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Predgovor autorskog tima

Priručnik je izrađen u saradnji sa austrijskim ekspertima iz škola u oblasti ugostiteljstva i turizma u okviru regionalnog projektа “Poboljšanje saradnje između škole i privrede“ koji se realizovao u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.
Struktura Priručnika je produkt više radionica na državnom i regionalnom nivou u kojima su
učestvovali predstavnici relevantnih institucija, kao što su obrazovne vlasti, vanjsko-trgovinske
i privredne komore i stručne škole, uz pomoć KulturKontakta iz Austrije.
Sadržaj Priručnika pažljivo su birali učesnici radionica, vodeći se time da je prije svega pomoć
organizatoru praktične nastave u načinu planiranja, organizaciji, praćenju realizacije i evaluaciji praktične nastave u privrednim društvima. U Priručniku je dat jasan opis poslova organizatora praktične nastave te opis saradnje škole i privrede. Priručnik je osmišljen kroz sedam
poglavlja.
Pokušali smo da ponudimo relevantne informacije, prijedloge dokumentacije i primjere dobre
prakse koji mogu da olakšaju rad organizatorima praktične nastave. Cilj nam je da Priručnik
doprinese unapređenju sistema i uspostavljanju odgovarajućih odnosa između svih učesnika
procesa.
Dragi organizatori praktične nastave, radovat će nas da Priručnik doprinese unapređenju vašeg
rada, boljoj saradnji škole i privrede i kvalitetu praktičnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Zahvaljujemo timovima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini na inspirativnim idejama i primjerima dobre prakse, a posebno osoblju KulturKontakta u Beču i regionalnoj kancelariji u
Sarajevu, koji su prepoznali važnost saradnje škole i privrede i podržali ovaj projekt.

Autori
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Predgovor KulturKontakt
Austria

Šta spada u osnove visokokvalitetnog stručnog obrazovanja usmjerenog na tržište rada? Jedan
od faktora uspjeha sigurno predstavlja i dobra saradnja između srednjih stručnih škola i privrede. Da bismo ﬂeksibilno mogli da reagujemo na sve brže promjene u zahtjevima tržišta
rada, potrebna je konstantna komunikacija između srednjih stručnih škola i privrede u odgovarajućem obrazovnom sektoru.
Preduzeća sve više postaju mjesto učenja u okviru stručnog obrazovanja. Trenutno se sprovode
ogledi za različite oblike učenja u preduzeću. Kvalitet i tu u velikoj mjeri zavisi od usklađenosti učenja u školi, preduzeću i na stručnoj praksi.
Srednje stručne škole moraju zbog toga da budu osposobljene da izgrade strukturisanu mrežu
preduzeća i da s njima uspostave održivu saradnju.
Ključnu ulogu u tome imaju rukovodstva škola. Međutim, potrebni su im dodatni resursi.
Zbog toga se u projektu “Poboljšanje saradnje između škole i privrede“ sa ministarstvima obrazovanja/prosvjete, pedagoškim zavodima/institutima i agencijama za stručno obazovanje iz
Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije kao i sa srednjim stručnim školama iz sve tri zemlje
zajednički radilo na izradi novog proﬁla organizatora/koordinatora praktične nastave.
Ovaj priručnik treba da pomogne organizatorima/koordinatorima praktične nastave u njihovom radu na uspostavljanju spone između škole i preduzeća, pogotovu u profesionalizaciji njihove saradnje s preduzećima i unapređivanju procesa učenja u preduzećima.
Želio bih da iskoristim priliku i da se srdačno zahvalim Ministarstvu civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, ministarstvima obrazovanja Federacije BiH i Republike Srpske, te kantonalnim/županijskim ministarstvima obrazovanja, pedagoškim zavodima na izvanrednoj saradnji. Posebno se zahvaljujem koordinatorima
praktične nastave, koji su svojom ekspertizom doprinijeli deﬁnisanju njihove nove uloge, kao i
autorima ovog priručnika.

Gerhard Kowař
direktor KulturKontakt Austria
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UVOD

Cilj, svrha i ciljna grupa
Razvoj modernog i ka praksi orijentisanog stručnog obrazovanja koje je konkurentno na tržištu rada zahtijeva unapređenje i uspostavljanje održive saradnje između stručnih škola i partnera iz privrede, posebno u domenu organizacije prakse u preduzećima.
Cilj Priručnika za organizatore praktične nastave je da dā smjernice koje će doprinijeti unapređenju saradnje škola i privrede.
Svrha Priručnika je da olakša organizatorima realizaciju praktične nastave.
Priručnik je namijenjen organizatorima praktične nastave, nastavnicima stručnih predmeta,
drugom nastavnom osoblju i saradnicima u privredi.
Priručnik može da posluži predstavnicima obrazovnih vlasti i institucija (ministarstvima obrazovanja, Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, pedagoškim zavodima) te socijalnim partnerima.

Osnove za izradu Priručnika
Osnova za izradu Priručnika je postojeći nivo saradnje škole i privrede i postojeći način organizovanja i izvođenja praktične nastave u Bosni i Hercegovini. Akteri njegove izrade su se suočili sa sljedećim problemima:
 nedostatak sistemskog pristupa,
 nedostatak podataka, praćenja i analiza,
 neujednačen pristup, različite inicijative, različiti uslovi.
Tokom izrade ovog priručnika je održano 17 diseminacijskih seminara na kojima su učestvovali predstavnici obrazovnih vlasti, stručnih škola i privrede (2016. i 2017. godine). Na diseminacijskim seminarima je učestvovala 91 stručna i tehnička škola. Predstavnici škola su
učestvovali u ispitivanju o praktičnoj nastavi i saradnji sa privredom i sve škole su predstavile
svoj način organizovanja i izvođenja praktične nastave uključujući i dio prakse u privrednim
društvima.
Ciljevi ovog ispitivanja su:
 utvrđivanje nivoa saradnje škole i privrede,
 sagledavanje načina organizovanja i izvođenja praktične nastave,
 dobijanje elemenata za deﬁnisanje proﬁla organizatora praktične nastave.
Na osnovu analize prikupljenih podataka su izvedeni zaključci koji su bili značajni i korisni za
izradu Priručnika.
Praktična nastava koja se izvodi u privredi je različito zastupljena u školama. Jedan dio škola
za sve svoje učenike organizuju dio praktične nastave u privredi. Najveći broj škola (preko 70%),
ne obezbjeđuje dio prakse u privredi za sve učenike. Najčešće na praksu u privredi idu učenici
10
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onih zanimanja za koja škola ne može da obezbijedi uslove za praktičnu nastavu u školi. Među
školama koje su učestvovale u diseminacijskim seminarima je bilo i škola koje ne sarađuju sa
privredom i ne organizuju praktičnu nastavu van škole.

Izvođenje praktične nastave u privrednim društvima
 [kola ne organizuje za
sve u~enike dio prakse
u privrednim dru{tvima

20%

9%

71%

 [kola organizuje da svi
u~enici imaju dio prakse
u privredi
 [kola uop{te ne sara|uje
sa privredom i nema
prakse u privrednim
dru{tvima

Najveću odgovornost za obezbjeđivanje prakse u privredi ima škola. U jednom broju škola pronalaženje i ugovaranje prakse je isključivo pravo škole ali u najvećem broju škola odgovornost
je podijeljena između škole i roditelja/učenika. Među ispitivanim školama, samo u šest škola
je obezbjeđivanje prakse u privredi obaveza roditelja.
Poslovima organizovanja i koordiniranja prakse u privredi se različito pristupa po školama. U
većini škola te poslove obavljaju nastavnici stručnih predmeta kao dio svojih zaduženja. Jedan
broj škola ima koordinatore praktične nastave (oko 30 %), a dio škola organizuje praksu u privrednim društvima tako da niko nije zadužen za koordinaciju (sedam škola među ispitivanima).

Organizacija koordinacije praktične nastave u privrednim društvima
 [kola ima koordinatora prakti~ne
nastave
 Poslove koordinacije rade
profesori stru~nih predmeta kao
dio norme ~asova

34%
49%

8%
9%

 Niko nije zadu`en za koordinaciju
 Nije potreban koordinator jer
u~enici nemaju prakti~nu nastavu
van {kole
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Ferijalna praksa, kao format praktične nastave u privrednim društvima, je zastupljena najčešće u ugostiteljskim školama.
Međusobni odnosi na relaciji škola-privredno društvo-učenik-roditelj, u najvećem broju škola
se regulišu ugovorom. Samo mali broj škola praksu u privredi zasniva na dogovoru direktora/nastavnika sa ovlašćenom osobom u privrednom društvu.
Uspostavljanje kontakata sa privredom škole ostvaruju na različite načine. Preovlađujući način
je korišćenje poznanstava koja imaju direktori, nastavnici i roditelji sa poslodavcima ili zaposlenima u privrednim društvima. Manje se koriste planske posjete, razne manifestacije, a najmanja je uloga web-stranica/portala.

Način uspostavljanja saradnje škole sa privrednim društvima
 Uz pomo} poznanstava i kontakta
direktota/nastavnika/roditelja

24%
44%

 Planskim posjetama privrednim
dru{tvima
 U~e{}em {kole na manifestacijama, sajmovima, takmi~enjima...

20%
2% 10%

 Uz pomo} veb stranice/portala
{kole ili privrednih dru{tava i
udru`enja
 [kola ne sara|uje sa privredom

Škole koje su učestvovale u diseminacijskim seminarima, a imaju koordinatore praktične nastave, su dale podatke o poslovima koje oni obavljaju, njihovim kvaliﬁkacijama i radnom iskustvu. Dobijeni podaci o poslovima koordinatora praktične nastave su grupisani u oblasti:
kontakti sa privredom i ugovaranje, organizovanje praktične nastave, praćenje i izvještavanje.
Takođe su grupisani i podaci o kvaliﬁkacijama i radnom iskustvu koordinatora praktične nastave. Ovi podaci su korišćeni za proﬁlisanje Organizatora praktične nastave.
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ZAKONSKA REGULATIVA

Zakonska regulativa koja deﬁniše oblast obrazovanje u BiH je složena. Stoga smo se odlučili
što jednostavnije predstaviti nadležne institucije koje imaju uticaj na obrazovanje kroz praktičnu nastavu u školama.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine koordinira oblast obrazovanja na nivou države, a obrazovanje je u nadležnosti entiteta Republike Srpske, kantona na nivou Federacije BiH,
te Brčko distrikta.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je nadležno za sljedeće poslove i zadatke:
 Obavljanje dužnosti u pogledu pripreme i provođenja propisa, poslova i zadataka koji su
pod jurisdikcijom Bosne i Hercegovine i koji se odnose na uspostavljanje osnovnih principa
koordiniranja aktivnosti, usklađivanje planova entitetskih vlasti i deﬁnisanje strategije na
međunarodnom planu;
 Učešće u radu međunarodnih organizacija;
 Izvršavanje međunarodnih obaveza i priprema za zaključivanje međunarodnih ugovora
ili sporazuma u dijelu obrazovanja Bosne i Hercegovine.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (u daljem tekstu Agencija) je nadležna
za uspostavljanje standarda znanja, za ocjenjivanje postignutih rezultata i za razvoj zajedničke
jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te za
druge stručne poslove u području standarda znanja i ocjenjivanja kvaliteta obrazovanja, određenih posebnim zakonima i drugim propisima. (Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i
srednje obrazovanje, ''Službeni glasnik BiH'' br. 8/08). Obrazovanje u Bosni i Hercegovini regulišu nadležna ministarstva obrazovanja. Savjetodavne poslove u oblasti obrazovanja obavljaju
pedagoški zavodi.
Okvirni zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini 1 reguliše segmente značajne za organizovanje praktične nastave kao što su:
 usaglašavanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada,
 trajanje školovanja,
 standardi ocjenjivanja,
 udruživanje škola,
 savjetodavno vijeće škole i drugo.
Zakonom je deﬁnisano pravo škole na obavljanje komercijalnih djelatnosti kao i organizovanje
obuke za odrasle.

1

Okvirni zakon o srednjem stru~nom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini, usvojen od strane Parlamentarne skupštine BiH na
30. sjednici Zastupni~kog doma, od 4. juna 2008. godine, i na 19. sjednici Doma naroda, od 23. jula 2008. godine (''Službeni glasnik
BiH'' broj 63/08)
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ORGANIZATOR PRAKTI^NE NASTAVE

Eksperti u okviru projekta su pažljivo analizirali i pripremili prijedloge o proﬁlu organizatora
praktične nastave za entitet Republika Srpska, 10 kantona/županija Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikt prema speciﬁčnostima istih nakon održanih diseminacijskih seminara.
U datom prijedlogu, tekst koji slijedi, smo ponudili osnov proﬁla organizatora praktične nastave koji su podržali svi učesnici projekta.
U prvom dijelu ovog poglavlja dati su zadaci, kompetencije i odgovornost, a u drugom se govori o značaju i oblicima stručnog usavršavanja organizatora praktične nastave.

1. Proﬁl organizatora praktične nastave
Svaka stručna i tehnička škola ima obavezno radno mjesto za organizatora praktične nastave
i bira ga direktor iz reda zaposlenih ili putem konkursne procedure najmanje za jednu školsku
godinu. Organizator praktične nastave je posebno radno mjesto u školi, i spona je između predavača praktične nastave, direktora škole i privrednih društava.

Osnovna uloga
Praćenje praktične nastave i povezivanje praktične sa stručno- teoretskom nastavom u organizacijskom, stručnom i pedagoškom smislu.

Organizacijska struktura
Organizator praktične nastave koordinira aktivnosti sa drugim organima škole (stručni organi,
organi upravljanja i rukovođenja) te sarađuje sa privrednim društvima.
Organizator praktične nastave vrši uvid u realizaciju praktične nastave, daje pedagošku i didaktičko - metodičku pomoć u radu mentora u preduzeću, uspostavlja partnerski odnos sa
mentorom izvan škole, koordinira poslovima praktične nastave u školi i izvan škole.
U okviru organizacione strukture škole, organizator praktične nastave ima poziciju:
Prijedlog 1: stručnog saradnika, stalno je radno mjesto, a bira ga direktor najmanje na jednu
školsku godinu sa mogućnošću ponovnog imenovanja (ova pozicija nije reizborna), ili
Prijedlog 2: pomoćnik direktora za praktičnu nastavu i pozicija je izjednačena u vrednovanju
radnog mjesta pomoćnika direktora.
U deﬁnisanju kvaliﬁkacija potrebnih za radno mjesto organizatora praktične nastave potrebno
je rukovoditi se deﬁnisanim zadacima i kompetencijama koji su navedeni u ovom poglavlju u
skladu sa stručnim proﬁlom škole. Pored toga, organizator praktične nastave treba da ima položen stručni ispit za nastavnika i minimum tri (3) godine radnog iskustva u privredi ili nastavi.
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1.1. Opis poslova - zadaci
Zadaci organizatora praktične nastave su:

1. Vođenje/upravljanje:
 Analizirati postojeće resurse,
 Prikupljati informacije o potrebama tržišta rada,
 Identiﬁcirati privredna društva, uspostavljati kontakte i dogovarati saradnju,
 Procjenjivati uslove rada u privrednim društvima i dati preporuku direktoru za pouzdane
partnere,
 Uspostavljati, razvijati i koordinisati saradnju sa privrednim društvima,
 Učestvovati u izradi rasporeda praktične nastave,
 Planirati, programirati i kontrolisati realizaciju praktične nastave,
 Koordinirati proces praktične nastave,
 Sarađivati sa mentorima za praktičnu nastavu u privrednim društvima s ciljem
osiguranja kvaliteta,
 Analizirati realizaciju praktične nastave,
 Prezentovati stručna zvanja i zanimanja privrednim društvima radi
uspostavljanja partnerske saradnje,
 Promovisati pozitivne primjere realizacije praktične nastave van škole s ciljem
popularizacije zanimanja i stručnih zvanja u lokalnoj zajednici i šire,
 Predlagati mjere za poboljšanje kvaliteta realizacije praktične nastave,
 Učestvovati u rješavanju problema koji mogu nastati pri izvođenju praktične nastave,
 Sačinjavati i podnositi izvještaj direktoru na kraju I i II polugodišta o realizaciji praktične
nastave van škole uz prijedloge njenog unapređenja,
 Pratiti inovacije i trendove,
 Formirati bazu podataka o zapošljavanju učenika po završetku školovanja,
 Učestvovati u predlaganju plana upisa učenika.

2. Pedagoško-stručni:
 Sinhronizovati realizaciju provođenja programa stručno-teoretske i praktične nastave,
 Organizovati i rukovoditi sastancima stručnih aktiva,
 Planirati, organizovati, koordinirati i pratiti realizaciju rada nastavnika
praktične nastave,
 Voditi dokumentaciju i evidenciju vezanu za realizaciju praktične nastave,
 Pružati stručnu podršku nastavnicima praktične nastave,
 Pružati pedagošku i didaktičko - metodičku pomoć mentorima u privrednim društvima,
 Može učestvovati na ispitima kao član komisije,
 Održavati informativni sastanak sa roditeljima po potrebi,
 Sarađivati sa rukovodstvom škole i svim drugim stručnim organima u školi,
 Kontinuirano raditi na svom stručnom usavršavanju.
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3. Organizacijski dio:
 Organizovati praktičnu nastavu u skladu sa nastavnim planom i programom,
 Organizovati izvođenje praktične nastave na prijedlog nastavnika praktične
nastave: odrediti učenike po grupama, utvrditi raspored, vrijeme i mjesto
izvođenja praktične nastave,
 Pripremiti ugovor/e zajedno sa administracijom škole o uslovima i načinu
izvođenja praktične nastave u saglasnosti sa zakonskom regulativom,
 Informisati privredna društva o nastavnom procesu u školi vezanom za
praktičnu nastavu,
 Predlagati i organizovati stručne posjete učenika i nastavnika kompanijama,
 Prikupiti (pisane izjave) saglasnosti/nesaglasnosti roditelja za obavljanje
praktične nastave u objektima s kojima je škola zaključila ugovore,
 Predlagati stručno usavršavanje nastavnika praktične i stručno-teorijske
nastave,
 Predlagati stručno usavršavanje mentora praktične nastave iz pedagoške
oblasti,
 Organizovati obavljanje sanitarnog /ljekarskog pregleda za učenike u zavisnosti od
struke,
 Pratiti proceduru primjene mjera sigurnosti i zaštite učenika na mjestu
izvođenja praktične nastave,
 Deﬁnisati listu za nabavku neophodnih materijala za realizaciju praktične
nastave u školi i prezentovati istu rukovodstvu,
 Organizovati ferijalnu praksu,
 Učestvovati u organizaciji praktičnog dijela završnih ispita u privredi.

16
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1.2. Kompetencije
1. Vođenje/upravljanje:
Znanje:

Vještine:

 poznaje privredno
okruženje
 poznaje ljudske i
materijalne resurse
škole i privrednih
društava
 poznaje procedure
komunikacije i rada sa
privrednim društvima
 kreira organizaciju i
upravljanje ljudskim
resursima
 kreira neophodne
obrasce i formulare
 kreira organizaciju
nastavnog procesa i
profesionalne
standarde
 identiﬁkuje trendove u
struci
 ima znanje za kvalitetno
prezentovanje
 primjenjuje propise
koji regulišu odnose sa
privrednim društvima

 analizira potrebe
privrednog okruženja
 identiﬁkuje i bira
privredna društva
 učestvuje u izradi
rasporeda praktične
nastave
 sarađuje sa privrednim
društvima
 usklađuje rad između
nastavnika, mentora u
privredi, škole i
privrednih društava
 kreira metodološke
pristupe u realizaciji
praktične nastave
 predlaže mjere za
poboljšanje kvaliteta
praktične nastave
 predlaže stručno
usavršavanje
nastavnika praktične
nastave na osnovu
njihovih potreba
 odlučuje u okviru
nadležnosti
 koristi uspješne tehnike
pregovaranja

Stavovi:
 ima jasnu viziju o
ciljevima i procesu
praktične nastave
 pokazuje ﬂeksibilnost u
rješavanju spornih
situacija
 opredijeljen ka stalnom
inoviranju u nastavi
 ima pozitivan odnos prema
poslovnom
okruženju
 ima pozitivan stav prema
vrijednosti i ulozi
praktične nastave

2. Pedagoško-stručni rad:
Znanje:
 posjeduje znanje o
nastavnom planu i
programu
 poznaje najrazličitije
metode i oblike rada
 poznaje načine vođenja
dokumentacije i
evidencije

Vještine:
 koordinira stručno
-teoretskom i
praktičnom nastavom
 organizuje i vodi
sastanke
 vodi dokumentaciju i
evidenciju
 pruža mentorsku i
savjetodavnu podršku

Stavovi:
 pokazuje spremnost za
promjene
 pokazuje spremnost za
cjeloživotno učenje
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3. Organizacijski dio:
Znanje:

Vještine:

 poznaje strukturu
privrednih društava sa
kojima će sarađivati
 zna legislativu koja
reguliše područje
praktične nastave
 poznaje organizaciju
praktične nastave
 poznaje propise o zaštiti
na radu

18

 anlizira strukturu
učenika po odjeljenjima i
raspoređuje na
praktičanu nastavu
 izrađuje plan nabavke
materijala i sredstava za
realizaciju praktične
nastave
 snalazi se u timskom radu
 obezbjeđuje provođenje
propisa zaštite na radu
 organizuje i realizuje
takmičenja i prezentacije

Stavovi:
 pokazuje dosljednost u
radu
 posjeduje ﬂeksibilnost u
radu
 uvažava mišljenja drugih
ljudi i njihove različitosti
 njeguje dobre
međuljudske odnose
 razumije važnost svih
subjekata odgojnoobrazovnog rada
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1.3. Odgovornost
Formular odgovornosti

Odgovornosti

Direktor

Organizator
praktične nastave

Napomena

VOĐENJE/UPRAVLJANJE
Analizira postojeće resurse

I

Pr, Pl, Odg, I,

Prikuplja informacije o potrebama tržišta rada

I

Odg, I

Identiﬁkuje privredna društva, uspostavlja kontakte i Odl, Odg
dogovara saradnju

Pr

Procjenjuje uslove rada u privrednim društvima i daje Odl
preporuku direktoru za pouzdane partnere

Pr, K ,Odg

Upostavlja, razvija i koordinira saradnju s privrednim I
društvima

Pl, Pr, K, U, I

Učestvuje u izradi rasporeda praktične nastave

U, K, Pl, Pr

I, Odl

Planira, programira i kontroliše realizaciju praktične I,K
nastave

Pl, Pr, K

Koordinira proces praktične nastave

I,

Pl, Odl, Pr, U, K, Odg

Sarađuje sa mentorima za praktičnu nastavu u
privrednom društvu s ciljem osiguranja kvaliteta

I,K

Pl, Odl, U, Pr, Odg

Analizira realizaciju praktične nastave

I,K

Pl, Pr, U, K

Prezentuje stručna zvanja i zanimanja privrednim
društvima u cilju uspostavljanja partnerske saradnje

I, Odl, K,
Odg

Pl, U, I, Odg

Promoviše pozitivne primjere realizacije praktične
Pl, Odl, Odg Pr, Odg, U, I
nastave van škole s ciljem popularizacije zanimanja i
stručnih zvanja u lokalnoj zajednici i šire
Predlaže mjere za poboljšanje kvaliteta rada
praktične nastave

I, Odl, Odg

I, Pl, Pr, U, K, Odg

Učestvuje u rješavanju problema koji mogu nastati pri I, Odg
izvođenju praktične nastave

I, U, Pr

Sačinjava i podnosi izvještaj direktoru na kraju I i II
polugodišta o realizaciji praktične nastave van škole
uz prijedloge njenog unapređenja

I,K, Odl,
Odg

I, Pl, Pr, U

Prati inovacije i trendove

I,Odl,Odg

I,Pr,U,Odg

Formira bazu podataka o zapošljavanju učenika
po završetku školovanja

I

Pr, Odg, I

Učestvuje u predlaganju plana upisa učenika

I,Odl, Odg

I,Pr,U
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PEDAGOŠKO-STRUČNI RAD
Sinhronizuje realizaciju provođenje programa
stručno-teoretske i praktične nastave

I, Odg

Pr,K

Organizuje i rukovodi sastancima stručnih aktiva

I, K

PL, Pr, Odg

Planira, organizuje, koordinira i prati realizaciju rada
nastavnika praktične nastave

I

Pr, Pl, K

Vodi dokumentaciju i evidenciju vezanu za realizaciju
praktične nastave

I, Odl, Odg

K, Odg

Pruža stručnu podršku nastavnicima praktične
nastave

I, K

Pl, Pr

Pruža pedagošku i didaktičko - metodičku pomoć
mentorima u privrednim društvima

I, U

Pl, Pr, K

Može učestvovati na završnim ispitima kao član
komisije

Odl, K, Odg Pr, U, I

Održava informativni sastanak sa roditeljima po
potrebi

I

Pl, Pr, U

Sarađuje sa rukovodstvom škole i svim drugim
stručnim organima u školi

I, U, K

I, U, Pl, Odl, Odg

Kontinuirano se stručno usavršava

I,K

I, U, Pl, Pr, Odl, Odg

I, Odl

Pr, I, K, Odg

ORGANIZACIJSKI DIO
Organizuje izvođenje praktične nastave na prijedlog
nastavnika praktične nastave: određuje učenike po
grupama, utvrđuje raspored, vrijeme i mjesto
izvođenje praktične nastave

Priprema ugovor/e zajedno sa administracijom škole Odl,Odg
o uslovima i načinu izvođenja praktične
nastave u saglasnosti sa zakonskom regulativom

Pl, U, Pr, K

Informiše privredna društva o nastavnom procesu u
školi vezanim za praktičnu nastavu

U

I , Pr

Predlaže i organizuje stručne posjete učenika i
nastavnika kompanijama

Odl, Odg

Pl, Pr, Odg

Predlaže stručno usavršavanje nastavnika praktične i Odl, Pr, I
stručno-teorijske nastave

Pr, U

Predlaže stručno usavršavanje mentora praktične
nastave iz pedagoške oblasti

Pl, Pr, I,K

Odl, Pr

Organizuje obavljanje sanitarnog/ljekarskog pregleda Odl, Odg
za učenike u zavisnosti od struke

Pr, K, I

Prati proceduru primjene mjera sigurnosti i zaštite
učenika na mjestu izvođenja praktične nastave

I, Odl, Odg

Pr, K

Deﬁniše listu za nabavku neophodnih materijala za
realizaciju praktične nastave u školi i prezentuje istu
rukovodstvu

Odl, K, Odg Pl, Odg, I

Organizuje ferijalnu praksu

I, Odl, Odg Pl, Pr, K, I

Učestvuje u organizaciji praktičnog dijela završnih I, Odl
ispita u privredi
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Pr = Provođenje
Odl= Odluka
I= Informacija
K= Kontrola
U=Učestvovanje
Pl= Planiranje
Odg= Odgovornost

Postupak:
Prenijeti sadržaj iz tački 1-3 u ovaj formular, te u razgovoru sa uposlenikom dogovoriti njegove
odgovornosti na osnovu gore navedene legende (formular odgovornosti).

