ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША''
ПЕЋИНЦИ

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ
за период од 01.09.2006.г. до 31.08.2009.г.

ПЕЋИНЦИ, 2006.г.

-Просторно одвајање од
основне школе доградњом
учионичког простора и
фискултурне сале, опремање
кабинета савременим
наставним средствима,
увођење нових техника
учења, већа повезаност
школе са локалном средином

-Ми смо школа која је настала
и развија се као једина средња
школа на територији општине
да би ово школовање било
доступно што већем броју
ученика.
-Специфични смо по великом
броју ученика и наставника
путника.
-Делимо школски простор са
основном школом
НАСТАВА И УЧЕЊЕ

РЕСУРСИ

3,57

1.

2.

3.

4.

Реновирање
мокрог чвора и
изградња
фискултурне сале
(25 бодова)
Доградња кабинета
за кабинетску
наставу (22 бода)
Побољшање
техника учења (18
бодова)
Више слободе
наставницима при
креирању планова
и програма (17
бодова)

1,72

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА

3,54

4,23

ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

ЕТОС

3,59

3,92
РУКОВОЂЕЊЕ

3,69

ЛИСТА
ПРИОРИТЕТА
РАЗВОЈА
ШКОЛЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:
НЕШКОВИЋ ЦВЕЋЕ,наставник, председник
УСОРАЦ ПРЕДРАГ,наставник, члан
МИЛУТИНОВИЋ ЖИВАН, наставник, члан
ОВУКА ДАНИЈЕЛА, педагог, члан
ДЕСПОТОВИЋ ДРАГАН, родитељ, члан
ВУКОВ СИНИША, представник лок. самоупр., члан
ПЕТКОВИЋ ДРАГИЦА, представник лок. самоупр., члан
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На основу члана 56. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл.гласник РС” број 62/03, 64/03 i 58/04), на предлог Стручног актива за Развојно планирање,
Школски одбор Техничке школе “Миленко Веркић Неша “ Пећинци, донео је
РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ
за период од 01.09.2006.г. до 3108.2009.г.
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша`` из Пећинаца почела је са радом школске 1976/77.г.
као истурено одељење Техничког школског центра из Руме. Као самостална средња школа, постоји
од 1978.г. до 1987.г. када се гаси Програм заједничког средњег васпитања и образовања. Школске
1987/88.г. школа је уписала прву генерацију ученика у машинску и природно-математичку струку.
Школске 1990/91.г. школа уписује само ученике за подручје рада Машинство и обрада метала.
Почев од школске 2000/01.г., школа уписује ученике и у Подручју рада Економија, право и
администрација за образовни профил економски техничар, а у Подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам за образовни профил трговац.
Од Школске 2005/06.г., у овој школи образују се ученици у Подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам и за образовни профил туристички техничар.
Школске 2006/2007. године Техничка Школа ,,Миленко Веркић Неша,из Пећинаца образује
ученике:
- у Подручју рада Машинство и обрада метала за следеће образовне профиле: аутомеханичар,
механичар грејне и расхладне технике, бравар, механичар привредне механизације,аутолимар,
инсталатер и алатничар, све III степен стручне спреме све по два одељења у I, II и III разреду.
- у Подручју рада Економија, право и администрација, за образовни профил економски техничар,
IV степен стручне спреме, уписано је по два одељења I, II , III и IV разреда.
- у Подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил туристички техничар
IV степен стручне спреме уписано је једно одељење у I разред и једно одељење у II разред, а за
образовни профил трговац III степен стручне спреме, уписано је по једно одељеље I, II и III разреда.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Датум почетка рада школе
01.09.1976.г.

