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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА

КЉУЧНА
ОБЛАСТ

ПОДРУЧЈЕ
РАДА

Промена програма
предмета речна
навигација и практична
настава,за наутичке
техничаре-речни смер

1.1.
ШКОЛСКИ
ПРОГРАМ

2.1.
ПЛАНИРАЊЕ И
ПРИПРЕМАЊЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Дорада постојећег
школског програма

НОСИОЦИ И
ВРЕМЕ
ВРЕДНОВАЊА
Стручно веће
саобраћајне групе
предмета
актив за развој
школског програма
мај 2018.
Актив за развој
школског програма
Стручна већа

ПОКАЗАТЕЉИ:
ИНСТРУМЕНТИ И КРИТЕРИЈУМИ
Израђени програми и објављени у Службеном
гласнику
Израђен нови Школски програм за образовни
профил наутички техничар –речни смер

Израђен школски програм за образовне профила
бродовођа и бродомеханичар

усклађивање наставних
планова и програма из
области водног
саобраћаја са захтевима
нове ЕУ директиве о
међусобном
признавању
професионалних
квалификација

1.2.
ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ

2

ЗАДАЦИ И
АКТИВНОСТИ

Анализа предности и
слабости Годишњег
плана рада школе
годишњи и месечни
планови рада и израда
иницијалних тестова за
све предмете
Увођење електронске
наставе путем
Интернета у наставни
процес

стручна већа
саобраћајне и
машинске групе
предмета
август 2018.
Директор, ПП служба,
Педагошки колегијум
Мај 2018.
Предметни наставници,
стручна већа
Август 2018.
Предметни
наставници и стручна
већа

записници стручних већа,
записници Наставничког већа, педагошког
колегијума
-предлог наставног плана за образовни профил
наутички техничар-према компетенцијама
Предлог структуре Годишњег плана за школску
2018/2019 годину
Записници Педагошког колегијума, Школског одбора,
Ученичког парламента и Савета родитеља
планирање
урађени иницијални тестови

рационалност и организација/
сваки предметни наставник ће обрадити 10
наставних јединица и поставити их на сајт школе

август 2018.
2.2.
НАСТАВНИ
ПРОЦЕС

често се користе
похвале и награде и
истичу позитивни
примери
понашања и постигнућа
ученика
тимски рад при
планирању и
реализацији наставе

предметни наставници
јун 2018.
стручна већа и тим за
међупредметне
компетенције

анкета о задовољству ученика односом
наставника према њима
корелација и примена знања/
број тематских часова већи од 3,
у плановима и припремама је дефинисана

корелација међу предметима и садржајима

ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

јун 2018.

3

3.1.
КВАЛИТЕТ
ШКОЛСКИХ
ПОСТИГНУЋА

4.2.
ПОДРШКА У
УЧЕЊУ

нулта толеранција на
некултурно понашање,
насиље и злостављање
ученика ,наставника и
запослених
пружање помоћи
новопридошлим
ученицима
прилагођавању на
школу
Формирање вршњачких
тимова за помоћ у
учењу

праћење напредовања
ученика који похађају
допунску наставу

4.4.
ПРОФЕСИОНАЛНА
ОРИЈЕНТАЦИЈА

Примена петофазног
динамичког модела
професионалне
оријентације:

предметни наставник,
стручна већа,
статистичар
на крају сваке школске
године
тим за безбедност,
директор,
сви запослени, ученици и
родитељи
јун 2018.
ПП служба, одељењски
старешина, председник
одељењске заједнице
јун 2018.
одељењски старешина,
ученици, одељњске
заједнице, Ученички
парламент

5.1.
УГЛЕД И
ПРОМОЦИЈА
ШКОЛЕ

учешће у раду стручних
заједница школа

пријемни и квалификациони испити , такмичења
праћење усклађености успеха у школи са
резултатима матурског/завршног,
упоредна анализа о усклађености успеха

безбедност и сигурност ученика у школи
извештаји тима за безбедност (полугодишњи и
годишњи ).
Анкета о процени безбедносних ризикс у школи

протокол за увођење нових ученика у одељење,
тест задовољства нових ученика

квалитет понуђених програма за подршку
ученицима у процесу учења
формирани тимови за трећи разред

септембар 2018.
предметни наставници
и одељењска већа

напредовање и успех ученика
смањење поправних испита за 5%,

сви класификациони
периоди

тим за каријерно
вођењеи предметни
наставници
јун 2018.

ЕТОС

4.

