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Трећа измена и допуна Школског програма Техничке школе у Ади за период 2016/17. до 2019/20.г

ДОПУНА ЦИЉA ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Техничка школа у Aди у школској 2018/2019. години је поставила циљ
За верификацију следеће образовне профиле:
• Електротехничар информационих технологија
• Техничар мехатронике
• Техничар роботике
За реверификацију следеће образовне профиле:
• Електротехничар рачунара
• Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина
• Оператер машинске обраде - дуално
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ДОПУНА И ИЗМЕНА ПРОГРАМА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА
ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
ЧАС ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ
Одредбама Закона о војној, радној и материјалној обавези прописано је да и ученици средњих школа припадају оној категорији,
грађана који треба да стекну знања и вештине за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стањa. Иницијатива зато има за
циљ да се створе услови да ученици завршних разреда средње школе стекну основна знања системa одбране, да сe упознају са својим
правима и обавезама, као и да развију свести потреби одбране земље и значају неговања патриотских осећања.
Планирано је да се теме (11) реализују факултативно током четири часа одељенскe старешине и да буду груписане на следећи начин:
• час 1. – Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије; Војна обавеза у Републици
Србији; Радна и материјална обавеза у Републици Србији;
• час 2. – Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка спремност – предуслов за војни
позив;
• час3. – Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; бојни отрови, биолошка и запаљива средства;
Цивилна заштита;
• час 4. – Тактично-технички зборови.
Ова активностсе организује већ у другом полугодишту 2018/2019 године са бар два часа.
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ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Садржај

Активности

Носиоци

Време

Преглед молби за упис ради
преквалификације и
доквалификације

Предлагање броја за упис ванредних
ученика за шк. 2018/2019. годину

август 2018. г.

Молба за давање сагласност на упис
ученика за преквалификацију и
доквалификацију

Прибављање сагласности Школског одбора
Допис Националном савету мађарске
националне мањине,
Допис Покрајинском секретаријату за
образовање, прописе, управу и нац.мањиненац.заједнице
Доношење одлуке и решења

Школски одбор,
Тим за преквалификацију и
доквалификацију и образовање
одраслих
Школски одбор,
Директор,
Секретар

Наставничко веће, Директор

октобар 2018.године
новембар 2018. г.

Тим за преквалификацију и
доквалификацију и образовање
одраслих
Наставници
Тим за преквалификацију и
доквалификацију и образовање
одраслих

током школске
2018/2019. г.

Упис лица на преквалификацију и
доквалификацију
Признавање испита
Припремни рад са ванредним
ученицима
Испити ванредних ученика

Организација консултација за ванредне
ученике
Преузимање пријава испита ванредних
ученика

Именовање комисија за полагање испита
ванредних ученика
Израда распореда испита за ванредне
ученике
Организација и обављање испита ванредних
ученика
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Тим за преквалификацију и
доквалификацију и образовање
одраслих
Директор
Наставници – чланови испитних
комисија

септембар 2018. г.

септембар 2018. г.
новембар 2018. г.
јануар 2019. г.
март 2019. г.
мај 2019. г.
јул 2019. г.
октобар 2018. г.
децембар 2018. г.
фебруар 2019. г.
април 2019. г.
јун 2019. г.
август 2019. г.
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Израда и разматрање ценовника
обуке за руковаоца CNC глодалице

Предлагање ценовника
Доношење ценовника

Директор
Шеф рачуноводства
Организатор практичне наставе
Школски одбор

септембар 2018.г.

Избор кандидата - лица за упис на
програм обуке за руковаоца CNC
глодалице, израда плана извођења
обуке (распореда)

Упис кандидата
Израда плана извођења обуке

септембар 2018.г.

