
године 

(септембар) 
-Април-јун 
-Април-јун 
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 Учешће наставника на стручним семинарима, 
екскурзијама и студијским путовањима 
 Презентација стечених знања са семинара на нивоу 
актива и већа 
 Извођење угледних и огледних часова на којима се 
демонстрирају нове наставне методе 
 Континуирано праћење примене нових наставних 
метода и облика рада 
 Набавка стручне литературе (књига, часописа, 
публикација, филмова и музике) 

-Одабир погодних семинара 
-Извештаји и излагања 

-Одржавање часова 
-Интензивнија и масовнија 

посета часовима 
-На основу анализе Стручних 

већа 

-Тим за 
професионални 

развој, 
Директор 

-наставници 
који су 

похађали 
семинаре 

-наставници, 
педагог, 

Стручна већа, 
директор 

-Библиотекар, 
директор, 

председници 
Стручних већа 

-Август 
-Током 

школске 
године 
-Током 

школске 
године 
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 Побољшати сарадњу са Центром за културу општине 
Аранђеловац  
 Побољшати сарадњу са Црвеним крстом општине 
Аранђеловац 
 Побољшати сарадњу са Центром за социјални рад 
општине Аранђеловац 
 Интезивирати сарадњу са привредним субјектима 
општине Аранђеловац  
 Побољшати сарадњу са Националном службом за 
запошљавање 

-Организовање посета 
позоришном фестивалу, 
Музеју, и Библиотеци 

-Иницирање сарадње са 
Црвеним крстом за помоћ деци 
наше школе из осетљивих 
група 

-Благовремено добијање 
извештаја о штићеницима 
Центра за социјални рад који 
су наши ученици 

-Презентација потребних 
занимања привредних 
субјеката 

-Састанци и дискусија са 
представницима Националне 
службе за запошљавање 

-Стручно веће 
Српског језика 

и 
Хуманистичких 

наука 
-Наставници 

-Педагог, 
Секретар, 
Директор 

-Директор, 
Стручна већа, 

-Секретар 

-1. Недеља 
новембра, 

током 
школске 
године 
-Током 

школске 
године 

-На почетку и 
током 

школске 
године 

-Децембар 
-Децембар 
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 Уређење школског дворишта (сађење цвећа и 
украсних биљака, постављање клупа и корпа за смећа, и 
обележавање спортских терена) 
 Набавка спортских реквизита у школској сали 
 Адаптација керамичке радионице за потребе 
редовне наставе и ваннаставних активности 
 Набавка скенера, пројектора, рачунара и других 
техничких помагала у циљу побољшања наставе, као и 
потребних софтвера 
 Опремање лабораторије за Стручно веће Хемија, 
неметали и графичарство 
 Прилагодити улаз у школу ученицима са сметњама 
у развоју 

- Консултације са 
специјализованим установама 
у нашој  општини (ЈКП 
Зеленило, ЈКП Букуља....) 

- Сагледавање тренутног 
стања, набавка понуда за 
опрему и реквизите 

- Сагледавање тренутног 
стања, израда пројектне 
документације, учешће на 
конкурсима за добијање 
средстава, набавка понуда и 
опремање исте 

- Поштујући наставни план 
и пратећи савремене токове и 
техничке могућности ИТ 
извршити избор и набавку 
опреме и софтвера 

- Сагледавање тренутног 
стања, набавка понуда и 
опремање исте 

-Реконструкција ученичког 
улаза 

-Директор, 
секретар, шеф 
рачуноводства, 
Стручна већа, 
наставници, 

Ђачки 
парламент 

-Током 
периода 

2018/2021. 
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