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стицања квалификација
ефикасног укључивања у свет рада
наставка школовања
образовања одраслих
припреме за целоживотно учење

Е лектротехнике
Е лектронике
Е дукације
Е фикасности
Е фективности
Е мпирије
Е кономичности
Е кологије
Е ксплицитности
Е тичности

Остварујући ову мисију, Школа доприноси стварању друштва
заснованог на знању, што је темељ укупног и одрживог развоја
друштва у целини.












Образовање које школа даје сагласно је принципима:







ETШ ″Михајло Пупин″, као школа регионалног значаја, има
мисију да својим ученицима омогући стицање квалитетних знања,
вештина и ставова – стручних компетенција ради:

Мисија школе
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Визија наше школе је да буде добро организована и
опремљена школа која нуди атрактивне образовне профиле,
препознатљива у региону као лидер образовања у подручју рада
електротехника и рачунарство.
Школа нуди савремене методе учења, укључујући и учење на
даљину, центар је иновативности и регионалне сарадње,
континуирано брине о квалитетном и стручном усавршавању
наставника.
У школи се негује позитивна и мотивишућа клима сарадње
између ученика и наставника, која доприноси развоју међусобног
разумевања и уважавања на принципима правичности и
одговорности.

Визија школе

Развојни план школе 2011- 2016.

Школски програм и Годишњи план рада школе
Циљ 1. Усаглашавање са Развојним планом

Настава и учење
Циљ 1. Унапредити квалитет наставе
Циљ 2. Побољшати техничку – материјалну основу
Циљ 3. Припремити се за увођење инклузивног
образовања

Област 1:

Област 2:

Ради остварења мисије и достизања визије у периоду до 2016.
који обухвата овај Развојни план, потребно је у наведеним кључним
областима остварити следеће циљеве:

Циљеви
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Руковођење
Циљ 1. Унапређење организације рада школе
Циљ 2. Креирање јасних процедура и поступака

Ресурси
Циљ 1. Људски капитал
Циљ 2. Материјални ресурси
Циљ 3. Развој регионалне сарадње и пројекти
Област 6:

Област 7:

ЕТОС
Циљ 1. Развијати позитивну општу климу у школи
Циљ 2. Унапредити сарадњу са локалном средином
Циљ 3. Уређење школског простора

Подршка ученицима
Циљ 1. Унапредити безбедност школе
Циљ 2. Створити подстицајно радно окружење
Циљ 3. Унапредити додатне активности

Област 4:

Област 5:

Постигнућа ученика
Циљ 1: Побољшати успех ученика
Циљ 2: Побољшати квалитет знања ученика
Циљ 3: Унапредити постигнућа на такмичењима

Област 3:

Развојни план школе 2011- 2016.
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22
14
2 сопствене, 1 отворен терен и 2 сале са приступом 50% у току дана
3

Број расположивих учионица
Број расположивих кабинета
Број расположивих радионица
Број фискултурних сала
Број библиотека/клубова
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Укупан број запослених
Број наставника
Број помоћног особља
Психолошко педагошко особље
Административно особље
Број редовних ученика
Број одељења

Регистарски број
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Место
Телефон
e-mail
Web adresa

Лична карта школе
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Школски програм садржи назив, врсту и трајање Школског програма.
Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке Школског програма.
Школски програм садржи обавезне и изборне наставне предмете и њихове обавезне и слободне садржаје.
Школски програм садржи факултативне наставне предмете и њихове садржаје.
Школски програм садржи трајање и основне облике извођења програма.
Школски програм садржи фонд часова за сваки разред.
Школски програм садржи фонд часова за сваки предмет.
Школски програм садржи начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма.
Школски програм садржи врсте активности у образовно-васпитном раду.
Школски програм садржи програмске садржаје и активности којима се остварује факултативни део Школског програма.
Факултативни део обухвата предмете којима се задовољавају интереси ученика у складу са могућностима школе.
Школски програм обезбеђује остваривање наставних планова и програма.
Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и родитеља.
Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне заједнице.
Школским програмом се на најбољи начин користе потенцијали школе.