Извођење обука за руковаоца CNC
глодалице

Организовање рада са полазницима обука

Директор
Секретар
Тим за преквалификацију и
доквалификацију и образовање
одраслих,
Лица ангажована у образовању
одраслих, представници предузећа
Директор
Лица ангажована у образовању
одраслих

Издавање образаца јавних исправа и Провера матичних књига, записника,
уверења за руковаоце CNC
дневника остваривања програма и
глодалице
евиденција о лицима ангажованим у
образовању одраслих, сведочанстава,
диплома/уверења
Израда и разматрање ценовника
Предлагање ценовника
обуке закројење и шивење одеће
Доношење ценовника

Тим за преквалификацију и
доквалификацију и образовање
одраслих,
Лица ангажована у образовању
одраслих Директор
Директор
Шеф рачуноводства
Организатор практичне наставе
Школски одбор

од октобра 2018. до
априла 2019. г.

Избор кандидата - лица за упис на
програм обуке за кројење и
шивење, израда плана извођења
обуке (распореда)

Директор
Секретар
Тим за преквалификацију и
доквалификацију и образовање
одраслих,
Лица ангажована у образовању
одраслих

почетком другог
полугодишта школске
2018/2019.г.

Упис кандидата
Израда плана извођења обуке
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од октобра 2018. до
априла 2019. г.

новембар 2018.г.
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Извођење обуке за кројење и
шивење

Организовање рада са полазницима обука

Издавање образаца јавних исправа и Провера матичних књига, записника,
уверења за кројење и шивење
дневника остваривања програма и
евиденција о лицима ангажованим у
образовању одраслих, сведочанстава,
диплома/уверења

Директор
Лица ангажована у образовању
одраслих

од марта 2019.г.

Тим за преквалификацију и
доквалификацију и образовање
одраслих,
Лица ангажована у образовању
одраслих Директор

након успешно
савладаног програма
обуке

Балинд Жужана, координатор
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ
ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

Циљеви
Заштита од свих облика
дискриминације и понашања
којим се вређа углед, част или
достојанство личности

Превентивне активности
- Правовремено реаговање и
обезбеђивање заштите учесника у
образовању од сваког облика
дискриминаторног понашања које се
непосредно врши, смиривање
дискриминаторног лица, извршиоца
дискриминације, посматрача и
санкционисање

Одговорна лица
- Наставници
-Дежурни наставници
-Одељенски старешина
-Стручни сарадници

- Упознавање запослених и ученика са
појмом дискриминације, видовима
дискриминаторног понашања и мерама
којима се санкционише дискриминација

-Стручни сарадници
- Наставници грађанског
васпитања
- Одељенске старешине

-Упознавање родитеља са појмом
дискриминације и видовима
дискриминаторног понашања и њиховом
одговорношћу, на родитељским
састанцима и Савету родитеља

- Стално праћење и евидентирање врста
и учесталости дискриминаторног
понашања, вредновање, анализа и
извештавање органа установе о
ефектима програма превенцијe
дискриминације
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Време реализације
-Током целе школске године

-Током првог полугодишта

-Одељенске старешине
-Директор

-Током првог полугодишта

- Одељенске старешине
-Дежурни наставници
-Психолог

-Током целе школске године
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Прихватање рaзличитости и
промоција школских правила

Обезбеђење простора у коме
бораве ученици унутар школе и у
њеном непосредном окружењу

- Стручно усавршавање запослених ради
унапређивања компетенција за
промовисање и развијање културе
људских права, толеранције итд.
- Истакнута правила у школи

-Директор школе
-Наставници
-Стручни сарадници
-Секретар
- Кординатор Тима за заштиту
од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања

-Током првог полугодишта

-Држање предавања и радионица на
тему дискриминације и прихватања
различитости на часовима одељенског
старешине, грађанског васпитања и
верске наставе

-Одељенске старешине
-Наставник грађанског
васпитања
-Наставник верске наставе
-Стручни сарадници

-Током школске године

-Укључивање МУП-а, Центра за
социјални рад и Дома здравља у
организовање предавања на тему
дискриминације и прихватања
различитости

-Директор школе
- Стручни сарадници

- Додатна подршка и укључивање
ученика из мањинских и осетљивих
друштвених група, ученика са сметњама
у развоју и њивових родитеља у живот
школе
-Обезбеђивање обавезног дежурства
наставника за време школског одмора,
проширење мреже посматрачких камера,