2. Stručno usavršavanje organizatora praktične nastave
Profesionalni razvoj je proces obrazovanja, obuke, učenja i podrške koji se događa u vanjskoj
ili radnoj okolini u kojoj učestvuju kvaliﬁkovani, obrazovani profesionalci. Cilj je promocija učenja i razvoj profesionalnog znanja, vještina i vrijednosti, koji pomažu u odluci i provođenju promjena u ponašanju, djelovanju i stavovima u svrhu efektivnijeg rada.Tim procesom se teži
postizanju balansa između pojedinaca, institucije i nacionalnih/sistemskih potreba (Bolam,
2002). 2
Profesionalni razvoj obuhvata sve faze karijere, od početnika, pripravnika do iskusnog nastavnika. Unutar profesionalnog razvoja se odvija stručno usavršavanje kojeg Day (1999) deﬁniše
kao planiran događaj, slijed događaja ili prošireni program formalno priznatog ili nepriznatog
učenja. Stručno usavršavanje obuhvata različite oblike kao što su stručni skupovi, konferencije, seminari i radionice. 3
Stručno usavršavanje organizatora praktične nastave se temelji na rezultatima evaluacije praktične nastave i u skladu s tim se izrađuje program stručnog usavršavanja za lični razvoj i unapređenje praktične nastave.
Praćenje stručnog usavršavanja organizatora praktične nastave osigurava unapređenje kvaliteta praktične nastave.
Procjena potreba usavršavanja se vrši na osnovu rezultata samoevaluacije i evaluacije rada na
nivou ustanove, i to u odnosu na četiri ključne tačke potreba:
 ustanove kao cjeline,
 partnera iz privrede,
 nastavnika i stručnih saradnika,
 učenika.
Unutar škole, organizator praktične nastave predstavlja važnu kariku za razvoj ljudskih resursa
u okviru procesa unapređenja kvaliteta u školi. Da bi zadaci organizatora praktične nastave bili
uspješno realizovani, neophodno je da se iskoriste unutrašnji resursi:

2
Model za unapre|enje sistema kontinuiranog profesionalnog razvoja odgajatelja, nastavnika i stru~nih saradnika u Bosni i Hercegovini; Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Vije}e ministara BiH, 2014., str.2.
3

Ibid (iz istog izvora).
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Materijalni:

obrazovanje, radno iskustvo, dodatne vještine (organizacione,
koordinatorske, komunikativne ...)
kabineti i radionice za praktičnu nastavu sa opremom

Finansijski:

učenička zadruga

Vremenski:

broj dana praktične nastave i raspored tokom godine u skladu sa
potrebama zanimanja (praksa tokom školske godine,
ferijalna praksa)

Ljudski:

Oblici usavršavanje mogu biti formalni, neformalni, informalni4, kao što su:
 seminari,
 posjete stručnim sajmovima i skupovima,
 studijska putovanja,
 međusobno5 učenje i razmjena iskustava sa kolegama u školi i kroz povezivanje sa drugim školama i privrednim partnerima adekvatnog proﬁla.
Kompletan pregled modela za stručno usavršavanje, koji je uradila Agencija za predškolsko,
osnovno i srednje obrazovanje se može pronaći na stranici (www.aposo.gov.ba).
Cjeloživotno učenje (LLL= Lifelong Learning): svo kumulativno učenje u životu pojedinca (“od
kolijevke pa do groba”), koje za cilj ima poboljšanje znanja, vještina i kompetencija radi ličnih,
građanskih, društvenih i/ili stručnih razloga; LLL je trenutno kamen temeljac politike obrazovanja u EU; LLL je mnogo šire nego obuka odraslih, obrazovanje odraslih, kontinuirano stručno obrazovanje ili obuka; može uključivati sve oblike i vrste aktivnosti učenja: formalno,
neformalno i informalno. Ponekad se umjesto ovog termina koriste izrazi sveoubuhvatno učenje ili čak učenje tokom života. U LLL od suštinske je važnosti centralna pozicija onog koji uči.
Više informacija na stranici Evropske komisije6. Aktivnosti LLL su nastavljene kroz Erasmus
program od 2014 -2020 godine.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje / VET odjeljenje na svojoj veb stranici
nudi i onlajn obuku nastavnika (eUčenje / elektronsko učenje i elektronska platforma materijala za učenje – Moodle LMS).
To je elektronska platforma za pomoć VET nastavnicima u pronalaženju ili izradi, postavljanju
i dijeljenju materijala za učenje i podučavanje i njihovog iskustva u podučavanju.
Moodle je tzv. sistem upravljanja učenjem (LMS), dizajniran da pomogne VET nastavnicima da
kreiraju efektivnu onlajn zajednice učenja. To je najpopularniji LMSm na vebu.
Ova veb stranica pruža osnovne informacije i vijesti o VETU u BiH i inostranstvu, kao što traže
društveni partneri.

4

Formalno obrazovanje ozna~ava djelatnost koja se izvodi prema programima koje je odobrilo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta radi sticanja stru~nog znanja, vještina i sposobnosti. Nakon završetka takvog programa polaznici dobijaju javnu ispravu.
Neformalno obrazovanje ozna~ava organizovane procese u~enja usmjerene na osposobljavanje i usavršavanje za rad, za razli~ite socijalne aktivnosti te za li~ni razvoj. Provodi se u ustanovama za obrazovanje odraslih, trgova~kim društvima, firmama, udruženjima, sindikatima, politi~kim strankama, sportskim društvima, razli~itim centrima itd. Provodi se neovisno od službenog obrazovnog sistema
i ne vodi izdavanju javnih isprava.
Informalno obrazovanje obuhvata aktivnosti u kojima osoba prihvata stavove i pozitivne vrijednosti te vještine i znanja iz svakodnevnog iskustva i raznolikih drugih uticaja i izvora iz svoje okoline. Ono je prirodna pojava u svakodnevnom životu i za razliku od formalnog i neformalnog obrazovanja ne mora se odvijati svjesno.

5
6

22

Me|usobno, recipro~no ili uzajamno u~enje jednih od drugih (Izvor: http://www.dictionary.com/browse/mutual)
www.vetbih.org, 2015. (http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en)
PRIRU^NIK ZA ORGANIZATORA/ICU PRAKTI^NE NASTAVE

PRIRUCNIK-B5-FINAL-BOSANSKI:Layout 1

24.11.2017

3:30

Page 23

Druge mogućnosti za obuku i informisanje:
CEDEFOP
CEDEFOP je evropska agencija koja promoviše razvoj stručnog obrazovanja i obuke (VET) u Evropskoj uniji.
Neophodno je da stručno obrazovanje i obuka zadovolji potrebe građana, tržišta rada i društva
u cjelini radi obezbjeđenja društvenog i ekonomskog razvoja. Na osnovu bogate tradicije VET
sistema u Evropi, vlade i društveni partneri kreiraju politiku za moderan i inventivan VET, koji
je ključni element zapošljavanja, socijalne inkluzije i konkurentnosti Evropske unije.
CEDEFOP je centar za vještine/ekspertize za podršku razvoja VETA i kreiranja politike na bazi
dokaza. On obezbjeđuje savjete, istraživanja, analize, informacije i stimuliše evropsku saradnju i međusobno učenje. Njegova mreža omogućava Centru da drži korak s najnovijim dostignućima. CEDEFOP tijesno sarađuje sa Evropskom komisijom, vladama, predstavnicima
poslodavaca i sindikata, kao i sa istraživačima i praktičarima. On ih snabdijeva sa ažuriranim
informacijama o razvoju, iskustvima i inovacijama u VETU i forumima na kojima se raspravlja
o njegovoj politici.
Evropsko "selo" za obuke
Evropsko selo za obuke (ETV) je poddomen CEDEFOP sajta, dizajniran za bilo koga ko je uključen u stručno obrazovanje i obuku (VET). Sajt pruža informacije vezano za VET u Evropi, forume za dijaloge i saradnju, biblioteku i baze podataka, kao i onlajn istraživanje. Ima određen
prostor za e-učenje i odličan je “prvi korak “ za bilo koga ko želi da stekne sliku o evropskom
e-učenju/ VET prostor. Traži se registracija koja je besplatna i neobavezujuća.
ETF
Evropska fondacija za obuke je agencija EU, locirana u Torinu, Italija. Postala je operativna
krajem 1994. ETF trenutno zapošljava oko 100 ljudi i ima godišnji budžet od oko 18 milliona €.
Njen zadatak je da olakša tranziciju i da zemlje u razvoju iskoriste potencijal svojih ljudskih resursa, kroz reformu obrazovanja i obuke, i sistema tržišta rada , u kontekstu EU politike vanjskih odnosa.
EURYDICE
Informaciona mreža o obrazovanju u Evropi.
EURYDICE omogućava veliki izvor informacija, uključujući detaljan opis organizacije evropskih
sistema obrazovanja, njihovo funkcionisanje, komparativne studije koje pokrivaju različite
aspekte obrazovnog sistema, kao što su: ﬁnansiranje visokog obrazovanja, učenje jezika, profesija nastavnik, itd. Ove informacije su besplatne.
OECD, Obrazovanje
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Odjeljenje za obrazovanje.
Ministarstva obrazovanja u inostranstvu.7

7

www.vetbih.org, 2015.
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STANDARDI ZANIMANJA
I KVALIFIKACIJA

Kvaliﬁkacijski okvir
Kvaliﬁkacijski okvir je opisni sistem kojim se određuju kvaliﬁkacije u smislu ishoda učenja, koji
se mogu podudariti/uskladiti sa nivoima zahtjeva na poslu i proﬁlom vještina, bez obzira na
formalne certiﬁkate ili diplome.
Kvaliﬁkacijski okvir u ovoj vezi se shvaća kao instrument koji se može koristiti da bi se došlo
do informacija kako bi se mogli uporediti ishodi učenja stečeni na različite načine, npr. u školi
ili na radnom mjestu.
Ključni termini korišteni za opis kvaliﬁkacijskog okvira su ishodi učenja, kompetencije, dimenzije, nivoi.
Zemlje koje su članice Evropske unije (njih 27) su se dogovorile u aprilu 2008. o Evropskom kvaliﬁkacijskom okviru, da bude instrument za upoređivanje kvaliﬁkacija stečenih u različitim zemljama članicama.8

Standardi zanimanja
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje razvija standarde zanimanja po porodicama zanimanja. Postojeći standardi se mogu pogledati na veb stranici Agencije.9 (primjer
dat u prilogu br.1)

Nastavni plan i program
Evropska unija je podržala reformu srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. U
periodu 1998. - 2013. godine kroz nekoliko projekata su razvijani i implementirani Modularni
nastavni planovi i programi za 77 zanimanja (PHARE program, PHARE VET Bridging projekt, EU
VET 1-4, GTZ).
Modularni nastavni planovi i programi su dostupni na veb stranici VET odjeljenja Agencije.
Nastavni planovi i programi koji su u primjeni se nalaze na sajtovima nadležnih ministarstava
i pedagoških zavoda.

24

8

Prilog 1. Službeni Glasnik BiH br.31/2011 i na str. www.aposo.gov.ba/zakoni-i-propisi

9

www.aposo.gov.ba/o-agenciji/organizacijska-struktura/publikacije, 2015.
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SARADNJA [KOLE I PRIVREDE

Podrška i aktivno učestvovanje društvenih partnera na svim nivoima je preduslov da će se stručno obrazovanje razviti u željenom pravcu prema važnosti i primjenjivosti na tržištu rada.
Učenje kroz rad (WBL - Work Based Learning) je primjer pobjednik - pobjednik (win - win) situacije, posebno kada se učenje zanata (bilo kog zanimanja) odvija u preduzeću.
Prednosti ovog tipa učenja su za sve uključene strane : učenika, preduzeće, stručne škole, pa
sve do širih nivoa društva.
Za uspostavljanje saradnje između škole i privrednih društava osnovno je:
 uspostavljanje i razvoj komunikacije,
 sagledavanje obostranih interesa,
 deﬁnisanje oblika i načina saradnje,
 regulisanje međusobnih odnosa,
 jačanje povjerenja.

1. Izbor privrednih društava
Dio praktične nastave i ferijalne prakse škole mogu realizovati u privrednim društvima na realnom radnom mjestu. Sama činjenica da se učenik/ica nalazi u okruženju gdje su uglavnom
profesionalne i iskusne osobe u svom poslu, ostavlja drugačiji utisak nego kada je okružen
svojim vršnjacima.10
Okruženje ga dodatno motiviše i pojačava potrebu za dokazivanjem svojih sposobnosti. Tu su i
stvarne situacije sa kojima se učenik/ica susreće i unutar kojih djeluje u toku svoje praktične
nastave.11
Dosadašnja iskustva govore da škole koje ostvaruju ovaj vid saradnje sa privredom, obrazuju
kadrove koji su konkuretniji na tržištu rada.
Pri izboru privrednog društva organizator praktične nastave mora uzeti u obzir i spoljne resurse:
Ljudski:

osposobljen mentor u privrednom društvu za rad sa učenicima

Materijalni:

oprema i prostorije poslovnih partnera

Finansijski:

određene naknade - projekti, stipendije

Vremenski:

broj dana praktične nastave i raspored tokom godine u skladu sa
potrebama zanimanja (ferijalna praksa, praksa tokom školske godine)

10

Smjernice za prakti~nu nastavu, Grupa autora: Svjetlana Bogdanovi}-Kuret, Šuhreta Brki}, Elizabeta Derviševi}, Adila Ferizovi},
Sedija Midži}, Fariz Mujkanovi}, Slavica Pavi~evi}, Fatima Salihi}, Poligraf d.o.o., Sarajevo, 2011., str.17.

11

Ibid, str.17.
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Poslije analize spoljnih resursa organizator praktične nastave ide dalje u realizaciju praktične
nastave izvan škole tako što bira najpovoljnije privredno društvo.
Prilikom izbora se uzima u obzir sljedeće:
 da privredno društvo obavlja poslove iz oblasti struke, odnosno da ima radna mjesta
koja odgovaraju obrazovnom proﬁlu učenika,
 da u privrednom društvu postoji barem jedna osoba koja će biti zadužena za saradanju
sa školom,
 da zaposlenici imaju odgovarajuću stručnu spremu,
 da ima poslovni ugled,
 spremnost da u okviru svojih mogućnosti primjenjuje nastavni plan i program.

2. Ugovori
Za izvođenje praktične nastave u toku školske godine se zaključuje govor između škole i preduzeća u kojem učenik obavlja praktičnu nastavu. Za ferijalnu praksu ugovor se sklapa između
roditelja (učenika), preduzeća i škole. Ugovor se zaključuje za školsku godinu i sastavlja se i
potpisuje u više istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak (vidi
primjer ugovora u prilogu br.3 i br.4).12
Ugovorom se uređuju međusobni odnosi ugovornih strana u obavljanju svih vidova prakse u privrednom društvu, sa ciljem da učenik dobije određena znanja i vještine koje odgovaraju njegovom obrazovnom proﬁlu, a koje će moći da primijeni u praksi i kasnije pri zaposlenju.
Ugovor treba da sadrži:
 obaveze škole,
 obaveze privrednog društva,
 radno vrijeme po smjenama,
 obavezu poslodavca da odredi stručnu osobu – mentora, koji će pratiti rad
učenika,
 obaveze, prava i dužnosti učenika, roditelja,
 obaveze o zaštiti na radu,
 obavezu edukacije mentora praktične nastave i organizatora praktične nastave,
 obavljanje ferijalne prakse.
Prilog ugovoru je odgovarajući nastavni plan i program.

3. Organizovanje praktične nastave
Organizaciju praktične nastave u privrednom društvu organizator realizuje kroz :
 saradnju sa zaduženim licima u privrednom društvu u svim segmentima organizovanja
praktične nastave,
 povezivanje praktične nastave u školi i privrednim društvima,
 obezbjeđivanje realizacije nastavnog plana i programa,
 rješavanje problema i konﬂikata.

12
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4. Praćenje realizacije praktične nastave
Organizator praktične nastave kontinuirano prati realizaciju nastave u školi i izvan škole.
Praćenje i kontrola praktične nastave obavlja se kroz:
 prikupljanje informacija od mentora u preduzeću i nastavnika praktične nastave o izvođenju praktične nastave u privrednom društvu,
 kontrolu dnevnika rada učenika,
 konstantnu komunikaciju sa odgovornim licima.

5. Završni ispit/matura
Srednje stručno obrazovanje i obuka se završava polaganjem završnog ispita/mature. Nadležne obrazovne vlasti određuju pravila i procedure za ocjenjivanje i ispitivanje. Organizator praktične nastave ima ulogu u organizovanju dijela završnog ispita u privrednim društvima i
predlaže i učestvuje u izboru vanjskih stručnih saradnika u komisiji za završni ispit.
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OSIGURANJE KVALITETA
PRAKTI^NE NASTAVE

Osiguranje kvaliteta predstavlja sistem i procedure koje se primjenjuju sa ciljem očuvanja dogovorenih standarda proizvoda i usluga, uključujući i njihovo kontinuirano poboljšanje. (Izvor
deﬁnicije: Akcioni plan za razvoj i provođenje kvaliﬁkacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za period 2014-2020.)
Stručno obrazovanje ima značajnu ulogu kao podrška društvenom razvoju, ekonomskom rastu
i globalnoj konkurentnosti. Da bi ispunilo svoj zadatak, mora da odgovori novim izazovima stalnog povećanja potražnje vještina i kompetencija, kao i zahtjevima novog pristupa učenju i nastavi. Za uspješan odgovor stručnog obrazovanja ovim izazovima veoma je značajno
uspostavljanje sistema osiguranja kvaliteta.
Osiguranje kvaliteta se odnosi na uspostavljanje i funkcionisanje skupa dokumentovanih postupaka koji se temelje na standardima zanimanja i obrazovanja čiji je cilj da osiguraju planiranje, razvoj, funkcionisanje, praćenje i ocjenjivanje izlaznih rezultata VETA, da mogu zadovoljiti
zahtjeve poslodavaca, ambicije praktikanata i društveno-ekonomske zahtjeve razvoja.13

1. Model osiguranja kvaliteta
Osnovna svrha osiguranja kvaliteta je poboljšanje kvaliteta. Osiguranje kvaliteta se odnosi na
dva nivoa, nivo škole i nivo sistema.
Sistem osiguranja kvaliteta ima dva osnovna elementa: interno i eksterno osiguranje kvaliteta
(samovrednovanje škole i eksterno vrednovanje).
Proces osiguranja kvaliteta obuhvata sve aktivnosti i tehnike koje su usmjerene na eliminisanje uzroka nezadovoljavajućeg učinka po svim značajnim fazama. Taj proces treba da obuhvata
sljedeće korake:
 postavljanje ciljeva i utvrđivanje standarda sa pripadajućim kriterijima (indikatorima),
 razvijanje i primjena sistema za prikupljanje podataka, analizu i izvještavanje o učinku,
 identiﬁkovanje aktivnosti koje treba provesti ako je nezadovoljavajući učinak,
 provođenje i praćenje promjena i poboljšanja.

13

28

http://www.vetbih.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=181&lang=bs, 2017.
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Osiguranje kvaliteta je kontinuiran proces koji se najčešće prikazuje dijagramom koji je poznat kao Demingov krug (ciklus).

-Strateški plan
-Godišnji plan
rada škole
-Plan praktične nastave i
saradnje sa privredom
-Plan rada
organizatora praktične
nastave

-Organizacija
rada škole
-Realizacija nastave
-Organizacija i izvođenje
praktične nastave
-Uspostavljanje
saradnje

-Povratne
informacije
-Preporuke za
unapređenje
-Procesi
promjene

- Praćenje
- Evaluacija
- Mehanizmi
provjere

Evaluacijom se utvrđuje stvarno stanje u obavljanju praktične nastave u privrednom društvu.
Na osnovu dobijenih rezultata organizator praktične nastave uočava greške i probleme koji se
dešavaju u procesu izvođenja. U cilju unapređenja kvaliteta rada, organizator praktične nastave daje analizu kojom će se uporediti planirani i ostvareni rezultati.

2. Osiguranje kvaliteta praktične nastave
Osiguranje kvaliteta praktične nastave je dio cjelokupnog sistema osiguranja kvaliteta na nivou
škole. Proces samoevaluacije praktične nastave mora da bude u skladu i sadjejstvu sa svim
procesima samoevaluacije u stručnoj školi. Organizator praktične nastave, bilo da radi samostalno ili kao dio tima za samoevaluaciju, ima odgovornost za osiguranje kvaliteta praktične nastave.
Da bi organizator praktične nastave mogao da ostvaruje svoje zadatke u samoevaluaciji i osiguranju kvaliteta praktične nastave, potrebno je da u školi budu ispunjeni sljedeći uslovi:
 posvećenost i podrška direktora kulturi kvaliteta i osiguranju kvaliteta u školi,
 osposobljenost zaposlenih za samovrednovanje,
 otvorenost prema podacima, činjenicama i potencijalnim promjenama,
 donošenje odluka o poboljšanjima na osnovu samovrednovanja i saglasnost svih zaposlenih o sprovođenju mjera poboljšanja.
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3. Samoevaluacija
Svrha dobro provedene samoevaluacije praktične nastave je da omogući identiﬁkaciju svojih
snaga i slabosti i upoređivanje svog djelovanja sa postavljenim ciljevima i planovima. Takođe
omogućava upoređivanje sa drugim stručnim školama. Na osnovu toga se utvrđuju mogućnosti za unapređenje, određuju ciljevi za naredni period i aktivnosti potrebne za ostvarenje tih ciljeva.
Samoevaluacija podrazumijeva uključenost svih zaposlenih u školi, učenika i roditelja kao i
svih interesnih strana (poslodavci, privredna društva, lokalna zajednica, stručne institucije i
udruženja). Svi učesnici treba da budu upoznati sa svrhom samoevaluacije i da imaju jasno viđenje svoje uloge i odgovornosti u procesu.
Tok procesa samoevaluacije s redoslijedom koraka je prikazan shematski i može da posluži organizatoru praktične nastave i timu za samoevaluaciju praktične nastave i saradnji sa privredom.

Proces samoevaluacije
Određivanje oblasti samovrednovanja i formiranje timova




Utvrđivanje raspoloživih dokaza i identiﬁkovanje
dokaza koje treba oformiti



Identiﬁkovanje snaga i slabosti, nepotpunih dokaza i uzroka
nezadovoljavajućeg učinka



Prikupljanje dokaza o učinku, upoređivanje sa opisima kvaliteta i
donošenje zaključka o standardu učinka



Proučavanje standarda i indikatora i utvrđivanje ciljeva,
standarda i nivoa koje treba postići

Sastavljanje izvještaja i konsultacije sa kolegama





Predlaganje načina razmatranja slabosti ili prikupljanja dodatnih
dokaza i osmišljavanje rješenja i akcija koje treba preduzeti
Prepoznavanje uticaja na resurse i mogućnosti i ograničenja za aktivnosti





Izrada nacrta plana za poboljšanja – utvrđivanje ciljeva, uloga i odgovornosti,
vremenskog okvira i ključnih tačaka za preispitivanje i evaluaciju
Konsultacije o planu sa kolegama i rukovodstvom i revizija, ako je potrebno

4. Prikupljanje podataka i formiranje dokaza
Zaključci koji se donose tokom samoevaluacije praktične nastave moraju biti donijeti na osnovu
kriterija kvaliteta i zasnovani na pouzdanim, autentičnim, važećim, dovoljnim i odgovarajućim
dokazima.
Veliki dio dokaza bit će prikupljen iz postojećih izvora: godišnjeg programa rada, školske dokumentacije, izvještaja i drugih postojećih izvora podataka. To su podaci o učenicima, nastavnicima, postignućima učenika, materijalnim resursima i slično. Pored ovoga, mora da bude
prikupljen značajan broj podataka speciﬁčnih za praktičnu nastavu, i to spada u djelokrug rada
organizatora praktične nastave.
30
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Tu spadaju podaci o privrednim društvima, mentorima u privrednim društvima, uslovima za
izvođenje praktične nastave, načinima pružanja podrške učenicima i slični podaci.
Organizator praktične nastave pri praćenju praktične nastave i prikupljanju podataka mora
imati u vidu neka kjučna pitanja:
 Koje podatke treba prikupljati, od koga i kada?
 Kako će se podaci analizirati i predstavljati?
 Na koji način će se podaci upoređivati sa prethodnim i planiranim?

Prikupljanje
povratnih
informacija
U~enici

Nastavnici

Poslodavci

Interne
interesne
strane

Svršeni u~enici

Eksterne
interesne
strane

Privredna društva

Profesionalne
organizacije

Roditelji

U prilozima ovog priručnika dati su neki alati koji mogu da služe organizatoru praktične nastave
za praćenje i anliziranje praktične nastave (dnevnik rada, upitnici za učenike, roditelje, poslodavce ... ). U proces praćenja i prikupljanja povratnih informacija treba da budu aktivno uključeni svi akteri. Uobičajeni način prikupljanja povratnih informacija su razni upitnici ali je
značajno da se koriste direktni razgovori, radionice, fokus grupe i slični načini. Prikupljanje
povratnih informacija kroz dijalog daje svim akterima mogućnost da iznesu svoja mišljenja,
ideje i prijedloge.

5. Plan za poboljšanje
Planovi za poboljšanje, po svom obimu, moraju biti realni i izvodivi. Posebno je značajno da
moraju biti usmjereni na oblasti koje su najznačajnije za učenje i postignuća učenika.
Plan za poboljšanje (unapređenje kvaliteta rada) treba da sadrži:
 određene prioritetne oblasti za poboljšanja,
 deﬁnisane ciljeve za poboljšanja,
 određene aktivnosti za postizanje poboljšanja,
 jasno dodijeljene odgovornosti i vremenski okvir,
 plan troškova i potrebnih resursa,
 način praćenja poboljšanja.
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6. Standardi
Standardi kvaliteta praktične nastave su vezani za standarde kvaliteta na nivou škole i proizilaze iz njih. Tim za samoevaluaciju dogovara standarde i nivoe koje treba postići i odlučuje da
li će se raditi sveobuhvatna samoevaluacija ili samo za pojedine standarde (ukoliko u školi
nema formiranih timova za samoevaluaciju, onda samoevaluaciju sprovodi organizator praktične nastave i nastavnici praktične nastave).
Primjer standarda za osiguranje kvaliteta praktične nastave
Standardi za osiguranje kvaliteta praktične nastave
1. Organizovanje praktične nastave, podučavanje i učenje
2. Postignuća učenika
3. Podrška učenicima
4. Realizacija nastavnih planova i programa
5. Saradnja sa privredom i ostalim interesnim stranama
6. Resursi (ljudski, materijalni, specijalistički)
7. Proces osiguranja kvaliteta

5. Saradnja sa privredom i ostalim interesnim stranama
Kriteriji/indikatori:
- Uspostavljena je saradnja sa privredom i razvijaju se partnerstva zasnovana na uzajamnom povjerenju;
- Uspostavljene su eﬁkasne procedure saradnje i izvođenja praktične nastave u privrednim
društvima;
- Uspostavljene su procedure koje obezbjeđuju da privredna društva i ostale interesne strane budu upoznati sa misijom, ciljevima i vrijednostima škole;
- Prikupljaju se podaci o potrebama, očekivanjima i karakteristikama partnera iz privrede i ostalih
interesnih strana i te informacije se koriste za razvoj saradnje i unapređenje praktične nastave;
- Razvijaju se partnerstva sa drugim ustanovama u stručnom obrazovanju i koriste za unapređenje praktične nastave;
- Realizuju se partnerski projekti i programi učenja (od lokalnog do međunarodnog nivoa) koji
doprinose osposobljavanju za rad i zapošljavanju;
- Uspostavljene su veze u lokalnoj zajednici radi obezbjeđivanja podrške organizovanju praktične nastave (obezbjeđivanje prevoza, zdravstvenih usluga, smještaja, edukacija...).

