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ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
Бр: 611-04-91/22-3/1 
Дана: 28.01.2022. год. 
Ужице 
 
            На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања ( „СЛ.гласник РС. број 
88/2017,27/2018,10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 27. Статута Техничке школе, Школски одбор 
Техничке школе Ужице на својој седници која се одржава дана 28.01.2022.године доноси 

 

Статут  
о изменама и допунама Статута Техничке школе 

 
Члан 1. 

 
У члану 30. Статута Техничке школе који је усвојен на седници Школског одбора од 19.02.2018. 

дел. број 611-04-172/18 и измена и допуна Статута које су донете на седницама  Школског одбора од 
27.02.2018. године, дел.број 611-04-217/2018 од 01.11.2018.године дел. број  611-04-1195/18-2 од 
05.07.2019.године, дел. број 611-04-710/19-2 и на седници Школског одбора одржаној  
31.10.2019.године  дел. број  611-04-1003/19-2 ( удаљем тексту Статут) , тачки 30.2. алинеје 6 и 7 се 
бришу. 

Члан 2. 
 
У члану 36. Статута додаје се тачка 36.12. која гласи 
Стручни органи, тимови и педагошки колегијум старају се о обезбеђивању и унапређењу 

квалитета образовно-васпитног рада школе; прате остваривање школског програма; старају се о 
остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција; вреднују резултате рада 
наставника и стручних сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика, предузимају мере за 
јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна 
питања образовно-васпитног рада. 
 
 

Члан 3. 
Иза члана 47. Статута додаје се наслов 

НАДЛЕЖНОСТ, ОДГОВОРНОСТ  И НАЧИН РАДА ТИМОВА  

и чланови 47а, 47б, 47в, 47г, 47ђ. и 47е.  који гласе: 

Члан 47а. 
47а.1. Тимови раде у седницама и састају се према утврђеном плану рада који је саставни део 

Годишњег плана рада. 
47а.2. Седнице тима  сазива и њима руководи руководилац Тима кога из редова чланова тима  

именује Директор, а у одсуству руководиоца,  његов заменик, кога из редова чланова тима  именују 
чланови Тима. 

47а.3.Тим  може радити и пуноправно одлучивати ако седници присуствује већина чланова 
тима. Одлуке на седницама се доносе већином гласова од присутних чланова Тима 

47а.4. Ако седници не присуствује већина из тачке 3. овог члана, седница се одлаже, а 
руководилац је дужан да у року од три дана закаже нову  седницу. 
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47а.5. О раду  Тима се води и потписује  записник. Записник води руководилац тима или други 
члан тима кога одреди Тим. Записник се чува у електронском облику на школској електронској 
платформи.  

47а.6. За свој рад Тим је одговоран директору и Наставничком већу. 

TIM ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Члан 47б. 
Тим за инклузивно образовање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа утврђених чланом 131. Закона о  основама система образовањ а и васпитања  обавља посебно 
следеће послове: 
- доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији; 
- разматра покренуте иницијативе за утврђивање права на ИОП1, ИОП2 или ИОП3 и доноси одлуке о 

њиховом прихватању (неприхватању) и предлаже њихово  доношење;  
- ученику којем је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу, 

ризика од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању 
и васпитању, обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека утврђује предлог 
индивидуалног образовног плана који се заснива на прилагођавању начина рада и услова у којима 
се изводи образовно-васпитни рад (ИОП1), прилагођавању измени садржаја образовно васпитног 
рада, исхода и стандарда постигнућа (ИОП2) и обогаћивању и проширивању садржаја образовно-
вспитног рада (ИОП 3) за дете и ученика којима је потребна додатна подршка у образовању и 
васпитању у зависности од његових способности и могућности; 

- ИОП доставља Педагошком колегијуму на усвајање и даје сагласност на његову даљу примену, 
измену и допуну или престанку потребе за ИОП-ом на основу вредновања; 