Школски програм

Исто се односи и на Структуре и садржај Годишњег програма, који треба да буде донет у складу са Развојним планом школе и програмом
образовања и васпитања. У њему се на прецизан и оперативан начин утврђују време, место, начин и носиоци остваривања програма.
Основни показатељи испуњености наведених услова наведени су у табели 1:

У овој кључној области потребно је да на нивоу Структуре и садржаја Школски програм будe састављен у складу са Законом и садржи све
прописане садржаје. Свим елементима Школског програма треба дати одговарајући значај. Школским програмом обезбеђује се остваривање
наставних планова и програма и потребе ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе и треба да буде заснован на реалним
могућностима школе.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА

Област 1:
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Годишњи програм рада утврђује време остваривања програма образовања и васпитања.
Годишњи програм рада утврђује место остваривања програма образовања и васпитања.
Годишњи програм рада утврђује начин остваривања програма образовања и васпитања.
Годишњи програм рада утврђује носиоце остваривања програма образовања и васпитања.
Годишњи програм рада је у складу с развојним планом.
Годишњи програм рада је у складу с програмом образовања и васпитања.
Годишњи програм рада је оперативан.

Годишњи програм рада
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Урадити припреме наставника у електронској форми

Обука наставника за примену савремених наставних
метода и коришћење рачунара у настави

Формирати тим за инклузивно образовање

Израда годишњег плана о протоколарном праћењу
наставе и континуирано праћење исте.

6.

7.

8.

9.

5.

Обука наставника за коришћење Moodle апликације портал за даљинско учење
Израда планова рада наставника у електронској форми

4.

3.

2.

Р.бр.
1.

страна 7 од 22

председници стручних већа
уз подршку ПП- службе.
председници стручних већа,
управа школе,
наставници носиоци обуке
Стручна већа,
Управа школе
Председници стручних већа,
помоћници директора
Председници стручних већа,
помоћници директора
Председници стручних већа,
ПП служба,
Управа школе
ПП служба ,
директор школе
Помоћници директора и ППслужба

Одговорна особа
ПП- служба у сарадњи са
председницима стручних већа

Настава и учење
Циљ 1. Унапредити квалитет наставе
Циљ 2. Побољшати техничку – материјалну основу
Циљ 3. Припремити се за увођење инклузивног образовања

План активности:
Активност
Анкетирање наставника ради увида у постојећи ниво
знања за примену савремених метода наставе и
употребу савремених наставних средстава.
Организовати састанке стручних већа и одредити
рокове за израду припрема за час у е-форми.
Организовање обука и семинара за примену нових
наставних метода и савремених наставних средстава.

Област 2:

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Управа,ПП- служба,
наставници
Наставници

наставници

Наставници

Наставници

наставници

наставници,
подршка пп- службе
наставници

Учесници
наставници

сваке године

јануар 2012. године

континуирано

континуирано

до септембра 2012.

до септембар 2013.

континуирано

фебруар 2011.

Време реализације
децембар 2012.

Развојни план школе 2011- 2016.

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Евалуација:
Р.бр. Индикатори промена
1.
Обављена анкета.
На основу резултата анкете,
могуће планирати обим и врсту
стручних обука.
2.
Договорен рок за израду
електронских форме припрема.
3.
Одржане обуке и семинари за
примену нових наставних метода
и савремених наставних
средстава.
4.
Обучени наставници за
коришћење Moodle апликације
5.
Планови рада наставника у
електронској форми
6.
Припреме наставника у
електронској форми
7.
Обучени наставници за
коришћење рачунара у настави
Обучени наставници за примену
савремених наставних метода
8.
Формиран тим за инклузивно
образовање
9.
Побољшање квалитета кроз
праћење наставе.

02
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Увид у урађене
е-лекције
Увид у урађене
планове рада
Број припрема
Увид у урађене
припреме
Број наставника који користе
Увид у рад и
савремене наставне методе,
документацију,
учествује у стручном усавршавању сертификати
и пројектима
Доношење плана активности
Документ о
тима
именовању
Релевантни критеријуми
Писана
прописани протоколом о праћењу евиденција, увид
наставе.
у рад

Записници
стручних већа.
Семинари,
материјал са
предавања

Број наставника који има
комплетне електронске припреме.
Број наставника и број група

Број наставника који користи
Moodle апликацију
Број планова рада

Начин, поступак
Анкета

Критеријум успеха
Утврђен број наставника којима
треба обука.

до септембра 2012.
до септембра 2013.
континуирано

јануар 2012. године

Наставници
Наставници
ПП служба,
помоћници
директора
ПП служба, управа
школе
Наставници,
педагог

континуирано

до септембра 2013.

март – јун 2012.

фебруар 2011.

Време реализације
децембар 2012.