Organizator praktične nastave može koristiti i slijedeće indikatore za mjerenje kvaliteta praktične nastave u privrednim društvima:
Učenik/ca:
 Primjenjuje svoje teorijsko znanje u praksi,
 Stiče nova znanja i vještine kroz praktičnu nastavu,
 Radi samostalno i odgovorno,
 Na kompetentan način obavlja zadate zadatke,
 Budi interes kod preduzeća za izvođenje ferijalne prakse,
 Može zadovoljiti zahtjeve radnog tržišta,
 Preuzima odgovornost,
 Roditelji su zadovoljni izvođenjem praktične nastave u preduzećima/ferijalne prakse,
 Pokazuje praktično znanje na višem nivou,
 Primjenjuje stečeno znanje i vještine (koje je stekao na praksi u preduzećima),
 Poznaje i doživljava razliku između školskih i preduzetničkih uslova za rad,
 Produbljuje svoje znanje o budućem zanimanju, uključivanjem u pojedine radne procese
32
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u preduzeću,
 Preduzeće bira učenika za daljnji angažman tako što ga najmanje jednom godišnje poziva da radi na nekoj manifestaciji/angažmanu,
 Nakon obavljene praktične nastave pokazuje veće zanimanje za praktični angažman,
 Pokazuje samoinicijativu i osjećaj odgovornosti, a mentor u praktičnom preduzeću razvija pozitivno mišljenje o njegovom/njenom poslu,
 Učestvuje u timskom radu,
 Svojim radom doprinosi boljem školskom imidžu,
 Preduzeća zapošljavaju učenike koji su zadnjih godina kod njih obavili praksu,
 Postiže ciljeve koji su određeni nastavnim planom i programom
 Dobija pozitivnu potvrdu o radu od preduzeća.
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ZAKLJU^AK

Stav autorskog tima je jedinstven o tome da će Priručnik za organizatora/icu praktične nastave
dati veliki doprinos u poboljšanju kvaliteta nastave u cjelokupnom školskom procesu i poboljšati odnos "na relaciji" škola - učenik - poslodavac (privredni subjekt). Mišljenja smo da će
istovremeno doprinijeti popularizaciji stručnih zanimanja, uz želju da se u stručne škole upisuju što uspješniji učenici, te unaprijediti svijest poslodavca o važnosti stručnog obrazovanja
za poslove u privrednim društvima.
Priručnik za organizatora praktične nastave treba biti "podsticaj" za izradu i drugih edukativnih materijala za organizaciju rada učenika na praksi, uz napomenu da bi trebali identiﬁkovati
primjere dobre prakse kao i načine njihove primjene.

Učenje kroz rad ima niz prednosti za učenika, privredna društva, škole i društvenu zajednicu.
Sticanje autentičnog radnog iskustva i upoznavanje autentičnog radnog okruženja, uz upoznavanje novih tehnologija rada, ostvareni kontakti i saradnja kao mogućnost za lakše i brže
zapošljavanje, iskazivanje ličnih sposobnosti i jačanje samopouzdanja, samo su neke od prednosti, koje učenik ima kroz realizaciju praktične nastave.
Istovremeno, kroz takav način obrazovanja, privredna društva upoznaju potencijalne radnike i
ostvaruju mogućnost da imaju dodatnu radnu snagu shodno potrebama (organizacija određenih događaja, špica sezone...... ), a istovremeno mogu uticati i na motivaciju učenika, odnosno,
potencijalnih zaposlenika.
Organizacija praktične nastave školama poboljšava privlačnost nastavnih programa (atraktivnost) određenih zanimanja na tržištu rada, poboljšava kvalitet nastavnih programa, kao i rezultata učenja u cjelini, povećava relevantnost praktične obuke, omogućava pozitivne efekte
kompetencija nastavnika, kao i njihov razvoj, a školama " otvara " mogućnost bolje saradnje sa
privrednim društvima.
Kada je u pitanju šira društvena zajednica, kroz praktičnu nastavu učenika se ostvaruje mogućnost da se radne vještine prilagode tržištu rada, što opet " otvara " mogućnost sigurnijeg
zapošljavanja, a učenicima, odnosno, potencijalnim zaposlenicima, daje prilika da učestvuju u
kreiranju i inovacijama. Učenje kroz praktičan rad ima potencijal da poboljša jednake mogućnosti i osnaži društvenu uključenost.
I na kraju, kroz kvalitetno upravljanje, ostvarenje kvaliteta i eﬁkasno partnerstvo škola i privrednih društava, stiču se uslovi za kvalitetnu realizaciju praktične nastave učenika.
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Prilog br. 1
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Bosna i Hercegovina, Banja Luka,
2014.

STANDARD ZANIMANJA
Naziv porodice zanimanja Ugostiteljstvo i turizam
Naziv zanimanja Kuhar
Nivo III

I dio
1. Opis zanimanja

Kuhar radi u ugostiteljskim objektima i kuhinjama različitih institucija, ustanova, tvornica
itd. Osnovni posao kuhara je pripremanje svih vrsta hladnih i toplih jela. To podrazumijeva
izbor i pripremu namirnica, skladištenje i čuvanje namirnica, određivanje tehnologije pripremanja hrane, samu pripremu jela, kao i pripremu jela za posluživanje. Prilikom rada vodi
računa da jelo pripremi što brže i kvalitetnije.
Na osnovu ponude ugostiteljskog objekta i važećih normativa sastavlja jelovnik. U skladu sa
jelovnicima naručuje i preuzima namirnice.
S obzirom da učestvuje u svim tehnološkim fazama pripreme hrane, kuhar rukuje kuhinjskim mašinama, alatima i posuđem različite namjene.
Kuhar vodi brigu o higijeni prostora i sredstava za rad, te o ličnoj higijeni.
Za poslove kuhara su poželjne spretne osobe. Posebno je važno da ima zdrav koštano-zglobni i respiratorni sistem, zdravu kožu, dobar vid, te razvijene osjete okusa i mirisa. Za ovo zanimanje je obavezan sanitarni pregled.
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2. Grupe poslova, ključni poslovi i aktivnosti
Grupa poslova

Ključni poslovi

Aktivnosti

Analiza, planiranje i
organizacija rada

Planiranje,
organizovanje i
analiziranje vlastitog
rada

- Pripremati plan rada
- Planirati i upravljati vremenom
- Organizovati i rasporediti rad pomoćnog
osoblja
- Pregledati dnevnu ponudu /jelovnik
- Planirati potrebne namirnice i ostali materijal

Priprema radnog
mjesta

Pripremanje radnog
mjesta i opreme

- Provjeravati čistoću kuhinje i radnih površina
- Pripremati sredstva, alate i pribor
- Primati i skladištiti namirnice i ostali materijal
- Pripremati radno mjesto u skladu sa dnevnim
planom rada

Pripremanje jelovnika

- Sastavljati dnevnu ponudu /jelovnik
- Razvrstavati jela po različitim kriterijima
- Ažurirati jelovnik
- Pripremati jelovnik za posebne režime ishrane

Pripremanje namirnica

- Čistiti namirnice
- Sortirati namirnice prema upotrebljivosti i
kvalitetu
- Vagati namirnice
- Čuvati namirnice na odgovarajući način
- Vršiti pripremu namirnica za termičku obradu
- Obrađivati dekorativno namirnice

Pripremanje predjela,
supa i čorbi

- Obrađivati termički namirnice
- Rashlađivati namirnice
- Kombinovati odgovarajuće namirnice
- Pripremati hladna i topla predjela
- Pripremati supe /čorbe

Operativni poslovi

Pripremanje glavnih jela - Obrađivati termički namirnice
- Pripremati jela po narudžbi
- Pripremati gotova jela
- Pripremati jela s roštilja
- Pripremati priloge, variva i jela od povrća
Pripremanje salata

- Pripremati prelive za salate
- Izrađivati različite vrste salata
- Obrađivati namirnice (termički po potrebi)

Pripremanje poslastica

- Pripremati različita tijesta
- Pripremati različite vrste krema
- Pripremati tople poslastice
- Pripremati hladne / ledene poslastice
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Primanje narudžbe,
- Formirati porciju jela u skladu sa normativima
serviranje i izdavanje jela - Servirati i dekorisati jelo
- Izdavati jelo na osnovu narudžbe
Operativni poslovi

Održavanje urednosti i
čistoće kuhinje

- Čistiti i pospremati radne površine
- Čistiti i pospremati upotrijebljene alate i
uređaje
- Sortirati i pospremati preostale namirnice i
otpad

Administrativni
poslovi

Vođenje propisane
evidencije

- Voditi evidenciju o stanju namirnica u kuhinji
- Voditi evidenciju pripremljenih i izdatih jela
- Voditi evidenciju inventara
- Obavljati prijem / predaju smjene

Komercijalni poslovi

Nema

Nema

Komunikacija i
saradnja sa drugima

Uspostavljanje
kvalitetne komunikacije
sa saradnicima i
gostima

- Rješavati probleme u organizaciji i realizaciji
poslova
- Razvijati poslovnu saradnju sa nadređenima,
saradnicima i pomoćnim osobljem
- Savjetovati goste pri izboru jela (po potrebi)

Osiguranje kvaliteta

Osiguranje kvaliteta i
- Kontrolisati kvalitet namirnica
kontrola pruženih usluga - Kontrolisati procedure pripreme jela
/ rada
- Upotrebljavati inventar, koristiti materijal,
vrijeme i energiju u skladu sa propisanim
standardima (HACCP i drugi)
- Kontrolisati i ocjenjivati rezultate vlastitog rada

Zaštita zdravlja i
životne okoline

Primjena zdravstvenih,
sanitarnih i higijenskih
propisa i mjera zaštite
na radu

- Održavati prostor i inventar u skladu sa
postojećim sanitarno-higijenskim propisima
- Primjenjivati mjere zaštite na radu
- Odlagati otpadni materijal u skladu sa
propisima
- Održavati ličnu higijenu

3. Poželjni stavovi
Poslovi kuhara zahtijevaju efektivno korištenje radnog vremena i spremnost na produženo i
neujednačeno trajanje radnog vremena. Za ovo zanimanje je poželjna kreativnost i prilagodljivost.
Potrebno je da posjeduje inicijativnost i samostalnost u radu, organizatorske sposobnosti u
okviru posla, odgovornost, preciznost, eﬁkasnost i spremnost za timski rad. Svjestan je značaja očuvanja i zaštite životne sredine i primjene sanitarnih i zdravstvenih mjera. Pokazuje
spremnost za primjenu i sticanje novih znanja, učenje stranih jezika i primjenu savremenih
tehnologija.
4. Radno okruženje i uslovi rada
Kuhar radi u raznim ugostiteljskim objektima i kuhinjama različitih ustanova i institucija, u
različitim uslovima koji odgovaraju važećim propisima. Kuhar radi u speciﬁčnim i često otežanim uslovima izložen temperaturnim promjenama, vlazi i produktima isparavanja. Kuhar
često radi u smjenama, noću, kao i vikendima i praznicima.
U radu koristi kuhinjske mašine, uređaje, opremu i posuđe različite namjene. Za obavljanje
posla koristi radnu odjeću i obuću.
40
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5. Povezanost sa ostalim zanimanjima
Zanimanju kuhar su bliska zanimanja (imaju zajedničke – generičke stručne kompetencije):
kulinarski tehničar, poslastičar i konobar.
Zanimanje kuhar je povezano sa zanimanjima koja su vezana za radna mjesta: šef kuhinje,
menadžment restorana/hotela, ugostiteljski tehničar, pekar, mesar, pomoćni kuhar, pomoćno osoblje, osoblje na održavanju i sa ostalim zanimanjima iz oblasti ugostiteljstva i turizma.
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II dio
IDENTIFIKACIJA STRUČNIH KOMPETENCIJA (znanja, vještina i stavova)
Za uspješno izvođenje poslova / zadataka / aktivnosti, opisanih u dijelu I, potrebna su
znanja, vještine i lične kompetencije (stavovi):
Znanje - lice
mora znati da:

Vještine - lice mora
biti sposobno da:

Planiranje, organizovanje i
analiziranje vlastitog rada
- Deﬁniše strukturu poslova u
kuhinji
- Navede osnovna pravila
organizacije rada
- Razlikuje namirnice i ostali
materijal potreban za rad kuhinje

Pripremanje radnog mjesta
i opreme
- Navede opremu i aparate za rad
- Objasni značaj higijene kuhinje
- Navede načine pravilnog
skladištenja namirnica
- Deﬁniše parametre za određivanje
kvaliteta namirnica

Pripremanje jelovnika
- Razlikuje hranljive i energetske
vrijednosti različitih namirnica
- Opiše načine pravilnog
kombinovanja namirnica
- Klasiﬁcira jela po različitim
kriterijima
- Opiše strukturu različitih jelovnika

Pripremanje namirnica
- Razlikuje tehnike i uređaje za
čišćenje namirnica
- Navede mjerne instrumente i
mjerne jedinice
- Objasni načine pravilnog čuvanja
različitih namirnica
- Razlikuje tehnike primarne
termičke obrade namirnica
- Objasni pravila i tehnike
dekorativne obrade namirnica
42

Lične
kompetencije:

- Racionalno
koristi resurse
- Preuzme
odgovornost za
svoj rad
- Pokaže
spremnost za
sticanje novih
znanja i iskustava
- Ispolji kreativnost
u radu
- Primijeni pravila rukovanja opremom,
Pokaže
uređajima i inventarom
prilagodljivost
- Primijeni pravila o skladištenju
različitim
namirnica na odgovarajući način
uslovima rada
- Pripremi radno mjesto u skladu sa
- Posjeduje
zahtjevima procesa rada
spremnost za
timski rad
- Ispolji
komunikativnost
- Posjeduje svijest
- Primijeni načela pravilnog kombinovanja
o značaju mjera
namirnica i jela u jelovniku
zaštite na radu i
- Sastavi jelovnike za posebne režime
značaju očuvanja
ishrane
i zaštite životne
- Analizira i pravovremeno ažurira jelovnik
sredine
- Ispolji spremnost
da prati nove
trendove u
kulinarstvu
- Ispolji pozitivan
- Primijeni pravilno tehnike pripreme
odnos prema
namirnica
profesionalno- Koristi mjerne instrumente
etičkim
- Primijeni pravila ispravnog
normama i
razvrstavanja i čuvanja namirnica
vrijednostima
- Primijeni tehnike dekorativne
obrade namirnica
- Predvidi vrijeme potrebno za određene
poslove
- Izvede eﬁkasnu podjelu radnih
zadataka pomoćnom osoblju
- Procijeni potrebe namirnica i ostalog
materijala za rad kuhinje
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Pripremanje predjela, supa i čorbi

- Primijeni tehnike rashlađivanja i
termičke obrade namirnica
- Deﬁniše predjela, supe i čorbe
Kombinuje namirnice za pripremu
- Nabroji namirnice pogodne za
predjela, supa i čorbi
pripremu predjela, supa i čorbi
Pripremi hladna i topla predjela
- Objasni načine kombinovanja
namirnica u pripremi predjela, supa Pripremi supe i čorbe
- Primijeni pravila čuvanja predjela, supa i
i čorbi
čorbi do upotrebe
- Navede tehnike rashlađivanja i
- Koristi racionalno neutrošene
termičke obrade namirnica
- Navede alate za dekorativnu obradu namirnice i jela
namirnica
- Objasni pravila i tehnike
dekorisanja predjela, supa i čorbi
Pripremanje glavnih jela
- Klasiﬁcira glavna jela
- Nabroji namirnice pogodne za
pripremu glavnih jela
- Objasni načine kombinovanja
namirnica u pripremi glavnih jela
- Navede tehnike rashlađivanja i
termičke obrade namirnica
- Primijeni tehnike rashlađivanja i
termičke obrade namirnica

Pripremanje salata
- Objasni način kombinovanja
namirnica u salatama
- Navede tehnike rashlađivanja i
termičke obrade namirnica
- Objasni sastav različitih preliva za
salate
- Objasni načine čuvanja i
održavanja svježine salata
Pripremanje poslastica
- Navede namirnice za pripremanje
poslastica
- Objasni načine kombinovanja
namirnica pri pripremanju
poslastica
- Navede tehnike rashlađivanja i
termičke obrade namirnica
- Opiše tehnike pripreme različitih
tijesta i krema
- Navede načine čuvanja i
održavanja svježine poslastica
- Objasni pravila i tehnike
dekorisanja poslastica

- Kombinuje namirnice za pripremu
glavnih jela
- Primijeni tehnike pripreme jela po
narudžbi
- Primijeni tehnike pripreme gotovih jela
- Primijeni tehnike pripreme jela sa
roštilja
- Primijeni tehnike pripreme priloga,
variva i jela od povrća
- Primijeni pravila čuvanja jela do
upotrebe
- Koristi racionalno neutrošene
namirnice i jela
- Primijeni tehnike rashlađivanja i
termičke obrade namirnica
- Kombinuje namirnice za pripremu
salata
- Pripremi odgovarajuće prelive za
salate

- Sastavi različite namirnice u
samostalan ili kombinovan desert
odgovarajuće energetske vrijednosti
- Primijeni pravilno tehnike
rashlađivanja / termičke obrade
namirnica
- Primijeni tehnike pripreme različitih
tijesta i krema
- Primijeni tehnike pripreme toplih
poslastica
- Primijeni tehnike pripreme hladnih /
ledenih poslastica
- Primijeni pravila i tehnike dekorisanja
poslastica
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Primanje narudžbe, serviranje i
izdavanje jela
- Deﬁniše normative za pripremu
porcija
- Navede pravila serviranja,
slaganja i kombinovanja pojedinih
jela na tanjiru
- Objasni pravila i tehnike
dekorisanja jela
Održavanje urednosti i čistoće
kuhinje
- Objasni značaj higijene radnih
površina i opreme u kuhinji
- Razumije važnost mjera
higijenske zaštite
Vođenje propisane evidencije
- Navede vrste evidencija
- Opiše proceduru evidentiranja
pripremljenih i izdatih jela
- Opiše način i postupak prijema i
predaje smjene
Uspostavljanje kvalitetne
komunikacije sa saradnicima i
gostima
- Navede osnovne principe
poslovne komunikacije
- Prepozna način za rješavanje
problema u kolektivu
- Ukaže na značaj timskog rada
- Kratko opiše načine reagovanja na
žalbe i prigovore gosta
Osiguranje kvaliteta i kontrola
pruženih usluga / rada
- Navede standarde osiguranja
kvaliteta (HACCP i dr.)
- Opisuje parametre kvaliteta
namirnica
- Objasni značaj racionalnog
korištenja vremena i energije
- Prepozna značaj kontrole i ocjene
vlastitog rada
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- Primijeni normative za formiranje
porcije jela
- Primijeni pravila i tehnike serviranja jela
- Primijeni pravila i tehnike dekorisanja jela
- Izda jelo na osnovu narudžbe

- Odabere odgovarajuća sredstva za čišćenje
- Provodi mjere pravilnog čišćenja i
pospremanja radne površine, alata i
uređaja
- Primijeni mjere higijenske zaštite
- Primijeni pravila vođenja evidencije
- Identiﬁkuje odgovarajuće i tačne
podatke iz radnog procesa
- Unese podatke u propisane obrasce
- Provede proceduru prijema / predaje smjene
- Koristi stručnu terminologiju
- Uspostavlja korektne odnose u
komunikaciji sa saradnicima i gostima
- Odabere način prevazilaženja
nesporazuma u komunikaciji
- Primijeni načine pravilnog reagovanja na
žalbe i prigovore gosta

- Procijeni kvalitet namirnica
- Primijeni standarde kvaliteta (HACCP idr.)
- Primijeni pravila korištenja inventara,
materijala, vremena i energije
- Primijeni propisane procedure za
ocjenjivanje, kontrolu i procjenu
vlastitog rada
- Primijeni nove trendove u kulinarstvu

Primjena zdravstvenih, sanitarnih i
- Primijeni sanitarno-higijenske propise za
higijenskih propisa i mjera zaštite na
održavanje prostora i inventara
radu
- Primijeni mjere zaštite na radu
- Navede sanitarno-higijenske propise - Primijeni uputstva o korištenju opreme i uređaja
- Provede mjere lične higijene i čistoće radnog
- Navede mjere zaštite na radu
prostora
- Objasni uticaj sredstava za
dezinfekciju i održavanje higijene na - Primijeni pravila o odlaganju otpadnog
materijala
životnu sredinu
Primijeni pravila i uputstva za upotrebu
- Objasni osnove zaštite okoline
sredstava za dezinfekciju i održavanje higijene
- Kratko opiše način pravilnog
sortiranja otpadaka u procesu rada
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Članovi radne
grupe za izradu
standarda
zanimanja

Datum izrade
standarda
zanimanja

Predlagač
standarda
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Privreda i obrazovanje:
Dragana Šobota, dipl. ekonomista - sekretar Sektora ugostiteljstvo i
trgovina Privredne komore RS
Goran Grozdanić, kuhar - Hotel Palas, restoran Leonardo Banja Luka
Mate Križanac, dipl. ing. - Hercegbosanska županija, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Silva Dobraš, profesor - Republički pedagoški zavod RS
Violeta Jeftić, profesor - JU Ugostiteljsko-ekonomska škola, Prijedor
Mehmed Rahmanović, direktor - JU Mješovita srednja škola, Zenica
Lokalni eksperti:
Sanja Lulo
Vesna Jevtić
Agencija za POiS obrazovanje, PJ za SSO:
Dragana Graonić, dipl.pedagog - zamjenica direktorice Agencije za
POiS obrazovanje i rukovodilac PJ za srednje stručno obrazovanje
Ljiljana Bošković, dipl. ing. - stručni savjetnik za nastavni plan i program u SSO
Dušan Sarajlić, dipl. ing. - šef odsjeka za VETIS, obrazovanje odraslih
i cjeloživotno učenje

2014. godina

Radna grupa
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Prilog br. 214
Memorandum škole
Mjesto i datum

UPIT
Poštovani preduzetniče!
Obraćamo Vam se sa molbom da nam pomognete u realizaciji nastavnog predmeta praktična
nastava za učenike stručnog zvanja / zanimanja
_____________________________________________________________________________ .
Naime, po Nastavnom planu i programu škole u okviru gore navedenog predmeta, učenici
imaju obavezu da jedan dio nastave realizuju u ugostiteljsko - turističkim objektima.
Kako nam je u obostranom interesu da imamo kvalitetne kadrove na tržištu rada i da učenici
steknu adekvatna i kvalitetna saznanja i vještine u praktičnom dijelu izabranog poziva, molimo
Vas da prihvatite i omogućite našim učenicima obavljanje praktične nastave u Vašem objektu.
Ukoliko prihvatite ovaj zahtjev, o detaljima ćemo se kasnije dogovoriti. S nadom da ćete imati
razumijevanja i da ćete udovoljiti traženom, očekujemo dobru saradnju i Vaš odgovor.
S poštovanjem!
M.P.

Direktor / ica škole
_____________________

14

Smjernice za prakti~nu nastavu, Grupa autora: Svjetlana Bogdanovi}-Kuret, Šuhreta Brki}, Elizabeta Derviševi}, Adila Ferizovi},
Sedija Midži}, Fariz Mujkanovi}, Slavica Pavi~evi}, Fatima Salihi}, Poligraf d.o.o., Sarajevo,2011.
Uz ''Upit'' dostaviti i odgovaraju}i nastavni plan i program (modul), a može i poslije u narednom koraku
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Prilog br. 315
Na osnovu člana ___ Zakona ____________________________________________________
(___________________ broj ________) ugovorne/sporazumne strane :
1. _____________________________________________________________________
Naziv i adresa škole

koju zastupa __________________________________ , s jedne strane i
2. _____________________________________________________________________
Naziv i adresa privrednog društva

koju zastupa ___________________________, s druge strane su zaključili:

UGOVOR/SPORAZUM
о izvođenju Praktične nastave za školsku _____________ godinu.
Član 1.
Strane ovog Ugovora/Sporazuma regulišu uzajmana prava i obaveze u vezi sa izvođenjem Praktične nastave za učenike, a koja je propisana Nastavnim planom i programom.
Praktična nastava treba da dopuni i usavrši stečena znanja i vještine koje su se stekle u Praktičnoj nastavi i da formira ličnost učenika, prije svega njegov stav prema poslu, a sve to kroz
suočavanje sa realnim poslovnim svijetom.
Član 2.
Sadržaj i broj sati Praktične nastave će se izvoditi prema važećem Nastavnom planu i programu u radnim prostorijama __________________________________________,
Naziv privrednog društva

a po rasporedu časova utvrđenim od strane škole.
Član 3.
_____________________________________ prihvata izvođenje Praktične nastave za
Naziv privrednog društva

sve učenike iz ________ razreda, obrazovnog proﬁla/ zanimanje
_____________________________________________________?
Član 4.
____________________________se obavezuje da će učenicima pružiti mogućnost da se prije
svega upoznaju sa radnim prostorom, pri čemu se mora pružiti uvid u organizacione probleme
i zadatke radnog mjesta.

15
Smjernice za prakti~nu nastavu, Grupa autora: Svjetlana Bogdanovi}-Kuret, Šuhreta Brki}, Elizabeta Derviševi}, Adila Ferizovi},
Sedija Midži}, Fariz Mujkanovi}, Slavica Pavi~evi}, Fatima Salihi}, Poligraf d.o.o., Sarajevo,2011
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________________________________se dalje obavezuje da će učenicima (u okviru važećih
odredbi za zaštitu na radu) dodjeljivati samo poslove koji služe izučavanju njihovog zanimanja,
da će ih kroz postepeno podučavanje uvoditi u procese preduzeća, te da će ih upozoriti na posebne opasnosti od nezgoda. Predstavnicima škole/organizatoru praktične nastave odobrava
se pristup prostorijama u kojima učenici rade ili se zadržavaju, te je spreman za saradnju sa
ovim osobama.
Član 5.
Škola se obavezuje da će preko predstavnika škole/organizatora pratiti redovnost učenika u
pohađanju Praktične nastave, te da će raditi na njihovom aktivnom i odgovornom odnosu, te izvršavanju datih obaveza.
Nakon odgovarajućih uputa učenici se moraju pridržavati propisa vezanih za preduzeće i svih
propisa vezanih za zaštitu života i zdravlja, te su u obavezi da čuvaju poslovne tajne.
Za vrijeme trajanja Praktične nastave škola je obavezna za učenike obezbijediti uredne sanitarne knjižice. Učenici su dužni da obezbijede urednu radnu opremu.
Član 6.
Nastale štete prouzrokovane od strane učenika rješavat će se u skladu sa zakonskim propisima, a druge eventualne sporove po ovom Ugovoru, ugovorne strane će rješavati međusobnim dogovaranjem.
Član 7.
Ugovor prestaje da važi:
l. Po završetku školske______________ godine
2. Sporazumom između škole i privrednog društva.
Član 8.
Ugovor se sastavlja u tri (3) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan i jedan
dostavlja nadležnim za obrazovanje.
_______________________________
_______________________________
Naziv škole

Naziv privrednog društva

Br.___________________
Datum: _______________
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Prilog br. 416
Na osnovu člana ______ Zakona _________________________________________
(___________________broj ________) ugovorne strane :
1. _____________________________________________________________
Naziv i adresa škole

koju zastupa ______________________________________ , s jedne strane i
2. ______________________________________________________________
Naziv i adresa privrednog društva

koju zastupa ________________________________________, s druge strane i
3. ___________________________________________________ su zaključili:
Ime i prezime roditelja

UGOVOR
o izvođenju ferijalne prakse za školsku _____________ godinu.
Član 1.
Strane ovog Ugovora regulišu uzajamna prava i obaveze u vezi sa izvođenjem ferijalne prakse
za učenike, a koja je propisana Nastavnim planom i programom.
Ferijalna praksa treba da dopuni i usavrši stečena znanja i vještine koje su se stekle u praktičnoj nastavi i da formira ličnost učenika, prije svega njegov stav prema poslu, a sve to kroz
suočavanje sa realnim poslovnim svijetom.
Član 2.
Sadržaj i broj sati praktične nastave će se izvoditi prema važećem Nastavnom planu i programu
u radnim prostorijama __________________________________________________________,
Naziv privrednog društva

a po rasporedu časova utvrđenim od strane škole, pri čemu se ne smije remetiti proizvodni proces privrednog društva.
Član 3.
_______________________________________________ prihvata izvođenje ferijalne prakse za
Naziv privrednog društva

učenika ___________________________________________,__________ razreda, obrazovnog
Ime i prezime učenika

proﬁla/zanimanje________________________________________________________________.