- у случају потребе израђује пројекте који су у вези са програмом индивидуализације; 
- прати реализацију школског програма и индивидуалног образовног плана; 
- обавља и друге послове у складу са законом и одлукама директора Школе. 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Члан 47в. 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

- доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији; 
- припрема програм заштите у складу са специфичностима установе и утврђеним мерама за 

унапређивање на основу анализе стања; 
- информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности 

тражења подршке и помоћи од тима за заштиту; 
- учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за превенцију 

и интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања; 
- предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и 

доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и 
занемаривања; 

- укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 
- прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће предлоге 

директору; 
- спроводи анкету о насиљу у школи и о резултатима анкете информише Наставничко веће; 
- сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради 

свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
- води и чува документацију; 
- извештава стручна тела и орган управљања. 
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ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Члан 47г. 
Тим за самовредновање: 

- доноси  план рада и извештај о његовом извршењу; 
- врши анализу:  

1) евиденције и педагошке документације установе, програма образовања и васпитања, 
годишњег плана рада и развојног плана рада установе; 

2) базе података у оквиру јединственог информационог система просвете и других извора 
података; 

3) резултата праћења различитих активности у установи, а посебно посматрања часова у 
школи;  

4) прикупљених података из спроведених истраживања у установи и на нивоу система 
образовања и васпитања и других релевантних пoдaтaкa; 

5) ефеката реализованих активности у пројектима; 
6) разговора, стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета и других 

аналитичко-истраживачких активности за које се процени да су неопходне;  
7) постојећих извештаја о вредновању квалитета рада установе. 
Тим за самовредновање прикупља, анализира и обрађује податке који се односе на предмет 

самовредновања и врши процену квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података. 
Након извршеног самовредновања, Тим за самовредновање прикупља, анализира и обрађује податке 
који се односе на предмет самовредновања и врши процену квалитета предмета самовредновања на 
основу обрађених података. Након извршеног самовредновања, тим за самовредновање сачињава 
извештај о самовредновању, предлог мера за побољшање у области самовредновања и доставља га 
директору установе. 

Извештај о самовредновању квалитета рада Школе, подноси руководилац тима за кључну 
област Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору најмање једном годишње.    

Спољашње вредновање рада Школе, обавља се стручно-педагошким надзором Министарства 
просвете и од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

Члан 47д. 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа, обавља посебно следеће послове:  
- доноси план рада и извештај о његовој реализацији,  
- делује према одредбама Правилника о стандардима квалитета рада установе (Сл. гласник РС – 

Просветни гласник бр. 14/18), 
- на основу предлога мера датих Годишњим планом рада школе за школску годину Тим је дужан да 

прати оствареност циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, да прати циљевe и 
задатакe дефинисане планом рада, Развојним планом школе и акционим планом након процеса 
самовредновања.  

Чланови Tима су дужни да у континуитету сарађују са Стручним активом за школско развојно 
планирање, Стручним активом за развој школског програма и Тимом за самовредновање у реализацији 
активности праћења, вредновања и самовредновања и израде нових докумената у области школског 
развојног планирања  

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Члан 47ђ. 
Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова који су 

потребни свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено укључивање и запошљавање – 
припрема за живот, стога Тим има задатак да: 



 
                                                                                                                         Техничка школа, Ужице 

© Техничка школа Ужице                                                                                                                                                                  Страна 4 од 5 

 

- упознаје наставника са међупредметним компетенцијама у оквиру законских оквира; 
- анализира годишње и оперативне планове – утврди однос планираних и реализованих 

међупредметних компетенција, као и евалуацију истих; 
- утврди број наставника који су похађали семинаре и обуке за међупредметну повезаност – интерна 

обука и семинари; 
- доприноси размени искустава међу наставницима о реализацији међупредметне повезаности 

(предности, потешкоће, недоумице); 
- утврди анализом утицај међупредметне повезаности на индивидауални развој ученика и развој 

њихове предузетничке способности; 
- доноси план рад и подноси извештај о свом раду директору, Педагошком колегијуму и 

Наставничком већу. 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Члан 47е. 
Професионални развој јесте процес унапређивања вештина и компетенција наставника у циљу 

унапређивања квалитета наставе, учења и постигнућа ученика. Професионални развој је дугорочан, 
интегративни процес током којег се, кроз учење, практичан рад и истраживачку делатност, развијају и 
унапређују знања, вештине и способности појединца. 