Наставници

Носиоци активности
ПП- служба у
сарадњи са
председницима
стручних већа
Председници стр.
већа, наставници
Наставници
предавачи

Табела 02а

Развојни план школе 2011- 2016.

Смањити изостајање са наставе

Побољшати квалитет знања ученика

Унапредити постигнућа на такмичењима

2.

3.

4.

03

Р.бр
1.
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Стручна већа, управа школе

Одељенска већа

Одељенске старешине

Одговорна особа
Наставници, стручна већа, пп
служба, управа школе

Постигнућа ученика
Циљ 1: Побољшати успех ученика
Циљ 2: Побољшати квалитет знања ученика
Циљ 3: Унапредити постигнућа на такмичењима

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
План активности:
Активности
Побољшати општи успех ученика

Област 3:

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Учесници
Време реализације
Ученици,наставници континуирано,
на нивоу школске
године
Ученици,наставници континуирано,
на нивоу школске
године
Ученици,наставници континуирано,
на нивоу школске
године
Ученици,наставници континуирано,
на нивоу школске
године

Табела 03

Развојни план школе 2011- 2016.

Побољшан општи успех

Смањен број изостанака

Стручно усавршавање
наставника, боља опремљеност
кабинета и радионица

Бољи успех на такмичељима

Р.бр

1.

2.

3.

4.

03

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Евалуација:
Индикатори промена
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Начин, поступак,
техника
Поправљен општи успех одељења ЧОС,
(стање на крају године у односу на Рад ПП службе
полугодиште) за 25%
Смањен број изостанака одељења Дневници рада,
(друго полугодиште у односу на статистике
прво) за 25%
Бољи успех на завршном –
Дневници рада,
матурском испиту у односу на
статистике,
претходне генерације
записници,
инвентарне
листе
Регионална и републичка
Рад са
такмичења – пласман унутар
талентима,
прва 3 места
додатне
активности

Критеријум успеха

Стручна већа,
управа школе

Одељенска већа и
старешине,
пп служба
Стручна већа,
управа школе

Одељенска већа,
ПП служба

Носиоци активности

континуирано,
на нивоу школске
године

континуирано,
на нивоу школске
године
континуирано,
на нивоу школске
године
континуирано

Време реализације

Табела 03a

Развојни план школе 2011- 2016.

Увести Кодекс понашања наставника

Увести каријерно вођење и саветовање

Увести форум Ученичког парламента

Унапредити размену ученика кроз регионалне
пројекте
Сарадња са релевантним установама на
промоцији репродуктивног здравља,
равноправности полова и хуманих односа

5.

6.

7.

8.

9.

Поправка и активирање школског разгласа
Организовање избора најбољег одељења

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
План активности:
Активности
Јачање већ формираних тимова у оквиру
пројекта «Школе без насиља»
Израда плана функционисања и финансирања
физичког обезбеђења у школи
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Помоћник директора, ПП служба,
наставници
Web секција, Представници
парламента
Наставници носиоци пројекта,
Управа школе
ПП служба у сарадњи са Домом
здравља и Центром за социјални
рад

Задужени наставници
Одељенске старешине у сарадњи
са Управом и ПП службом и УП
Управа, Наставничко веће

Директор, Савет родитеља,
Школски одбор

Одговорна особа
ПП служба

Подршка ученицима
Циљ 1. Унапредити безбедност школе
Циљ 2. Створити подстицајно радно окружење
Циљ 3. Унапредити додатне активности

3.
4.

2.

Р.бр
1.

04

Област 4:

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Децембар 2013.
Мај сваке школске
године
Септембар 2012.

Јун 2012. године

Време реализације
континуирано

Ученици, ПП служба,
наставници,
релевантни центри

Ученици,
Наставници
Ученици, наставници

Континуирано

Континуирано

Септембар 2012.

Ученички
Парламент,Наставници
Ученици, наставници
Kонтинуирано

Директор, Савет
родитеља, Школски
одбор
Наставници и ученици
Наставници и ученици

Учесници
Наставници

Табела 04

Развојни план школе 2011- 2016.

Развијен такмичарски дух међу
одељењима

Израђен кодекс понашања
наставника

Увођење каријерног вођења и
саветовања
Уведен форум школског
парламента
Размена ученика

Одржавање постојеће сарадње

5.

6.

9.

8.

7.

