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     Школски развојни тим је сагласно Приручнику за самовредновање и 
вредновање рада школе дефинисао и жељени ниво остварености по 
показатељима у приоритетним областима. Свесни смо да је ово 
идеализовано стање тешко достижно али је његова артикулација важна за 
нашу школу јер нам даје оријентир за све активности у реализацији овог 
школског развојног плана који треба да нас битно приближи реченом.  
    У акционом плану вођено је рачуна о редоследу развојних приоритета 
тиме што су области које имају виши ранг детаљније разрађене и њима ће 
се посветити већа пажња у реализацији ШРП. 

    У процесу консултација са заинтересованим странама селектовани су 
приоритетни развојни циљеви са становишта процене учесника . 
Додатном анализом стања у школи уважавајући захтеве који су наведени у 
Приручнику за самовредновање и вредновање рада школе школски развојни 
тим је прецизирао структуру општих и специфичних развојних циљева. 
Специфични развојни циљеви су везани за подручје вредновања односно 
показатеље вредновања који у процесу самовредновања говоре о развојним 
променама. На бази самовредновања по појединим подручјима 
идентификоване су активности које доводе до жељене развојне промене.  
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Мото развоја наше школе је снага 

наше визије: 
 
 
 
Уперите поглед ка звездама, а ноге држите 

чврсто на земљи. И не заборавите да све 
велике мисли долазе из срца. 

 
Ми добро знамо да ништа није остварено, а да 

претходно није било замишљено и 

одсањано. 
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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 

Општи подаци о Техничкој школи 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Кратак историјат школе 
 

Техничка школа у Пријепољу вуче своје корене из далеке 1918.године, када је на 
иницијативу женског добровољног и просветног друштва, у Пријепољу основана Женска 
занатска (радничка) школа. За ову школу држава је обезбедила учитељицу, а о свему осталом 
бринули су грађани Пријепоља. У њој су се варошке и сеоске девојке оспособљавале за 
самосталан рад у предењу, ткању, шивењу рубља, прављењу одела, ћилима… а сеоске 
девојке су припремане за послове земљорадње и сточарство.  
Уз ову женску занатско-радничку школу у Пријепољу је од 1918. године радила, са 
повременим прекидима, и Вечерња шегртска школа, у којој су трговачки подмладак и 
шегрти разних заната стицали опште и стручно знање за самосталан рад, као будући трговци 
и занатлије.  

Након рата 1945. године отпочело се са обновом Пријепоља. Године 1946/47. почела 
је са радом и Радничка школа која је добила име Школа ученика у привреди и занатству, а 
касније Школа за КВ раднике. Од свог оснивања школа је пролазила кроз различите фазе 
развоја и реформи у циљу заузимања адекватног места у друштву и привреди. У школи су се 
изучавала занатска занимања: опанчари, пекари, столари, конобари, кројачи, бербери, 
бравари, лимари др. Школа се развијала и прилагођавала потребама средине. Постепено су се 
поправљали и просторни, кадровски и материјални услови.  

Касније су у школи образују кадрови потребни привреди средине, тзв.индустријски 
радници: ткачи, конфекционери, прелци, трговци, угоститељи и сва занимања машинске 
струке. За 32 године рада Школа је оспособила 2.229 квалификованих радника који су били 
носиоци продуктивности и развоја производње у општини.  
Године 1977.школа за  КВ раднике прикључује се Образовном центру за усмерено 
образовање. Образовни центар се гаси 1980.године и затим Школа за КВ раднике израста у 

Назив школе Техничка школа 
Поштански број и место 31300 Пријепоље 
Адреса ул.4.децембра бр.3 
Телефон 033/710-039; 033/711-990 
Факс 033/710-039 
е-маил сколе tsprijepolje@eunet.rs  
Адреса интернет сајта сколе www.tsprijepolje.edu.rs   
Број решења о регистрацији код 
трговинског суда 

Ф1.373/85 

Матични број школе 7341415 
Број жиро рачуна школе 840-698660-27 
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Средњу школу ,,Сретен Вукосављевић’’ и траје до 1990.год. када се издваја угоститељска 
струка у засебну школу, а школа постаје Машинско-текстилна школа ,,Сретен 
Вукосављевић’’ и под тим називом живи до 1998.године када прераста у данашњу Техничку 
школу, а исте године уведена је електротехничка струка. 

Основна делатност школе је школовање ученика у трогодишњим и четворогодишњим 
образовном профилима у подручјима рада машинство и обрада метала, електротехника и 
текстилство.  

 
 

Подручја рада и образовни профили 
 
   У Техничкој школи у Пријепољу су заступљена следећа подручја рада са 
припадајућим образовним профилима: 
 
 
 

Подручје рада  Образовни профил 
Електротехничар рачунара 
Електротехничар енергетике 
Аутоелектричар 

 
 
 
Електротехника Електромеханичар термичких и расхладних 

уређаја 
Електромонтер мрежа и постројења  
Електроинсталатер 

Подручје рада  Образовни профил 
Моделар одеће Текстилство и кожарство 
Дизајнер текстилних материјала 

 
 
  У Школском развојном плану је планирано и увођење два нова образовна 
профила: 
 1.Teхничар за компјутерско управљање   (машинство ) 
 2.Техничар мехатроничар          (електротехнка) 

Подручје рада                Образовни профил 
Машински техничар за компјутерско 
конструисање 
Аутомеханичар 
Аутолимар 

 
 
Машинство и обрада 
         метала 

Металостругар 
 Бравар 
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Тим за израду развојног плана школе 
 
   За израду Школског развојног плана је био задужен Тим у следећем саставу:  
              1. Небојша Јевтовић, директор школе 
              2. Миља Петровић, стручни сарадник 
              3. Адмира Турковић, професор социологије 
              4. Зорица Јањушевић, проф.економске групе предмета 
              5. Игор Несторовић, проф.машинске групе предмета 
     6. Александра Бујак, председник Ђачког парламента 
     7. Миладин Шундек, представник Савета родитеља школе 
              8. Беба Мемовић, представник локалне самоуправе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ���� 

Желимо да за период од 5 година постанемо школа са 

савременим и модерним наставним средствима, која ће 

промовисати добру наставу и квалитетне наставнике, у 

којој ће сваки ученик и наставник бити задовољнији и 

гајити односе узајамног поштовања. Настојаћемо да 

негујемо богатство садржаја личности сваког детета и 

тежићемо ка сталном самоусавршавању. 