16

Prilog Ugovoru su kontakt podaci za ORGANIZATOR PRAKTI^NE NASTAVE, mentora u preduze}u i roditelja, te NASTAVNI PLAN I
PROGRAM.
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Član 4.
Poslodavac ___________________________se obavezuje da će upoznati učenika sa mjerama
zaštite na radu i obavezno ih primjenjivati pri izvođenju praktične nastave.
Član 5.
_________________________________________________ se obavezuje da će učeniku pružiti
(Ime i prezime organizatora praktične nastave)

mogućnost da se prije svega upozna sa radnim prostorom, pri čemu se mora pružiti uvid u organizacione probleme i zadatke radnog mjesta.
________________________________________ se obavezuje da će učeniku (u okviru
(Ime i prezime mentora u privrednom društvu)

važećih odredbi za zaštitu na radu) dodjeljivati samo poslove koji služe izučavanju njegovog/njenog zanimanja, da će ga kroz postepeno podučavanje uvoditi u procese preduzeća, te
da će ga upozoriti na posebne opasnosti od nezgoda. Predstavnicima škole/organizatoru praktične nastave se odobrava pristup prostorijama u kojima učenik radi ili se zadržava, te je spreman za saradnju sa ovim osobama.
Član 6.
Škola se obavezuje da će preko predstavnika škole/organizatora praktične nastave pratiti redovnost učenika u pohađanju ferijalne prakse, te da će raditi na njegovom/njenom aktivnom i
odgovornom odnosu, te izvršavanju datih obaveza.
Nakon odgovarajućih uputa učenik se mora pridržavati propisa vezanih za privredno društvo i
svih propisa vezanih za zaštitu života i zdravlja, te je u obavezi da čuva poslovne tajne.
Za vrijeme trajanja praktične nastave škola će informisati roditelje da djeci osiguraju sanitarnu
knjižicu/ljekarsko uvjerenje. Učenik je dužan da obezbijedi urednu radnu opremu.
Član 7.
Mentor u privrednom društvu se obavezuje da će u skladu sa Nastavnim planom i programom
i ovlaštenim licem iz škole voditi evidenciju i dokumentaciju o vrednovanju učenikove ferijalne
prakse.
Član 8.
Nastale štete prouzrokovane od strane učenika rješavat će se u skladu sa zakonskim propisima, a druge eventualne sporove po ovom Ugovoru, ugovorne strane će rješavati međusobnim dogovaranjem.
Član 9.
Poslodavac se obavezuje da će obezbijediti odgovarajućeg mentora.
Član 10.
Ugovor prestaje da važi:
l. Po završetku školske______________ godine
2. Sporazumom između škole i privrednog društva
3. Neizvršavanjem ugovornih obaveza jedne od strana
Član 11.
Ugovor je tripartitni između: škole, poslodavca i roditelja.
50
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Član 12.
Ugovor se sastavlja u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan i
jedan dostavlja nadležnim za obrazovanje.
_______________________________
_____________________________
_______________________________
_____________________________
Naziv škole

Naziv privrednog subjekta

Br.___________________
Datum: _______________

_______________________________

Br.___________________
Datum:_______________

Datum: _______________

Ime i prezime roditelja
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Prilog br. 5a

(zaglavlje škole)

Br.______________________________
________________________20___.god.
(Mjesto i datum)

POTVRDA
Ovim potvrđujemo da je učenik/ica _________________________________________________
razred ____-____,
obrazovni proﬁl / zanimanje _________________________
_________________raspoređen/a u ________________________________________________
(naziv privrednog društva)

za obavljanje praktične nastave, i to za slijedeći period:
od________________do________________20____.
Potvrda se izdaje u svrhu
______________________________________________________________________________

Organizator praktične nastave

Direktor / ica

M.P.
____________________________

52
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Prilog br. 5b
Za
_____________________________
_____________________________

(zaglavlje škole)
Br.______________________________
________________________20___.god.
(Mjesto i datum)

POTVRDA
Ovim potvrđujemo da je učenik/ca __________________________________razred ____-____,
obrazovni proﬁl / zanimanje _______________________________ _____________ raspoređen/a
u _____________________________________________________________________________
(naziv privrednog društva)

za obavljanje ferijalne prakse, i to za slijedeći period:
od_______________do________________20________.
Organizator praktične nastave

Direktor / ica
M.P.

____________________________

___________________________

Molimo Vas da na kraju ferijalne prakse ovjerite ovu potvrdu i da je pošaljete na adresu škole
ili predate organizatoru praktične nastave.

POTVRDA
_________________________________________________________ potvrđuje da je učenik/ca
(Naziv privrednog društva)

___________________________________________________________ razred______ obavio/la
(Ime i prezime učenika)

ferijalnu praksu u našem preduzeću od________ 20__. godine do ________ 20___. godine.
Ostale napomene i komentari
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________, __________20__ godine.

Direktor/ica
privrednog društva
_____________________

(Mjesto i vrijeme)
M.P.
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Prilog br. 6

DNEVNIK RADA ZA
PRAKTIČNU NASTAVU
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Naziv škole

__________________________________________________

Prezime i ime učenika

__________________________________________________

Razred i zanimanje

__________________________________________________

Školska godina

__________________________________________________
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List br.

Naziv radnog naloga /modula

Br:
Radni nalog obavljen od ...................................................... do ...................................................

Opis radnog naloga

TABELARNI PREGLED
PO REDOSLIJEDU POSLOVA I AKTIVNOSTI
Red.
broj

Radna operacija ili
postupak

Speciﬁkacija
materijala

Upotrijebljena
radna sredstva

Broj
časova

Priprema radnog zadatka/naloga: _______________________________________________
____________________________________________________________________________
Ocjena ispunjenosti radnog naloga/zadatka _______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Potpis učenika

Potpis nastavnika

_______________________

_________________________
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Prilog br. 7a17

PRAKTIČNA NASTAVA
IZVJEŠTAJ UČENIKA
01

Prezime

Školska godina_____________
Ime

Poštanski broj
02

Razred____________________

Mjesto

PRIVREDNO
DRUŠTVO

Ulica

Naziv
Pošt.broj

Mjesto:

Ulica
tel
faks
03

PROIZVODNI POGON/
ODJELJENJE/
SEKTOR

04

MENTOR U
PRIVREDNOM
DRUŠTVU

Ime i prezime

05

ORGANIZACIJA

Ocenjivanje sa X

OD

5

DO

4

Obuka
Radna atmosfera
Opći utisak

06

NAPOMENE

Datum:

___________________________

Potpis učenika/ice:

___________________________

Potpis organizator/ica
_______________________________
praktične nastave:
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Prilog br. 7b18

FERIJALNA PRAKSA
IZVJEŠTAJ UČENIKA
01

Školska godina_____________

Prezime
Poštanski broj

02

Razred____________________

Ime
Ulica

Mjesto

PRIVREDNO
DRUŠTVO

Naziv
Pošt.broj

Mjesto:

Ulica
tel
faks
03

PROIZVODNI POGON/
ODJELJENJE/
SEKTOR

04

MENTOR U
PRIVREDNOM
DRUŠTVU

Ime i prezime

05

RADNO VRIJEME

Sedmično

06

SLOBODNI DANI

Broj/sedmica

07

PREKOVREMENI SATI o Da
o Ne

o Dobrovoljno
o Nametnuto

08

NAKNADA

Period:

Iznos:

09

ORGANIZACIJA
Prema potrebni
moguće je dodati i
druge indikatore
za ocjenjivanje

Ocenjivanje sa X

10

OD

5

DO

4

3

2

1

Obuka
Radna atmosfera
Opći utisak

NAPOMENE

Datum:
___________________________________________
Potpis učenika/ice:
___________________________________________
Potpis organizator/ica
praktične nastave:
___________________________________________
18
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Prilog br. 819

FORMULAR ZA POVRATNU INFORMACIJU (privreda  škola)
PRAKTIČNA NASTAVA / FERIJALNA PRAKSA
Učenik (ime i prezime)
Razred
Proizvodni pogon/
Odjeljenje/Sektor
Mentor u privrednom društvu
Adresa privrednog društva
(Pečat)
5

Kriteriji ocjenjivanja

4

3

2

1

Dolazak na vrijeme na praksu
Urednost
Ljubaznost, komunikativnost
Timska sposobnost
Pouzdanost
Zainteresovanost za dodijeljene poslove
Samoinicijativnost
Inovativnost
Stručna kompetencija (obratiti pažnju na godinu o
brazovanja)
Rukovanje inventarom i materijalima
Primjena mjera zaštite na radu
Identiﬁciranje s politikom preduzeća
UKUPNA OCJENA
Lične napomene

Da li ćete ponovo i sljedeće 20____. godine primiti nekog učenika/učenicu iz o DA
škole ........................................................................ u Vaše privredno društvo?

o NE

Mentor u privrednom društvu

Datum: ………………………………

19
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Potpis: …………………………………..
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Prilog br. 9a
UPITNIK ZA POSLODAVCA
1. Da li je saradnja sa školom ostvarena na Vašu inicijativu?
a) Da
b) Ne
c) Obostrano
2. Da li imate osobu koja je zadužena za rad sa učenicima za vrijeme praktične nastave?
a) Ne
b) Ponekad
c) vijek
3. Ko odlučuje o izboru učenika koji će obavljati praktičnu nastavu u Vašem preduzeću?
a) Preduzeće
b) Škola
c) Učenici i roditelji
d) Dogovorom
4. Da li imate dobru razmjenu informacija sa školom po pitanju praktične nastave
učenika?
a) Ne
b) Ponekad
c) Uvijek
5. Da li učestvujete u kreiranju plana realizacije praktične nastave u Vašem preduzeću?
a) Ne
b) Ponekad
c) Uvijek
6. Koliko često nastavnik praktične nastave obilazi učenika za vrijeme rada?
a) Jednom sedmično
b) Više puta sedmično
c) Više puta mjesečno
d) Svaki dan
e) Nikada
7. Da li sarađujete sa roditeljima djece koja su u Vašem preduzeću?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
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8. Da li škola uvažava Vaše prijedloge za unapređenje praktične nastave i saradnje sa Vama?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
9. Da li Vas škola informiše o postignućima učenika u Vašem preduzeću?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
10. Da li se učenici pridržavaju kodeksa preduzeća i plana realizacije praktične nastave?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
11. Da li ste zadovoljni zalaganjem i radom učenika za vrijeme praktične nastave?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
12. Da li se učenici odnose odgovorno prema Vašoj imovini i sredstvima za rad?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek

13. Da li ste obezbijedili adekvatna zaštitna sredstva tokom obavljanja praktične nastave?
a. Ne
b. Ponekad
c. Uvijek
14. Ako anketom nisu obuhvaćene sve bitne informacje za Vas, molimo da ih navedete:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Hvala na saradnji.
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Prilog br. 9b
UPITNIK ZA RODITELJE
(praktična nastava- ferijalna praksa)
1. Da li učestvujete u izboru poslodavaca kod kojih se obavlja praktična nastava?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
2. Da li smatrate da škola vrši kvalitetan izbor poslodavca za realizaciju praktične nastave?
a. Ne
b. Uglavnom
c. Uvijek
d. Ne znam
3. Da li kao roditelj imate mogućnost učešća u izradi plana realizacije praktične nastave?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
4. Da li ste upoznati sa aktivnostima koje će vaše dijete obavljati u toku praktične nastave kod
poslodavca?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
5. Da li ste upoznati sa pravima i obavezama, Vašim i Vašeg djeteta, prilikom obavljanja praktične
nastave?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
6. Da li imate informacije o postignućima Vašeg djeteta za vrijeme trajanja praktične nastave kod
poslodavca?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
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7. Da li smatrate da je praktična nastava kod poslodavca bitna za profesionalni razvoj djeteta?
a. Da
b. Ne
c. Ne znam
8. Da li je poslodavac omogućio adekvatna zaštitna sredstva Vašem djetetu?
a. Da
b. Ne
c. Ne znam
9. Molimo Vas da predložite aktivnosti za unapređenje praktične nastave kod poslodavca:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Hvala na saradnji.
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Prilog br. 9c
UPITNIK ZA UČENIKE
(praktična nastava- ferijalna praksa)
1. Da li učestvujete u izboru poslodavaca kod kojih se obavlja praktična nastava?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
2. Da li smatrate da škola vrši kvalitetan izbor poslodavaca za realizaciju praktične nastave?
a. Ne
b. Uglavnom
c. Uvijek
d. Ne znam
3. Da li učestvujete u izradi rasporeda obavljanja praktične nastave?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
4. Da li znate koje uslove morate zadovoljiti da biste obavili praksu u objektima više kategorije ili
objektima van mjesta boravka?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
5. Da li znate koja su Vaša prava i obaveze prilikom obavljanja praktične nastave?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek

6. Da li smatrate da je praktična nastava kod poslodavca bitna za Vaš profesionalni razvoj?
a. Da
b. Ne
c. Ne znam
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7. Da li ste zadovoljni odnosom poslodavca prema Vama?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
8. Da li Vam poslodavac (ovlašćeno lice) pomaže u učenju za vrijeme obavljanja prakse?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
9. Da li biste obavljali praktičnu nastavu kod poslodavca da nije obavezna?
a. Da
b. Ne
c. Ne znam
10. Da li Vam je poslodavac obezbijedio adekvatna zaštitna sredstva?
a. Ne
b. Uglavnom
c. Uvijek
11. Šta biste predložili da se unaprijedi praktična nastava:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Hvala.
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Prilog br. 10 20

Primjer iz prakse: Školski projekt ugostiteljsko-turističke škole
Formular za aplikaciju
1. Opći podaci
Škola:

JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac

Adresa:

Školska 5, 75300 Lukavac

Telefon:

035 – 550 - 250

Fax:

035 – 550 - 250

E-mail:

juekoluk@bih.net.ba

Web stranica:

www.ehslukavac.com.ba

__________________________________________________________________
Naziv projekta:

“Putujući osmijeh”

Vođa projekta:

Brkić Šuhreta

__________________________________________________________________
Razred:

prvi, drugi i treći, turistički tehničari i kuhari

Broj učenika/ica:

20

ženski: 10

muški: 10

6

ženski: 4

muški: 2

(koji učestvuju u projektu)
Broj nastavnika/ica:
(koji sarađuju na projektu)
Predmet:

Praktična nastava
(u sklopu kojeg se provodi projekt)

Eksterni projektni partner/i: Općina Lukavac, Little Italy, Elketours,
RTV Lukavac, Udruženje građana „Korak po
korak“Tuzla podružnica Lukavac,TNM „RIO“ Lukavac

20
Organizator prakti~ne nastave podsti~e u~enje kroz rad i kroz projektne aktivnosti. Ovo je jedan od primjera projektnih aktivnosti iz
školske prakse
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2. Opis
Opis škole i okruženja
Ugostiteljsko-turistička škola Lukavac
Škola ima četrdesetogodišnju tradiciju.
Intenzivna praktična nastava koja se izvodi u savremeno opremljenim kabinetima i privrednim
objektima uz stručni nadzor, trening stranih jezika, su najbolja priprema za dobar start u karijeri.
Škola je smještena u centru grada, u neposrednoj blizini Spomen parka u kojem planiramo
javnu prezentaciju projekta.
Tokom obrazovanja učenici posjećuju turističke destinacije, sajmove turizma, hotele visokih
kategorija i učestvuju na različitim nivoima takmičenja.
Iza nas je dosta ostvarenih rezultata, iza kojih stoji naporan rad nastavnika i učenika. Samo
takvim radom i praćenjem trendova u obrazovanju, ugostiteljstvu i turizmu, možemo ostati
na liderskoj poziciji među školama u ovoj branši

Projektni partner iz turističke privrede
Općina Lukavac- Upravni organ – dugogodišnja saradnja sa školom u više oblasti i većem
broju projekata.
Little Italy- Objekat brze prehrane inspirisan italijanskom kuhinjom i specijalitetima brzih jela
za "ponijeti". Saradnja je uspostavljena ličnim kontaktima direktora i nastavnika praktične
nastave. Do saradnje je došlo na inicijativu vlasnika restorana koji je uputio zahtjev Nastavničkom vijeću za angažovanje učenika na praktičnoj nastavi.
Elketours Lukavac-turistička agencija i dugogodišnji partner.Saradnja se ogleda u obavljanju
praktične nastave i radionicama u školi.
RTV Lukavac – medijski partner svih školskih događaja uključujući i ovaj projekt
Udruženje građana “Korak po korak“ Tuzla podružnica Lukavac- Udruženje građana ''Korak
po korak'' je humanitarna, nevladina, vanstranačka, neproﬁtna, multietnička organizacija,
koja danas radi kao dnevni centar za osobe s posebnim potrebama na Općini Lukavac.
TNM “ RIO” Lukavac-knjižara, a saradnja se ogleda u nabavci školskog materijala i opreme.

Naziv projekta? Cilj projekta? Doprinos?
-Osnovni cilj projekta je promocija i popularizacija Ugostiteljsko-turističke škole i poboljšanje
imidža škole kako na lokalnom nivou, tako i na nivou regije. Ovaj cilj bit će ostvaren osmišljavanjem identiteta (vizualno i verbalno).
Projektom se unapređuje saradnja škole sa partnerima iz privrede, a naročito iz oblasti ugostiteljstva i turizma.
Kroz rad na projektu se unapređuju teoretska znanja i praktične vještine učenika te se osposobljavaju za samostalan rad.
-Projektnim aktivnostima se stvara trajni identitet Ugostiteljsko-turističke škole, veći interes
za ugostiteljsko-turistička zanimanja, a istovremeno utičemo na privredne subjekte da primjenjuju Zakon o ugostiteljstvu i turizmu TK.
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Opis projekta
Implementacijom ovog projekta želimo razbiti stereotipe i popraviti imidž ugostiteljsko-turističkog zanimanja u lokalnoj zajednici i šire. Ovo je moguće ostvariti kroz saradnju sa partnerima iz ugostiteljsko-turističke privrede i većim angažovanjem učenika, profesora i roditelja.
Ciljeve projekta ćemo ostvariti na način da ćemo:
- Upoznati učesnike sa projektom i sponzorima, detaljnim planom aktivnosti i planom nabavke materijala i opreme.
- Anketiranjem završnih razreda o.š. na općini Lukavac, utvrditi zainteresovanost učenika za
ugostiteljsko- turistička zanimanja.
- Sarađujući sa partnerima iz ugostiteljsko-turističke privrede, senzibilizirat ćemo ih o potrebi
zapošljavanja osoba sa stručnim kvaliﬁkacijama, privlačenju i zadržavanju istaknutih učenika,
te gradnji imidža dobrog poslodavca.
Trajni identitet škole obezbijedit ćemo dizajniranjem loga, kreiranjem slogana, te radom na
stvaranju himne Ugostiteljsko-turističke škole.
Javnu prezentaciju projekta “ Putujući osmijeh“ upriličit ćemo povodom Dana učitelja u Spomen parku, na koju će biti pozvani svi projektni partneri, predstavnici obrazovnih institucija,
učenici i građani.
Javnost ćemo obavijestiti putem medija , plakata i pozivnica.
Zakusku će pripremiti učenici naše škole u saradnji sa Udruženjem građana “ Korak po korak“
(djeca s posebnim potrebama ) i restoranom Little Italy.
Promociju će pratiti video-prezentacija i promotivni materijali.
Uspješnost projekta ćemo procijeniti kroz “ Knjigu utisaka“ i “Kutiju povratnih informacija“.
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3. Plan aktivnosti
Br.
1.

2.

Upoznavanje
učenika
sa ciljevima i
načinima
izvođenja
projekata

Aktivnost
-Upoznavanje učesnika
s projektom,
sponzorima i
izrada detaljnog
plana aktivnosti
- Planiranje potrebnog
materijala i opreme

Podaktivnost
- Uvodna
prezentacija
- Formiranje timova
- Podjela zadataka
- Nabavka materijala i
opreme

Izvršioc(i)
- Vođa
projekta

Rok za
izvršenje
6 dana

- Tim za
nabavku

Utvrđivanje broja -Nabavka potrošnog
zainteresovanih
materijala
za upis u
-Anketiranje
Ugostiteljsko
završnih razreda u
-turističku školu
osnovnim školama
općine Lukavac
-Analiza dobijenih
rezultata

- Izrada anketnih listića

- Obrada anketnih listića

- Tim za
obradu
podataka

3.

Utvrđivanje broja - Ankentiranje
stručno zaposleprivrednih
nih kadrova u
subjekata
ugostiteljsko-tu- - Analiza dobijenih
rističkim
rezultata ankete
objektima na
općini Lukavac

- Izrada anketnih listića
- Ankentiranje
- Obrada anketnih listića

- Tim za
anketiranje
- Tim za
obradu
podataka

10 dana

4.

Promocija škole

- Izrada loga
Ugostiteljsko
–turističke škole
- Izrada slogana
- Školska himna
- Izrada promotivnog
materijala
- Izrada video
-prezentacije

- Kreiranje loga
Ugostiteljsko
- turističke škole
- Osmišljavanje slogana
- Rad na stvaranju himne
- Dizajniranje promotivnog
materijala

- Projektni
tim

30 dana

- Pribavljanje
dozvole za javni skup
od Policijske uprave
- Pozivanje partnera i
šire društvene
zajednice
- Prezentacija urađenog
- Zakuska
- Povratna informacija
/evaluacija

- Upit Policijskoj upravi
- Projektni
- Obavještavanje putem
tim
pozivnica i medija
- Video-prezentacija
- Izvođenje školske himne
- Podjela promotivnog
- Tim
materijala
zadužen
- Gastro ponuda učenika
za zakuUgostiteljsko-turističke škole
sku
i partnera iz privrede
- “Knjiga utisaka“
- “Kutija povratnih informacija“

5.

6.

68

Cilj

Javna promocija
škole

- Ankentiranje

Izveštaj o uspjehu - Analiza “ Knjige
- Sumiranje utisaka
projekta
utisaka“
- Analiza “ Kutije
- Obrada podataka
povratnih informacija“
- Analiza javne
promocije škole
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- Projektni
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HIMNA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE
SVI SE RADUJEMO ŠKOLI,
JER SVAKO OD NAS JE VOLI.
OVDJE JE HRANA,
MNOGIMA JAČA STRANA,
DOK DRUGI U SRCU NOSE PUTOVANJA.
ZAPJEVAJMO SADA SVI SKUPA,
UVIJEK SMO BILI SLOŽNA GRUPA.
OKO NAS NEKA JE RADOST,
JER JEDNOM SE ŽIVI
JEDNA JE MLADOST !

AKO ŽELIŠ MOREM PLOVITI,
SVOJOM HRANOM DRUGE OSVOJITI,
NA NAJBOLJEM MJESTU RADITI
TO ĆE TI OVA ŠKOLA OSTVARITI.
OSTVARIMO ZAJEDNO SNOVE
ONE STARE I ONE NOVE.
ZAPJEVAJMO SADA SVI SKUPA,
UVIJEK SMO BILI SLOŽNA GRUPA.
OKO NAS NEKA JE RADOST,
JER JEDNOM SE ŽIVI
JEDNA JE MLADOST !

EMINA ATIĆ

SLOGAN UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE

OKUSI DOŽIVLJAJ, OSTVARI SAN, ŽIVI TURIZAM, ULJEPŠAJ DAN!
KORAČAJMO ZAJEDNO U BUDUĆNOST, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
NAM PRUŽA TU MOGUĆNOST!
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Prilog br. 11
OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE PROBLEMSKE SITUACIJE

Ime i prezime učenika __________________________________________ Razred __________
Ime i prezime osobe koja prijavljuje događaj _________________________________________
Vrijeme i mjesto dešavanja: _______________________________________________________
Učesnici događaja: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Kratak opis događaja:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Datum: ___________
Potpis:
_____________________
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Predgovor autorskog tima

Ovaj priručnik je izrađen u suradnji s austrijskim stručnjacima iz škola u područjima ugostiteljstva i turizma u okviru regionalnog projekta „Poboljšanje suradnje između škole i gospodarstva“ koji je proveden u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.
Struktura priručnika je rezultat više radionica na državnoj i regionalnoj razini u kojima su sudjelovali predstavnici istaknutih institucija, kao što su obrazovne vlasti, vanjsko-trgovinske i
gospodarske komore, strukovne škole, uz pomoć KulturKontakta iz Austrije.
Sadržaj priručnika pažljivo su birali sudionici radionica, vodeći se time da bude prije svega
pomoć organizatoru praktične nastave u načinu planiranja, organiziranja, praćenja provođenja
i evaluaciji praktične nastave u gospodarskim društvima. U priručniku je dan jasan opis poslova
organizatora praktične nastave te iscrpan opis suradnje škole i gospodarstva. Priručnik je
osmišljen u sedam poglavlja.
Pokušali smo ponuditi važne informacije, prijedloge dokumentacije i primjere dobre prakse
koji mogu doprinijeti u radu organizatorima praktične nastave. Cilj nam je pomoću priručnika
doprinijeti unaprjeđenju sustava i uspostavljanju odgovarajućih odnosa između svih sudionika
procesa.
Dragi organizatori praktične nastave, radovat će nas ako priručnik doprinese unaprjeđenju
vašeg rada, boljoj suradnji škole i gospodarstva i kvaliteti praktičnog obrazovanja u Bosni i
Hercegovini.
Zahvaljujemo timovima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini na inspirativnim idejama i primjerima dobre prakse, a posebno hvala osoblju KulturKontakta u Beču i regionalnom uredu u
Sarajevu, koji su prepoznali važnost suradnje škole i gospodarstva i podržali ovaj projekt.

Autori
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Predgovor KulturKontakt
Austria

Što spada u osnove visokokvalitetnog strukovnog obrazovanja usmjerenog na tržište rada?
Jedan od faktora uspjeha sigurno predstavlja i dobra suradnja između srednjih strukovnih
škola i gospodarstva. Da bi ﬂeksibilno mogli reagirati na sve brže promjene u zahtjevima tržišta rada potrebna je stalna komunikacija između srednjih strukovnih škola i gospodarstva u odgovarajućem obrazovnom sektoru.
Poduzeća sve više postaju mjesta učenja u okviru strukovnog obrazovanja. Trenutno se provode
ogledi iz različitih oblika učenja u poduzeću. Kvalitet i tu u velikoj mjeri ovisi od usklađenosti
učenja u školi, poduzeću i stručnoj praksi.
Srednje strukovne škole zbog navedenih činjenica moraju biti osposobljene izgraditi strukturnu mrežu poduzeća i s njima uspostaviti održivu suradnju.
Ključnu ulogu u tome imaju rukovodstva škola. Međutim, potrebni su im dodatni resursi.
Zbog toga se u projektu ''Poboljšanje suradnje između škole i gospodarstva'' s ministarstvima
obrazovanja, pedagoškim zavodima/institutima i agencijama za strukovno obrazovanje iz Bosne
i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, kao i sa srednjim strukovnim školama iz sve tri zemlje, zajednički radilo na izradi novog proﬁla organizatora/koordinatora praktične nastave.
Ovaj priručnik treba pomoći organizatorima/koordinatorima praktične nastave u njihovom radu
na uspostavljanju veze između škole i poduzeća, pogotovu u profesionalizaciji njihove suradnje
s poduzećima i unaprjeđivanju procesa učenja u poduzećima.
Želio bih iskoristiti ovu prigodu i srdačno se zahvaliti Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, ministarstvima obrazovanja
Federacije BiH i Republike Srpske, te županijskim ministarstvima obrazovanja, pedagoškim
zavodima na izvanrednoj suradnji. Posebno se zahvaljujem koordinatorima praktične nastave
koji su svojom ekspertizom doprinijeli deﬁniranju njihove nove uloge, kao i autorima ovog priručnika.

