15.2. Сарадња са локалном самоуправом и друштвеном средином
Школа сарађује са Министарством просвете, Заводом за унапређивање образовања и
васпитања,

Школском

управом,

Покрајинским

секретаријатом,

Агенцијом

за

квалификације, Градском управом, као и са Службом за друштвене делатности
Градске управе Града Суботица.
Добру сарадњу школа има да Националним саветом мађарске националне мањине
усмерене ка образовању и васпитању ученика на матерњем језику, очувању и
неговању културе и баштине. Поред тога школа сарађује и са Националним саветом
буњевачке националне мањине ради организовања факултативне наставе о очувању
и неговању буњевачког језика, традиције и баштине.
На предлог Министарства просвете, а у сарадњи са патронажном службом
Здравственог центра у Суботици, те психолошко-педагошком сужбом начиниће се
оперативни програм рада на превенцији наркоманије и осталих болести зависности.
Постоји добра сарадња и са Патронажном службом Здравственог центра у Суботици,
уз чију помоћ се врши едукација ученика из области контрацепције, АИДС-а,
алкохолизма и болести зависности уопште. Такође се остварује добра сарадња са
Општинским центром за социјални рад, Полицијском управом, Домом ученика
средњих школа, Општинском организацијом црвеног крста, Диспанзером, Службом за
транфузију крви, Центром за јавно здравље и другим установама по потреби, у циљу
развијања свести ученика о значају здравља и здравог начина живота, превенцијом
болести и развој хуманости.
Такође, школа сарађује са Националном службом за запошљавање, Регионалном
Привредном комором, социјалним партнерима (наведени у тачки 15.2.2.) ради
оспособљавања ученика за свет рада.
Добру сарадњу школа има са Заједницама стручних школа у циљу унапређивања
образовно-васпитног рада, размени искуства и примера добре праксе, планирања и
организације такмичења, увођењу нових или иновирању постојећих образовних
профила, итд.
Школа сарађује са Канцеларијом за младе, Фондацијом Темпус, Београдском
отвореном школом, Достигнућима младих у Србији, Школом креативних вештина,
Градском библиотеком и учествује у пројектима којима се унапређује положај младих
у друштву. Сарађује са Едукативним центром Рома и другим удружењима грађана
који се баве васпитно-образовним проблемима младих и деце.

Школа сарађује са Народним позориштем, Савременом галеријом, Музејом и
Историјским архивом и другим установама (у Суботици и шире), организујући посету
позоришних представа, изложби, радионица, предавања, итд. са циљем да се
продуби и развије љубав према историји и уметности.
Такође школа сарађује са Основним и средњим школама у граду и у Републици
Србији, Високим струковним школама и факултетима ради оспособљавања ученика
за наставак школовања.
У циљу упознавање локалне и шире заједнице о реализованим активностима и
подизању имиџа школа сарађује такође са различитим електронским медијима, РТС,
РТВ, РТ Пинк, ТВ Курир, ТВ Суботица, YUECO, Панон ТВ, www.suboticadanas.com,
www.subotica.com

15.2.1. Сарадња школе са другим школама у земљи и иностранству
Хемијско-технолошка школа сарађује са следећим школама из земље: Хемијскопрехрамбеном технолошком школом из Београда, Техничком школом из Ужица,
Пољопривредном школом са домом ученика „Соња Маринковић“ из Пожаревца,
Пољопривредно-ветеринарском школом са домом ученика „Свилајнац“ из Свилајца,
Економско-трговинском школом из Бечеја, Средњом школом „Доситеј Обрадовић“ из
Новог Кнежевца, Прехрамбено-хемијском школом из Ниша, и другим школама које
имају иста подручја рада као школа. Циљ сарадње је размена искуства и примера
добре праксе усмерених ка унапређивању квалитета образовно-васпитног рада,
повезивање и умреживање запослених и ученика и учестовање у заједничким
пројектима/обукама.
Школа има дугогодишњу сарадњу са школама из иностранства, Средњом струковном
школом „Антуна Хорвата“ из Ђакова , Електро – економском школом из Бијелог Поља,
Средњом школом из Кишкереша, Стручном гимназијом „Полак Михаљ“ из Печуја,
Гимназијом и Средњом школом из места Руше у Словенији. Циљ сарадње је размена
искуства и примера добре праксе усмерених ка унапређивању квалитета образовноваспитног рада, повезивање и умреживање запослених и ученика и учествовање у
заједничким пројектима. У зависности од развоја епидемиолошке ситуације планира
се одлазак наших ученика и наставника у Београд, Ђаково (Хрватска), Руше
(Словенија) све

у циљу наставка развијања добрих односа и размене стручних

искустава. Поред тога, настојаћемо да се успостави сарадња и са другим стручним
школама из Србије, као и са још неким школама из региона.