Тим за професионални развој: 
- доноси план  рад и извештај о раду доставља органима школе; 
- предлаже план стручног усавршавања запослених на пословима образовања и васпитања; 
- уз ментора, доприноси усавршавању приправника и пружи помоћ за полагање стручних испита;  
- организује и припрема интерне и екстерне обуке;  
- прати реализацију стручног усавршавања запослених на пословима образовања и васпитања; 
- доставља податке члану Педагошког колегијума одређеног за праћење остваривања плана стручног 

усавршавања установе који о томе два пута годишње извештава директора; 
- доставља податке директору за Извештај о стручном усавршавању запослених на пословима 

образовања и васпитања са анализом резултата примене стечених знања и вештина који директор 
подноси Наставничком већу у јуну месецу; 

- предлаже критеријуме за вредновање стручног усавршавања које предузима школа у оквиру својих 
развојних активности. 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 
 

Члан 47ж. 

Циљ рада Тима за каријерно вођење и саветовање (у даљем тексту: Тим за КВиС) је допринос развоју 
младих и њихове запошљивости кроз одржив механизам сарадње за каријерно вођење и саветовање. 
С друге стране, кроз активности промоције школе ученицима завршних разреда основних школа које 
ће се одвијати у току целе школске године, приближиће им се занимања која им наша школа нуди и 
биће упознати с тим шта могу после завршетка средње школе.Тим за КВиС ће се бавити унапређењем 
система каријерног информисања средњошколаца о разним занимањима.  

Тим за КВиС: 

1) учествује у припреми дела Школског програма и дела Годишњег плана рада школе који се 
односи на активности каријерног вођења и саветовања и прати њихово остваривање; 

2) организује и спроводи активности саветовања, информисања и обучавања за вештине 
управљања каријером у складу са Стандардима и кроз међупредметно повезивање исхода и садржаја 
различитих предмета; 
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3) обавља активности ради распоређивања ученика за учење кроз рад, у складу са правилником 
којим се уређује распоређивање ученика за учење кроз рад; 

4) континуирано прати задовољство и мотивацију ученика и послодаваца током учења кроз рад; 

5) оснажује и подржава ученика у идентификовању и документовању (у даљем тексту: портфолио) 
искуства и користи од учења кроз рад као и посебних постигнућа и успеха, и подстиче ученика да на 
основу искуства учења кроз рад планира и поставља даље циљеве каријерног развоја; 

6) процењује и вреднује програм каријерног вођења на основу остварености исхода вештина 
управљања каријером, у складу са Стандардима; 

7) остварује сарадњу са другим тимовима у школи, Привредном комором, Националном службом 
за запошљавање, привредним субјектима и високошколским установама у процесу планирања 
активности каријерног вођења и саветовања и развија мрежу спољних сарадника и организација, ради 
усмеравања ученика према индивидуалним потребама и у њиховом најбољем интересу; 

8) сарађује са тимом за професионалну орјентацију основне школе ради успостављања 
континуитета пружања услуга каријерног вођења и саветовања и информисања ученика и њихових 
родитеља o могућностима школовања на образовним профилима у дуалном образовању, условима и 
контексту у којем се реализује учење кроз рад код послодавца. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 4. 

Ове измене и допуне  су саставни део Статута. 
 

Члан 5. 
 
Овај Статут о изменама Статута ступа на снагу и примењује се у року од 8 дана од дана објављивања на 
огласној табли Школе. 
 

Председник Школског одобра  
 

Татјана Старчевић,с.р. 
 
 
Објављено на огласној табли Школе дана 28.01.2022. год. 
Измене Статута ступиле на снагу дана 05.02.2022. год. 

 
секретар школе Снежана Матић,с.р. 
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