Gerhard Kowař
ravnatelj KulturKontakt Austria
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UVOD

Cilj, svrha i ciljna skupina
Razvoj modernog i k praksi orijentiranog strukovnog obrazovanja koje je konkurentno na tržištu rada zahtijeva unaprjeđenje i uspostavljanje održive suradnje između strukovnih škola i
partnera iz gospodarstva, posebno u području organizacije prakse u poduzećima.
Cilj Priručnika za organizatore praktične nastave je dati smjernice koje će doprinijeti unaprjeđenju suradnje škola i gospodarstva.
Svrha priručnika je olakšati organizatorima provođenje praktične nastave.
Priručnik je namijenjen organizatorima praktične nastave, nastavnicima strukovnih predmeta,
drugom nastavnom osoblju i suradnicima u gospodarstvu.
Priručnik može poslužiti predstavnicima obrazovnih vlasti i institucija (ministarstvima obrazovanja, Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, pedagoškim zavodima) te socijalnim partnerima.

Osnove za izradu priručnika
Osnova za izradu priručnika je postojeća razina suradnje škole i gospodarstva i postojeći način
organiziranja i izvođenja praktične nastave u Bosni i Hercegovini. Sudionici izrade priručnika
suočili su se sa sljedećim problemima:
 nedostatak sustavnog pristupa
 nedostatak podataka, praćenja i analiza
 neujednačen pristup, različite inicijative, različiti uvjeti.
Tijekom izrade ovog priručnika održano je 17 diseminacijskih seminara na kojima su sudjelovali predstavnici obrazovnih vlasti, strukovnih škola i gospodarstva (2016. i 2017. godine). Na
diseminacijskim seminarima sudjelovala je 91 stručna i tehnička škola. Predstavnici škola su
sudjelovali u ispitivanju o praktičnoj nastavi i suradnji s gospodarstvom i sve škole su predstavile svoj način organiziranja i izvođenja praktične nastave uključujući i dio prakse u gospodarskim društvima.
Ciljevi ovog ispitivanja su:
 utvrđivanje razine suradnje škole i gospodarstva
 sagledavanje načina organiziranja i izvođenja praktične nastave
 dobivanje elemenata za deﬁniranje proﬁla organizatora praktične nastave.
Na osnovu analize prikupljenih podataka izvedeni su zaključci koji su bili značajni i korisni za
izradu priručnika.
Praktična nastava koja se izvodi u gospodarstvu je različito zastupljena u školama. Jedan dio
škola za sve svoje učenike organizira dio praktične nastave u gospodarstvu. Najveći broj škola
(preko 70%), ne osigurava dio prakse u gospodarstvu za sve učenike. Najčešće na praksu u
gospodarstvu idu učenici onih zanimanja za koja škola ne može osigurati uvjete za praktičnu
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nastavu u školi. Među školama koje su sudjelovale u diseminavcijskim seminarima bilo je i
škola koje ne surađuju s gospodarstvom i ne organizuju praktičnu nastavu izvan škole.

Izvođenje praktične nastave u gospodarskim društvima
 Škola ne organizuje za
sve u~enike dio prakse u
gospodarskim društvima

20%

9%

71%

 Škola organizuje da svi
u~enici imaju dio prakse
u gospodarstvu
 Škola uop}e ne sara|uje
sa gospodarstvom i nema
prakse u gospodarskim
društvima

Najveću odgovornost za osiguravanje prakse u gospodarstvu ima škola. U jednom broju škola
pronalaženje i ugovaranje prakse je isključivo pravo škole, ali u najvećem broju škola odgovornost je podijeljena između škole i roditelja/učenika. Među ispitivanim školama, samo u šest
škola je osigurati praksu u gospodarstvu obveza roditelja.
Poslovima organiziranja i koordiniranja prakse u privredi se različito pristupa po školama. U
većini škola te poslove obavljaju nastavnici stručnih predmeta kao dio svojih zaduženja. Jedan
broj škola ima koordinatore praktične nastave (oko 30 %) a dio škola organizira praksu u gospodarskim društvima tako da nitko nije zadužen za koordinaciju (sedam škola među ispitivanima).

Organizacija koordinacije praktične nastave u gospodarskim društvima
 Škola ima koordinatora prakti~ne
nastave

34%
49%

 Poslove koordinacije rade
profesori strukovnih predmeta
kao dio norme ~asova
 Nitko nije zadužen za koordinaciju

8%
9%

 Nije potreban koordinator jer
u~enici nemaju prakti~nu nastavu
izvan škole
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Ferijalna praksa, kao format praktične nastave u gospodarskim društvima, zastupljena je najčešće u ugostiteljskim školama.
Međusobni odnosi na relaciji škola-gospodarstvo društvo-učenik-roditelj, u najvećem broju
škola regulira se ugovorom. Samo mali broj škola praksu u gospodarstvu zasniva na dogovoru
ravnatelja/nastavnika sa ovlaštenom osobom u gospodarskom društvu.
Uspostavljanje kontakata s gospodarstvom škole ostvaruju na različite načine. Predvlađajući
način je uporaba poznanstava ravnatelja, nastavnika i roditelja s poslodavcima ili zaposlenima
u gospodarskim društvima. Manje se koriste planske posjete, razne manifestacije, a najmanja
je uloga veb-stranica/portala.

Način uspostavljanja suradnje škole sa gospodarskim društvima
 Uz pomo} poznanstava i kontakata
ravnatelja /nastavnika/ roditelja

24%

 Planskim posjetama
gospodarskim društvima
 U~eš}em škole na manifestacijama, sajmovima, takmi~enjima...

44%
20%
2%

10%

 Uz pomo} veb stranice/portala
škole ili gospodarskih društava i
udruženja
 Škola ne sura|uje sa
gospodarstvom

Škole koje su sudjelovale u diseminacijskim seminarima, a imaju koordinatore praktične nastave dale su podatke o poslovima koje oni obavljaju, njihovim kvaliﬁkacijama i radnom iskustvu. Dobiveni podatci o poslovima koordinatora praktične nastave su grupirani u područja:
kontakti s gospodarstvom i ugovaranje, organiziranje praktične nastave, praćenje i izvještavanje. Također su grupirani i podaci o kvaliﬁkacijama i radnom iskustvu koordinatora praktične
nastave. Ovi podaci su korišteni za proﬁliranje organizatora praktične nastave.
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ZAKONSKA UREDBA

Zakonska uredba koja deﬁnira područje obrazovanje u BiH je složena. Stoga smo se odlučili što
jednostavnije predstaviti nadležne institucije koje imaju utjecaj na obrazovanje kroz praktičnu
nastavu u školama.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine koordinira područje obrazovanja na razini
države, a obrazovanje je u nadležnosti entiteta Republike Srpske, županijama na razini Federacije BiH, te Brčko Distrikta.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine nadležno je za sljedeće poslove i zadatke:
 Obavljanje dužnosti u pogledu pripreme i provedbe propisa, poslova i zadataka koji su pod
mjerodavnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na uspostavljanje osnovnih principa
koordiniranja aktivnosti, usklađivanje planova entitetskih vlasti i deﬁniranje strategije na
međunarodnom planu;
 Sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija;
 Izvršavanje međunarodnih obveza i priprema za zaključivanje međunarodnih ugovora ili
sporazuma u dijelu obrazovanja Bosne i Hercegovine.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (u daljem tekstu Agencija) je nadležna za
uspostavu standarda znanja, za ocjenjivanje postignutih rezultata i za razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te za druge stručne poslove u području standarda znanja i ocjenjivanja kvalitete obrazovanja, određenih posebnim
zakonima i drugim propisima. (Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje,
''Službeni glasnik BiH'' br. 8/08).
Obrazovanje u Bosni i Hercegovini reguliraju nadležna ministarstva obrazovanja. Savjetodavne
poslove u području obrazovanja obavljaju pedagoški zavodi.
Okvirni zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini1 uređuje dijelove značajne za organiziranje praktične nastave kao što su:
 usuglašavanje obrazovanja s potrebama tržišta rada
 trajanje školovanja
 standardi ocjenjivanja
 udruživanje škola
 savjetodavno vijeće škole i drugo...
Zakonom je deﬁnirano pravo škole na obavljanje komercijalnih djelatnosti kao i organiziranje
obuke za odrasle.

1

Okvirni zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini, koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH na
30. sjednici Zastupni~kog doma, od 4. lipnja 2008. godine, i na 19. sjednici Doma naroda, od 23. srpnja 2008. godine (''Službeni
glasnik BiH'' broj 63/08)
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ORGANIZATOR PRAKTI^NE NASTAVE

Stručnjaci u okviru projekta su pomno analizirali i pripremili prijedloge o Proﬁlu organizatora
praktične nastave za entitet Republika Srpska, deset županija Federacije Bosne i Hercegovine
i Distrikt Brčko prema speciﬁčnostima istih nakon održanih diseminacijskih seminara.
U danom prijedlogu (tekst koji slijedi) ponudili smo osnovu Proﬁla organizatora praktične nastave koji su podržali svi sudionici projekta.
U prvom dijelu ovog poglavlja dani su zadaci, nadležnosti i odgovornost, a u drugom se govori
o značaju i oblicima stručnog usavršavanja organizatora praktične nastave.

1. Proﬁl organizatora praktične nastave
Svaka strukovna i tehnička škola ima obvezno radno mjesto za organizatora praktične nastave
i bira ga ravnatelj iz reda zaposlenih ili natječajnom procedurom za najmanje jednu školsku
godinu. Organizator praktične nastave je posebno radno mjesto u školi, i veza je između predavača praktične nastave, ravnatelja škole i gospodarskih društava.

Osnovna uloga
Praćenje praktične nastave i povezivanje praktične sa stručno-teoretskom nastavom u organizacijskom, stručnom i pedagoškom smislu.

Organizacijska struktura
Organizator praktične nastave koordinira aktivnosti s drugim organima škole (stručni organi,
organi upravljanja i rukovođenja) te surađuje s gospodarskim društvima.
Organizator praktične nastave vrši uvid u provođenje praktične nastave, daje pedagošku i didaktičko-metodičku pomoć u radu mentora u poduzeću, uspostavlja partnerski odnos s mentorom izvan škole, koordinira poslovima praktične nastave u i izvan škole.
U okviru organizacijske strukture škole, organizator praktične nastave ima položaj:
Prijedlog 1: stručnog suradnika, stalno radno mjesto, bira ga ravnatelj na najmanje jednu
školsku godinu s mogučnošću ponovnog imenovanja (ovaj položaj nije reizbor), ili
Prijedlog 2: pomoćnik ravnatelja za praktičnu nastavu, položaj je izjednačen u vrednovanju radnog mjesta pomoćnika ravnatelja.
U deﬁniranju kvaliﬁkacija potrebnih za radno mjesto organizatora praktične nastave potrebno
je rukovoditi se deﬁniranim zadacima i nadležnostima koje su navedene u ovom poglavlju u
skladu sa stručnim proﬁlom škole. Pored toga, organizator praktične nastave treba imati položen stručni ispit za nastavnika i najmanje tri (3) godine radnog iskustva u gospodarstvu ili nastavi.
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1.1. Opis poslova - zadaci
Zadaci organizatora praktične nastave su:

1. Vođenje/upravljanje:
 Analizirati postojeće izvore
 Prikupljati informacije o potrebama tržišta rada
 Identiﬁcirati gospodarska društva, uspostavljati kontakte i dogovarati suradnju
 Procjenjivati uvjete rada u gospodarskim društvima i dati preporuku ravnatelju za pouzdane partnere
 Upostavljati, razvijati i koordinirati suradnju s gospodarskim društvima
 Sudjelovati u izradi rasporeda praktične nastave
 Planirati, programirati i kontrolirati provođenje praktične nastave
 Koordinirati proces praktične nastave
 Surađivati s mentorima za praktičnu nastavu u gospodarskim društvima s ciljem osiguranja kvalitete
 Analizirati provođenje praktične nastave
 Prezentirati stručna zvanja i zanimanja gospodarskim društvima u cilju uspostavljanja
partnerske suradnje
 Promovirati pozitivne primjere provođenja praktične nastave izvan škole s ciljem popularizacije zanimanja i stručnih zvanja u lokalnoj zajednici i šire
 Predlagati mjere za poboljšanje kvalitete provođenja praktične nastave
 Sudjelovati u rješavanju problema koji mogu nastati pri provođenju praktične nastave
 Sačinjavati i podnositi izvještaj ravnatelju na kraju I i II polugodišta o provođenju praktične nastave izvan škole uz prijedloge njezinog unapređenja
 Pratiti inovacije i trendove
 Formirati bazu podataka o zapošljavanju učenika po završetku školovanja
 Sudjelovati u predlaganju Plana upisa učenika.

2. Pedagoško-stručni:
 Sinkronizirati provođenje programa stručno-teoretske i praktične nastave
 Organizirati i rukovoditi sastancima stručnih aktiva
 Planirati, organizirati, koordinirati i pratiti provođenje rada nastavnika praktične nastave
 Voditi dokumentaciju i evidenciju vezanu za provođenje praktične nastave
 Pružati stručnu podršku nastavnicima praktične nastave
 Pružati pedagošku i didaktičko - metodičku pomoć mentorima u gospodarskim društvima
 Može sudjelovati na ispitima kao član povjerenstva
 Održavati informativni sastanak s roditeljima po potrebi
 Surađivati s rukovodstvom škole i svim drugim stručnim organima u školi
 Kontinuirano raditi na svom stručnom usavršavanju.
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3. Organizacijski dio:
 Organizirati praktičnu nastavu u skladu s nastavnim planom i programom
 Organizirati izvođenje praktične nastave na prijedlog nastavnika praktične nastave: odrediti učenike po skupinama, utvrditi raspored, vrijeme i mjesto izvođenja praktične nastave
 Pripremiti ugovor/e zajedno s tajništvom škole o uvjetima i načinu izvođenja praktične
nastave u suglasnosti sa zakonskom uredbom
 Informirati gospodarska društva o nastavnom procesu u školi vezanom za praktičnu nastavu
 Predlagati i organizirati stručne posjete učenika i nastavnika tvrtkama
 Prikupiti (pismene izjave) suglasnosti/nesuglasnosti roditelja za obavljanje praktične nastave u objektima s kojima je škola zaključila ugovore
 Predlagati stručno usavršavanje nastavnika praktične i stručno-teorijske nastave
 Predlagati stručno usavršavanje mentora praktične nastave iz pedagoškog područja
 Organizirati obavljanje zdravstvenog/liječničkog pregleda za učenike u ovisnosti od struke
 Pratiti proceduru primjene mjera sigurnosti i zaštite učenika na mjestu izvođenja praktične nastave
 Deﬁnirati listu za nabavku potrebnih materijala za ostvarivanje praktične nastave u školi
i predstaviti istu rukovodstvu
 Organizirati ferijalnu praksu
 Sudjelovati u organizaciji praktičnog dijela završnih ispita u gospodarstvu.
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1.2. Mjerodavnosti
1. Vođenje/upravljanje:
Vještine:

Znanje:
 poznaje gospodarsko
okruženje
 poznaje ljudske i
materijalne resurse škole
i gospodarskih društava
 poznaje procedure
komunikacije i rada s
gospodarskim
društvima
 kreira organizaciju i
upravljanje ljudskim
resursima
 kreira nužne obrasce i
formulare
 kreira organizaciju
nastavnog procesa i
profesionalne
standarde
 identiﬁcira trendove u
struci
 ima znanje za kvalitetno
prezentiranje
 primjenjuje propise koji
reguliraju odnose s
gospodarskim
društvima

 analizira potrebe
gospodarskog
okruženja
 identiﬁcira i odabire
gospodarska društva
 sudjeluje u izradi
rasporeda praktične
nastave
 surađuje s
gospodarskim
društvima
 usklađuje rad između
nastavnika, mentora u
gospodarstvu, škole i
gospodarskih društava
 kreira metodološke
pristupe u realizaciji
praktične nastave
 predlaže mjere za
poboljšanje kvalitete
praktične nastave
 predlaže stručno
usavršavanje
nastavnika praktične
nastave na osnovi
njihovih potreba
 odlučuje u okviru
nadležnosti
 koristi uspješne tehnike
pregovaranja

Stavovi:
 ima jasnu viziju o
ciljevima i procesu
praktične nastave
 pokazuje ﬂeksibilnost u
rješavanju spornih
situacija
 opredjeljen k stalnom
inoviranju u nastavi
 ima pozitivan odnos prema
poslovnom okruženju
 ima pozitivan stav prema
vrijednosti i ulozi praktične
nastave

2. Pedagoško-stručni rad:
Znanje:
 posjeduje znanje o
nastavnom planu i
programu
 poznaje najrazličitije
metode i oblike rada
 poznaje načine vođenja
dokumentacije i
evidencije

Vještine:
 koordinira stručno
-teoretskom i praktičnom
nastavom
 organizira i vodi sastanke
 vodi dokumentaciju i
evidenciju
 pruža mentorsku i
savjetodavnu podršku

Stavovi:
 pokazuje spremnost za
promjene
 pokazuje spremnost za
cjeloživotno učenje
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3. Organizacijski dio:

86

Znanje:

Vještine:

 poznaje strukturu
gospodarskih društava s
kojima će surađivati
 zna legislativu koja
regulira područje
praktične nastave
 poznaje organizaciju
praktične nastave
 poznaje propise o zaštiti na
radu

 analizira strukturu
učenika po odjeljenjima i
raspoređuje na
praktičanu nastavu
 izrađuje plan nabavke
materijala i sredstava za
provođenje praktične
nastave
 snalazi se u timskom radu
 osigurava provođenje
propisa zaštite na radu
 organizira i provodi
natjecanja i predstavljanja

Stavovi:
 pokazuje dosljednost u
radu
 posjeduje ﬂeksibilnost u
radu
 uvažava mišljenja
drugih ljudi i njihove
različitosti
 njeguje dobre
međuljudske odnose
 razumije važnost
svih subjekata
odgojno-obrazovnog rada
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1.3. Odgovornost
Formular odgovornosti
Odgovornosti

Ravnatelj

Organizator
praktične nastave

Napomena

VOĐENJE/UPRAVLJANJE
Analizira postojeće resurse

I

Pr, Pl, Odg, I,

Prikuplja informacije o potrebama tržišta rada

I

Odg, I

Identiﬁcira gospodarska društva, uspostavlja
ontakte i dogovara saradnju

Odl, Odg

Pr

Procjenjuje uvjete rada u gospodarskim društvima i daje Odl
preporuku ravnatelju za pouzdane partnere

Pr, K ,Odg

Upostavlja, razvija i koordinira suradnju s
gospodarskim društvima

I

Pl, Pr, K, S, I

Sudjeluje u izradi rasporeda praktične nastave

I, Odl

S, K, Pl, Pr

Planira, programira i kontrolira provođenje
praktične nastave

I,K

Pl, Pr, K

Koordinira proces praktične nastave

I,

Pl, Odl, Pr, S,
K, Odg

Surađuje s mentorima za praktičnu nastavu u
gospodarskom društvu s ciljem osiguranja kvalitete

I,K

Pl, Odl, S, Pr, Odg

Analizira provođenje praktične nastave

I,K

Pl, Pr, S, K

Predstavlja stručna zvanja i zanimanja gospodarskim
društvima u cilju uspostavljanja partnerske suradnje

I, Odl, K,
Odg

Pl, S, I, Odg

Promovira pozitivne primjere provođenja praktične
nastave izvan škole s ciljem popularizacije zanimanja i
stručnih zvanja u lokalnoj zajednici i šire

Pl, Odl,
Odg

Pr, Odg, S, I

Predlaže mjere za poboljšanje kvalitete rada praktične
nastave

I, Odl,
Odg

I, Pl, Pr, S, K, Odg

Sudjeluje u rješavanju problema koji mogu nastati pri
izvođenju praktične nastave

I, Odg

I, S, Pr

Sačinjava i podnosi izvještaj ravnatelju na kraju I i II
polugodišta o provođenju praktične nastave izvan škole
uz prijedloge njezinog unapređenja

I,K, Odl,
Odg

I, Pl, Pr, S

Prati inovacije i trendove

I,Odl,Odg I,Pr,S,Odg

Formira bazu podataka o zapošljavanju učenika
po završetku školovanja

I

Sudjeluje u predlaganju Plana upisa učenika

I,Odl, Odg I,Pr,S

Pr, Odg, I
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PEDAGOŠKO-STRUČNI RAD
Sinkronizira realizaciju i provođenje programa
stručno-teoretske i praktične nastave

I, Odg

Pr,K

Organizira i rukovodi sastancima stručnih aktiva

I, K

PL, Pr, Odg

Planira, organizira, koordinira i prati ostvarivanje rada I
nastavnika praktične nastave

Pr, Pl, K

Vodi dokumentaciju i evidenciju vezanu za
ostvarivanje praktične nastave

I, Odl, Odg

K, Odg

Pruža stručnu podršku nastavnicima praktične
nastave

I, K

Pl, Pr

Pruža pedagošku i didaktičko - metodičku pomoć
mentorima u gospodarskim društvima

I, S

Pl, Pr, K

Može sudjelovati na završnim ispitima kao član
povjerenstva

Odl,K, Odg

Pr, S, I

Održava informativni sastanak s roditeljima po
potrebi

I

Pl, Pr, S

Surađuje s rukovodstvom škole i svim drugim
stručnim organima u školi

I, S, K

I, S, Pl, Odl, Odg

Kontinuirano se stručno usavršava

I,K

I, S, Pl, Pr, Odl, Odg

I, Odl

Pr, I, K, Odg

ORGANIZACIJSKI DIO
Organizira izvođenje praktične nastave na prijedlog
nastavnika praktične nastave: određuje učenike po
grupama, utvrđuje raspored, vrijeme i mjesto
izvođenja praktične nastave

Priprema ugovor/e zajedno s tajništvom škole o uvje- Odl,Odg
tima i načinu izvođenja praktične nastave u
suglasnosti s zakonskom uredbom

Pl, S, Pr, K

Informira gospodarska društva o nastavnom
procesu u školi vezanom za praktičnu nastavu

S

I , Pr

Predlaže i organizira stručne posjete učenika i
nastavnika tvrtkama

Odl, Odg

Pl, Pr, Odg

Predlaže stručno usavršavanje nastavnika
praktične i stručno-teorijske nastave

Odl, Pr, I

Pr, S

Predlaže stručno usavršavanje mentora praktične
nastave iz pedagoškog područja

Odl, Pr

Pl, Pr, I,K

Organizira obavljanje zdravstvenog/liječničkog
pregleda za učenike u ovisnosti od struke

Odl, Odg

Pr, K, I

Prati proceduru primjene mjera sigurnosti i zaštite
učenika na mjestu izvođenja praktične nastave

I, Odl, Odg

Pr, K

Deﬁnira listu za nabavku nužnih materijala za
Odl, K, Odg Pl, Odg, I
provođenje praktične nastave u školi i predstavlja istu
rukovodstvu
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Organizira ferijalnu praksu

I, Odl, Odg

Pl, Pr, K, I

Sudjeluje u organizaciji praktičnog dijela završnih
ispita u gospodarstvu

I, Odl

S, Pr, I
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Pr = Provedba
Odl= Odluka
I= Informacija
K= Kontrola
S= Sudjelovanje
Pl= Planiranje
Odg= Odgovornost

Postupak:
Prenijeti sadržaj iz točaka 1-3 u ovaj formular te u razgovoru s uposlenikom dogovoriti njegove
odgovornosti na osnovi gore navedene legende (formular odgovornosti).

2. Strukovno usavršavanje organizatora praktične nastave
Profesionalni razvoj je proces obrazovanja, obuke, učenja i podrške koji se događa u vanjskoj
ili radnoj okolini u kojoj sudjeluju kvaliﬁcirani, obrazovani profesionalci. Cilj je promocija učenja i razvoj profesionalnog znanja, vještina i vrijednosti koje pomažu u odluci i provođenju promjena u ponašanju, djelovanju i stavovima u svrhu učinkovitijeg rada.Tim procesom se teži
postizanju ravnoteže između pojedinaca, institucije i nacionalnih/sustavnih potreba (Bolam,
2002).2
Profesionalni razvoj obuhvaća sve faze karijere, od početnika, pripravnika do iskusnog nastavnika. Unutar profesionalnog razvoja odvija se strukovno usavršavanje koje Day (1999) deﬁnira
kao planiran događaj, slijed događaja ili prošireni program formalno priznatog ili nepriznatog
učenja. Strukovno usavršavanje obuhvaća različite oblike kao što su stručni skupovi, konferencije, seminari i radionice.3
Strukovno usavršavanje organizatora praktične nastave temelji se na rezultatima evaluacije
praktične nastave i u skladu s tim izrađuje se program strukovnog usavršavanja za osobni razvoj i unaprjeđenje praktične nastave.
Praćenje strukovnog usavršavanja organizatora praktične nastave osigurava unaprjeđenje kvalitete praktične nastave.
Procjena potreba usavršavanja vrši se na osnovi rezultata samoevaluacije i evaluacije rada na
razini ustanove i to u odnosu na četiri ključne točke potreba:
 ustanove kao cjeline
 partnera iz gospodarstva
 nastavnika i stručnih suradnika
 učenika.
Unutar škole, organizator praktične nastave predstavlja važnu kariku za razvoj ljudskih resursa
u okviru procesa unaprjeđenja kvalitete u školi. Da bi zadaci organizatora praktične nastave bili
uspješno realizirani nužno je iskoristiti unutarnje resurse:

2

Model za unapre|enje sistema kontinuiranog profesionalnog razvoja odgajatelja, nastavnika i stru~nih suradnika u Bosni i Hercegovini; Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Vije}e ministara BiH, 2014., str.2.

3

Ibid (iz istog izvora).
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Materijalni:

obrazovanje, radno iskustvo, dodatne vještine (organizacijske,
koordinatorske, komunikativne ...)
kabineti i radionice za praktičnu nastavu s opremom

Financijski:

učenička zadruga

Vremenski:

broj dana praktične nastave i raspored tijekom godine u skladu s
potrebama zanimanja (praksa tijekom školske
godine, ferijalna praksa)

Ljudski:

Oblici usavršavanja mogu biti formalni, neformalni, informalni4, kao što su:
 seminari,
 posjete stručnim sajmovima i skupovima,
 studijska putovanja,
 međusobno5 učenje i razmjena iskustava s kolegama u školi i povezivanjem s drugim školama i gospodarskim partnerima odgovarajućeg proﬁla.
Kompletan pregled modela za strukovno usavršavanje, kojeg je uradila Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje može se pronaći na stranici (www.aposo.gov.ba).
Cjeloživotno učenje (LLL= Lifelong Learning): svo kumulativno učenje u životu pojedinca (“od
kolijevke pa do groba”), koje za cilj ima poboljšanje znanja, vještina i mjerodavnosti radi osobnih, građanskih, društvenih i/ili stručnih razloga. LLL je trenutno kamen temeljac politike obrazovanja u EU. LLL je mnogo šire nego obuka odraslih, obrazovanje odraslih, kontinuirano
strukovno obrazovanje ili obuka; može uključivati sve oblike i vrste aktivnosti učenja: formalno,
neformalno i informalno. Ponekad se umjesto ovog naziva, koriste izrazi sveoubuhvatno učenje ili čak učenje tijekom života. U LLL od bitne je važnosti centralni položaj onog koji uči.
Više informacija na stranici Europske komisije6. Aktivnosti LLL su nastavljene kroz Erasmus
program od 2014. -2020. godine.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje / vet odjel na svojoj web stranici nudi
i online obuku nastavnika (eUčenje / elektronsko učenje i elektronska platforma materijala za
učenje – Moodle LMS)
To je elektronska platforma za pomoć VET nastavnicima u pronalaženju ili izradi, postavljanju
i dijeljenju materijala za učenje i podučavanje i njihovog iskustva u podučavanju.
Moodle je tzv. sustav upravljanja učenjem (LMS), dizajniran da pomogne VET nastavnicima da
kreiraju istinsku online zajednicu učenja. To je najpopularniji LMSm na webu. Ova web stranica
pruža osnovne informacije i vijesti o VET-u u BiH i inozemstvu, kao što traže društveni partneri.