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

4.1.
БРИГА О
УЧЕНИЦИМА

примена различитих
метода и техника
наставе у циљу
повећања постигнућа
ученика(он лајн настава,
радионице, тематска
настава, акциона
истраживања ученика...)

стручна већа и њихови
председници
јун 2018.

Помоћ у избору даљег образовања, или запослења
-Самоспознаја (анкете, радионице)
-информисање (дан девојчица, упућивање ученика на
сајмове образовања , сајтови...)
-путеви образовања (упознавање ученика са мрежом
факултета и високих школа-акредитованих за рад)
-реални сусрети са светом рада (посете фирмама)
-доношење одлукео даљем школовању и избору
занимања (анкета о задовољству ученика саветима и
информацијама које су добили у школи)
очекивања и промоција успешности,
извештаји стручних већа ,
извештаји заједница стручних школа које се
достављају учесницима

културно понашање у
сваком тренутки и на
сваком месту и пружање
примера својим
ученицима (облачење,
речник, однос према
раду, однос према
другим људима, ...)

5.

5.2.
АТМОСФЕРА И
МЕЂУЉУДСКИ
ОДНОСИ

естетско уређење
школског простора и
дворишта након
реновирања зграде

сви запослени
јун 2018.

Директор, корисници
кабинета и учионица,
техничко особље,
ученици

култура понашања
истакнута правила понашања свих актера на
зидовима школе

естетско и функционално уређење школског простора
фотографије претходног и садашњег стања,
досије ученичких радова у функцији естетског
уређења школе ( по темама, датумима...)

јун 2018.

5.3.
ПАРТНЕРСТВО СА
РОДИТЕЉИМА,
ШКОЛСКИМ
ОДБОРОМ,
ЛОКАЛНОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ

учешће у активностима
које организује локална
и регионална и
међународна
заједница(такмичења,
еко акције, СВУРФ ...)

РЕСУРСИ

план коришћења
школског простора

6.2.
МАТЕРИЈАЛНО
ТЕХНИЧКИ
РЕСУРСИ

6.
6.3.
ФИНАНСИЈСКИ
РЕРСУРСИ

план коришћења
школске опреме и
наставних средстава
реконструкција кровног
покривача,
фасаде,мокрих чворова
и унутрашње столарије

опремање кабинета
рачунарства и
информатике

Директор, Предметни
наставници, Тим за
промоцију школе
јун 2018.

Педагошко
колегијум/август сваке
године за наступајућу
школску годину
Стручна већа
Септембар 2018.
Директор
јун 2018.

Школски одбор,
директор
септембар 2018.

улога школе у локалној заједници
број ученика обухваћен овим активностима
порастао за 10% и најмање три учешћа у тим
активности
извештаји координатора тих активности
(предметни наставници)

школски простор и опрема
усвојен и оверен распоред коришћења простора у
школи за сваку шк. год.
наставна средства,
записник са стручног већа о коришћењу
наставних средстава и помагала у настави
коришћење расположивих материјаслнотехничких ресурса,
преписка директора са локалном заједницом и
извођачима
коришћење расположивих материјално-техничких
ресурса,
фотографије учионица ,
извештаји о оствареним годишњим плановима
рада школе и стручних већа

РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

7.

7.1
РУКОВОЂЕЊЕ

7.2.
ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА ШКОЛЕ

Добра 40-часовна
структура рада
наставника,
план коришћења
школског простора и
опреме
Равноправна расподела
послова наставника по
стручним телима према
сопственом афинитету
али и потребама саме
школе
израда новог Развојног
плана школе

7.3
ШКОЛСКИ
РАЗВОЈНИ ПЛАН

анализа постигнутих
резултата упоредном
анализом претходног и
садашњег стања

педагошко колегијум
/август 2017.
Директор, педагошки
колегијум и стручна
већа
септембар 2018.
Тим
септембар 2017.
Директор и сви
наствници у оквиру
својих задатака на
оставаривању
Развојног плана

професионалне компетенције
способност руковођења,
записници са Педагошког колегијума

подела обавеза и задужења
годишњи план рада школе
организовање и координисање рада у школи
структура и садржај школског развојног плана
извештај о реализацији акционог плана
ефекти реализације
записници са стручних тела и закључци у вези са
остваривањем задатака везаних за Развојни план
рада школе
записници и коментари инспектора (евентуално)

август 2017.

НАПОМЕНА: Анкете обавља тим за самовредновање, ПП служба али и други задужени (по потерби).