Дан школе
16. октобар

Директор школе
Златовић Бранислав

БРОЈЧАНО СТАЊЕ

ПОДРУЧЈА РАДА ШКОЛЕ:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
6 ОДЕЉЕЊА
156 ученика
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
8 ОДЕЉЕЊА
255 ученика
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
5 ОДЕЉЕЊА
103 ученика

УКУПНО 19 ОДЕЉЕЊА и 574 УЧЕНИКА
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ЗАПОСЛЕНИХ
38 НАСТАВНИКА
ВАННАСТАВНО
ОСОБЉЕ 9

2.АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ
Техничка школа ''Миленко Веркић Неша'' , налази се у месту Пећинцима, Општина Пећинци, у
Срему. Наше место је удаљено 40 км од Београда, 50 км од Новог Сада и 35 км од Сремске
Митровице.
Средња школа у Пећинцима је почела са радом 1976.г., у згради Основне школе ''Слободан
Бајић Паја'', где је у једној смени била настава за ученика средње школе а у другој смени за ученике
основне школе.
Средња школа је дограђена уз зграду основне школе 1977.године, да би 01.09.1978. године
била свечано отворена.Од тада па до данас настава се одвија по истом систему у оба објекта, прва
смена средња школа, друга смена основна школа с тим што се смене мењају сваког месеца.
Морамо истаћи да је ово јединствен случај да се у истом објекту одвија настава за ученике
средње и основне школе што ствара низ потешкоћа организационе и педагошке природе.
Фискултурну салу, која је у власништву основне школе, користе и ученици средње школе.
Школа поседује школску радионицу која је удаљена 500м од школске зграде, што такође
ствара низ потешкоћа ког реализације практичне наставе.

2.1. Ресурси средине
-

Основна школа ''Слободан Бајић Паја'' Пећинци
Спортски комплекс отворених терена
Дом здравља ''Др.Драган Фундук'' Пећинци
Дом културе Пећинци
Народна библиотека Пећинци
Музеј хлеба ''Јеремија'' Пећинци
Општинска управа Пећинци
Месна заједница Пећинци
СУП Пећинци
Ватрогасна станица Пећинци
ЈКП ''Сава''' Пећинци
Банке
''Луки комерц'' Пећинци
Месара ''Ђурђевић'' Суботиште
Индустријска зона у Шимановцима и Пећинцима
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2.2. Ресурси школе
1. Кадар
1.1. Наставни кадар
Стручна спрема

Број

VII степен

34

Апсолвент

1

V степен

3

Укупно

38
1.2. Ваннаставно особље

Стручна спрема

Број

VII степен

3

VI степен

1

III степен

1

основна школа

4

Укупно

9

2.3.Школски простор средње школе
Просторије
Рачунарски кабинети
Учионице
Школска радионица

Број

2
8
3

2.4.Школски простор основне школе
Просторије
Учионице
Фискултурна сала

Број
10
1

2.5.Отворени спортски терени
Врста терена
Одбојкашки терен
Кошаркашки терен
Терен за мали фудбал и рукомет

Број
1
2
1

3.МИСИЈА ШКОЛЕ
Ми смо школа која је настала и развија се као једина средња школа на територији општине да
би ово школовање било доступно што већем броју ученика.
Специфични смо по великом броју ученика и наставника путника.
Делимо школски простор са основном школом.