Критеријум успеха

Учешће у
пројектима
документација

Документација,
анкете
Документација

документација

документација

Ефикасна
комуникација

Начин, поступак,
техника
Посматрање,
документација
Документација

страна 12 од 22

Број ученика у пројектима
размене
Број одржаних предавања

Боља информисаност ученика

Боља комуникација између
наставника и ученика,
наставника и наставника
Лакши избор професије

Бољи успех у свим одељењима

Тимови који ефикасно
Смањен број насилних ситуација
функционишу
Осмишљен план функционисања Школа има своје обезбеђење
и финансирања физичког
обезбеђења у школи
Активиран разглас у школи
Боља информисаност

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Евалуација:
Индикатори промена

4.

3.

2.

1.

Р.бр

04

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Време реализације

Континуирано

континуирано

континуирано

континуирано

децембар 2014.

Управа школе,
Континуирано
Ученици,наставници
Ученици, ПП служба, Континуирано
наставници,
релевантни центри

ученици и
наставници
Школски парламент

Помоћници
директора и
дежурни наставник
Одељенске
старешине, ППслужба и управа
Наставници и
ученици

Запослени у школи, Континуирано
родитељи
Директор,
Јун 2012. године
Школски одбор

Носиоци активности

Табела 04a

Развојни план школе 2011- 2016.

5.

страна 13 од 22

Оформити WEB редакцију (за постављање вести и
Помоћник директора за стручну
обавештења, праћење догађаја и активности
наставу и група наставника
школе (такмичења, посете, пројекти...))
Оформити WEB секцију као подршку WEB Стручно веће, наставници носиоци

4.

Директор

Одговорна особа
Управа школе

Помоћ ученицима код којих је утврђен тежак Директор
материјални положај (куповина књига, плаћање Ученички парламент
екскурзије и сл.) средствима из Ученичке задруге и Савет родитеља
донацијом од Савета родитеља

ЕТОС
План активности:
Активности
Организовање ваншколских, тј. ваннаставних
активности за наставнике. Нпр. заједнички излети.
Побољшање система мотивације израдом
Правилника о награђивању наставника

ЕТОС
Циљ 1. Развијати позитивну општу климу у школи
Циљ 2. Унапредити сарадњу са локалном средином
Циљ 3. Уређење школског простора

3.

2.

Р.бр
1.

05

Област 5:

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Време реализације
Континуирано, бар
једном годишње
До јуна 2012.године

Група наставника

До септембра 2012.

Стручна комисија,
Секретар школе,
Шеф рачуноводства,
председнице
синдиката.
Ученички
Континуирано
парламент, ППслужба, Савет
родитеља и
наставници
Група наставника
До децембра 2012.
Група ученика
године

Учесници
Наставници

Табела 05

Развојни план школе 2011- 2016.

8.

7.

6.

Промоција образовних профила, медијска
кампања – сајам образовања

страна 14 од 22

Изабрани наставници

редакцији (дизајнирање и одржавање школског
сајта, постављање обавештења - распоред часова,
годишњи план рада школе, распоред пријема
одељенских
старешина, распоред допунских,
додатних или часова за консултације, распоред
контролних и писмених задатака, формирање и
одржавање портала за образовање (са градивом у
електронској форми)
Проширити делокруг рада на:
1. Facebook - званична група
2. Twitter
3. YоuTube –канал
4. Internet радио
Отворити додатне активности за основце
Помоћник директора за стручну
(7. и 8. разред) уз одговарајућу кампању по
наставу и група наставника
школама
Семинар за наставнике основних школа ради
Управа школе, стручна већа
упознавања са потенцијалима школе

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Наставници и
ученици

наставници

Наставници,
Ученици

Група ученика

Јануар 2012. (ако
буде интереса,
сваки наредни)
Једном у години

До фебруара 2012.

године

Развојни план школе 2011- 2016.

Оформљена WEB секција
Квалитет школског сајта,
следећим активностима:
број и активност ученика
a) Постављање и редовно
ажурирање вести и обавештења
b) Испраћени сви догађаји и
активности школе
c) Редизајниран и ажуран школски
сајт
d) Постављена на сајт школе сва
документа од значаја за рад школе
e) Формиран портал за образовање

5.

Секција,
ваннаставне
активности

Увид у број
посетилаца

страна 15 од 22

Посећеност сајта школе

Конкретно пружена помоћ Документација
ученицима

Оформљена WEB редакција

3.

2.

4.