4
Formalno obrazovanje ozna~ava djelatnost koja se izvodi prema programima koje je odobrilo Ministarstvo obrazovanja, znanosti,
kulture i sporta radi stjecanja strukovnog znanja, vještina i sposobnosti. Nakon svršetka takvog programa polaznici dobivaju javnu
ispravu.

Neformalno obrazovanje ozna~ava organizirane procese u~enja usmjerene na osposobljavanje i usavršavanje za rad, za razli~ite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj. Provodi se u ustanovama za obrazovanje odraslih, trgova~kim društvima, tvrtkama, udruženjima,
sindikatima, politi~kim strankama, sportskim društvima, razli~itim centrima itd. Provodi se neovisno od službenog obrazovnog siustava
ne vodi izdavanju javnih isprava.
Informalno obrazovanje obuhva}a aktivnosti u kojima osoba prihva}a stavove i pozitivne vrijednosti te vještine i znanja iz svakodnevnog
iskustva i raznolikih drugih utjecaja i izvora iz svoje okoline. Ono je prirodna pojava u svakodnevnom životu i za razliku od formalnog i
neformalnog obrazovanja ne mora se odvijati svjesno.

90

5

Me|usobno, recipro~no ili uzajamno u~enje jednih od drugih (Izvor: http://www.dictionary.com/browse/mutual)

6

www.vetbih.org, 2015. (http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en)
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Druge mogućnosti za obuku i informiranje:
CEDEFOP
Cedefop je europska agencija koja promovira razvoj strukovnog obrazovanja i obuke (VET) u
Europskoj uniji.
U cilju osiguranja ekonomskog i društvenog razvoja potrebno je da strukovno obrazovanje i
obuka zadovolji potrebe građana, tržišta rada i društva u cjelini. Na osnovi bogate tradicije VET
sustava u Europi, vlade i društveni partneri kreiraju politiku za moderan i inventivan VET, koji
je ključni element zapošljavanja, socijalne inkluzije i konkurentnosti Europske unije.
Cedefop je centar za vještine/ekspertize za podršku razvoja VET-a i kreiranja politike na bazi
dokaza. On osigurava savjete, istraživanja, analize, informacije i stimulira europsku suradnju
i međusobno učenje. Njegova mreža omogućava Centru održanje koraka s najnovijim dostignućima. Cedefop tijesno surađuje s europskom komisijom, vladama, predstavnicima poslodavaca i sindikata, kao i s istraživačima i praktičarima. On ih opskrbljuje s ažuriranim
informacijama o razvoju, iskustvima i inovacijama u VET-u i forumima na kojima se raspravlja o njegovoj politici.
Europsko “selo” za obuke
Europsko selo za obuke (ETV) je poddomena CEDEFOP stranice, dizajnirana za bilo koga tko
je uključen u strukovno obrazovanje i obuku (VET). Stranica pruža informacije vezane za VET u
Europi, forume za dijaloge i suradnju, knjižnicu i baze podataka, kao i on -line istraživanje. Ima
određen prostor za e-učenje i odličan je “prvi korak “ za bilo koga tko želi steći sliku o europskom e-učenju/ VET prostor. Traži se registracija koja je besplatna i neobvezujuća.
ETF
Europska fondacija za obuke je agencija EU, locirana u Torinu, Italija. Postala je operativna
krajem 1994. ETF trenutno zapošljava oko 100 ljudi i ima godišnji proračun od oko 18 millijuna
€. Njen zadatak je olakšati tranziciju i da zemlje u razvoju iskoriste potencijal svojih ljudskih
resursa, preko reforme obrazovanja i obuke, sustava tržišta rada , u kontekstu EU politike vanjskih odnosa.
EURYDICE
Informacijska mreža o obrazovanju u Europi.
Eurydice omogućava velik izvor informacija, uključujući detaljan opis organizacije europskih sustava obrazovanja, njihovo funkcioniranje, komparativne studije koje pokrivaju različite izglede
obrazovnog sustava, kao što su: ﬁnaciranje visokog obrazovanja, učenje jezika, profesija nastavnik, itd. Ove informacije su besplatne.
OECD, Obrazovanje
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj, Odjel za obrazovanje.
Ministarstva obrazovanja u inozemstvu7

7

www.vetbih.org, 2015.
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STANDARDI ZANIMANJA
I KVALIFIKACIJA

Kvaliﬁkacijski okvir
Kvaliﬁkacijski okvir je opisni sustav kojim se određuju kvaliﬁkacije u smislu rezultata učenja, koji se
mogu poklopiti/uskladiti s razinama zahtjeva na poslu i proﬁlom vještina, bez obzira na formalne
certiﬁkate ili diplome.
U ovoj vezi, kvaliﬁkacijski okvir se shvaća kao instrument koji se može koristiti da bi se došlo do informacija kako bi se mogli usporediti rezultati učenja stečeni na različite načine, npr. u školi ili na
radnom mjestu.
Ključni nazivi korišteni za opis kvaliﬁkacijskog okvira su rezultati učenja, mjerodavnosti, dimenzije, razine.
Dvadeset sedam zemalja koje su članice Europske unije, dogovorile su se u travnju 2008. godine o
Europskom kvaliﬁkacijskom okviru, kao instrumentu za uspoređivanje kvaliﬁkacija stečenih u različitim zemljama članicama.8

Standardi zanimanja
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje razvija standarde zanimanja po obiteljima
zanimanja. Postojeći standardi se mogu pogledati na web stranici Agencije.9 (primjer dan u prilogu
br.1)

Nastavni plan i program
Europska unija je podržala reformu srednjeg strukovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. U periodu od 1998. do 2013. godine u nekoliko projekata razvijani su i implementirani modularni Nastavni planovi i programi za sedamdeset sedam zanimanja (PHARE program, PHARE VET Bridging
projekat, EU VET 1-4, GTZ).
Modularni nastavni planovi i programi su dostupni na veb stranici VET odjela Agencije.
Nastavni planovi i programi koji su u primjeni nalaze se na stranicama nadležnih ministarstava i pedagoških zavoda.

92

8

Prilog 1. Službeni glasnik BiH br.31/2011. i na str. www.aposo.gov.ba/zakoni-i-propisi

9

www.aposo.gov.ba/o-agenciji/organizacijska-struktura/publikacije, 2015.
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SURADNJA [KOLE I GOSPODARSTVA

Podrška i aktivno sudjelovanje društvenih partnera na svim razinama je preduvjet da će se
strukovno obrazovanje razviti u željenom pravcu prema važnosti i primjenjivosti na tržištu rada.
Učenje kroz rad (WBL - Work Based Learning) je primjer pobjednik - pobjednik (win - win) situacije, posebno kada se učenje zanata (bilo kojeg zanimanja) odvija u poduzeću.
Prednosti ovog tipa učenja su za sve uključene strane - učenika, poduzeće, strukovne škole, pa
sve do širih razina društva.
Za uspostavljanje suradnje između škole i gospodarskih društava osnovno je:
 uspostava i razvoj komunikacije
 sagledavanje obostranih interesa
 deﬁniranje oblika i načina suradnje
 reguliranje međusobnih odnosa
 jačanje povjerenja.

1. Odabir gospodarskih društava
Dio praktične nastave i ferijalne prakse škole mogu se ostvariti u gospodarskim društvima na
realnom radnom mjestu. Sama činjenica da se učenik/ica nalazi u okruženju gdje su uglavnom
profesionalne i osobe iskusne u svom poslu, ostavlja drugačiji dojam nego kada je okružen
svojim vršnjacima.10
Okruženje ga dodatno motivira i pojačava potrebu za dokazivanjem svojih sposobnosti. Tu su i
stvarne situacije s kojima se učenik/ica susreće i unutar kojih djeluje tijekom svoje praktične
nastave.11
Dosadašnja iskustva govore da škole koje ostvaruju ovaj vid suradnje s gospodarstvom, obrazuju kadrove koji su konkuretniji na tržištu rada.
Pri izboru gospodarskog društva organizator praktične nastave mora uzeti u obzir i vanjske
resurse:
Ljudski:

osposobljen mentor u gospodarskom društvu za rad s učenicima

Materijalni:

oprema i prostorije poslovnih partnera

Financijski:

određene naknade - projekti, stipendije

Vremenski:

broj dana praktične nastave i raspored tijekom godine u skladu s potrebama
zanimanja (ferijalna praksa, praksa tijekom školske godine)

10

Smjernice za prakti~nu nastavu, Grupa autora: Svjetlana Bogdanovi}-Kuret, Šuhreta Brki}, Elizabeta Derviševi}, Adila Ferizovi},
Sedija Midži}, Fariz Mujkanovi}, Slavica Pavi~evi}, Fatima Salihi}, Poligraf d.o.o., Sarajevo, 2011., str.17.

11

Ibid, str.17.
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Poslije analize vanjskih resursa organizator praktične nastave ide dalje u ostvarivanje praktične nastave izvan škole tako što bira najpovoljnije gospodarsko društvo.
Prilikom izbora uzima se u obzir sljedeće:
 da gospodarsko društvo obavlja poslove iz područja struke, odnosno da ima radna mjesta koja odgovaraju obrazovnom proﬁlu učenika
 da u gospodarskom društvu postoji barem jedna osoba koja će biti zadužena za suradnju
sa školom
 da zaposlenici imaju odgovarajuću stručnu spremu
 da ima poslovni ugled
 spremnost da u okviru svojih mogućnosti primjenjuje nastavni plan i program.

2. Ugovori
Za izvođenje praktične nastave tijekom školske godine zaključuje se Ugovor između škole i poduzeća u kojem učenik obavlja praktičnu nastavu. Za ferijalnu praksu ugovor se sklapa između
roditelja (učenika), poduzeća i škole. Ugovor se zaključuje za školsku godinu i sastavlja se i
potpisuje u više istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak (vidi
primjer ugovora u prilogu br.3 i br.4).12
Ugovorom se uređuju međusobni odnosi ugovornih strana u obavljanju svih vidova prakse u gospodarskom društvu, s ciljem da učenik dobije određena znanja i vještine koje odgovaraju njegovom obrazovnom proﬁlu, a koje će moći primijeniti u praksi i kasnije pri zaposlenju.
Ugovor treba sadržavati:
 obveze škole
 obveze gospodarskog društva
 radno vrijeme po smjenama
 obvezu poslodavca da odredi stručnu osobu – mentora, koji će pratiti rad učenika
 obveze, prava i dužnosti učenika i roditelja
 obveze o zaštiti na radu
 obvezu edukacije mentora praktične nastave i organizatora praktične nastave
 obavljanje ferijalne prakse.
Kao prilog ugovoru je odgovarajući nastavni plan i program.

3. Organiziranje praktične nastave
Organizaciju praktične nastave u gospodarskom društvu organizator provodi kroz :
 u suradnji sa zaduženim osobama u gospodarskom društvu u svim dijelovima
organiziranja praktične nastave
 povezivanjem praktične nastave u školi i gospodarskim društvima
 osiguravanjem provedbe nastavnog plana i programa
 rješavanje problema i sukoba

12
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Ibid., str.17.
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4. Praćenje provedbe praktične nastave
Organizator praktične nastave kontinuirano prati provedbu nastave u i izvan škole.
Praćenje i kontrola praktične nastave obavlja se:
 Prikupljanjem informacija od mentora u poduzeću i nastavnika praktične nastave o
izvođenju praktične nastave u gospodarskom društvu
 Kontrolom dnevnika rada učenika
 Konstantnom komunikacijom s odgovornim osobama.

5. Završni ispit/matura
Srednje strukovno obrazovanje i obuka završava se polaganjem završnog ispita/mature. Nadležne obrazovne vlasti određuju pravila i procedure za ocjenjivanje i ispitivanje. Organizator
praktične nastave ima ulogu u organiziranju dijela završnog ispita u gospodarskim društvima
i predlaže i sudjeluje u izboru vanjskih stručnih suradnika u povjerenstvu za završni ispit.
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OSIGURANJE KVALITETE
PRAKTI^NE NASTAVE

Osiguranje kvalitete predstavlja sustav i procedure koje se primenjuju u cilju očuvanja dogovorenih standarda proizvoda i usluga, uključujući i njihovo kontinuirano poboljšanje. (Izvor deﬁnicije: Akcijski plan za razvoj i provođenje kvaliﬁkacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za
period od 2014. do 2020.)
Strukovno obrazovanje ima značajnu ulogu kao podrška društvenom razvoju, ekonomskom
rastu i globalnoj konkurentnosti. Da bi ispunilo svoj zadatak, mora odgovoriti novim izazovima
stalnog povećanja potražnje vještina i mjerodavnosti, kao i zahtjevima novog pristupa učenju i
nastavi. Za uspješan odgovor strukovnog obrazovanja ovim izazovima veoma je značajno uspostavljanje sustava osiguranja kvalitete.
Osiguranje kvalitete se odnosi na uspostavljanje i funkcioniranje skupa dokumentiranih postupaka koji se temelje na standardima zanimanja i obrazovanja čiji je cilj osigurati planiranje,
razvoj, funkcioniranje, praćenje i ocjenjivanje izlaznih rezultata VET-a, zadovoljavanje zahtjeva
poslodavaca, ambicije pripravnika i društveno-ekonomske zahtjeve razvoja.13

1. Model osiguranja kvaliteta
Osnovna svrha osiguranja kvalitete je poboljšanje kvalitete. Osiguranje kvalitete se odnosi na
dvije razine, razina škole i razina sustava.
Sustav osiguranja kvalitete ima dva osnovna elementa: unutarnje i vanjsko osiguranje kvalitete
(samovrednovanje škole i vanjsko vrednovanje).
Proces osiguranja kvaliteta obuhvaća sve aktivnosti i tehnike koje su usmjerene na eliminiranje uzroka nezadovoljavajućeg učinka po svim značajnim fazama. Taj proces treba obuhvaćati
sljedeće korake:
 postavljanje ciljeva i utvrđivanje standarda s pripadajućim kriterijima (indikatorima)
 razvijanje i primjena sustava za prikupljanje podataka, analizu i izvještavanje o učinku
 identiﬁciranje aktivnosti koje treba provesti ako je nezadovoljavajući učinak
 provođenje i praćenje promjena i poboljšanja

13
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http://www.vetbih.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=181&lang=bs, 2017.
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Osiguranje kvalitete je kontinuiran proces koji se najčešće prikazuje dijagramom koji je poznat kao Demingov krug (ciklus).

- Strateški plan
- Godišnji plan
rada škole
- Plan praktične
nastave i suradnje s
gospodarstvom
- Plan rada organizatora praktične
nastave

- Povratne
informacije
- Preporuke za
unaprjeđenje
- Procesi
promjene

-Organizacija
rada škole
- Provođenje nastave
- Organizacija i izvođenje
praktične nastave
- Uspostavljanje
suradnje

- Praćenje
- Evaluacija
- Mehanizmi
provjere

Evaluacijom se utvrđuje stvarno stanje u obavljanju praktične nastave u gospodarskom društvu.
Na osnovi dobivenih rezultata organizator praktične nastave uočava greške i probleme koji se
događaju u procesu izvođenja. U cilju unaprjeđenja kvalitete rada, organizator praktične nastave daje analizu kojom će se usporediti planirani i ostvareni rezultati.

2. Osiguranje kvalitete praktične nastave
Osiguranje kvalitete praktične nastave je dio celokupnog sustava osiguranja kvalitete na razini
škole. Proces samoevaluacije praktične nastave mora biti u skladu i suradnji sa svim procesima samoevaluacije u strukovnoj školi. Organizator praktične nastave, bilo da radi samostalno
ili kao dio tima za samoevaluaciju, ima odgovornost za osiguranje kvalitete praktične nastave.
Da bi organizator praktične nastave mogao ostvariti svoje zadatke u samoevaluaciji i osiguranju kvaliteta praktične nastave, potrebno je da u školi budu ispunjeni sledeći uvjeti:
 posvećenost i podrška ravnatelja kulturi kvalitete i osiguranju kvalitete u školi
 osposobljenost zaposlenih za samovrednovanje
 otvorenost prema podacima, činjenicama i potencijalnim promjenama
 donošenje odluka o poboljšanjima na osnovi samovrednovanja i suglasnost svih zaposlenih o provođenju mjera poboljšanja.

PRIRU^NIK ZA ORGANIZATORA/ICU PRAKTI^NE NASTAVE

97

PRIRUCNIK-B5-FINAL-HRVATSKI:Layout 1

24.11.2017

4:18

Page 98

3. Samoevaluacija
Svrha dobro provedene samoevaluacije praktične nastave je omogućiti identiﬁkaciju svojih
snaga i slabosti i uspoređivanje svog djelovanja s postavljenim ciljevima i planovima. Također
omogućava uspoređivanje s drugim strukovnim školama. Na temelju toga utvrđuju se mogućnosti za unapređenje, određuju ciljevi za naredno razdoblje i aktivnosti potrebne za ostvarenje tih ciljeva.
Samoevaluacija podrazumjeva uključenost svih zaposlenih u školi, učenika i roditelja kao i svih
interesnih strana (poslodavci, gospodarska društva, lokalna zajednica, stručne institucije i
udruženja). Svi sudionici trebaju biti upoznati sa svrhom samoevaluacije i imati jasno viđenje
svoje uloge i odgovornosti u procesu.
Tijek procesa samoevaluacije s redoslijedom koraka prikazan je shematski i može poslužiti
organizatoru praktične nastave i timu za samoevaluaciju praktične nastave i suradnji sa gospodarstvom.

Proces samoevaluacije
Određivanje područja samovrednovanja i formiranje timova





Proučavanje standarda i indikatora i utvrđivanje ciljeva,
standarda i razina koje treba postići

Utvrđivanje raspoloživih dokaza i identiﬁciranje dokaza koje treba oformiti




Identiﬁciranje snaga i slabosti, nepotpunih dokaza i uzroka
nezadovoljavajućeg učinka



Prikupljanje dokaza o učinku, uspoređivanje s opisima
kvalitete i donošenje zaključka o standardu učinka

Sastavljanje izvještaja i konzultacije s kolegama







Predlaganje načina razmatranja slabosti ili prikupljanja dodatnih
dokaza i osmišljavanje rješenja i akcija koje treba poduzeti
Prepoznavanje utjecaja na resurse i mogućnosti i
ograničenja za aktivnosti



Izrada nacrta plana za poboljšanja – utvrđivanje ciljeva, uloga i odgovornosti,
vremenskog okvira i ključnih točaka za preispitivanje i evaluaciju

Konzultacije o planu s kolegama i rukovodstvom i revizija, ako je potrebno

4. Prikupljanje podataka i formiranje dokaza
Zaključci koji se donose tijekom samoevaluacije praktične nastave moraju biti donijeti na temelju kriterija kvalitete i zasnovani na pouzdanim, autentičnim, važećim, dovoljnim i odgovarajućim dokazima.
Velik dio dokaza bit će prikupljen iz postojećih izvora: godišnjeg programa rada, školske dokumentacije, izvještaja i drugih postojećih izvora podataka. To su podaci o učenicima, nastavnicima, postignućima učenika, materijalnim resursima i slično. Pored ovoga, mora biti
prikupljen značajan broj podataka speciﬁčnih za praktičnu nastavu i to spada u delokrug rada
organizatora praktične nastave.
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Tu spadaju podaci o gospodarskim društvima, mentorima u gospodarskim društvima, uvjetima za izvođenje praktične nastave, načinima pružanja podrške učenicima i slični podaci.
Organizator praktične nastave pri praćenju praktične nastave i prikupljanju podataka mora
imati u vidu neka ključna pitanja:
 Koje podatke treba prikupljati, od koga i kada?
 Kako će se podaci analizirati i predstavljati?
 Na koji način će se podaci uspoređivati s prethodnim i planiranim?

Prikupljanje
povratnih
informacija
U~enici
Poslodavci
Nastavnici

Interne
interesne
strane

Eksterne
interesne
strane

Svršeni u~enici

Gospodarska
društva

Profesionalne
organizacije

Roditelji

U prilozima ovog priručnika dani su neki alati koji mogu služiti organizatoru praktične nastave
za praćenje i analiziranje praktične nastave (dnevnik rada, upitnici za učenike, roditelje, poslodavce ... ). U proces praćenja i prikupljanja povratnih informacija trebaju biti aktivno uključeni svi sudionici. Uobičajeni načini prikupljanja povratnih informacija su razni upitnici, ali je
značajno da se koriste direktni razgovori, radionice, fokus grupe i slični načini. Prikupljanje
povratnih informacija pomoću dijaloga daje svim sudionicima mogućnost iznošenja svoga mišljenja, ideja i prijedloga.

5. Plan za poboljšanje
Planovi za poboljšanje, po svom opsegu, moraju biti realni i izvodljivi. Posebno je značajno da
moraju biti usmjereni na područja koja su najznačajnija za učenje i postignuća učenika.
Plan za poboljšanje (unaprjeđenje kvalitete rada) treba sadržavati:
 određene prioritetne oblasti za poboljšanja
 deﬁnirane ciljeve za poboljšanja
 određene aktivnosti za postizanje poboljšanja
 jasno dodijeljene odgovornosti i vremenski okvir
 plan troškova i potrebnih resursa
 način praćenja poboljšanja
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6. Standardi
Standardi kvalitete praktične nastave su vezani za standarde kvalitete na razini škole i proizilaze iz njih. Tim za samoevaluaciju dogovara standarde i razine koje treba postići i odlučuje
hoće li se raditi sveobuhvatna samoevaluacija ili samo za pojedine standarde (ukoliko u školi
nema formiranih timova za samoevaluaciju, onda samoevaluaciju provodi organizator praktične nastave i nastavnici praktične nastave).
Primjer standarda za osiguranje kvalitete praktične nastave
Standardi za osiguranje kvalitete praktične nastave
1. Organiziranje praktične nastave, podučavanje i učenje
2. Postignuća učenika
3. Podrška učenicima
4. Ostvarivanje nastavnih planova i programa
5. Suradnja s gospodarstvom i ostalim interesnim stranama
6. Resursi (ljudski, materijalni, specijalistički)
7. Proces osiguranja kvalitete

5. Suradnja s gospodarstvom i ostalim interesnim stranama
Kriteriji/indikatori:
- Uspostavljena je suradnja s gospodarstvom i razvijaju se partnerstva zasnovana na uzajamnom poverenju
- Uspostavljene su učinkovite procedure suradnje i izvođenja praktične nastave u gospodarskim društvima
- Uspostavljene su procedure koje osiguravaju da gospodarska društva i ostale interesne strane budu upoznate s
misijom, ciljevima i vrijednostima škole
- Prikupljaju se podaci o potrebama, očekivanjima i karakteristikama partnera iz gospodarstva i ostalih interesnih
strana i te informacije se koriste za razvoj suradnje i unaprjeđenje praktične nastave
- Razvijaju se partnerstva s drugim ustanovama u strukovnom obrazovanju i koriste za unaprjeđenje praktične nastave
- Ostvaruju se partnerski projekti i programi učenja (od lokalne do međunarodne razine) koji doprinose osposobljavanju za rad i zapošljavanje
- Uspostavljene su veze u lokalnoj zajednici radi osiguravanja podrške organiziranju praktične nastave (osiguravanje prijevoza, zdravstvenih usluga, smeštaja, edukacija...)

Organizator praktične nastave može koristiti i sljedeće indikatore za mjerenje kvalitete praktične nastave u gospodarskim društvima:
Učenik/ca:
 Primjenjuje svoje teorijsko znanje u praksi
 Stječe nova znanja i vještine pomoću praktične nastave
 Radi samostalno i odgovorno
 Na kompetentan način obavlja zadane zadatke
 Budi zanimanje kod poduzeća za izvedbu ferijalne prakse
 Može zadovoljiti zahtjeve radnog tržišta
 Preuzima odgovornost
 Roditelji su zadovoljni izvedbom praktične nastave u poduzećima / ferijalne prakse
 Pokazuje praktično znanje na višoj razini
 Primjenjuje stečeno znanje i vještine (koje je stekao na praksi u poduzećima)
 Poznaje i doživljava razliku između školskih i poduzetničkih uvjeta za rad
 Produbljuje svoje znanje o budućem zanimanju, uključivanjem u pojedine radne procese
u poduzeću
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 Poduzeće bira učenika za daljnji angažman tako što ga najmanje jednom godišnje poziva
da radi na nekoj manifestaciji/angažmanu
 Nakon obavljene praktične nastave pokazuje veće zanimanje za praktični angažman
 Pokazuje samoinicijativu i osjećaj odgovornosti, a mentor u praktičnom poduzeću razvija
pozitivno mišljenje o njegovom/njezinom poslu
 Sudjeluje u timskom radu
 Svojim radom doprinosi boljem školskom ugledu
 Poduzeća zapošljavaju učenike koji su zadnjih godina kod njih obavili praksu
 Postiže ciljeve koji su određeni nastavnim planom i programom
 Dobiva pozitivnu potvrdu o radu od poduzeća.
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ZAKLJU^AK

Jedinstven je stav autorskog tima da će Priručnik za organizatora/icu praktične nastave uvelike doprinijeti u poboljšanju kvalitete nastave u cjelokupnom školskom procesu i poboljšati
odnos "na relaciji" škola - učenik - poslodavac (gospodarski subjekt). Mišljenja smo da će
istovremeno doprinijeti popularizaciji strukovnih zanimanja, uz želju da se u strukovne škole
upisuju što uspješniji učenici, te unaprijediti svijest poslodavca o važnosti strukovnog obrazovanja za poslove u gospodarskim društvima.
Priručnik za organizatora praktične nastave bi trebao biti "poticaj" za izradu i drugih edukativnih materijala za organizaciju rada učenika na praksi, uz napomenu da bi trebali identiﬁcirati
primjere dobre prakse kao i načine njihove primjene.
Učenje kroz rad ima niz prednosti za učenika, gospodarska društva, škole i društvenu zajednicu.
Stjecanje autentičnog radnog iskustva i upoznavanje autentičnog radnog okruženja, uz upoznavanje novih tehnologija rada, ostvareni kontakti i suradnja kao mogućnost za lakše i brže
zapošljavanje, iskazivanje osobnih sposobnosti i jačanje samopouzdanja, samo su neke od
prednosti, koje učenik ima u realizaciji praktične nastave.
Istovremeno, pomoću takvog načina obrazovanja, privredna društva upoznaju potencijalne radnike i ostvaruju mogućnost posjedovanja dodatne radne snage primjerene potrebama (organizacija određenih događaja, špica sezone...... ), a istovremeno mogu utjecati i na motivaciju
učenika, odnosno, potencijalnih zaposlenika.
Organizacija praktične nastave školama poboljšava privlačnost nastavnih programa (atraktivnost) određenih zanimanja na tržištu rada, poboljšava kvalitetu nastavnih programa, kao i rezultata/ishoda učenja u cjelini, povećava relevantnost praktične obuke, omogućava pozitivne
učinke mjerodavnosti nastavnika, kao i njihov razvoj, a školama "otvara" mogućnost bolje suradnje s gospodarskim društvima.
Kada je u pitanju šira društvena zajednica, pomoću praktične nastave učenika ostvaruje se
mogućnost prilagodbe radnih vještina tržištu rada, što opet " otvara " mogućnost sigurnijeg zapošljavanja, a učenicima, odnosno, potencijalnim zaposlenicima, daje priliku sudjelovanja u
kreiranju i inovacijama. Učenje pomoću praktičnog rada ima potencijal poboljšavanja jednake
mogučnosti i osnaživanja društvene uključenosti.
I na kraju, pomoću kvalitetnog upravljanja, ostvarenja kvalitete i učinkovitoga partnerstva škola
i gospodarskih društava, stječu se uvjeti za kvalitetno ostvarivanje praktične nastave učenika.
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Prilog br. 1
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Bosna i Hercegovina, Banja Luka,
2014.