Постаћемо школа отворена за иновације. 

       ���� 

Ми смо највећа средња стручна школа у општини која 
образује свестране личности способне за рад, живот и 
даље напредовање и квалификоване за одређена 
занимања. 

Срећа је кад радиш оно што волиш, окружен људима на 
које можеш да се ослониш, знајући да твој добро 
обављен посао враћа осмех на лице другима. 

Трудимо се да код ученика развијемо свест о својим 
правима али и одговорностима.  
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Кључне информације о ресурсима школе 
 

Људски ресурси 
 
 
Људски ресурси         Укупно Стручна спрема 
Ученици    552 (2011/2012 ) / 
Директор                 1                VII 
Помоћник директора                 1                VII 
Стручни сарадник                 2                VII 
Коорд.практ.наставе                 1                VII 
Наставници                59               VI,VII 
Секретар                 1                VII 
Административно и  
техничко особље 

               15               VII, IV 

 
 

 Финансијски ресурси 
 
 
   Финансијске ресурсе Техничке школе Пријепоље чине: 
                  -буџет (републички, локални ) 
                  -донације 
                  -сопствени приходи 
                  -помоћ локалне заједнице 
                  -учешће у пројектима (формирање тима за израду пројеката) 

 
 

Maтеријално-технички ресурси 
 

   Школа има довољан број учионица, кабинета и радионица за рад. Свеукупна 
теоријска настава се одвија у старој згради гимназије, три учионице на стубовима 
које су спојене са гимназијом и две учионице у дворишној згради. Практична 
настава за машинску, текстилну и електро-струку се одвија у дворишној згради, а 
делом и у предузећима. 
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Ред.бр. Врста просторије Број Опис-опрема 

     1. Кабинети      11. Табла,графоскопи,дијапројектори,  
флип чарт, ЦД плејер, епископ, касетофон. 

     2. Учионице опште намене 3. Табла,зидне шеме и модели и опрема из кабинета 

     
     3. 
 

Информатички кабинети  
 

3. 
Рачунари,штампачи,електронска табла,видео 
бим,пројектори,ТВ, машина за коричење,флип чарт, 
графоскоп,скенер,фотоапарат, интернет,    мини 
камера. 

      
     4. 

 Фискултурна сала 
 

1. 
Градска спортска дворана са стандардном опремом 
спортске дворане 

     5. Спортски терени 
 

1. 
Терен за мали фудбал рукомет,одбојку и кошаеку са 
стандардном опремом 

     6. Библиотека 1. 12000 књига, компјутер, интернет,ТВ 

     7. Радионице        9. 
Стругови,тестере,бушилице, глодалице, брусилице, 
ручне стеге,апарати за заваривање, 
електроиспитивачки столови 

    8. Остале просторије 
 

9. 
Магацински простор, канцеларије, просторије за 
помоћне раднике, ходници и степенишни простор. 

    
 
 У наредном периоду школа планира да унапреди материјално-техничке услове 
рада,набавком следеће опреме: 
 
  

              Место                             Опис 

  Канцеларије 
Увођење бежичног интернета за рачуноводство, стручног 
сарадника 

Радионице текстилне струке 
Набавка наменских столова и уређење радионичког 
простора 

Радионице машинске струке 
Набавка материјала и опреме за реализацију практ.наставе 
аутомеханичара, набавка уређаја за компјутерску 
дијагностику кварова на моторним возилима 

Радионице електро струке 
Набавка материјала и опреме за реализацију практ.наставе 
МТРУ инсталатера и аутоелектричара 

Школско двориште 
Уређење дворишта цветним стазама и потпуно покривање 
дворишта видео надзором 

Кабинети информатике Набавка рачунара и друге опреме 
 
 
Поред овог набројаног у току је израда пројектне документације за израду нове 
котларнице на биомасу, замене постојеће дрвене столарије са новом ПВЦ 
столаријом и одрађивање термо фасаде на површинама које нису биле захваћене 
недавним реновирањем фасаде школе. 
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СНАГЕ И УНУТРАШЊИ РЕСУРСИ 
 

� Стручан кадар ( настава је стручно заступљена 95% ) 

� Задовољавајуће реализовање васпитно-образовних планова уз   примену и 

индивидуализацију наставе и успешно усвајање истих 

� Скоро сви наставници имају положен испит за лиценцу за рад 

� Најбројнија смо средња школа у општини 

� Велики број младих кадрова, добра комбинација искуства и младости 

� Реалан потенцијал наставног особља за даљи развој и усавршавање 

� Интерна сарадња (сарадња међу колегама, сарадња ученика и наставника) 

� Екстерна сарадња (са другим школама, предузећима и предузетницима, 

сарадња са родитељима) 

� Спремност наставника за прихватање иновација кроз стручно усавршавање 

� Добри колегијални односи у колективу 

 

СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 
 

o Веома слаб социјално-економски положај ученика и наставника 

o Недостатак новца за финансирање семинара и стручно усавршавање 

наставника 

o Проблем коришћења фискултурне сале,због удаљености 

o Недостатак адекватне просторије за окупљање и дружење ученика ( “Клуб 

младих” )  

o Велики број ученика  путника ( 70% ) 

o Традиционална настава и немотивисаност наставника за креативан рад и 

иновације 

o Осипање броја новоуписаних ученика 

o Веома слабо предзнање ученика, посебно на трећем степену 

o Проблем реализације ваннаставних активности 

o Недовољно интересовање родитеља за сарадњу са школом 
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Приоритети школе  
 