Начин, поступак,
техника
Подигнут ниво толеранције Анкета
и међусобног разумевања
између наставника
Усвојен правилник
Увид

Критеријум успеха

Излети, посета позоришту
Заједничке акције, екскурзије
Тимски рад
Донесен правилник о награђивању
наставника
Помоћ ученицима слабијег
материјалног стања

ЕТОС
Евалуација:
Индикатори промена

1.

Р.бр

05

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Група наставника
Група ученика

Директор
ПП служба
Наставници
Председници
синдиката и управа
Савет родитеља,
Школски одбор и
Ученички парламент
Група наставника
Група ученика

Носиоци активности

До јуна 2012.
Д) До септембра
2013.
До септембра 2012.

Стални процес

До јуна 2013.

Бар једном годишње

Време реализације

Табела 05a

Развојни план школе 2011- 2016.

8.

7.

6.

f) Проширен делокруг рада на:
 FACEBOOK
 TWITER
 YOU TUBE – канал
 INTERNET радио
Основци активно учествују у раду
јуниорске секције ″Електропионир″ у
школи – секцију воде ученици школе
уз подршку наставника
Наставници основних школа (физика,
информатика и сл.) долазе у школу
ради стручног усавршавања
Медијски добро промовисана школа

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Документација

анкета

Ваннаставне
активности

страна 16 од 22

Већи број уписаних ученика

Број наставника

Број ученика, резултати

Управа,
наставници

До септембра 2012.

Јануар 2012. (ако
буде интереса,
сваки наредни)
задужени Континуирано

Група наставника

Група наставника
Група ученика

Развојни план школе 2011- 2016.

Израда уређаја на практичној настави

Набавка недостајуће опреме за кабинете:
 Телекомуникација (телефонска централа),
 Мехатронике (пнеуматика)
 Мултимедија (аудио опрема)
 Општеобразовних предмета
 Други кабинет за ОЕТ 1
 Обновљиве изворе енергије
 Електричне машине са аутоматским
управљањем ЕМП

3.

4.

2.

06

Р.бр
1.

Ресурси
Циљ 1. Људски капитал
Циљ 2. Материјални ресурси
Циљ 3. Развој регионалне сарадње и пројекти

РЕСУРСИ
План активности:
Активности
Стручно и професионално усавршавање
наставника
Уређење школског дворишта и ходника

Област 6:

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Учесници
наставници

страна 17 од 22

Техничко особље,
ученици
Стручно веће за практичну наставу, Стручно веће и пом.
помоћник директора за праксу
директора за
практичну наставу
Директор, стручна већа
Управа школе и
Стручна већа

Управа школе, стручна већа

Одговорна особа
Стручна већа, Управа школе

Наредних 5 година
(процес)

Наредних 5 година
(процес)
Наредних 5 година
(процес)

Време реализације
континуирано

Табела 06

Развојни план школе 2011- 2016.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

страна 18 од 22

континуирано

Континуирано

континуирано

континуирано

континуирано

Континуиран
процес- 5 година

континуирано

до краја 2016.

Континуиран
процес

Развојни план школе 2011- 2016.

Израда нових макета за извођење лабораторијских Председници стручних већа, стручна Наставници
вежби. Набавка нове опреме
већа, наставници лабораторијских
стручне наставе са
вежби, помоћници директора
вежбама и
наставници
практичне наставе
Реализација пројекта мини ветро-соларне
СВ Енергетике,
СВ Енергетике, ПДС
електране
Управа школе
Умрежавање рачунара у кабинетима и на нивоу
Стручна већа, наставници
наставници
школе
Обезбеђивање материјалне подршке односно
Директор,Помоћници директора
Група наставника
анимирање сарадње са–субјекатима локалне
заједнице (јавна предузећа и приватна предузећа).
Унапредити сарадњу кроз пројекте и размену
Стручна већа, управа школе
Група наставника,
ученика са СЕТУ ″Михајло Пупин″ - Македонија
група ученика
Унапредити сарадњу кроз пројекте и размену
Стручна већа, управа школе
Група наставника,
ученика са Техничким школским центром – Крањ,
група ученика
Словенија
Унапредити сарадњу кроз пројекте и размену
Стручна већа, управа школе
Група наставника,
ученика са Техничко школом – Секешфехервар,
група ученика
Мађарска
Унапредити сарадњу кроз пројекте и размену
Стручна већа, управа школе
Група наставника,
ученика са Техничком школом – Сибиу, Румунија
група ученика
Сарадња са градском Агенцијм за енергетику
Стручно веће енергетике, управа
Наставници,
школе
ученици

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Набављена опрема за кабинете
(опремљен бар по један кабинет
из сваког већа)
Нове макете за извођење
лабораторијских вежби.