STANDARD ZANIMANJA
Naziv obitelji zanimanja Ugostiteljstvo i turizam
Naziv zanimanja Kuhar
Razina III

I dio
1. Opis zanimanja
Kuhar radi u ugostiteljskim objektima i kuhinjama različitih institucija, ustanova, tvornica
itd. Osnovni posao kuhara je pripremanje svih vrsta hladnih i toplih jela. To podrazumijeva
izbor i pripremu namirnica, spremanje i čuvanje namirnica, određivanje tehnologije pripremanja hrane, samu pripremu jela, kao i pripremu jela za posluživanje. Prilikom rada vodi računa da jelo pripremi što brže i kvalitetnije.
Na temelju ponude ugostiteljskog objekta i važećih normativa sastavlja jelovnik. U skladu s
jelovnicima naručuje i preuzima namirnice.
S obzirom da sudjeluje u svim tehnološkim fazama pripreme hrane, kuhar rukuje kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem različite namjene.
Kuhar vodi brigu o higijeni prostora i sredstava za rad, te o osobnoj higijeni.
Za poslove kuhara poželjne su spretne osobe. Posebno je važno imati zdrav koštano-zglobni
i dišni sustav, zdravu kožu, dobar vid, te razvijene osjete okusa i mirisa. Za ovo zanimanje obvezan je zdravstveni pregled.

106

PRIRU^NIK ZA ORGANIZATORA/ICU PRAKTI^NE NASTAVE

PRIRUCNIK-B5-FINAL-HRVATSKI:Layout 1

24.11.2017

4:23

Page 107

2. Grupe poslova, ključni poslovi i aktivnosti
Grupa poslova

Ključni poslovi

Aktivnosti

Analiza, planiranje i
organizacija rada

Planiranje,
organizovanje i
analiziranje vlastitog
rada

- Pripremati plan rada
- Planirati i upravljati vremenom
- Organizirati i rasporediti rad pomoćnog
osoblja
- Pregledati dnevnu ponudu/jelovnik
- Planirati potrebne namirnice i ostali materijal

Priprema radnog
mjesta

Pripremanje radnog
mjesta i opreme

- Provjeravati čistoću kuhinje i radnih površina
- Pripremati sredstva, alate i pribor
- Primati i pohraniti namirnice i ostali materijal
- Pripremati radno mjesto u skladu s dnevnim
planom rada

Pripremanje jelovnika

- Sastavljati dnevnu ponudu /jelovnik
- Razvrstavati jela po različitim kriterijima
- Ažurirati jelovnik
- Pripremati jelovnik za posebne režime ishrane

Pripremanje namirnica

- Čistiti namirnice
- Razvrstati namirnice prema upotrebljivosti
i kvaliteti
- Vagati namirnice
- Čuvati namirnice na odgovarajući način
- Priprema namirnica za termičku obradu
- Dekorativno obrađivanje namirnica

Pripremanje predjela,
juha i variva

- Termičko obrađivanje namirnica
- Rashlađivati namirnice
- Kombinirati odgovarajuće namirnice
- Pripremati hladna i topla predjela
- Pripremati juhe /variva

Operativni poslovi

Pripremanje glavnih jela - Obrađivati termički namirnice
- Pripremati jela po narudžbi
- Pripremati gotova jela
- Pripremati jela sa roštilja
- Pripremati priloge, variva i jela od povrća
Pripremanje salata

- Pripremati preljeve za salate
- Izrađivati različite vrste salata
- Obrađivati namirnice (termički po potrebi)

Pripremanje poslastica

- Pripremati različita tijesta
- Pripremati različite vrste krema
- Pripremati tople slastice
- Pripremati hladne / ledene slastice
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Primanje narudžbe,
- Formirati porciju jela u skladu s normativima
serviranje i izdavanje jela - Servirati i dekorirati jelo
- Izdavati jelo po narudžbi
Operativni poslovi

Održavanje urednosti i
čistoće kuhinje

- Čistiti i pospremati radne površine
- Čistiti i pospremati upotrebljene alate
i uređaje
- Razvrstati i pospremati preostale namirnice i
otpad

Administrativni
poslovi

Vođenje propisane
evidencije

- Voditi evidenciju o stanju namirnica u kuhinji
- Voditi evidenciju pripremljenih i izdanih jela
- Voditi evidenciju inventara
- Obavljati prijem / predaju smjene

Komercijalni poslovi

Nema

Nema

Komunikacija i
suradnja s drugima

Uspostavljanje
kvalitetne komunikacije
sa suradnicima i
gostima

- Rješavati probleme u organizaciji i provođenju
poslova
- Razvijati poslovnu suradnju s nadređenima,
suradnicimai pomoćnim osobljem
- Savjetovati goste pri izboru jela (po potrebi)

Osiguranje kvalitete

Osiguranje kvalitete i
- Kontolirati kvalitetu namirnica
kontrola pruženih usluga - Kontrolirati procedure pripreme jela
/ rada
- Upotrebljavati inventar, koristiti materijal,
vrijeme i energiju u skladu s propisanim
standardima (HACCP i drugi)
- Kontrolirati i ocjenjivati rezultate vlastitog rada

Zaštita zdravlja i
životne okoline

Primjena zdravstvenih i
higijenskih propisa i
mjera zaštite na radu

- Održavati prostor i inventar u skladu s
postojećim higijenskim propisima
- Primjenjivati mjere zaštite na radu
- Odlagati otpadni materijal u skladu s
propisima
- Održavati osobnu higijenu

3. Poželjni stavovi
Poslovi kuhara zahtijevaju učinkovito korištenje radnog vremena i spremnost na produženo i
neujednačeno trajanje radnog vremena. Za ovo zanimanje je poželjna kreativnost i prilagodljivost.
Potrebno je posjedovati inicijativnost i samostalnost u radu, organizatorske sposobnosti u
okviru posla, odgovornost, preciznost, učinkovitost i spremnost za timski rad. Svjestan je značaja očuvanja i zaštite životne sredine i primjene zdravstvenih mjera. Pokazuje spremnost za
primjenu i stjecanje novih znanja, učenje stranih jezika i primjenu suvremenih tehnologija.

4. Radno okruženje i uvjeti rada
Kuhar radi u raznim ugostiteljskim objektima i kuhinjama različitih ustanova i institucija, u
različitim uvjetima koji odgovaraju važećim propisima. Kuhar radi u speciﬁčnim i često otežanim uvjetima izložen temperaturnim promjenama, vlazi i proizvodima isparavanja. Kuhar
često radi u smjenama, noću, kao i vikendima i praznicima.
U radu koristi kuhinjske strojeve, uređaje, opremu i posuđe različite namjene. Za obavljanje
posla koristi radnu odjeću i obuću.
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5. Povezanost s ostalim zanimanjima
Zanimanju kuhar su bliska zanimanja (imaju zajedničke – generičke stručne mjerodavnosti):
kulinarski tehničar, slastičar i konobar.
Zanimanje kuhar je povezano sa zanimanjima koja su vezana za radna mjesta: šef kuhinje,
menadžment restorana/hotela, ugostiteljski tehničar, pekar, mesar, pomoćni kuhar, pomoćno osoblje, osoblje na održavanju i s ostalim zanimanjima iz područja ugostiteljstva i turizma.
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II dio
IDENTIFIKACIJA STRUČNIH KOMPETENCIJA (znanja, vještina i stavova)
Za uspješno izvođenje poslova / zadataka / aktivnosti, opisanih u dijelu I, potrebna su znanja,
vještine i osobne sposobnosti (stavovi):
Znanje - osoba
mora znati:

Vještine - osoba
mora biti sposobna:

Planiranje, organiziranje i
analiziranje osobnog rada
- Deﬁnirati strukturu poslova
u kuhinji
- Navesti osnovna pravila
organizacije rada
- Razlikovati namirnice i ostali
materijal potreban za rad kuhinje

- Predvidjeti vrijeme potrebno za
određene poslove
- Izvesti učinkovitu podjelu radnih
zadataka pomoćnom osoblju
- Procijeniti potrebe namirnica i ostalog
materijala za rad kuhinje

Pripremanje radnog mjesta i opreme - Primijeniti pravila rukovanja opremom,
uređajima i inventarom
- Navede opremu i aparate za rad
- Primijeniti pravila o pohranjivanju
- Objasni značaj higijene kuhinje
namirnica na odgovarajući način
- Navede načine pravilnog
Pripremiti radno mjesto u skladu sa
skladištenja namirnica
zahtjevima procesa rada
- Deﬁniše parametre za određivanje
kvaliteta namirnica

Pripremanje jelovnika
- Razlikovati hranjive i energetske
vrijednosti različitih namirnica
- Opisati načine pravilnog
kombiniranja namirnica
- Klasiﬁcirati jela po različitim
kriterijima
- Opisati strukturu različitih
jelovnika
Pripremanje namirnica
- Razlikovati tehnike i uređaje za
čišćenje namirnica
- Navesti mjerne instrumente i
mjerne jedinice
- Objasniti načine pravilnog čuvanja
različitih namirnica
- Razlikovati tehnike primarne
termičke obrade namirnica
- Objasniti pravila i tehnike
dekorativne obrade namirnica
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- Primijeniti načela pravilnog
kombiniranja namirnica i jela u
jelovniku
- Sastaviti jelovnike za posebne režime
ishrane
- Analizirati i pravovremeno ažurirati
jelovnik

- Primijeniti pravilno tehnike pripreme
namirnica
- Koristiti mjerne instrumente
- Primijeniti pravila ispravnog
razvrstavanja i čuvanja namirnica
- Primijeniti tehnike dekorativne
obrade namirnica
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Osobne
sposobnosti:

- Razumno
koristiti resurse
- Preuzeti
odgovornost za
svoj rad
- Pokazati
spremnost za
stjecanje novih
znanja i
iskustava
- Izraziti
kreativnost u radu
- Pokazati
prilagodljivost
različitim
uvjetima rada
- Posjedovati
spremnost za
timski rad
- Izraziti
komunikativnost
- Posjedovati s
vijest o važnosti
mjera zaštite na
radu i važnosti
očuvanja i zaštite
životne sredine
- Izraziti
spremnost da
prati nove
trendove u
kulinarstvu
- Izraziti pozitivan
odnos prema
profesionalno
-etičkim
normama i
vrijednostima
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Pripremanje predjela, juha i variva

- Primijeniti tehnike rashlađivanja
i termičke obrade namirnica
- Deﬁnirati predjela, juhe i variva
Kombinirati namirnice za pripremu
- Nabrojati namirnice pogodne za
predjela, juha i variva
pripremu predjela, juha i variva
Pripremiti hladna i topla predjela
- Objasniti načine kombiniranja
Pripremiti juhe i variva
namirnica u pripremi predjela,
- Primijeniti pravila čuvanja predjela,
juha i variva
juha i variva do upotrebe
- Navesti tehnike rashlađivanja i
- Razumno koristiti neutrošene
termičke obrade namirnica
- Navesti alate za dekorativnu obradu namirnice i jela
namirnica
- Objasniti pravila i tehnike
dekoriranja predjela, juha i variva
Pripremanje glavnih jela
- Klasiﬁcirati glavna jela
- Nabrojati namirnice pogodne za
pripremu glavnih jela
- Objasniti načine kombiniranja
namirnica u pripremi glavnih jela
- Navesti tehnike rashlađivanja i
termičke obrade namirnica
- Primijeniti tehnike rashlađivanja i
termičke obrade namirnica

Pripremanje salata
- Objasniti način kombiniranja
namirnica u salatama
- Navesti tehnike rashlađivanja i
termičke obrade namirnica
- Objasniti sastav različitih preljeva
za salate
- Objasniti načine čuvanja i
održavanja svježine salata
Pripremanje slastica
- Navesti namirnice za pripremanje
slastica
- Objasniti načine kombiniranja
namirnica pri pripremanju
slastica
- Navesti tehnike rashlađivanja i
termičke obrade namirnica
- Opisati tehnike pripreme različitih
tijesta i krema
- Navesti načine čuvanja i
održavanja svježine slastica
- Objasniti pravila i tehnike
dekoriranja poslastica

- Kombinirati namirnice za pripremu
glavnih jela
- Primijeniti tehnike pripreme jela po
narudžbi
- Primijeniti tehnike pripreme gotovih jela
- Primijeniti tehnike pripreme jela
s roštilja
- Primijeniti tehnike pripreme priloga,
variva i jela od povrća
- Primijeniti pravila čuvanja jela do
upotrebe
- Razumno koristiti neutrošene
namirnice i jela
- Primijeniti tehnike rashlađivanja
i termičke obrade namirnica
- Kombinirati namirnice za pripremu
salata
- Pripremiti odgovarajuće preljeve
za salate

- Sastaviti različite namirnice u
samostalan ili kombiniran desert
odgovarajuće energetske vrijednosti
- Pravilno primijeniti tehnike
rashlađivanja / termičke obrade
namirnica
- Primijeniti tehnike pripreme različitih
tijesta i krema
- Primijeniti tehnike pripreme toplih
poslastica
- Primijeniti tehnike pripreme hladnih /
ledenih slastica
- Primijeniti pravila i tehnike dekoriranja
slastica
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Primanje narudžbe, serviranje
i izdavanje jela
- Deﬁnirati normative za pripremu
porcija
- Navesti pravila serviranja,
slaganja i kombiniranja pojedinih
jela na tanjuru
- Objasniti pravila i tehnike
dekoriranja jela
Održavanje urednosti i čistoće
kuhinje
- Objasniti značaj higijene radnih
površina i opreme u kuhinji
- Razumijeti važnost mjera
higijenske zaštite
Vođenje propisane evidencije
- Navesti vrste evidencija
- Opisati proceduru evidentiranja
pripremljenih i izdanih jela
- Opisati način i postupak prijema i
predaje smjene
Uspostavljanje kvalitetne
komunikacije sa suradnicima
i gostima
- Navesti osnovne principe
poslovne komunikacije
- Prepoznati način za rješavanje
problema u kolektivu
- Ukazati na značaj timskog rada
- Kratko opisati načine reagiranja na
žalbe i prigovore gosta
Osiguranje kvalitete i kontrola
pruženih usluga / rada
- Navesti standarde osiguranja
kvalitete (HACCP i dr.)
- Opisati parametre kvalitete
namirnica
- Objasniti značaj razumnog
korištenja vremena i energije
- Prepoznati značaj kontrole i ocjene
vlastitog rada
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- Primijeniti normative za formiranje
porcije jela
- Primijeniti pravila i tehnike serviranja jela
- Primijeniti pravila i tehnike dekoriranja jela
- Izdati jelo na temelju narudžbe

- Odabrati odgovarajuća sredstva
za čišćenje
- Provesti mjere pravilnog čišćenja i
pospremanja radne površine, alata i uređaja
- Primijeniti mjere higijenske zaštite
- Primijeniti pravila vođenja evidencije
- Identiﬁcirati odgovarajuće i točne
podatke iz radnog procesa
- Unijeti podatke u propisane obrasce
- Provesti proceduru prijema / predaje smjene
- Koristiti stručno nazivlje
- Uspostavljati korektne odnose
u komunikaciji sa suradnicima i gostima
- Odabrati način prevladavanja
nesporazuma u komunikaciji
- Primijeniti načine pravilnog reagiranja na žalbe i
prigovore gosta

- Procijeniti kvalitetu namirnica
- Primijeniti standarde kvalitete (HACCP idr.)
- Primijeniti pravila korištenja inventara,
materijala, vremena i energije
- Primijeniti propisane procedure za
ocjenjivanje, kontrolu i procjenu vlastitog rada
- Primijeniti nove trendove u kulinarstvu

Primjena zdravstvenih, sanitarnih i higi- - Primijeniti zdravstveno-higijenske
jenskih propisa i mjera zaštite na radu
propise za održavanje prostora i inventara
Primijeniti mjere zaštite na radu
- Navesti zdravstveno-higijenske
- Primijeniti uputstva o uporabi opreme i uređaja
propise
- Provesti mjere osobne higijene i čistoće radnog
- Navesti mjere zaštite na radu
prostora
- Objasniti utjecaj sredstava za
dezinfekcijui održavanje higijene
- Primijeniti pravila o odlaganju otpadnog materijala
na životnu sredinu
- Primijeniti pravila i uputstva za
- Objasniti osnove zaštite okoline
uporabu sredstava za dezinfekciju i održavanje
- Kratko opisati način pravilnog
higijene
sortiranja otpadaka u procesu rada
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Članovi radne
grupe za
izradu
standarda
zanimanja

Nadnevak
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standarda
zanimanja
Predlagač
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Gospodarstvo i obrazovanje:
Dragana Šobota, dipl. ekonomist - tajnik sektora ugostiteljstvo i trgovina
Privredne komore RS
Goran Grozdanić, kuhar - Hotel Palas, restoran Leonardo Banja Luka
Mate Križanac, dipl. ing. - Hercegbosanska županija, Ministarstvo znanosti,
prosvjete, kulture i športa
Silva Dobraš, profesor - Republički pedagoški zavod RS
Violeta Jeftić, profesor - JU Ugostiteljsko-ekonomska škola, Prijedor
Mehmed Rahmanović, direktor - JU Mješovita srednja škola, Zenica
Lokalni stručnjaci:
Sanja Lulo
Vesna Jevtić
Agencija za POiS obrazovanje, PJ za SSO:
Dragana Graonić, dipl.pedagog - zamjenica ravnateljice Agencije za POiS
obrazovanje i rukovoditeljice PJ za srednje strukovno obrazovanje
Ljiljana Bošković, dipl. ing. - stručni savjetnik za nastavni plan i program u
SSO
Dušan Sarajlić, dipl. ing. - šef odjela za VETIS, obrazovanje odraslih i
cjeloživotno učenje

2014. godina

Radna grupa
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Prilog br. 214
Memorandum škole
Mjesto i nadnevak

UPIT
Poštovani poduzetniče!
Obraćamo Vam se s molbom za pomoć u provedbi nastavnog predmeta praktična nastava za
učenike strukovnog zvanja / zanimanja
_____________________________________________________________________________ .
Naime, po nastavnom planu i programu škole u okviru gore navedenog predmeta, učenici imaju
obvezu jedan dio nastave provesti u ugostiteljsko - turističkim objektima.
Kako nam je u zajedničkom interesu posjedovanje kvalitetnih kadrova na tržištu rada i da učenici steknu prikladna i kvalitetna saznanja i vještine u praktičnom dijelu izabranog poziva, molimo Vas da prihvatite i omogućite našim učenicima obavljanje praktične nastave u Vašem
objektu.
Ukoliko prihvatite ovaj zahtjev, o detaljima ćemo se kasnije dogovoriti. S nadom da ćete imati
razumijevanja i da ćete udovoljiti traženom, očekujemo dobru suradnju i Vaš odgovor.
S poštovanjem!
M.P.

Ravnatelj/ica škole
_____________________

14

Smjernice za Praktičnu nastavu, Grupa autora: Svjetlana Bogdanović-Kuret, Šuhreta Brkić, Elizabeta Dervišević, Adila Ferizović,
Sedija Midžić, Fariz Mujkanović, Slavica Pavičević, Fatima Salihić, Poligraf d.o.o., Sarajevo,2011.
Uz ''Upit'' dostaviti i odgovarajući nastavni plan i program (modul), a može i poslije u narednom koraku
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Prilog br. 315
Na osnovu člana ______ Zakona _________________________________________________
(___________________ broj ________) ugovorne/sporazumne strane :
1. ______________________________________________________________________
Naziv i adresa škole

koju zastupa _______________________________________ , s jedne strane i
2. ______________________________________________________________________
Naziv i adresa gospodarskog društva

koju zastupa _____________________________, s druge strane zaključili su:

UGOVOR/SPORAZUM
о izvođenju praktične nastave za školsku _____________ godinu.
Član 1.
Strane ovog Ugovora/Sporazuma reguliraju uzajamna prava i obveze u vezi s izvođenjem praktične nastave za učenike, a koja je propisana nastavnim planom i programom.
Praktična nastava treba dopuniti i usavršiti stečena znanja i vještine koje su se stekle u Praktičnoj nastavi i formirati osobnost učenika, prije svega njegov stav prema poslu, a sve to u suočavanju s stvarnim poslovnim svijetom.
Član 2.
Sadržaj i broj sati praktične nastave izvodit će se prema važećem nastavnom planu i programu
u radnim prostorijama ___________________________________________________________,
Naziv gospodarskog društva

a po rasporedu sati koji je utvrdila škola.
Član 3.
______________________________________ prihvaća izvođenje praktične nastave za
Naziv gospodarskog društva

sve učenike iz ________ razreda, obrazovnog proﬁla/ zanimanja
______________________________________________________________________________.
Član 4.
____________________________se obvezuje da će učenicima pružiti mogućnost da se prije
svega upoznaju s radnim prostorom, pri čemu se mora pružiti uvid u organizacijske probleme
i zadatke radnog mjesta.

15
Smjernice za praktičnu nastavu, Grupa autora: Svjetlana Bogdanović-Kuret, Šuhreta Brkić, Elizabeta Dervišević, Adila Ferizović, Sedija Midžić, Fariz Mujkanović, Slavica Pavičević, Fatima Salihić, Poligraf d.o.o., Sarajevo,2011

PRIRU^NIK ZA ORGANIZATORA/ICU PRAKTI^NE NASTAVE

115

PRIRUCNIK-B5-FINAL-HRVATSKI:Layout 1

24.11.2017

4:30

Page 116

________________________________se dalje obvezuje da će učenicima (u okviru važećih
odredbi za zaštitu na radu) dodjeljivati samo poslove koji služe izučavanju njihovog zanimanja,
da će ih postupnim podučavanjem uvoditi u procese poduzeća, te da će ih upozoriti na posebne opasnosti od nezgoda. Predstavnicima škole/organizatoru praktične nastave odobrava se
pristup prostorijama u kojima učenici rade ili se zadržavaju, te je spreman za suradnju s ovim
osobama.
Član 5.
Škola se obvezuje da će preko predstavnika škole/organizatora pratiti redovitost učenika u pohađanju praktične nastave, te da će raditi na njihovom aktivnom i odgovornom odnosu, izvršavanju danih obveza.
Nakon odgovarajućih uputa učenici se moraju pridržavati propisa vezanih za poduzeće i svih
propisa vezanih za zaštitu života i zdravlja, te su obvezni čuvati poslovne tajne.
Za vrijeme trajanja praktične nastave škola je obvezna za učenike osigurati uredne sanitarne
knjižice. Učenici su dužni osigurati urednu radnu opremu.
Član 6.
Nastale štete koje su učenici prouzročili rješavat će se u skladu sa zakonskim propisima, a
druge eventualne sporove po ovom Ugovoru, ugovorne strane će rješavati međusobnim dogovaranjem.
Član 7.
Ugovor prestaje važiti:
l. Po svršetku školske____________________ godine
2. Sporazumom između škole i gospodarskog društva.
Član 8.
Ugovor se sastavlja u tri (3) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan i jedan
dostavlja nadležnim za obrazovanje.

_______________________________
_______________________________
Naziv škole

Naziv gospodarskog društva

Br.___________________
Datum: _______________
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Datum:_______________
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Prilog br. 416
Na osnovu člana ________ Zakona ________________________________________
(___________________broj ________) ugovorne strane :
1. ______________________________________________________________
Naziv i adresa škole

koju zastupa _______________________________________ , s jedne strane i
2. ______________________________________________________________
koju zastupa _______________________________________, s druge strane i
3. ___________________________________________________ zaključili su:
Ime i prezime roditelja

UGOVOR
o izvođenju ferijalne prakse za školsku _____________ godinu.
Član 1.
Strane ovog Ugovora reguliraju uzajamna prava i obveze u vezi s izvođenjem ferijalne prakse
za učenike, a koja je propisana nastavnim planom i programom.
Ferijalna praksa treba dopuniti i usavršiti stečena znanja i vještine koje su se stekle u praktičnoj nastavi i formira osobnost učenika, prije svega njegov stav prema poslu, a sve to pomoću
suočavanja sa stvarnim poslovnim svijetom.
Član 2.
Sadržaj i broj sati praktične nastave izvodit će se prema važećem nastavnom planu i programu
u radnim prostorijama ___________________________________________,
Naziv gospodarskog društva

a po rasporedu sati koje je utvrdila škola, pri čemu se ne smije remetiti proizvodni proces gospodarskog društva.
Član 3.
________________________________________ prihvaća izvođenje ferijalne prakse za
Naziv gospodarskog društva

učenika _______________________________________,________ razreda, obrazovnog
Ime i prezime učenika

proﬁla/zanimanje________________________________________________________.