4. ВИЗИЈА ШКОЛЕ
Просторно одвајање од основне школе доградњом учионичког простора и фискултурне сале,
опремање кабинета савременим наставним средствима, увођење нових техника учења, већа
повезаност школе са локалном средином.
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5. ЛИСТА ПРИОРИТЕТА ШКОЛЕ
На семинару за Школско развојно планирање који је одржан 26.04.2006. год. учесници семинара
су одредили следећу листу приоритета:
1.Реновирање мокрог чвора и изградња фискултурне сале (25 бодова)
2.Доградња кабинета за кабинетску наставу (22 бода)
3. Побољшање техника учења (18 бодова)
4.Више слободе наставницима при креирању планова и програма (17 бодова)
Шта је урађено:
Са листе приоритета реновирање мокрог чвора урађено је за време летњег распуста.
Извршене су припреме у виду израде идејног решења за доградњу осам кабинета и
фискултурне сале, обезбеђена средства код локалне самоуправе за израду пројекта.
За доградњу осам кабинета и њихово опремање носилац свих активности је средња школа, а за
изградњу фискултурне сале инвеститор ће бити Основна школа ''Слободан Бајић Паја''.
Шта треба урадити:
1. Изградити осам учионица и пратећи простор
2. Опремити новоизграђени простор
I РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
УНАПРЕДИТИ УСЛОВЕ РАДА ИЗГРАДЊОМ ОСАМ УЧИОНИЦА И КАБИНЕТА И ИСТЕ
ОПРЕМИТИ
Р.
АКТИВНОСТ
Учесници
Задужене особе
Време реализације
бр.
1.
Лобирање локалне
Директор Школе, Школски
Председник
31.08.2006.г.
заједнице
одбор. председник Школског Школског одбора
одбора, начелник друштвених
делатности, председник
Општине
2.
Сазивање састанка Директор Школе, Школски
15.09.2006. г.
тима
одбор. председник Школског
одбора, начелник друштвених
делатности, председник
Општине
3.
Израда идејне
Наставници и пројектни биро Директор Школе 15.10.2006.г.
скице и пројекта за
изградњу
4.
Израда
Урбанистички завод,
Директор Школе 31.06.2007.г.
урабанистичкограђевинска инспекција, д
техничких услова и директор Школе
израда пројекта у
циљу добијања
грађевинске
дозволе
5.
Расписивање
Школски одбор, директор и
Директор
31.08.2007.г.
тендера за
Комисија за јавне набавке
изградњу
6.
Избор
Комисија за јавне набавке
Комисија за јавне 31.12.2007.г.
најповољније
набавке,
понуде
директор
7.
Изградња објекта
Грађевинске фирме
Надзорни орган, током 2008.г.
Комисија за
пријем
грађевинског
објекта
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РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ- ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
I РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
УНАПРЕДИТИ УСЛОВЕ РАДА ИЗГРАДЊОМ ОСАМ УЧИОНИЦА И КАБИНЕТА И ИСТЕ
ОПРЕМИТИ
р. Индикатори (показатељи)
бр промена
.
1. Израђен план за
лобирање
2. Анализа оствареног
плана лобирања
3. Добијање сагласности за
изградњу пројекта
4. Израда пројекта

5. На расписан тендер се
јављају понуђачи
6. Избор најповољније
понуде
7. Фазна изградња

Критеријум
успеха
План у
потпуности
израђен
Позитивне
реакције
Добијање
сагласности
за изградњу
пројекта
Урађен
пројекат

Начин,
поступак,
техника
Активно учешће
свих чланова

Носиоци

Време

Тим

До 31.08.
2006.г.

Активно учешће
свих чланова
Писање захтева

Тим

До 15.09.
2006.г.
До 31.03.
2007.г.

Јавне набавке

Комисија за
јавне набавке
и пројектанк.
куће
Понуђачи

До 31.06
2007.г.

Комисија за
јавне набавке
понуђачи
Понуђачи

31.12.
2007.г.

Избор
најбоље
понуде
Најмање три
понуде

Јавни конкурс

Постављање
темеља

Понуђачи

Јавни конкурс
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Директор

До 31.08
2007.г.

Почетак
2008.г.

II РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
ПОБОЉШАЊЕ ТЕХНИКА УЧЕЊА
Р. АКТИВНОСТ
Оцена из
бр.
извештаја о
самовредновању
1. Подстицање
За похвалу
ученика да
објективно
процењују своје
знање
2. Подстицање
Незадовољавајуће
ученика да себи
постављају
дугорочне и
краткорочне
циљеве и
задатке
3. При
Побољшање
вредновању
(корективне мере)
знања одељења
одељење даје
своје мишљење
4. Учење ученика За похвалу
да разликују
битно од
небитног
5. Примењивање
Незадовољавајуће
различитих
облика, метода
и техника рада
на часу
6. Подстицање
Побољшање
ученика да на
(корективне мере)
учење путем
откривања и
решавања
проблема и
групни облик
рада
7. Организовање
наставе кроз
радионице

8.

Кооперативно
учење

-

Учесници

Задужене
особе

Време реализације

Сви наставници

Педагог и
Директор

Континуирано

Сви наставници

Педагог и
Директор

Одмах и
континуирано

Сви наставници

Педагог и
Директор

Одмах и
континуирано

Сви наставници

Педагог и
Директор

Континуирано

Сви наставници

Педагог и
Директор

Одмах и
континуирано

Сви наставници,
акценат на
природне науке и
стручни предмети

Педагог и
Стручни
активи

Од 15.01.2007.г.