Приоритети наше школе су да се побољша квалитет следећих области: 
 
 

 
 
 

Развојни циљеви по областима:    
                                                                     
 Кључна област развоја:  1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 
Општи циљ: Одржан/унапређен квалитет наставе и однос ученика према учењу 
 
Подручје вредновања: 1.1  Планирање и припремање 
 
Показатељ:  1.1.1  Планирање 
 
Специфични циљ: 
Унапређено годишње и оперативно планирање наставе уз уважавање специфичности 
предмета и одељења/разреда са којим се ради уз усклађивање тема и потребне корелације 
између предмета уважавајући корекције настале на основу анализе резултата рада 
Жељени ниво остварености: 

 

Постигнућа 

ученика 

 

Етос 
 

Ресурси 
 

 

Подршка 

ученицима 

Настава и 

учење 

Приорите

ти школе 
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Сваки наставник има Годишњи и оперативни план рада за свој предмет, сачињен у складу са 
прописаним планом и програмом и уз сарадњу са осталим члановима разредног 
већа/стручног већа. Наставници сачињавају оперативне планове поштујући специфичности 
предмета и одељења/разреда са којим раде. Међусобна сарадња се огледа у заједничком 
усклађивању тема и уз потребну корелацију међу предметима. Тимским радом је обезбеђена 
могућност заједничког тематског планирања, обраде повезаних тема и усклађене периодичне 
провере знања. Планирање обухвата и корекције настале на основу сталне анализе резултата 
рада. 
 
 
Показатељ:  1.1.2  Припремање 
 
Специфични циљ: 
Унапређена је припрема наставника коришћењем стручне литературе, интернета и других 
извора уз уважавање садржаја, метода, облика и средстава за рад уз узимање у обзир 
различитости код ученика у погледу њиховог знања, искуставава и способности 
Жељени ниво остварености: 
Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна о избору садржаја, метода, 
облика и средстава за рад. Припремање за час је засновано на уважавању различитости код 
ученика у погледу њиховог знања, искуства и способности, укључујћи и ученике са 
тешкоћама у развоју. За припремање наставници користе стручну литературу, интернет и 
друге изворе. 
 
 
Подручје вредновања: 1.2  Наставни процес 
 
Показатељ:  1.2.1  Комуникација и сарадња 
 
Специфични циљ: 
Унапређена је комуникација на релацији наставник-ученик прецизним формулисањем 
информација, упутстава и питања наставника уз охрабривање ученика да слободно износе 
своја мишљења и запажања 
Жељени ниво остварености: 
Информације, упутства и питања наставника су добро осмишљена, прецизно формулисана и 
недвосмислена. Ученици се охрабрују да слободно износе своја мишљења и запажања. 
Повратна информација наставника ученицима је подстицајна за њихов даљи рад.        
Дијалог између ученика и наставника, као и ученика међусобно одвија се уз узајамно 
уважавање и поверење. Ученици не добијају увек готове информације, већ се упућују да 
користе претходно искуство и предзнање за проналажење одговора и нових решења. 
 
Показатељ:  1.2.2  Подстицање ученика 
 
Специфични циљ: 
Унапређено је подстицање ученика подршком ученичких интересовања уз коришћење 
разноврсних метода које мотивишу ученике да самостално користе разне изворе знања и 
подстичу радозналост, пажњу и развој критичког мишљења 
Жељени ниво остварености: 
Наставници подржавају постојећа ученичка интересовања и подстичу развијање нових. 
Користе разноврсне методе којима подстичу радозналост, пажњу и развој критичког 
мишљења. Ученици се подстичу на самостално коришћење различитих извора знања. Често 
се користе похвале и награде и истичу позитивни примери понашања и постигнућа ученика. 
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Показатељ:  1.2.3  Рационалност и организација 
 
Специфични циљ: 
Унапређена је рационалност и организација часа применом наставних метода, облика рада и 
наставних средстава који су усклађени са узрасно-развојним карактеристикама ученика. 
Жељени ниво остварености: 
Наставници се у организацији часа руководе планираним циљевима и задацима. 
Наставне методе, облици рада и наставна средства усклађени су са циљевима часа, 
наставним садржајима и примерени узрасно-развојним карактеристикама ученика. Рад се 
организује у складу са различитим способностима и склоностима ученика, водећи рачуна о 
њиховој оптерећености, брзини и начину рада. Рационално се користе време, простор, 
наставна средства и други ресурси. 
 
Показатељ:  1.2.4  Корелација и примена знања 
 
Специфични циљ: 
Унапређено је успостављање веза између претходних знања и искустава из разних предмета 
са новим знањима уз оспособљавање да се стечена знања користе у свакодневном животу и 
уз осмишљавање ваншколских активности које захтевају примену знања довођењем ученика 
у ситуације да стечена знања примене 
Жељени ниво остварености: 
Наставници охрабрују ученике да користе претходна знања и искуства из разних предмета и 
да их повезују у смислену целину са новим знањима. Ученици се оспособљавају да стечена 
школска знања примењују у свакодневном животу. Наставници међусобно и са ученицима 
осмишљавају програме и садржаје за школске и ваншколске активности које захтевају 
примену знања, довођењем ученика у ситуације да примене научено. 
 
