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ПРОСВЕТНИ КАРТОН

Овера:

средња стручна школа
Прва техничка школа, Крагујевац
Матични број:
Школа и седиште:
Општина, округ, школска управа:
Kрагујевац, Шумадијски, Крагујевац
Радоја Домановића 8
Адреса:
034/332-461
Факс:
034/332-461
Телефон:
www.prvatehnicka.edu.rs
имејл адреса:
prvatehdir@gmail.com
Директор:
Ненад Андрић
веб-сајт:
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА
Укупан број ученика/-ца
1375 100% Број ученика/-ца који похађају наставу на нематерњем језику
Број ученика
959 70% Број ученика/-ца који похађају наставу на језику националних мањина
Број ученица
416 30% Број ученика/-ца који примају социјалну помоћ
Број ученика/-ца из друге општине
134 10% Број ученика/-ца који примају дечји додатак
Број ученика/-ца који путују
189 14% Број ученика/-ца који су прешли у другу школу
Број изостанака по ученику/-ци
Број ученика/-ца који су напустили школу
133,52
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНОМ КАДРУ
бр.
%
Укупан број наставног особља
Радно искуство
бр.
% Број наставника са звањем - укупно
125 100
Стручна заступљеност кадра
бр.
% до 5 година
12
10 педагошки саветник
Висока стручна спрема
117
94 6-10 година
11
9 самостални педагошки саветник
Виша спрема
5
4 11-25 година
77
62 виши педагошки саветник
Средња стручна спрема
2
2 преко 25 година
25
20 високи педагошки саветник
Број запослених који су у протеклој години похађали програме стручног усавршавања
Укупан број остварених сати стручног усавршавања у току године
479 По наставнику
РЕСУРСИ
Број смена
динара
2 Финансијска средства
% Средства утрошена на:
Број одељења
845017,00
51 Републ. буџет (без плата)
##### Полагање испита за лиценцу
Просечан број ученика у одељењу
34443929,82 ##### Стручно усавршавање
27 Градски буџет
Број рачунара у настави
0
80 Општински буџет
0 Књиге и часописе
Број учионица за практичну наставу
186,000
9 Донације
100 Образовни софтвер
Број књига у библиотеци по ученику/-ци
0
16 Спонзорство
0 Аудио-визуелна средства
Школа поседује фискултурну салу
Пројекти
0
0 Остала наставна средства
Сопствени приходи
Школа има спортски терен у дворишту
1636180,00 ##### Улагање у школски простор
ОБРАЗОВНА СРЕДИНА
Број ученика/ца
Програми
Бр. образовПодручја рада
них профила
редовних

7
3
2
1

753
276
216
107

ванредних

укупно

753
276
216
107
0
0
0
0
0

7151306

0
0
15
67
21
24
бр.

0%
0%
1%
5%
2%
2%
%

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3.83

динара
110000,00
28665,34
22,000
0
0
1204849,94
3721037,50

Број огледних образовних програма који се
спроводе у школи

10

Програми су развијени у складу са захтевима
локалне средине/потребама тржишта рада
Школа је Регионални центар компетенција
Број програма за образовање одраслих које
школа нуди

0

Број послодаваца/партнера са којима школа
сарађује у вези са практичном наставом

15

Безбедност у школи
бр. Секције
Грађанско васпитање
14
867 Укупан број секција које су активне
Школски полицајац
Верска настава
170
508 % ангажованих ученика/-ца
Видео надзор
Увод у анализу
12
8 % ангажованог наставног особља
Физичко обезбеђење
Физика
27 Страни језици
Ограђено двориште
Биологија
10
Енглески
Руски
Посебно осветљење у дворишту
Савремено градитељство
Француски
Шпански
18
Дежурство наставника
Немачки
Италијански
Перспектива
Превентивни програми/пројекти
18
Ваннаставне активности
Инклузивно образовање
Програм професионалне оријентације
Бр. ученика/-ца који раде по плану индивидуализације
Секције
0 програм се реализује
Бр. ученика/-ца који раде по ИОП-у
Екскурзије, посете сајмовима, факултетима
0 %ученика/-ца обухваћених програмом
Хуманитарне акције, трибине, вршњачке едукацијеБр. обучених наставника за рад по ИОП-у
0 % наставника/-ца који учествују
Специфичности школе
Опис/утицај на образовно-васпитни рад
Размена искустава међу професорима, размена ученика, стручна едукација ученика, опремање кабинета енерг
Међународна сарадња
Вршњачки тим
Едукација ученика о превенцији насиља и развијање личности ученика
Електронска настава
Подршка ученицима и развијање ИКТ компетенција
Огледни програм/пројекти (назив)
Опис
Трајање
You Tube канал Електричар
Едукативни садржај за младе електротехничаре
од 2016Вршњачки тим
Афилмиши се
15.04.2016.
Вршњачки тим
Постани сертификовани тренер учења
25.11.2016.
Изборни предмети и факултативни садржаји