Школа у оквиру међународне сарадње учествује у програму Комуникација између
култура у Карпатском региону. Циљ овог програма је да наставници и ученици који
живе

у

карпатској

грађевинарство

области

ближе

упознају

књижевност,

историју,

музику,

- тј. културу других народа, како би без предрасуда изграђивали

европску културу. Међународно одељење се окупља по унапред утврђеном плану и
програму уз учешће представника школа из Мађарске, Словачке, Украјине, Румуније,
Словеније, Хрватске и наших ученика и наставника. У зависности од развоја
епидемиолошке ситуације у региону у наредном периоду ће се и планирати
организовање сарадње у Карпатској регији.

15.2.2. Сарадња школе са социјалним партнерима
Практичну

наставу, наставу у блоку и професионалну праксу школа може

да

остварује у сарадњи са привредним друштвом, установом, другом организацијом или
другим правним лицем у складу са Законом о средњем образовању и васпитању („Сл.
гласник РС“, број 55/2013, 101/2017 и 27/2018 – др. закони, 6/2020 и 52/2021, члан број
30) и Правилником о реализацији практичне наставе и професионалне праксе
("Службени гласник РС", број 112/2020).
Хемијско-технолошка школа у циљу унапређивања образовно-васпитног рада и
задовољавања потреба послодаваца имплементирала дуално образовање у складу са
Законом о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017
и 27/2018 – и др. закон, 6/2020 и 52/2021) члан 26а и Законом о дуалном образовању
(„Сл. гласник РС“ бр. 101/2017, 6/2020, члан 2.) који дефинишу, Дуално образовање је
модел реализације у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се
кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу,
усавршавају и изграђују знања, вештине, способности и ставови у складу са
стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења.
У складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи и одлукама Кризног штаба
Републике Србије и МПНТР, као и послодаваца (о превентивним мерама заштите и
безбедности ученика, смањености обима посла), практична настава, професионална
пракса, учење кроз рад и настава у блоку ће се реализовати и путем учења на даљину
и у школским радионицама.
Школа својим дугогодишњим радом и улагањем у модернизацију и осавремењивање
образовно-васпитног рада едукује високо квалитетан и стручан кадар за потребе
суботичке привреде и локалне заједнице. Праћењем тржишта рада и захтева локалне
привреда школа успоставља сарадњу са разним привредним субјектима на локалном

и регионалном нивоу. У школи постоји дуга традиција доброг домаћина која се огледа
у успостављању и неговању сарадње са социјалним партнерима усмереним ка
континуираним подизањем исте на виши ниво, како у међуљудским односима, тако и
пружању подршке школи у било којој форми. Захваљујући отворености и спремности
привредних субјеката ученицима и запосленима школе је омогућено да посете
производне погоне, реализују практичну наставу, наставу у блоку, професионалну
праксу и учење кроз рад. Привредни субјекти пратећи рад наставника и ученика у току
школовања се опредељују да запосле ученике који су код њих похађали практичну
наставу, наставу у блоку, професионалну праксу или учење кроз рад. Са привредним
друштвима школа сваке године обнавља уговоре о реализацији практичне наставе,
наставе у блоку и професионалне праксе, а у складу са Законом о средњем
образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, број 55/2013, 101/2017 и 27/2018 – др.
закони, 6/2020 и 52/2021, члан број 30) и Правилником о реализацији практичне
наставе и професионалне праксе ("Службени гласник РС", број 112/2020). Ученици
који наставу похађају по дуалном моделу образовања и њихови родитељи Уговоре о
учењу кроз рад потписују са послодавцима, а такође и школа потписује Уговоре о
дуалном образовању са послодавцима.
Методе учења практичних облика наставе који се реализују у школи су учење
посматрањем,