 
Подручје вредновања: 1.3  Учење 
 
Показатељ:  1.3.1  Начин учења 
 
Специфични циљ: 
Унапређена је примена активних облика учења уз развој ученичких компетенција за учење 
путем открића, решавања проблема, кооперативног учења уз оспособљеност ученика да 
користе уџбеник, речнике, интернет, енциклопедије и другу литературу уз израду плана рада 
и придржавања тог плана 
Жељени ниво остварености: 
У школи доминира примена активних облика учења и континуирано се ради на развијању 
ученичких компетенција за учење путем открића, решавања проблема, кооперативно 
учење... Ученици се оспособљавају да користе уџбеник, речнике, интернет, енциклопедије и 
другу литературу у тражењу одговора на поједина питања. У току учења умеју да резимирају 
научено, да праве краће белешке са предавања, раздвајају битно од небитног. Већина 
ученика планира свој рад и придржава се тог плана. 
 
Показатељ:  1.3.2 Одговорност ученика 
 
Специфични циљ: 
Развијен је одговоран однос ученика према учењу са високим степеном самосталности у 
раду, свест о значају ослањања на сопствене капацитете, развијен осећај личне одговорности 
за постигнуте резултате и спремност да се одговорност дели у групи и одељењу 
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Жељени ниво остварености: 
Већина ученика има развијен одговоран однос према учењу и показује висок степен 
самосталности у раду. У процесу учења ученици су свесни значаја ослањања на сопствене 
капацитете, при чему максимално активирају раније стечена знања и искуства. Имају 
развијен осећај личне одговорности за постигнуте резултате, као и спремност да поделе 
одговорност у групи и одељењу. 
 
Подручје вредновања: 1.4  Праћење напредовања ученика 
 
Показатељ:  1.4.1  Извештавање 
 
Специфични циљ: 
Одржани/унапређени су стандарди информисања о постигнућима ученика са којима су 
упознати сви родитељи и ученици 
Жељени ниво остварености: 
У школи се поштује договорени начин информисања о постигнућима ученика са којим су 
упознати сви родитељи и ученици. Информисање је редовно, јасно и лако разумљиво и, 
поред описа нивоа постигнућа, садржи смернице за даље напредовање ученика. 
 
Показатељ:  1.4.1  Праћење и оцењивање 
 
Специфични циљ: 
Одржани/унапређени су стандарди оцењивања постигнућа ученика као резултат 
систематског праћења ученика и примене формативног и сумативног оцењивања 
Жељени ниво остварености: 
Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно и у континуитету, као резултат 
систематског праћења ученика. Оцењивање се обавља сагласно прописаном Правилнику о 
оцењивању ученика и утврђеним националним стандардима. О критеријуму оцењивања 
наставници се договарају на нивоу стручног и одељењског/разредног већа. Разлике у 
критеријуму оцењивања истог предмета код различитих наставника су незнатне. Наставници 
примењују формативно и сумативно оцењивање и увиђају везу између квалитета сопственог 
рада и оцена својих ученика. Процена успешности наставе је у директној вези са оценама 
ученика и важан је фактор у даљем планирању рада. 
 
 
Кључна област развоја: 2. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 
Општи циљ: Одржани/унапређени су успостављени стандарди квалитета школских 
постигнућа 
 
Подручје вредновања: 2.1  Квалитет школских постигнућа 
 
Показатељ:  2.1.2  Квалитет знања 
 
Специфични циљ: 
Унапређен је обим ученичких знања и њихова употребљивост у новим ситуацијама уз 
оспособљеност ученика за решавање проблема, повезивање знања међу различитим 
предметима и њихову примену 
Жељени ниво остварености: 
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Обим ученичких знања и њихова употребљивост у новим ситуацијама изузетно су велики. 
Ученици су у великом степену оспособљени за решавање проблема, повезивање знања међу 
различитим предметима и њихову примену. 
 
Показатељ:  2.1.3  Мотивисаност ученика 
 
Специфични циљ: 
Унапређени су облици и методе рада уз коришћење свих расположивих наставних средстава 
ради подизања мотивације ученика за рад  
Жељени ниво остварености: 
Наставници користе разноврсне облике и методе рада, као и сва расположива наставна 
средства ради подизања мотивације ученика за рад. Ученици у високом степену испољавају 
мотивисаност за самостално стицање додатних знања и вештина. Велики број ученика 
(преко 50%) учествује у секцијама, додатним и ваннаставним активностима. 
 
 
Показатељ:  2.1.4  Вредности код ученика 
 
Специфични циљ: 
Унапређени су ставови према основним, опште прихваћеним моралним и естетским 
вредностима друштва и вредностима човека као појединца 
Жељени ниво остварености: 
Ученици имају изграђене ставове према основним, општеприхваћеним моралним и 
естетским вредностима друштва и вредностима човека као појединца; осећај припадности 
заједници, однос према културном наслеђу, плурализму мишљења, равноправности полова, 
заштити природе, човекове средине... 
 
 
 
Кључна област развоја: 3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
Општи циљ:  
Одржани/унапређени су успостављени стандарди квалитета подршке ученицима у 
сфери бриге о њима, подршке у учењу и њиховом личном и социјалном развоју 
 
Подручје вредновања: 3.1  Брига о ученицима 
 
Показате: 3.1.2 Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних 
потреба ученика 
 
Специфични циљ: 
Одржане/унапређене су процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и 
здравственог стања ученика и њихових социјалних потреба са механизмима за благовремено 
реаговање 
Жељени ниво остварености: 
Постоје процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог стања 
ученика и њихових социјалних потреба и за благовремено и адекватно реаговање на њих. 
Ради промовисања здравствене заштите и здравог начина живота школа има сталну сарадњу 
са здравственом службом (посете здравствених радника, едукација наставног особља и 
ученика, едукативни постери, редовно организовање систематских прегледа ученика...). 
Школа има социјални програм, сарадњу са установама за бригу о деци и редовне акције за 
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помоћ ученицима. Одељењске старешине и стручни сарадници проводе довољно времена у 
разговорима са ученицима и родитељима, о томе воде уредну евиденцију и прослеђују 
релевантне информације поштујући њихову поверљивост. У школи постоје програмом 
утврђене мере за помоћ ученицима са посебним потребама и примењују се у потпуности. 
Видљиво је уважавање и брига о овим ученицима. 
 