-Одељенске старешине
-Наставници
-Стручни сарадници
-Библиотекарка

-Током школске године

-Директор
-Дежурни наставници

-Током целе школске године
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-Током школске године
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Обезбеђивање коришћења
спортских терена установе
Промоција Етичког Кодекса у
школском спорту, на спортским
активностима и промоција
мултикултуралности

закључавање капија
-Ваннаставне активности из следећих
спорских грана: кошарка, рукомет, мали
фудбал, атлетика, одбојка, стони тенис
-На часовима физичког вапитања
упознати ученикe са Кодексом
понашања спортских тимова школе и
понашања у оквиру других спортских
активности

- Професори физичког
васпитања

-Током школске године

-Професори физичког
васпитања
-Представници Ученичког
парламента

-Током школске године

-Наставници
-Библиотекарка
-Предметни наставници
-Ученички парламент
-Наставници матерњег језика

-Током целе школске године

-На спортским данима у школи где
учествују сви разреди са екипама у
различитим спортским гранама
-Јесењи и пролећни крос

Организовање разних других
активности

- У току дечје недеље организовати
активности на тему мултикултуралности
- Организовање секција, разних
хуманитарних акција и културних
програма

Психолог школе
Месарош Мерима
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ДОПУНА ПРОГРАМА ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА ЗА ШК.2018/2019.ГОДИНУ

Стручни активи

4 годишње образовање

Датум
1.разред

Машинство
Отворена врата ФТН и ПМФ
Безгранични пројекат -Мађарска
"Берегсаси Пал" Гимназија Дебрецен
Сајам образовања -Путокази Н.С.
Безгранични пројекат -Мађарска
стручна шк."Мóravárosi" из Сегедина
Безгранични пројекат -Мађарска струч.
школа "Секељ Михаљ" из Сарваша
Безгранични пројекат -Мађарска
"Тан Карољ"Еко-Стручна
ш.Будимпешта
Отворена врата В.Т.Ш. Суботица
Сајам Технике Београд
Електротехника
Отворена врата ФТН и ПМФ
Безгранични пројекат -Мађарска
"Берегсаси Пал" Гимназија Дебрецен
Посета Север Суботица

3.разред

4.разред
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

март

x

x

x

x

мај
4.квартал

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

октобар
новембар
децембар
март
март
2. полугод.
март
мај, јун
март

2.разред

3 годишње образовање

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
октобар
новембар
децембар
март

x
x

x
x

10

1.разред

2.разред

3.разред

x

x

x
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Сајам образовања - Путокази Н.С.
Безгранични пројекат Мађарска,
стручна
школа "Секељ Михаљ" из Сарваша
Безгранични пројекат -Мађарска
стручна шк."Мóravárosi" из Сегедина
Безгранични пројекат -Мађарска
"Тан Карољ"Еко-Стручна
ш.Будимпешта
Отворена врата В.Т.Ш. Суботица
Сајам Технике Београд
Грађевинарство
Отворена врата ФТН и ПМФ
Безгранични пројекат -Мађарска
"Берегсаси Пал" Гимназија Дебрецен
Отворени дани Факултета Суботица
Сајам образовања - Путокази Н.С.
Посета ФИМ-а Кањижа
Сајам Грађевине - Београд

март

x

x

x

x

март

x

мај, јун
март
2. полугод.
март

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

март

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

мај
4.квартал
октобар
новембар
децембар
октобар
октобар
март
4.квартал

x
x

x
x

x

x
x

x

x

Komisija za
organizovanje
ekskurzija
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Трећа измена и допуна Школског програма Техничке школе у Ади за период 2016/17. до 2019/20.г

ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
-

Током евалуације Тим за израду школског програма ће континуирано пратити реализацију активности.

-

Чланови тима за израду школског програма:
ЗАНИМАЊЕ

ПРЕДСТАВНИК

УЛОГА УТИМУ

Хилда Гилице

Директор

Наставника

Координатор

Кристина Петер

Наставник

Наставника

Члан

Данијела Јовановић

Наставник

Наставника

Члан

Едит Јастребинац

Наставник

Наставника

Члан

Габриела Тот

Наставник

Наставник

Члан

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОТПИС

Гилице Хилда, директор
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