АНЕКС ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
За период 2021/2022 до 2025/2026.године
У делу Приоритети развоја додаје се још један развојни циљ који гласи :
Развојни циљ : Повећање броја ученика отварањем нових,атрактивнијих образовних
профила у школи конобар и кувар у класичном и у дуалном образовању.
Школа планира да уведе нове образовне профиле и то у подручју рада: Угоститељство и
туризам за образовне профиле :кувар и конобар у класичном и дуалном образовању(III степен).

Разлози за отварање новог подручја рада:
Интересовање за образовни профил пољопривредни техничар опада последњих неколико
година и последње две године није уписано ни једно одељење тачније није одобрено од стране
Министарства просвете,науке и технолошког развоја. Стога је неопходно увести нови образовни
профил,како би се повећао број ученика у школи .
Школа је при планирању новог смера у новом образовном профилу у трогодишњем трајању и
дуалу имала у виду и следеће:
-став Министарства просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије да стручне школе са
више подручја рада и образовних профила морају бити флексибилне,спремне и способне да их мењају
када се за то укаже потреба;
-став Министарства просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије да неће
финансирати упис и школовање појединих образовних профила,или да ће смањивати квоте за упис
непопуларних профила,односно оних превише заступљених на Тржишту рада;
-став Министарства да треба школовати профил који ће поспешити запошљавање и могућност
развијања сопственог посла;
-став Министарства просвете да треба школовати профил који ће поспешити запошљавање и
могућност развијања сопственог посла;
-стање у на Тржишту рада у нашој општини и округу;
-интересовање и жеље ученика и родитеља за упис ;
-план и програм овог профила је модерно конципиран и пружиће широку лепезу могућности
свршеним средњошколцима за запошљавање и самозапошљавање,за наставак школовања,а једнако је
погодан како за мушку тако и женску популацију деце.
-потребе за овим кадровима у угоститељству су велике,јер ових кадрова практично нема на
тржишту рада.

Развојни циљ: Повећање броја ученика отварањем нових,атрактивнијих образовних
профила у школи конобар и кувар у класичном и у дуалном образовању
Задатак

Активност

Покретање иницијативе на
стручним активима за
увођењеновог образовног
Организовање састанка са
потенцијалним
послодавцима,члановима
колектива и представницима
Привредне Коморе у циљу
појашњења значаја и потребе за
отварање ових образовних
профила

Носиоци
активности
Председници
стручног већа

Директор школе

Време
реализације
Октобар/нове
мбар 2021

Октобар/нове
мбар2021

Доказ

Записници са
стручних већа
Слике
Записник са
састанка

Задатак

Покретање
иницијативе
за отварање
новог
образовног
профила у
школи
Конобар и
кувар у
класичном и
дуалном
образовању

Активност
Упознавање свих органа у
школи са иницијативом за
увођење новог смера (Педагошког
колегијума,Савета
родитеља,Ученичког парламента)
Доношење одлуке на
надлежним органима (
Наставничком већу,Школском
одбору).

Упућивање захтева
Локалној самоуправи за давање
сагласности за увођење ових
образовних профила.
Формирање тима за
израду елабората
Сарадња са послодавцима
у циљу пружања помоћи око
пријављивања за акредитацију

Рад на елаборату и израда
истог
Послати елаборат и захтев
за верификацију Министарству
Просвете,Науке и Технолошког
развоја

Промоција
новог
образовног
профила
Потпи
сивање
уговора за
дуални
систем
образовања

Након добијања
сагласности за ове образовне
профиле извршити промоцију
истих у основним школама
Након уписа ученика у
средњу школу организовати
потписивање уговора између
послодавца и ученика тј.њихових
родитеља ( односи се на ученике у
дуално м образовању).

Носиоци
активности
Директор школе
Стручни
сарадници

Директор школе
Чланови
Наставничког
већа
Чланови
школског одбора

Време
реализације
Новембар

Новембар

Доказ
Записниц
и са Педагошког
колегијума,Савет
а
родитеља,Учени
чког Парламента
Записниц
и са стручних
органа
(Наставн
ичког
већа,Школског
одбора)

Новембар
Управа школе

Упућен
захтев

Директор школе

Новембар

Формира
н тим

Тим за израду
елабората

Новембар

Тим за израду
елабората

Новембар

Потенцијални
послодавци су
пријавњени у
Привредној
комори .
Израђен
елаборат

Новембар
Прослеђ
ен захтев и
елаборат
Министарству
Просвете Науке
и Технолошког
Развоја

Управа школе

Тим за
промоцију
школе

Мај/јун 2022
Посећен
е основне школе
у граду и округу
Јун 2022

Управа школе

Потписани
уговори