Показатељ:  3.1.1  Безбедност и сигурност ученика у школи 
 Специфични циљ: 
Унапређени су стандарди безбедности ученика са јасно дефинисаним процедурама заштите 
ученика уз јасну и прецизну дефиницију задужења, обавеза и одговорности свих актера. 
Жељени ниво остварености: 
Школа има Правилник о безбедности ученика, у коме постоје јасне процедуре за заштиту 
ученика, са чијим су садржајем упознати сви актери (наставници, ученици, родитељи...). 
Задужења, обавезе и одговорности свих актера Правилником су јасно и прецизно 
дефинисани. Сви актери савесно и одговорно испуњавају задужења и обавезе које произлазе 
из Правилника. Примену Правилника анализирају директор, стручни сарадници, одељењска 
већа, као и наставничко веће. Школа благовремено и адекватно реагује на утврђене 
пропусте. Ученици се у школи осећају безбедно. 
 
 
Подручје вредновања: 3.2  Подршка учењу 
 
Показатељ: 3.2.1 Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу 
учења 
Специфични циљ:  
Унапређени су програми за подршку процесу учења узимајући у обзир индивидуалне 
потребе ученика. 
Жељени ниво остварености: 
Школа разрађује и реализује програме за подршку процесу учења (увођење у технике учења, 
помоћ у превазилажењу неуспеха, развијење мотивације, организована помоћ бољих 
ученика слабијима, упућивање у начинпроцене сопственог напредовања/самооцењивање...). 
Циљеви, задаци и активности утврђују се пажљиво узимајући у обзир индивидуалне потребе 
ученика. Школа разрађује и реализује програме за подршку процесу учења за децу са 
посебним потребама. 
 

Показатељ:  3.2.2  Напредовање и успех ученика 
 
Специфични циљ: 
Унапређене су процедуре за праћење напредовања и успеха ученика уз планирање и 
припрему посебних активности за пружање помоћи ученицима који заостају у раду уз 
пружање подршке ученицима који брже напредују да даље напредујуи да учествују у 
истраживачким и другим пројектима 
Жељени ниво остварености: 
Постигнућа и успех ученика се систематски прате и на основу тога се утврђују посебне 
потребе сваког ученика. Планирају се и припремају посебне активности да би се ученицима 
који заостају у раду помогло у савладавању тешкоћа у наставном процесу, а ученицима који 
брже напредују омогућило даље напредовање и учешће у истраживачким активностима и 
другим пројектима. Свако напредовање и успех ученика се похваљују, а изузетна постигнућа 
се промовишу и награђују. 
 



Школски развојни план              ����      Техничка школа Пријепоље 

 

 16 

Показатељ:  3.2.3 Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у 
процесу учења 
 
Специфични циљ: 
Унапређено пружање стручне помоћи наставницима у пружању подршке ученицима у 
процесу учења 
Жељени ниво остварености: 
Постоји служба/особа задужена за подршку процесу учења. Ова служба/особа прати 
напредовање и успех ученика на школском нивоу; пружа потребну помоћ свим 
наставницима при конципирању планова рада, бави се саветовањем и координисањем 
активности. Редовно и према потреби организује и помоћ стручњака изван школе. 
 
Подручје вредновања: 3.3  Лични и социјални развој 
 
Показатељ: 3.3.1   Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина 
 
Специфични циљ: 
Одржавање/унапређење личног и социјалног развоја ученика подстицањем позитивне 
социјалне климе и развојем поверења ученика у њихово сопствено знање и способности, 
развојем самопоуздања, одговорности за сопствене поступке, слободе мишљења и 
сарадничких односа 
Жељени ниво остварености: 
Школа плански, кроз низ повезаних програма, поступака и акција (а на основу снимања 
потреба), води рачуна о личном и социјалном развоју ученика. У школи се негује и подстиче 
позитивна социјална клима: толеранција, узајамно уважавање, поштовање, подршка, 
сарадња, комуникацијске вештине, брига о другима... Код ученика се развија поверење у 
сопствено знање и способности, самопоуздање, одговорност за сопствене поступке, слобода 
мишљења и изражавања, критичко мишљење и сараднички односи. Школа редовно 
похваљује позитивне поступке и успех ученика. 
 
Показатељ:  3.3.2 Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива 
и активности 
 
Специфични циљ: 
Унапређено подстицања и неговања демократског духа и ученичких иницијатива и 
активности. 
              Жељени ниво остварености: 
Ученици су упознати са Повељом о правима детета УН. У школи се негује и подстиче 
демократски дух и ученици су укључени у процес доношења одлука преко представника у 
својим организацијама (нпр. ученички парламент и сл.). Предлози и сугестије ученика се 
разматрају и уважавају. Школа подстиче и подржава иницијативе и активности ученика као 
што су: ђачке задруге, културне, забавне и спортске активности, разни облици дружења, 
манифестације, рад на школским новинама, посете разним установама... 
 
Подручје вредновања: 3.4  Професионална оријентација 
 
Показатељ:  3.4.1  Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења 
 
Специфични циљ: 
Одржани/унапређени су стандарди професионалне оријентације ученика 
Жељени ниво остварености: 
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Школа има програм професионалне оријентације који се реализује кроз различите облике 
образовно- васпитног рада. Носиоци активности програма професионалне оријентације 
пружају континуирану помоћ ученицима при самопроцењивању сопствених способности и 
интересовања. Води се рачуна о потребама свих ученика и у школи се организују различите 
акције у функцији унапређивања професионалне оријентације: дани „отворених врата“ у 
образовним установама, информативни састанци и посете, сусрети с представницима из 
разних области занатства и индустрије, стицање непосредног искуства у раду у одређеним 
областима итд. Ученицима су доступне јасне, прецизне, релевантне и актуелне информације 
о могућностима наставка школовања и запошљавања преко презентација, плаката, књига, 
брошура, разних програма и понуда средњих, виших и високих школа и других стручних 
информација у штампаном или електронском облику. Остварује се сарадња са родитељима 
ради индивидуалног саветовања о професионалној оријентацији деце. 
 