Наставници који
су већ
организовали овај
облик рада да
припреме и
реализују огледни
час
Сви наставници
акценат на
друштве науке

Педагог

Током 2007/08.г.

Педагог и
стручни
активи

Током 2007/08.г.
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РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ- ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
II РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
ПОБОЉШАЊЕ ТЕХНИКА УЧЕЊА
р. Индикатори (показатељи)
бр промена
.
1. Извршити анкету да
ученици процене своје
знање
Сагледавање стања у
одељењу у виду
постављања циљева за
побољшање успеха
ученика
3. Приближавање оцене
предметног наставника
мишљењу одељења
2

4. Посебно наглашавање
суштинских појмова у
фази завршног дела часа
5. Заинтересованост
наставника за увођење
различитих облика,
метода и техника рада на
часу
6. Организовање
проблемске наставе и
групног рада
7. Заинтересованост
наставника за увођење
радионичког облика рада

8. Заинтересованост
наставника за увођење
кооперативног учења

Критеријум
успеха
Одступање
од званичних
оцена у
књизи
евиденције
Побољшање
успеха
ученика
Усклађеност
вредновања
од стране
ученика и
предметног
наставника
Ученици
изводе
закључке и
суштинске
појмове
Број часова
код којих су
примењене
нови облици,
методе и
технике рада
Број часова
код којих су
примењени
ови облици
рада
Број часова
код којих су
примењени
облици рада
кроз
радионице
Број часова
код којих су
примењени
облици рада
кроз
кооперативно
учење

Начин,
поступак,
техника
Анкета

Носиоци

Време

Одељенске
старешине

Почетак
другог
полугодишт
а

Анализа
постигнућа
успеха ученика

Одељенске
старешине и
предметни
наставници

После трећег
класификаци
оног
периода

Разговори,
дискусије,
анализе

Одељење и
предметни
наставници

После трећег
класификаци
оног
периода

Разговори,
дискусије,
анализе

Одељење и
предметни
наставници

Континуира
но

Едукација
наставника

Педагог

Континуира
но и одмах

Едукација
наставника

Педагог

15.01.2007.г.

Едукација
наставника

Педагог

Од школске
2007/08.г.

Едукација
наставника

Педагог

Од школске
2007/2008.г.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:
НЕШКОВИЋ ЦВЕЋЕ,наставник, председник
УСОРАЦ ПРЕДРАГ,наставник, члан
МИЛУТИНОВИЋ ЖИВАН, наставник, члан
ОВУКА ДАНИЈЕЛА, педагог, члан
ДЕСПОТОВИЋ ДРАГАН, родитељ, члан
ВУКОВ СИНИША, представник лок. самоупр., члан
ПЕТКОВИЋ ДРАГИЦА, представник лок. самоупр., члан

1.

Школа

2.
3.

Адреса
Телефон/факс/
e-mail

4.
5.

Име директора
Назив пројекта

6.

Укупна вредност пројекта у
динарима
Обезбеђена средства за
пројектовање
Износ тражених средстава
Трајање имплементације
пројекта

7.
8.
9.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША''
ПЕЋИНЦИ
ШКОЛСКА 8а
022/86-146 (директор)
022/85-279 (педагог)
tspecinci@neobee.net
ЗЛАТОВИЋ БРАНИСЛАВ
ДОГРАДЊА УЧИОНИЧКОГ И КАБИНЕТСКОГ
ПРОСТОРА
20.000.000,00
500.000,00
20.000.000,00
Од септембра 2006.г., до 31.06.2008.г.

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА
У време доношења овог Развојног плана, Школа не може поднети захтев за добијање
урбанистичко-техничких услова за доградњу школске зграде, из разлога што је потребно прво
извршити укњижбу у земљишне књиге школске зграде за коју не постоји потребна документација
(главни пројекат, грађевинска и употребна дозвола).

Председник Школског одбора
Синиша Вуков
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