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Број ученика/-ца који примају стипендију
10
Број ученика/-ца који су награђени од локалне заједнице
6
Број ученика/-ца који су награђени од школе
67
Број ученика/-ца који су писмено похваљени
27
Резултати завршног испита у основном образовању
Школска година
Просечан број поена на нивоу Србије
Просечан број поена на нивоу округа
Просечан број поена на нивоу општине
Просечан број поена уписаних на нивоу школе
Успех на крају школске године
Укупан број ученика/-ца
Број ученика/ученица са ─
бр.
одличним успехом
257
врло добрим успехом
464
добрим успехом
409
довољним успехом
70
недовољним успехом
131
Изашло ученика Положило ученика
Испити на крају школске године
стручна матура
276
276
завршни испит
специјалистички испит
мајсторски испит
Професионални развој ученика

1% Број ученика/-ца - изречена дисциплинска мера
0% Број ученика/-ца који су упућени на поправни испит
5% Број ученика/-ца који понављали разред
2% Број ученика/-ца који су напустили школу
број поена
Резултати завршног испита

418
129
17
24

30%
9%
1%
2%

1.00
0.90
0.80

Србија

0.70
Округ

0.60

1375
%
бр.
%
####
0
####
0
####
0
####
0
####
0
Просечна оцена
4.17

0.50

Општина

0.40

Школа

0.30
0.20
0.10
0.00
0

0

Успех на крају школске године
0 00
одлични
врло добри
добри
довољни
недовољни

Школска година

бр.

Укупан број ученика/-ца IV разреда
Број ученика/-ца који су наставили школовање исте школске године
Број ученика/-ца који су се запослили у року од годину дана

165
25

%
959

бр.

%
416

17
3

0
0

Остала постигнућа ученика
Укупан број освојених места на екипним и појединачним општинским (градским) такмичењима (1., 2. и 3. место)

33

Број ученика који су освојили награде на посебним такмичењима

13

Напомена о посебним
постигнућима ученика:

Републичко такмичење из Основа електротехнике : 3. место (1 ученик)

ВРЕДНОВАЊЕ
Спољашње вредновање квалитета рада установе
Процена по стандардима
Кључни стандарди:

1.4

2.3

2.4

Година вредновања:

2.6

3.2

4.1

2.1

2.2.

2.3.

Укупна процена квалитета рада школе:

5.3

5.5

6.4

7.2

2.5

2.6

2.7

Изабрани стандарди:

Самовредновање
Области

Стандарди
2.4
4

Задовољство корисника
Ученика
Родитеља/старатеља
Послодаваца
Oбласти које ће бити унапређене у наредној школској години

Ниво

Напомена

Напомена

Велика заинтересованост ученика за нашу школу
Задовољство родитеља постигнућима своје деце
Заинтересовани за сарадњу и запошљавање наших ученика наком
завршене школе.
У току 2017/18
У току 2017/18

Кључне активности из плана за унапређивање
Прилагођавање захтева могућностима ученика/Стриктна примена правилника о оцењивању/Стриктна примена правилника о
оцењивању/Формативно оцењивање
Школски развојни план
Развојни циљеви који су реализовани у претходној школској години

Главни задаци за реализацију развојних циљева планираних за следећу школску годину

Утврдити план одржавања угледних и огледних часова
укључујући различите облике рада и савремене системе наставе,
Урадити свакодневну анализу сопстврног рада и саставити
Развој заједнице учења, формирање базе добрих линкова, израда плана
препоруке за будући добар сопствени рад, Анализа на нивоу
одржавања угледних часова , индивидуализација, креирање иницијалних
стручних већа за област предмета, Упознавање ученика и
тестова, стручно усавршавање наставника на свим нивоима
наставника са новим правилником о оцењивању, Промоција
талентованих ученика који су се устакли у појединим областима,
КОМУНИКАЦИЈА СА ОКРУЖЕЊЕМ - Социјални партнери/послодавци
Енергетика, Електрошумадија, А маркет ауто,Апотека Крагујевац, Предузеће за пројектовање и инжињеринг Е-PROJEKT,доо ГРАДИНГ, ГРАДМИЛ
доо КРАГУЈЕВАЦ,МИТЕЛ ДОО МОНТ,ТВК9,SENA,SUNCE MARINKOVIĆ DOO,TOMIĆ AUTO 034 DOO,WATCHOUT SECURITY,NIKOM.
ПОРУКА ЈАВНОСТИ
Школа са великим бројем атрактивних и интересантних занимања. Ученици постижу врхунске резултате из области спорта, програмирања и у
многим ваннаставним активностима(еколошка секција, pH клуб, драмска и литерарна секција). Школа сарађује са свим релевантним институцијама у
граду.Школа има одличан тим који се бави превенцијом против насиља и дискриминације. Менаџмент школе се бави уређивањем и реконструкцијом

