
 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ПРОГРАМУ ОГЛЕДА РЕЦЕКО 
 

Средње стручне школе недовољно прате потребе тржишта рада при чему изостаје 

усаглашавање потреба на локалном и регионалном нивоу.  Ни социјални партнери не 

испољавају довољно интересовања и не предузимају одговарајуће активности у 

праћењу, анализирању, исказивању потреба и проналажењу оптималних решења. То 

има за последицу школовање кадрова који нису потребни тржишту рада и самим тим 

не доприносе развоју на регионалном нивоу.  

 Циљеви овог пројекта су изузетно значајни за развој школе јер ћемо као РЕЦЕКО 

школа на регионалном нивоу, пратити  потребе за кадровима и у сарадњи са 

социјалним  партнерима, правовремено одговарати образовном понудом за школовање 

младих и одраслих, лица са сметњама у развоју, инвалидитетом, омогућити стицање 

знања, вештина и ставова, а свршеним ученицима и полазницима – стварати 

перспективу за запошљавање. 

Најважније новине,  обухваћене  Програмом огледа су : 

 примена EFQM модела који помаже развијању визије и циљева за будућност 

школе на јасан и мерљив начин, на основу чега се унапређује стратешко 

планирање и стварају услови за оптимално одвијање процеса у школи – 

руководећи, суштински, системски и процеси подршке; 

 развијање организационе структуре кроз тимски рад, као основе за нови начин 

руковођења школом; 

 закључивање споразума о циљевима, прецизна расподела послова у оквиру 

радне недеље и утврђена одговорност за послове, предуслов је оптималног 

коришћења људских ресурса  и повећања квалитета рада школе  итд. 

У школи су формирани  секторски тимови : 

 

I Тимови општег значаја 
Тим за самовредновање  школе 
Тим за културну делатност 
Тим за јавну делатност школе (маркетинг школе) 
Тим за спортске активности 
Тим одељењских старешина 
Тим за међународну сарадњу 
Тим за пројекте школе 
Тим за заштиту  ученика од насиља 

 

II Тимови сектора машинства 
Тим за образовни профил МТКК 
Тим за образовни профил ТКУ 
Тим за образовне профиле III степена     
Тим за моделирање и конструисање 
Тим опште образовних предмета  IV степена 
Тим опште образовних предмета  III степена       



 

III Тимови сектора економије, туризма и трговине 
Тим за ПА стручни предмети 
Тим општеобразовних предмета ПА, ФА и туристичких техничара 
Тим за туристичке техничаре 
Тим за трговинске техничаре, трговце и практичну наставу  
Тим за ФА стручни предмети 

 

 

 

 

 

Пројекат се реализује под покровитељством Министарства просвете и науке РС и ГИЗ 

- а у оквиру 12 средњих стручних школа из 9 градова у Србији: Бечеј, Сомбор, Бор, 

Пожега (Техничка и Пољопривредна), Чачак,  Прибој,  Параћин, Горњи Милановац, 

Ниш и Ужице  (Техничка и Економска). 

Остваривање програма огледа одвија се кроз следећа поља деловања (модуле) :  

 

 УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 ОБРАЗОВНЕ ПОНУДЕ  

 КАДРОВСКИ РАЗВОЈ  

 ФИНАНСИРАЊЕ  И 

 ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ  
 

Школа ради по новој организационој структури која је приказана на слици : 

 

  



                             Органиграм Техничке школе 
 
  

    Директор     
                                                                    Славко Ђокић 
     
  
 
          
 

     Школски одбор               Наставничко веће                Помоћник директора 
                 Зоран  Јотић  
 
 

         Савет родитеља        Педагошки                        Ученички   
      колегијум         парламент 

 
  

 

СЕКТОР ЕКОНОМИЈЕ, 
ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Даница Дрндаревић

Тим за ПА стручни 
предмети

Тим за ФА стручни 
предмети

Тим за туристичке 
техничаре

Тим за трговинске 
техничаре ,трговце и  
практичну наставу

Тим опште 
образовних предмета 

ПА , ФА и ТТ

СЕКТОР
МАШИНСТВА

Владан Веснић 

Тим за МТКК

Тим за ТКУ

Тим за 
образовне 
профиле 3. 

степена

Тим за 

моделирање и 

конструисање

Тим 
општеобразовн
их предмета  4. 

степена

Тим 
општеобразовн
их предмета  3. 

степена

ТИМОВИ ОД ОПШТЕГ 
ЗНАЧАЈА

Славица Тотовић

РЕЦЕКО
тим

Тим за 

вредновање 

квалитета 

Тим за 
међународну 

сарадњу

Тим за заштиту 
ученика од 

насиља

Пројекти 
школе

Тим за 
односе са 
јавношћу

Културна 
делатност 

школе

Спортске 
активности 

школе

Тим 
одељењских 
старешина