Кључна  област развоја: 4. ЕТОС 

Општи циљ: Одржан/унапређен углед и промоција школе, међуљудски односи као и 
партнерства са родитељима, школским одбором и локалном заједницом. 
 
Подручје  вредновања: 4.1.  Углед и промоција школе 
 
Показатељ: 4.1.1.  Углед и обележја школе 
 
Специфичан циљ: 
Унапређен је углед и промоција школе  
 Жељени ниво остварености: 
Поред основних обележја (табла са натписом, лична карта са информацијама  о запосленим, 
службама и просторним распоредом), школа има и посебна обележја(монографија и 
интернет презентација).У школи се одвијају традиционалне манифестације, у које су 
укључени поједини актери. Школу карактеришу и бројна културна дешавања. 
 
Показатељ: 4.1.2. Очекивања и промоција успешности 
 
Специфичан циљ: 
Унапређено је похваљивање успеха ученика и њихових поступака Жељени ниво 
остварености: 
Успех појединца се промовише у довољној мери. Захваљујући понуди ваннаставних 
активности потребе и интересавања ученика су задовољене. 
 
 
Показатељ: 4.1.3. Култура понашања 
 
Специфичан циљ: 
Унапређена је култура понашања свих актера у школи 
Жељени ниво остварености: 
Понашање ученика, наставника и других запослених у школи је регулисано Правилником. 
Поштовањем прихваћених правила, међусобним уважавањем и хуманим опхођењем у школи 
се подстиче и негује култура понашања. 
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Подручје вредновања: 4.2. Атмосфера и међуљудски односи 
 
Показатељ: 4.2.1. Поштовање личности детета 
 
Специфичан циљ:  
Унапређени  међуљудски односи свих актера   доприносе развијању духа толеранције као и 
здраве атмосфере у школи. 
Жељени ниво остварености: 
У школи се негује слобода изражавања и уважава се правао свих актера да траже , примају и 
дају информације.Интерактивни односи  у школи доприносе развијању духа толеранције, 
одговорности и међусобног поверења.Уважава се мишљење одељенских заједница и 
ученичког парламента.  
 
Показатељ: 4.2.2. Једнакост и правичност 
 
Специфичан циљ: 
Развијени су равноправни услови којима се омогућава свима у школи оптималан развој 
њихових потенцијала. 
Жељени ниво остварености: 
Запослени у школи односе се према ученицима, родитељима и колегама без предрасуда у 
односу на њихов социјални статус, полну , верску и националну припадност. Побољшано је 
учешће ученика у уређењу и одржавању простора. 
  
Подручје вредновања: 4.3. Партнерство са родитељима, школским одбором и локалном 
заједницом 
 
Показатељ: 4.3.1.  Комуникација са родитељима   
 
Специфичан циљ: 
Одржано-унапређено партнерство са родитељима 
Жељени ниво остварености: 
Школа информише родитеље о актуелним дешавањима у школи.Комуникација са 
родитељима се одвија уз узајамно уважавање.  
 
 
 Показатељ: 4.3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и  у школско учење   
 
Специфичан циљ: 
Унапређено је учешће родитеља у живот и рад школе  
Жељени ниво остварености: 
План сарадње са родитељима је саставни део Годишњег плана рада школе. Родитељи су 
мотивисани да учествују у реализацији тог плана.Они се укључују у различите активности 
рада школе. 
 
Показатељ;4.3.3. Улога школе у локалној заједници  
 
Специфичан циљ: 
Унапређена је улоге школе у локалној заједници 
Жељени ниво остварености: 
Школа сарађује са многим васпитно-образовним, здравственим и културним 
институцијама и установама у окружењу.  
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 Кључна  област развоја:  5. РЕСУРСИ 
 
Општи циљ: Одржани/унапређени људски, материјално-технички и финансијски 
ресурси 
 
Подручје  вредновања:  5.1. Људски ресурси 
 
Специфичан циљ: 
Одржани-унапређени  људски ресурси. 
Жељени ниво остварености: 
Наставни и ненаставни кадар школе има потребне квалификације за реализацију Школског 
програма.   Наставници  су упознати са програмом стручног усавршавања. Према својим 
могућностима школа омогућује стручно усавршавање наставника. Школа обезбеђује 
довољну подршку и помоћ наставницима приправницима. Реализована је основна 
информатичка обука наставника, такође реализован је  акредитовани семинар који је за циљ 
имао да  да мотивише наставнике на стручно усавршавање и учешће у пројектима чији је 
циљ унапређивање наставе. 
 
 Подручје вредновања: 5.2. Материјално-технички ресурси 
 
Специфичан циљ:Одржани-унапређени материјално-технички ресурси. 
Жељени ниво остварености: 
 У школи су предузете бројне активности са циљем унапређења материјално-техничкних 
ресурса: замењена је столарија у највећем делу зграде, одобрен пројекат реновирања 
фискултурне сале школе, уређен део кабинета и канцеларија као и зборница, набављен 
савремени разбој за практичне вежбе у области текстилства, сређен мини парк у школском 
дворишту, реализована је  адаптација школске библиотеке. 
Унапређена  је и сарадња школе са заједницама стручних школа. Резултат тога је увођење 
два нова образовна профила у нашој школи, од који су оба огледи. Школа је унапредила свој 
web sajt и тиме створила услове да свој рад презентује не само у локалној средини, већ и 
широм наше земље. 
Школа обједињује интересе и потребе ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице, 
па је у планирању њеног развоја неопходно учешће, иницијатива и одговорност свих 
интересних група. Демократским учешћем свих у процесу развојног планирања обезбеђује 
се:  
 