опонашањем/имитирањем

и

вежбањем,

учење

кроз

повратну

информацију наставника, учење кроз решавање реалних проблема, учење кроз
непосредни рад са материјалом и клијентима, увежбавање коришћења алата, уређаја
и опреме, учење кроз израду нацрта, скица, прототипова и финалних производа,
учење у виртуелном окружењу, учење кроз симулације и играње улога и слично.
За образовне профиле који наставу похађају по класичном моделу, практични облици
наставе који се изводе код послодавца, методе учења су обилазак радне средине,
упознавање са радним местима и средствима за рад, посматрање процеса рада,
демонстрацију процеса рада од стране запослених, ментора или наставника,
индивидуална вежба ученика и извршавање предвиђених радних задатака уз надзор
ментора или наставника.
Део практичне наставе у школској 2021/2022. години за образовни профил
Пекар се реализује код следећих социјалних партнера:
1. „ДОН ДОН“ д.о.о. огранак Фиделинка пекара – образовни профил Пекар
2.

„Мини Пани“ д.о.о. – образовни профили Пекар

Учење кроз рад и настава у блоку за подручје рада Пољопривреда, производња и
прерада хране, образовни профил Пекар - дуал, се реализује код следећих социјалних
партнера су:
-

„Дон Дон“ д.о.о. огранак Фиделинка пекара, Суботица

-

СЗТР Пекара „Пролеће“, Суботица

-

СЗР СЗТ Пекара „Еуропа“, Суботица

-

Угоститељско трговинска радња „БОСС“, Суботица

-

Јожер Фаркаш ПР Колачи Фаркаш, Суботица

-

„Мини Пани“ д.о.о. – образовни профили Пекар.

Учење кроз рад, настава у блоку и професионална пракса за подручје рада Трговина,
угоститељство и туризма, образовни профил Посластичар - дуал, се реализује код
следећих социјалних партнера су:
-

СЗТР Пекара „Пролеће“, Суботица

-

СЗР СЗТ Пекара „Еуропа“, Суботица

-

Угоститељско трговинска радња „БОСС“, Суботица

-

Јожер Фаркаш ПР Колачи Фаркаш

-

„Времеплов 024“ д.о.о., Суботица

-

Дадине посластице, Суботица

-

„Вико-Гого“ доо, Суботица

-

„Дарабош нова“, Суботица

Одељење образовног профила Посластичар део наставе у блоку и професионалне
праксе ће реализовати код послодаваца.
Учење кроз рад и настава у блоку за подручје рада Пољопривреда, производња и
прерада хране образовни профил Прехрамбени техничар - дуал, се реализује код
следећих социјалних партнера су:
-

„ДОН ДОН“ д.о.о. огранак Фиделинка пекара

-

„Мини Пани“ д.о.о., Суботица

-

Винарија „Звонко Богдан“, Суботица

-

Дестилерија, Суботица

-

Хладњача, Суботица

За подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профили
Прехрамбени техничар, социјални партнери су:
-

„Геби“ д.о.о., Чантавир

-

Пекара „Нова липа“, Суботица

-

СЗТР Пекара „Пролеће“, Суботица

-

СЗР СЗТ Пекара „Еуропа“, Суботица

-

А.Д. „Алева“, Нови Кнежевац

-

д.о.о. „FARM COMMERC“, Чантавир

-

„Сунцокрет“ д.о.о., Хајдуково

-

Винарија „Звонко Богдан“ д.о.о., Суботица

-

Прехрамбена индустрија „Витамин“, Хоргош

-

„Пионир“ д.о.о., Суботица

-

Ветеринарски завод „Суботица“ а.д., Суботица

-

„Млекара Суботица“, Суботица

-

„ДОН ДОН“ д.о.о. огранак Фиделинка пекара

-

„Мини Пани“ д.о.о., Суботица

-

ЈКП „Водовод и канализација“, Суботица

-

„DiBonis Winery“ д.о.о., Суботица

-

Винарија „Бриндза“, Бачка Топола

-

„МР Виногради“ д.о.о., Суботица

-

Винарија „Драгић“, Суботица

-

„Патент Цо“ д.о.о., Мишићево

-

„Времеплов 024“ д.о.о., Суботица

-

„Дарабош нова“, Суботица, итд.

За подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профили
Ветеринарски техничар, социјални партнери су:
-

Золошки врт Палић, Палић

-

„Агро Ас 032“ д.о.о., Келебија

-

Приватна ветеринарска станица „ПАН ВЕТ“ доо, Суботица

-

Ветеринарска станица „ВЕТЕРИНАР“ доо, Суботица

-

Ветеринарска станица „СУБОТИЦА“ доо, Суботица

-

Ергела Келебија доо, Келебија

-

„РАВНИЦА“ доо, Бајмок

-

Ветеринарски специјалистички институт „Суботица“, Суботица, итд.

Учење кроз рад, настава у блоку и професионална пракса за подручје рада
Пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профил Виноградар - винар дуал, се реализује код следећег социјалног партнера су:
-

Винарија „Звонко Богдан“ д.о.о., Суботица

Поред ове винарије, социјални партнери су и:
-

„DiBonis Winery“ д.о.о., Суботица

-

Винарија „Бриндза“, Бачка Топола

-

„МР Виногради“ д.о.о., Суботица

-

Винарија „Драгић“, Суботица

-

Винарија „Маурер“, Суботица, итд.

За подручје рада Хемија, неметали и графичарство, образовни профили Техничар за
заштиту животне средине, Техничар за индустријску фармацеутску технологију,
Хемијски лаборант, Техничар за прераду нафте и гаса и Техничар за хемијску и
фармацеутску технологију, социјални партнери су:
-

„CHEMONA LAB“ д.о.о., Суботица

-

„Геби“ д.о.о., Чантавир

-

Прехрамбена индустрија „Витамин“, Хоргош

-

Ветеринарски специјалистички институт „Суботица“, Суботица

-

Ветеринарски завод „Суботица“ а.д., Суботица

-

ЈКП „Водовод и канализација“, Суботица

-

„Chemos“ а.д., Суботица

-

„FM Pharm“ д.о.о., Суботица

-

ЈП Палић, Лудаш

-

Еко-салашу Хорват Лехел, Суботица

-

Републичком хидрометеоролошком завод, Београд

-

„ХемоТехна“ д.о.о., Чантавир

-

Хидрометеоролошка станица, Палић

-

„Цим гас“ д.о.о., Суботица

-

ЈКП „Суботицагас“, Суботица

-

„Патент Цо“ д.о.о., Мишићево

-

Д.о.о. „Еурогас“, Суботица, итд.

Учење кроз рад и настава у блоку за подручје рада Текстилство и кожарство,
образовни профил Техничар моделар одеће - дуал, се реализује код следећих
социјалних партнера су:
-

Јasmipex“ д.о.о., Суботица

-

ЗТР „Mis exclusive“, Суботица

-

Унит Спорт д.о.о., Суботица

За подручје рада Текстилство и кожарство, образовни профил Техничар моделар
одеће практична настава и настава у блоку се реализује у специјализованим
кабинетима и школским кројачким радионицама, и делом код социјалних партнера:
-

„Јasmipex“ д.о.о., Суботица

-

„Гордон“ д.о.о., Суботица

-

ЗТР „Mis exclusive“, Суботица

-

„8. март“ а.д., Суботица,

-

„Еминент“ д.о.о., Суботица, итд.

Део наставе у блоку на сва четири подручја рада се реализије у школским
радионицама, специјализованим кабинетима и лабораторијама. Школа да би
одговорила захтевима привреде непрекидно улаже у набавку нових средстава за рад
и улаже у одржавање истих.
У склопу наставе у блоку, стручних посета и екскурзија ученици се упознају са радом и
функционисањем разних привредних субјеката у граду и окружењу.
У следећој табели дат је план унапређења сарадње са привредним друштвима:

Циљ промене

Активности

Начин реализације

Носиоци
активности

Унапређење
сарадње

Успостављање
са контаката са новим

привредним

потенцијалим

друштвима

социјалним

Разговор

Директор школе

Договор о посети

Помоћници
директора
Координатор

партнерима

Организовање

практичне наставе
и Дискусија

реализовање

Размена мишљења

састанака и округлих
столова

Директор школе

са

Помоћници
директора

Договор

Координатор

постојећим и новим Уговор

практичне наставе

социјалним

Наставници стручних

партнерима

предмета
Привредна друштва

Организовање
стручних посета

Посета

Координатор
практичне наставе

Обилазак

Наставници
практичнне

наставе

и наставе у блоку
Укључивање

Упознавање

послодаваца у дуални дуалним
образовни модел

са Директор школе

моделом

образовања
Постизање
договора
Укључивање
послодаваца

Координатор
практичне наставе