Реализован пројекат мини ветросоларне електране
Умрежено што више рачунара

Материјална подршка односно
анимирана сарадња са
субјекатима локалне заједнице.

4.

6.

8.

7.

5.

3.

2.

Наставници користе стечена
знања са стручних усавршавања.
Уређено школско двориште и
ходници у згради, формирана
секција за уређење школског
простора
Израђени уређаји на практичној
настави

РЕСУРСИ
Евалуација:
Индикатори промена

1.

Р.бр

06

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Начин, поступак,
техника
Увид, праћење

Увид у
документацију
Документација

Документација

Увид,
документација

страна 19 од 22

Више материјалних средстава

Увођење истраживачког начина
рада
број умрежених рачунара

Ефикасније извођење
лабораторијских вежби

Увид,
документација

кабинета Увид, техничка
документација

Ефикаснија обука ученика за рад
на истим

Боља опремљеност
практичне наставе

Ученици и запослени задовољни Увид
изгледом школских ходника и
дворишта

Бољи квалитет наставе.

Критеријум успеха

Време реализације

Управа

Група наставника

Стручна већа,
наставници лаб.
вежби
Стручно веће

Ученици са
наставницима
практичне наставе
Управа школе

Континуирано

До краја 2016.
године
Наредних 5 година

Континуирано

Континуирано

Континуирано

ПП служба, управа континуирано
школе
Техничко
особље, Континуирано
ученици

Носиоци активности

Табела 06а

Развојни план школе 2011- 2016.

Настављена активна сарадња са
Техничким школским центром –
Крањ, Словенија
Настављена активна сарадња са
Техничком школом –
Секешфехервар, Мађарска
Настављена активна сарадња са
Техничком школом – Сибиу,
Румунија
Активности у сарадњи са
градском Агенцијом за
енергетику

10.

13.

12.

11.

Настављена активна сарадња са
СЕТУ ″Михајло Пупин″ Македонија

9.

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Размена,
сарадња на
пројекту
Размена,
сарадња на
пројекту
Размена,
сарадња на
пројекту
Стручна
предавања,
пројекти

Размена,
сарадња на
пројекту

страна 20 од 22

Резултати, број ангажованих
наставника

Размена ученика, заједнички
пројекти у области–
микроконтролери и
аутоматизација
Размена ученика, заједнички
пројекти у области–
мехатроника
Размена ученика са трогодишњих
образовних профила, спортски
сусрети
Размена ученика, заједнички
пројекти у области роботике
Стручно веће
енергетике

Група наставника,
ученици

Група наставника,
ученици

Група наставника,
ученици

Група наставника,
ученици

континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Развојни план школе 2011- 2016.

РУКОВОЂЕЊЕ
Евалуација:
Индикатори промена

06

2.

1.

Р.бр

Uprava, секретар школе

Одговорна особа
Управа

страна 21 од 22

Начин, поступак,
техника
Анализа слабости у организацији Урадити нову организациону Документација,
рада
шему
SWOT анализа
Број дефинисаних и
Ефикаснија организација рада,
документација
организационо боље уређених
квалитетно обављање посла
поступака и процедура

Критеријум успеха

Дефинисање јасних процедура и поступака

2.

07

Р.бр
1.

Руковођење
Циљ 1. Унапређење организације рада школе
Циљ 2. Креирање јасних процедура и поступака

РУКОВОЂЕЊЕ
План активности:
Активности
Унапређење организације рада школе

Област 7:

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

школе, континуирано

До септембра 2012.

Управа школе
Управа
секретар

Време реализације

Табела 07a

Континуирано

Време реализације
До септембра 2012.

Носиоци активности

Учесници
Управа школе,
стручни сарадници,
наставници
Uprava, секретар
школе

Табела 07

Развојни план школе 2011- 2016.

Развојни план школе 2011- 2016.
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Ана Лојаничић-Фехер
Весна Пругић-Милеуснић
Зорица Бабић
Петар Добановачки
Драган Јованов
Здравко Мајсторовић
Марко Челар
Слободан Станишић
Мирослав Цвијановић

Развојни план ЕТШ ``Михајло Пупин`` је настао као резултат рада представника свих интересних група: родитеља, ученика, наставника и локалне
заједнице. Текст развојног плана сачинио је Школски тим за развојно планирање у саставу:

Електротехничка школа „Михајло Пупин“