� отвореност према променама,  
� богатство иницијатива и идеја,  
� већа доступност и објективност у праћењу квалитета образовне и васпитне функције школе,  
� развој заснован на аутентичним потребама школе,  
� већа спремност свих интересних група за преузимање одговорности,  
� бољи квалитет рада школе и већи степен задовољства.  
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АКТИВНОСТИ И НОСИОЦИ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА 
 
Кључна 
област 

Подручје Показатељи Извори доказа Време Носиоци 

 
 
 
 
 
Настава 
и учење 

 
-Планирање и 
припремање 
 
 -Праћење 
напредовања ученика 
 
-Наставни процес 
 
 
 
-Учење 

 
-планирање 
-припремање 
 
-праћење и оцењивање 
 
 
-рационалност и организација, 
комуникација 
-корелација и примена знања 
-подстицање ученика 
 
-одговорност ученика 
-начин учења 

 
-планови рада 
-дневне припреме 
 
-дневници образ.- 
васпит.рада, 
белешке 
наставника 
 
-чек листа, посета 
часовима 

Т.Г 

Одељенске 
старешине, 
ППС, 
стручна већа, 
представниц

и родитеља и 
ученика 
 
 
 
 
 
 
 

Циљеви: 
1. Унапређивање планирања и припремања те праћења напредовања ученика 
2. Повећање нивоа школских постигнућа  
3. Унапредити извештавање и праћење свих интересних група о напредовању ученика 
4. Јачање одговорности за учење и самосталан рад 
 
Задаци: 
1. Писање месечних и дневних припрема за наставу, вођење наставничких досијеа,анализа припрема од стране 
стручне службе и балговремено указивање на недостатке-током године 
2. Усклађивање наставних планова и програма-корелација од стане наставника и на нивоу стучних већа-месечно 
3. Коришћење савремених метода рада , њихова примена-током године 
4. Јачање активне улоге ученика применом пројектне наставе, тимског рада, самостална израда радова ученика и 
њихово јавно презентовање-током године 
5. Посете часовима-процена односа наставник-ученик на основу чек листе-стручна служба и директор школе-током 
године 
6. Истраживање: технике учења и употреба других извора знања –анкета-новембар, март 
7.  Анализа и усклађеност оцењивања са стандардима –процена стручних већа и подношење извештаја-током године 
8. Анкета за родитеље: задовољство извештавањем о постигнућима њихове деце-мај, јун-ППС 
Финална евалуација кључне области (СВОТ) и предлог мера за њено побољшање од стране Одељенских већа, ШО, 
Наставничког већа-крај школске године 

 
 
Кључна 
област 

Подручје Показатељи Извори доказа Време Носиоци 

 
 
 
 
 
 
 
 
Постигнућа 
ученика 

 
 
 
 
 
-Квалитет 
школских 
постигнућа 

 
-Оцене и успех 
 

 
-Квалификациони 
испит 
 
- Такмичења 
 
 
-Вредности код 
ученика,  
-мотивисаност 

 
-дневници образ.-васпит.рада, 
извештаји на крају 
полугодишта и  
школске године 
 
-извештаји са квал. испита,  
 
-број ученика и пласман на 
такмичењима (свеска 
евиденције) 
 
-чек листе, упитници за 
ученике, наставнике и 
родитеље  

Т.Г 
Задужени 
тим, ППС 
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Циљеви: 
1. Унапредити праћење постигнућа ученика 
2. Ојачати заинтересованост ученика за такмичења 
3. Јачати мотивацију ученика за самообразовањем 
4. Неговати друштвено прихватљиве вредности код ученика 
Задаци: 
1. Праћење напредовања ученика кроз редовне анализе-стручна већа-током године 
2. Упоредна анализа у односу на претходни период: оцене, владање и такмичење 
3. Праћење редовности оцењивања ученика од стране стручне службе-током године 
4. Јачање мотивисаности и вредности путем упућивања ученика на самосталан рад-израда презентација, постера-
задужени наставници-током године 
5. ''Вредности ученика''-чек листа за наставнике и ученике, анализа и извештавање-пепси, током године 
6. Финална евалуација кључне области (СВОТ) и предлог мера за њено побољшање од стране Одељенских већа, ШО, 
Наставничког већа-крај школске године 

Кључна 
област 

Подручје Показатељи Извори доказа Време Носиоци 

 
 
 
 
Подршка 
ученицима 

 
-Брига  о 
ученицима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Подршка учењу 

 
-безбедност и 
сигурност ученика у 
школи 

 
 
-праћење физичког, 
здравст., емоционал. 
стања и социјалних 
потреба ученика 
 

 
-напредовање и успех 
ученик 
 
-стручна помоћ 
наставницима у 
пружању подршке 
ученицима у про цесу 
учења 

 
-Правилник о безбе-дности, чек 
листа, процедура за зашти-ту 
деце од насиља и за спречавање 
и реаговање у могућим 
случајевима  
 
-модификована чек листа из 
приручни-ка, интервју са 
ученицима, процедуре за 
идентификовање 
емоционалних, телесних и 
социјалних потреба ученика 
 
-белешке наставни-ка, 
евиденција о успесима на 
такми-чењима и конкурси-ма, 
записници са се-дница ОВ и 
НВ, чек листа 
 
-чек листа за наста-внике, 
евиденција педагога, психолога 
и директора 

Т.Г 

Задужени 
тим, 

ППС,Тим за 
ИОП, Тим 
за заштиту 
од насиља 

Циљеви: 
1. Учинити школску средину што безбеднијим и сигурнијим местом 
2. Прилагодити школске захтеве развојним могућностима и индивидуалним карактеристикама ученика 
3. Јачање позитивних ставова и развој социјалних вештина 
4. Побољшати професионални развој ученика 
Задаци: 
1. Израда плана безбедности ученика, праћење  његовог спровођења, анализа и извештавање-тим за заштиту, стручни 
активни-током године 
2. Израда и имплементација плана за спровођење инклузивне праксе-тим за ИОП-август 2011 
3. Праћење и анализа активности плана инклузије-током године 
4. Побољшање награђивања и похваљивања успешних ученика-правилник, начин, редовност-стручна већа, директор-
август, септембар, током године 
5. Јачање активне улоге Ученичког парламента и Вршњачког тима-самоанализа и анализа рада-Ученички парламент, 
Вршњачки тим 
6. Професионални развој ученика-израда и евалуација програма-стручна служба, август, јун 
7. Истраживачке активности: ''упитник ''Индекс инклузивности''-за родитеље, наставнике и ученике, анкета за 
родитеље ''безбедност ученика у школи'', анкета за ученике-''значај Ученичког парламента'' 
8.    Финална евалуација кључне области (СВОТ) и предлог мера за њено побољшање од стране Одељенских већа, ШО, 
Наставничког већа-крај школске године 
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Кључна 
област 

Подручје Показатељи Извори доказа Време Носиоци 

ЕТОС 

-углед и 
промоција 
школе 
 
-Атмосфера и 
међуљудски 
односи 
 
 
-Партнерство са 
родитељима, 
Шк. одбором и 
локал. 
заједницом 

-углед и обележја, 
промоција успености, 
култура понашања 
 
-естетско и 
функционално 
уређење школског 
простора 
 
-комуникација са 
родитељима 

-чек листе, упитници, изглед 
школског простора 
 
 
-чек листа, упитник за 
родитеље 

Т.Г 

Задужени 
тим, ППС, 
Пројектни 

тим 

Циљеви 
1. Повећање привлачности и угледа школе 
2. Повећати квалитет ентеријера и екстеријера  
3. Повећати степен партиципације родитеља у креирању и реализацији школских активности-наставних, ваннаставних 
и активности предвиђених пројектом ДИЛС 
4. Побољшање реализације сарадње са родитељима-''отворена врата'', тематски родитељски састанци 
 
Задаци 
1. Анализа ''угледа и промоције школе''-почетак и крај школске године, стручна већа, ШО, ненаставнос особље-чек 
листа; септембар-октобар 
2. Промоција школских активности током године-успеха запослених и ученика, постигнућа, одржавање сајта-током 
године-задужени наставници 
3. Рад на одржавању школског простора-секције, ученички парламенттоком године, задужени наставници 
4. Укључивање родитеља кроз активности и пројекте, истраживања 
5. Отварање савтовалишта за родитеље, тематски родитељски састанци-задужене особе, током године 
6. Бележење, анализа и подношење извештаја тиму за самовредновање свих остварених видова сарадње са ЛЗ, ШО, 
Саветом родитеља-током године, индивидуално 
7. Финална евалуација кључне области (СВОТ) и предлог мера за њено побољшање од стране Одељенских већа, ШО, 
Наставничког већа-крај школске године 

 
 

Кључна 
област 

Подручје Показатељи Извори доказа Време Носиоци 

 
РЕСУРСИ 

 
-Материјално –
технич.ресурси 
 
 
-Финансијски 
ресурси- 
 

 
-коришћење 
расположивих 
материјално-
техничких ресурса 
-коришћење 
расположивих 
финансијских ресурса 
-људски ресурси 
 

 
чек листа, извештаји 
медијатекара, припреме 
наставни-ка 
-извештаји шефа рачуноводства 
о извршењу буџета и завршни 
рачун  
-наставни и ненаставни кадар 

Т.Г Стручна 
већа, 
школски 
тимови, 
директор, 
представниц

и родитеља и 
ученика, 
ППС 

Циљеви: 
1. Процена расположивих ресурса по подручјима-децембар, мај-стручна већа, директор, рачуновођа и подношење 
извештаја тиму за самовредновање 
2. Повећање професионалних компетенција путем различитих видова стучног усавршавања 
3. Финална евалуација кључне области (СВОТ) и предлог мера за њено побољшање од стране Одељенских већа, ШО, 
Наставничког већа-крај школске године 
Задаци: 
1. Анализа почетног стања –процена ресурса-стручна већа, Ученички парламент-прво полугодиште 
2. Израда плана стручног усавршавања по стручним већима 
3. Утврђивање плана и носиоца за реализацију огледних часова-носиоци стручних већа 
4. Финална евалуација кључне области (СВОТ) и предлог мера за њено побољшање од стране Одељенских већа, ШО, 
Наставничког већа-крај школске године 
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                                                   Закључак 
 
 
 

� Циљ развојног плана школе је да унапреди и осавремени васпитно-
образовни процес, кроз дефинисане циљеве и задатке, активности и 
носиоце /конкретизација/. 

� Као и предходни развојни план и овај се базира на реалној основи. Били 
смо обазриви са планирањем развојних циљева, јер смо планирали само 
оно што предпостављамо да можемо остварити у наредном периоду. 

� Сагледали смо наше могућности, које у овом периоду искључуји 
материјална средства, па смо се базирали на унапређење васпитно-
образовног процеса, кроз унапређење наставе и повећавањем 
одговорности ученика смањењем изостајања са наставе. 

� Услов успешне реализације је укључивање што већег броја сарадника, 
који ће дати допринос али и идеје, креативност и оригиналност. 

� Отворени смо за све сугестије и идеје, као и за размену искустава, како 
од основних актера у васпитно-образовном процесу, тако и од родитеља, 
социјалних партнера и органа руковођења. 

 
*У наредном петогодишњем периоду, Школски развојни план је могуће 
допуњавати и кориговати у зависности од нових момената и услова, али са 
предходно усвојеним акционим планом. 
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