16

Prilog Ugovoru su kontakt podaci za ORGANIZATORA PRAKTIČNE NASTAVE, mentora u poduzeću i roditelja, te NASTAVNI PLAN I
PROGRAM.
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Član 4.
Poslodavac ___________________________se obvezuje da će upoznati učenika s mjerama zaštite na radu i obvezno ih primjenjivati pri izvođenju praktične nastave.
Član 5.
___________________________________________ se obvezuje da će učeniku pružiti
(Ime i prezime organizatora praktične nastave)

mogućnost da se prije svega upozna s radnim prostorom, pri čemu se mora pružiti uvid u organizacijske probleme i zadatke radnog mjesta.
__________________________________________se obvezuje da će učeniku (u okviru
(Ime i prezime mentora u gospodarskom društvu)

važećih odredbi za zaštitu na radu) dodjeljivati samo poslove koji služe izučavanju njegovog/njezinog zanimanja, da će ga u postupnom podučavanje uvoditi u procese poduzeća, te da
će ga upozoriti na posebne opasnosti od nezgoda. Predstavnicima škole/organizatoru praktične nastave odobrava se pristup prostorijama u kojima učenik radi ili se zadržava, te je spreman za suradnju s ovim osobama.
Član 6.
Škola se obvezuje da će preko predstavnika škole/organizatora praktične nastave pratiti redovitost učenika u pohađanju ferijalne prakse, te da će raditi na njegovom/njezinom aktivnom i
odgovornom odnosu, te izvršavanju danih obveza.
Nakon odgovarajućih uputa učenik se mora pridržavati propisa vezanih za gospodarsko društvo i svih propisa vezanih za zaštitu života i zdravlja, te je obvezan čuvati poslovne tajne.
Za vrijeme trajanja praktične nastave škola će tražiti od roditelja da djeci osiguraju sanitarnu
knjižicu/liječničko uvjerenje. Učenik je dužan osigurati urednu radnu opremu.
Član 7.
Mentor u gospodarskom društvu se obvezuje da će u skladu s nastavnim planom i programom
i ovlaštenom osobom iz škole voditi evidenciju i dokumentaciju o vrednovanju učenikove ferijalne prakse.
Član 8.
Nastale štete koje su učenici prouzročili rješavat će se u skladu sa zakonskim propisima, a
druge eventualne sporove po ovom Ugovoru, ugovorne strane će rješavati međusobnim dogovaranjem.
Član 9.
Poslodavac se obvezuje da će osigurati odgovarajućeg mentora.
Član 10.
Ugovor prestaje važiti:
l. Po svršetku školske____________________ godine
2. Sporazumom između škole i gospodarskog društva
3. Neizvršavanjem ugovornih obveza jedne od strana
Član 11.
Ugovor je tripartitni između: škole, poslodavca i roditelja.
118

PRIRU^NIK ZA ORGANIZATORA/ICU PRAKTI^NE NASTAVE

PRIRUCNIK-B5-FINAL-HRVATSKI:Layout 1

24.11.2017

4:31

Page 119

Član 12.
Ugovor se sastavlja u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan i
jedan dostavlja nadležnima za obrazovanje.
_______________________________
_____________________________
_______________________________
_____________________________
Naziv škole

Naziv gospodarskog subjekta

Br.___________________
Datum: _______________

Br._____________________
Datum:_________________

_______________________________

Datum: ________________

Ime i prezime roditelja
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Prilog br. 5a

(zaglavlje škole)

Br.______________________________
________________________20___.god.
(Mjesto i datum)

POTVRDA
Ovim potvrđujemo da je učenik/ica _________________________________________________
razred ____-____,
obrazovni proﬁl / zanimanje _________________________
____________________raspoređen/a u _____________________________________________
(naziv gospodarskog društva)

za obavljanje praktične nastave i to za sljedeće razdoblje:
od___________do____________20___.
Potvrda se izdaje u svrhu
______________________________________________________________________________

Organizator praktične nastave

Ravnatelj/ica

M.P.
____________________________
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Prilog br. 5b
(zaglavlje škole)

Za ___________________________
_____________________________

Br.______________________________
________________________20___.god.
(Mjesto i datum)

POTVRDA
Ovim potvrđujemo da je učenik/ca ___________________________________razred ____-___,
obrazovni proﬁl / zanimanje ___________________________________________raspoređen/a u
_______________________________________________________________________________
(naziv gospodarskog društva)

za obavljanje ferijalne prakse i to za sljedeće razdoblje:
od___________do____________20___.
Organizator praktične nastave

Ravnatelj/ica

M.P.
____________________________

______________________

Molimo Vas da na kraju ferijalne prakse ovjerite ovu potvrdu i da je pošaljete na adresu škole
ili predate organizatoru praktične nastave.

POTVRDA
__________________________________________________ _______potvrđuje da je učenik/ca
(Naziv gospodarskog društva)

__________________________________________________________ razred_______ obavio/la
(Ime i prezime učenika)

ferijalnu praksu u našem poduzeću od_______ 20__. godine do ______ 20___. godine.
Ostale napomene i komentari
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________, __________20__ godine.

Ravnatelj/ica
gospodarskog društva

_____________________

(Mjesto i vrijeme)

M.P.
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Prilog br. 6

DNEVNIK RADA ZA
PRAKTIČNU NASTAVU

Naziv škole
___________________________________________________
Ime i prezime učenika __________________________________________________

122

Razred i zanimanje

__________________________________________________

Školska godina

__________________________________________________

PRIRU^NIK ZA ORGANIZATORA/ICU PRAKTI^NE NASTAVE

PRIRUCNIK-B5-FINAL-HRVATSKI:Layout 1

Mjesto rada

24.11.2017

4:33

Page 123

List br.

Naziv radnog naloga /modula

Br:
Radni nalog obavljen od .................................................... do .....................................................
Opis radnog naloga

TABLIČNI PREGLED
PO REDOSLIJEDU POSLOVA I AKTIVNOSTI
Red.
broj

Radna operacija ili
postupak

Speciﬁkacija
materijala

Upotrijebljena
radna sredstva

Broj
sati

Priprema radnog zadatka/naloga: _______________________________________________
____________________________________________________________________________
Ocjena ispunjenosti radnog naloga/zadatka _______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Potpis učenika

Potpis nastavnika

_______________________

_________________________
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Prilog br. 7a17
Razred___________________

PRAKTIČNA NASTAVA
IZVJEŠĆE UČENIKA
01

Prezime

Ime

Poštanski broj
02

Školska godina____________

Mjesto

GOSPODARSKO
DRUŠTVO

Ulica

Naziv
Pošt.broj

Mjesto:

Ulica
tel
faks
03

PROIZVODNI POGON/
ODJEL/SEKTOR

04

MENTOR U
GOSPODARSKOM
DRUŠTVU

Ime i prezime

05

ORGANIZACIJA

Ocenjivanje sa X

OD

5

DO

4

Obuka
Radna atmosfera
Opći dojam

06

NAPOMENE

Datum:

___________________________

Potpis učenika/ice:

___________________________

Potpis organizator/ica
praktične nastave:
___________________________

17

Obrazac se ispunjava za I i II polugodište
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Prilog br. 7b18
Razred___________________

FERIJALNA PRAKSA
IZVJEŠĆE UČENIKA
01

Prezime
Poštanski broj

02

Školska godina____________
Ime
Ulica

Mjesto

GOSPODARSKO
DRUŠTVO

Naziv
Pošt.broj

Mjesto:

Ulica
tel
faks
03

PROIZVODNI POGON/
ODJEL/SEKTOR

04

MENTOR U
GOSPODARSKOM
DRUŠTVU

Ime i prezime

05

RADNO VRIJEME

Tjedno

06

SLOBODNI DANI

Broj/tjedana

07

PREKOVREMENI SATI o Da
o Ne

o Dobrovoljno
o Nametnuto

08

NAKNADA

Razdoblje:

Iznos:

09

ORGANIZACIJA
Prema potrebi
moguće je
dodati i druge
indikatore za
ocjenjivanje

Ocenjivanje sa X

10

OD

5

DO

4

3

2

1

Obuka
Radna atmosfera
Opći dojam

NAPOMENE

Datum:
___________________________________________
Potpis učenika/ice:
___________________________________________
Potpis organizator/ica
praktične nastave:
___________________________________________
18

Obrazac se prilagođava struci i ispunjava se jedanput godišnje.
PRIRU^NIK ZA ORGANIZATORA/ICU PRAKTI^NE NASTAVE

125

PRIRUCNIK-B5-FINAL-HRVATSKI:Layout 1

24.11.2017

4:36

Page 126

Prilog br. 819
FORMULAR ZA POVRATNU INFORMACIJU (gospodarstvoškola)
PRAKTIČNA NASTAVA / FERIJALNA PRAKSA
Učenik (ime i prezime)
Razred
Proizvodni pogon/
Odjel/Sektor
Mentor u gospodarskom društvu
Adresa gospodarskog društva
(Pečat)
5

Kriteriji ocjenjivanja

4

3

2

1

Dolazak na vrijeme na praksu
Urednost
Ljubaznost, komunikativnost
Timska sposobnost
Pouzdanost
Zainteresovanost za dodijeljene poslove
Samoinicijativnost
Inovativnost
Stručna nadležnost (obratiti pozornost na godinu
obrazovanja)
Rukovanje inventarom i materijalima
Primjena mjera zaštite na radu
Identiﬁciranje s politikom poduzeća
UKUPNA OCJENA
Osobne napomene

Hoćete li ponovo i sljedeće 20____. godine primiti nekog učenika/učenicu iz o DA
škole ...................................................................u Vaše gospodarsko društvo?

o NE

Mentor u gospodarskom društvu

Datum: ………………………………

Potpis: …………………………………..

19

Obrazac se prilagođava struci i ispunjava se jedanput godišnje
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Prilog br. 9a
UPITNIK ZA POSLODAVCA
1. Je li suradnja sa školom ostvarena na Vašu inicijativu?
a)Da
b)Ne
c)Obostrano
2. Imate li osobu koja je zadužena za rad s učenicima za vrijeme praktične nastave?
a) Ne
b) Ponekad
c) Uvijek
3. Tko odlučuje o izboru učenika koji će obavljati praktičnu nastavu u Vašem
poduzeću?
a) Poduzeće
b) Škola
c) Učenici i roditelji
d) Dogovorno
4. Imate li dobru razmjenu informacija sa školom o praktičnoj nastavi učenika?
a) Ne
b) Ponekad
c) Uvijek
5. Sudjelujete li u kreiranju plana ostvarivanja praktične nastave u Vašem poduzeću
a) Ne
b) Ponekad
c) Uvijek
6. Koliko često nastavnik praktične nastave obilazi učenika za vrijeme rada?
a) Jednom tjedno
b) Više puta tjedno
c) Više puta mjesečno
d) Svaki dan
e) Nikada
7. Surađujete li s roditeljima djece koja su u Vašem poduzeću?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
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8. Uvažava li škola Vaše prijedloge za unaprjeđenje praktične nastave i suradnje s Vama?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
9. Informira li Vaša škola o postignućima učenika u Vašem poduzeću?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
10. Pridržavaju li se učenici kodeksa poduzeća i plana realizacije praktične nastave?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
11. Jeste li zadovoljni zalaganjem i radom učenika za vrijeme praktične nastave?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
12. Odnose li se učenici odgovorno prema Vašoj imovini i sredstvima za rad?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
13. Jeste li osigurali odgovarajuća zaštitna sredstva tijekom obavljanja praktične
nastave?
a. Ne
b. Ponekad
c. Uvijek
14. Ako anketom nisu obuhvaćene sve bitne informacje za Vas, molimo da ih
navedete:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Hvala na suradnji.
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Prilog br. 9b
UPITNIK ZA RODITELJE
(praktična nastava- ferijalna praksa)
1. Sudjelujete li u izboru poslodavaca kod kojih se obavlja praktična nastava?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
2. Smatrate li da škola vrši kvalitetan odabir poslodavca za provođenje praktične
nastave?
a. Ne
b. Uglavnom
c. Uvijek
d. Ne znam
3. Imate li kao roditelj mogućnost sudjelovanja u izradi plana provođenja praktične nastave?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
4. Jeste li upoznati s aktivnostima koje će vaše dijete obavljati tijekom praktične
nastave kod poslodavca?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
5. Jeste li upoznati s pravima i obvezama, Vašim i Vašeg djeteta, prilikom obavljanja
praktične nastave?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
6. Imate li informacije o postignućima Vašeg djeteta za vrijeme trajanja praktične nastave
kod poslodavca?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
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7. Smatrate li da je praktična nastava kod poslodavca bitna za profesionalni razvoj djeteta?
a. Da
b. Ne
c. Ne znam
8. Je li poslodavac omogućio odgovarajuća zaštitna sredstva Vašem djetetu?
a. Da
b. Ne
c. Ne znam
9. Molimo Vas da predložite aktivnosti za unaprjeđenje praktične nastave kod
poslodavca:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Hvala na suradnji
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Prilog br. 9c
UPITNIK ZA UČENIKE
(praktična nastava- ferijalna praksa)

1. Sudjelujete li u izboru poslodavaca kod kojih se obavlja praktična nastava?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
2. Smatrate li da škola vrši kvalitetan odabir poslodavaca za realizaciju praktične nastave?
a. Ne
b. Uglavnom
c. Uvijek
d. Ne znam
3. Sudjelujete li u izradi rasporeda obavljanja praktične nastave?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
4. Znate li koje uvjete morate zadovoljiti da biste obavili praksu u objektima više
kategorije ili objektima izvan mjesta boravka?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
5. Znate li koja su Vaša prava i obveze prilikom obavljanja praktične nastave?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
6. Smatrate li da je praktična nastava kod poslodavca bitna za Vaš profesionalni
razvoj?
a. Da
b. Ne
c. Ne znam
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7. Jeste li zadovoljni odnosom poslodavca prema Vama?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
8. Pomaže li Vam poslodavac (ovlaštena osoba) u učenju za vrijeme obavljanja
prakse?
a. Ne
b. Rijetko
c. Uglavnom
d. Uvijek
9. Biste li obavljali praktičnu nastavu kod poslodavca da nije obvezna?
a. Da
b. Ne
c. Ne znam
10. Je li Vam poslodavac osigurao odgovarajuća zaštitna sredstva?
a. Ne
b. Uglavnom
c. Uvijek
11. Što biste predložili za unaprijeđenje praktične nastave:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Hvala
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Prilog br. 10 20

Primjer iz prakse: Školski projekt ugostiteljsko-turističke škole
Formular za aplikaciju
1. Opći podaci
Škola:

JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac

Adresa:

Školska 5, 75300 Lukavac

Telefon:

035 – 550 - 250

Fax:

035 – 550 - 250

E-mail:

juekoluk@bih.net.ba

Web stranica:

www.ehslukavac.com.ba

_______________________________________________________________________
Naziv projekta:

“Putujući osmijeh”

Vođa projekta:

Brkić Šuhreta

_______________________________________________________________________
Razred:

prvi, drugi i treći, turistički tehničari i kuhari

Broj učenika/ica:

20

ženski: 10

muški: 10

6

ženski: 4

muški: 2

(koji sudjeluju u projektu)
Broj nastavnika/ica:
(koji surađuju na projektu)
Predmet:

Praktična nastava
(u sklopu kojeg se provodi projekt)

Vanjski (eksterni) projektni partner/i: Općina Lukavac, Little Italy, Elketours,
RTV Lukavac, Udruženje građana „Korak po
korak“Tuzla podružnica Lukavac,TNM „RIO“
Lukavac

20
Organizator praktične nastave potiče učenje kroz rad i projektne aktivnosti. Ovo je jedan od primjera projektnih aktivnosti iz školske
prakse
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2. Opis
Opis škole i okruženja
Ugostiteljsko-turistička škola Lukavac
Škola ima četrdesetogodišnju tradiciju.
Intenzivna praktična nastava koja se izvodi u suvremeno opremljenim kabinetima i gospodarskim objektima uz stručni nadzor, trening stranih jezika, najbolja su priprema za dobar početak karijere.
Škola je smještena u centru grada, u neposrednoj blizini Spomen-parka u kojem planiramo
javno predstavljanje projekta.
Tijekom obrazovanja učenici posjećuju turističke odredišta, sajmove turizma, hotele visokih
kategorija i sudjeluju na različitim razinama natjecanja.
Iza nas je dosta ostvarenih rezultata, iza kojih stoji naporan rad nastavnika i učenika. Samo
takvim radom i praćenjem trendova u obrazovanju, ugostiteljstvu i turizmu, možemo ostati
na vodećem položaju među školama u ovoj branši

Projektni partner iz turističkog gospodarstva
Općina Lukavac- Upravni organ – dugogodišnja suradnja sa školom u više područja i većem
broju projekata.
Little Italy- Objekt brze prehrane inspiriran talijanskom kuhinjom i specijalitetima brzih jela
„za ponijeti". Suradnja je uspostavljena osobnim kontaktima ravnatelja i nastavnika praktične
nastave. Do suradnje je došlo na inicijativu vlasnika restorana koji je uputio zahtjev Nastavničkom vijeću za angažiranje učenika na praktičnoj nastavi.
Elketours Lukavac-turistička agencija i dugogodišnji partner.Suradnja se ogleda u obavljanju
praktične nastave i radionicama u školi.
RTV Lukavac – medijski partner svih školskih događaja uključujući i ovaj projekt
Udruženje građana „Korak po korak“ Tuzla podružnica Lukavac- Udruženje građana ''Korak
po korak'' je humanitarna, nevladina, izvanstranačka, neproﬁtna, multietnička organizacija,
koja danas operira kao dnevni centar za osobe s posebnim potrebama u općini Lukavac.
TNM “ RIO” Lukavac-knjižara, a suradnja se ogleda u nabavci školskog materijala i opreme

Naziv projekta? Cilj projekta? Doprinos?
-Osnovni cilj projekta je promocija i popularizacija Ugostiteljsko-turističke škole i poboljšanje
ugleda škole kako na lokalnoj razini, tako i na razini regije. Ovaj cilj će biti ostvaren osmišljavanjem identiteta (vizualno i verbalno).
Projektom se unaprjeđuje suradnja škole s partnerima iz gospodarstva, a naročito iz oblasti
ugostiteljstva i turizma.
Rradom na projektu unaprjeđuju se teoretska znanja i praktične vještine učenika te se osposobljavaju za samostalan rad.
-Projektnim aktivnostima se stvara trajni indentitet Ugostiteljsko-turističke škole, veće zanimanje za ugostiteljsko-turistička zanimanja, a istovremeno utječemo na gospodarske subjekte da primjenjuju Zakon o ugostiteljstvu i turizmu TK.
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Opis projekta
Izvršavanjem ovog projekta želimo razbiti stereotipe i popraviti ugled ugostiteljsko-turističkog zanimanja u lokalnoj zajednici i šire. Ovo je moguće ostvariti u suradnji s partnerima iz
ugostiteljsko-turističkog gospodarstva i većim angažiranjem učenika, profesora i roditelja.
Ciljeve projekta ćemo ostvariti na način da ćemo:
- Upoznati sudionike s projektom i sponzorima, detaljnim planom aktivnosti i planom nabave
materijala i opreme.
- Anketiranjem završnih razreda OŠ u općini Lukavac, utvrditi zainteresiranost učenika za
ugostiteljsko-turistička zanimanja.
- Surađujući s partnerima iz ugostiteljsko-turističkog gospodarstva, senzibilizirat ćemo ih o
potrebi zapošljavanja osoba sa stručnim kvaliﬁkacijama, privlačenju i zadržavanju istaknutih
učenika, te gradnji ugleda dobrog poslodavca.
Trajni identitet škole ćemo osigurati dizajniranjem loga, kreiranjem slogana, te radom na
stvaranju himne Ugostiteljsko-turističke škole.
Javnu prezentaciju projekta „Putujući osmijeh“ upriličit ćemo povodom Dana učitelja u Spomen-parku, na koju će biti pozvani svi projektni partneri, predstavnici obrazovnih institucija,
učenici i građani.
Javnost ćemo obavijestiti preko medija , plakata i pozivnica.
Zakusku će pripremiti učenici naše škole u suradnji s Udruženjem građana „Korak po korak
(djeca s posebnim potrebama ) i restoranom Little Italy.
Promociju će pratiti video prezentacija i promotivni materijali.
Uspješnost projekta ćemo procijeniti preko „ Knjige dojmova“ i „Feedback kutije“
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3. Plan aktivnosti
Br.
1.

2.

Aktivnost

Podaktivnost

Izvršitelj(i)

Upoznavanje
-Upoznavanje
učenika s ciljevima sudionika s projektom,
i načinima
sponzorima i izrada
izvođenja projekata detaljnog plana
aktivnosti.
- Planiranje potrebnog
materijala i opreme.

- Uvodno
predstavljanje
- Formiranje timova
- Podjela zadataka
- Nabava materijala i
opreme

- Tim za
nabavku

-Utvrđivanje broja
zainteresiranih
za upis u
Ugostiteljskoturističku školu

- Izrada anketnih
listića

-Tim za
anketiranje

-Nabavka potrošnog
materijala
-Anketiranje završnih
razreda u osnovnim
školama općine
Lukavac
-Analiza dobijenih
rezultata

-Vođa
projekta

- Obrada anketnih
listića

-Tim za
obradu
podataka
-Tim za
anketiranje
-Tim za
obradu
podataka

Utvrđivanje broja
-Ankentiranje
stručno zaposlenih gospodarskih
kadrova u ugostisubjekata
teljsko-turističkim -Analiza dobivenih
objektima u općini
rezultata ankete
Lukavac

-Izrada anketnih
listića
-Ankentiranje
-Obrada anketnih
listića

4.

Promocija škole

-Izrada loga Ugostiteljsko–turističke škole
-Izrada slogana
-Školska himna
- Izrada promidžbenog
materijala
-Izrada videoprezentacije

- Kreiranje loga
-Projektni
Ugostiteljskotim
turističke škole
- Osmišljavanje slogana - Tim za
- Rad na stvaranju himne predstav- Dizajniranje
ljanje
promotivnog
materijala

5.

Javna promidžba
škole

- Pribavljanje
dozvole za javni skup
od PU
- Pozivanje partnera i
šire društvene
zajednice
- Predstavljanje
urađenog
- Zakuska
- Feedback

- Upit PU
- Projektni
- Obavještavanje preko
tim
pozivnica i medija
- Video predstavljanje
- Izvođenje školske
himne
- Podjela promidžbenog - Tim
zadužen za
materijala
zakusku
- Gastro ponuda učenika
Ugostiteljsko turističke
škole i partnera iz
gospodarstva.
- „Knjiga utisaka„
- „Feedback kutija„

Izveštaj o uspjehu
projekta

Rok za
izvršenje
6 dana

7 dana

- Anketiranje

3.

6.
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Cilj

- Analiza „Knjige utisaka“ - Zbrajanje utisaka
- Analiza „Feedback
- Obrada podataka
kutije.“
- Analiza javne
promidžbe škole
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- Projektni
tim
- Tim za
obradu
podataka

10 dana

30 dana

20 dana
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HIMNA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE
SVI SE RADUJEMO ŠKOLI,
JER SVAKO OD NAS JE VOLI.
OVDJE JE HRANA,
MNOGIMA JAČA STRANA,
DOK DRUGI U SRCU NOSE PUTOVANJA.
ZAPJEVAJMO SADA SVI SKUPA,
UVIJEK SMO BILI SLOŽNA GRUPA.
OKO NAS NEKA JE RADOST,
JER JEDNOM SE ŽIVI
JEDNA JE MLADOST !

AKO ŽELIŠ MOREM PLOVITI,
SVOJOM HRANOM DRUGE OSVOJITI,
NA NAJBOLJEM MJESTU RADITI
TO ĆE TI OVA ŠKOLA OSTVARITI.
OSTVARIMO ZAJEDNO SNOVE
ONE STARE I ONE NOVE.
ZAPJEVAJMO SADA SVI SKUPA,
UVIJEK SMO BILI SLOŽNA GRUPA.
OKO NAS NEKA JE RADOST,
JER JEDNOM SE ŽIVI
JEDNA JE MLADOST !

EMINA ATIĆ

SLOGAN UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE

OKUSI DOŽIVLJAJ, OSTVARI SAN, ŽIVI TURIZAM, ULJEPŠAJ DAN!
KORAČAJMO ZAJEDNO U BUDUĆNOST! UGOSTITELJSTVO
I TURIZAM NAM PRUŽA TU MOGUĆNOST!
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Prilog br. 11
OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE PROBLEMSKE SITUACIJE

Ime i prezime učenika __________________________________________ Razred __________
Ime i prezime osobe koja prijavljuje događaj _________________________________________
Vrijeme i mjesto događanja: ______________________________________________________
Sudionici događaja: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Kratak opis događaja:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Datum: ___________

Potpis:
_____________________
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Предговор ауторског тима

Овај Приручник је израђен у сарадњи с аустријским експертима из школа у области
угоститељства и туризма у оквиру регионалног пројекта „Побољшање сарадње између
школе и привреде“ који је реализован у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори.
Структура Приручника је продукт више радионица на државном и регионалном нивоу у
којима су учествовали представници релевантних институција, као што су образовне
власти, вањско-трговинске и привредне коморе и стручне школе, уз помоћ КултурКонтакта
из Аустрије.
Садржај Приручника пажљиво је биран од стране учесника радионица као помоћ
организатору практичне наставе у начину планирања, организацији, праћењу реализације
и евалуацији практичне наставе у привредним друштвима. У Приручнику је дат јасан опис
послова организатора практичне наставе те опис сарадње школе и привреде. Приручник
је осмишљен кроз седам поглавља.
Покушали смо да понудимо релевантне информације, приједлоге документације и
примјере добре праксе који могу да олакшају рад организаторима практичне наставе. Циљ
нам је да приручник допринесе унапређењу система и успостављању одговарајућих односа
између свих учесника процеса.
Драги организатори практичне наставе, радоваће нас да овај Приручник допринесе
унапређењу вашег рада, бољој сарадњи школе и привреде те квалитету практичног
образовања у Босни и Херцеговини.
Захваљујемо тимовима у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини на инспиративним
идејама и примјерима добре праксе, а посебно особљу КултурКонтакта у Бечу и
регионалном уреду у Сарајеву који су препознали важност сарадње школе и привреде и
подржали овај пројекат.

Аутори
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Предговор КултурКонтакт
Аустриа

Шта спада у основе висококвалитетног стручног образовања усмјереног на тржиште рада?
Један од фактора успјеха сигурно представља и добра сарадња између средњих стручних
школа и привреде. Да би флексибилно могли да реагујемо на све брже промене у
захтевима тржишта рада, потребна је константна комуникација између средњих стручних
школа и привреде у одговарајућем образовном сектору.
Предузећа све више постају мјесто учења у оквиру стручног образовања. Тренутно се
спроводе огледи за различите облике учења у предузећу. Квалитет и ту у великој мјери
зависи од усклађености учења у школи, предузећу и на стручној пракси.
Средње стручне школе морају због тога да буду оспособљене да изграде структурисану
мрежу предузећа и да с њима успоставе одрживу сарадњу.
Кључну улогу у томе имају руководства школа. Међутим, потребни су им додатни ресурси.
Због тога се у пројекту „Побољшање сарадње између школе и привреде“ с министарствима
образовања/просвете, педагошким заводима/институтима и агенцијама за стручно
обазовање из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије као и са средњим стручним
школама из све три земље заједнички радило на изради новог профила
организатора/координатора практичне наставе.
Овај приручник треба да помогне организаторима/координаторима практичне наставе у
њиховом раду на успостављању споне између школе и предузећа, поготову у
професионализацији њихове сарадње с предузећима и унапређивању процеса учења у
предузећима.
Желео бих да искористим прилику и да срдачно захвалим Министарству цивилних послова
Босне и Херцеговине, Агенцији за предшколско, основно и средње образовање,
министарствима образовања Федерације БиХ и Републике Српске, те
кантоналним/жупанијским министарствима образовања, педагошким заводима на
изванредној сарадњи. Посебно сам захвалан координаторима практичне наставе, који су
својом експертизом допринијели дефинисању њихове нове улоге, као и ауторима овог
приручника.
Gerhard Kowař
директор KulturKontakt Аустриа

ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНИЗАТОРА/ИЦУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

145

PRIRUCNIK-B5-FINAL-SRPSKI:Layout 1

24.11.2017

1

4:50

Page 146

УВОД

Циљ, сврха и циљна група
Развој модерног и ка пракси оријентисаног стручног образовања које је конкурентно на
тржишту рада захтијева унапређење и успостављање одрживе сарадње између стручних
школа и партнера из привреде, посебно у домену организације праксе у предузећима.
Циљ Приручника за организаторе практичне наставе јесте да дā смјернице које ће
допринијети унапређењу сарадње школа и привреде.
Сврха Приручника је да олакша организаторима реализацију практичне наставе.
Приручник је намјењен организаторима практичне наставе, наставницима стручних
предмета, другом наставном особљу и сарадницима у привреди.
Приручник може бити од користи представницима образовних власти и институција
(министарствима образовања, Агенцији за предшколско, основно и средње образовање,
педагошким заводима), те социјалним партнерима.

Основе за израду приручника
Основа за израду приручника је постојећи ниво сарадње школе и привреде и постојећи
начин организовања и извођења практичне наставе у Босни и Херцеговини. Актери израде
приручника суочили су се са сљедећим проблемима:
 недостатак системског приступа
 недостатак података, праћења и анализа
 неуједначен приступ, различите иницијативе, различити услови.
Током израде овог приручника одржано је 17 дисеминацијских семинара на којима су
учествовали представници образовних власти, стручних школа и привреде (2016. и 2017.
године). На дисеминацијским семинарима учествовала је 91 стручна и техничка школа.
Представници школа су учествовали у испитивању о практичној настави и сарадњи са
привредом, и све школе су представиле свој начин организовања и извођења практичне
наставе, укључујући и дио праксе у привредним друштвима.
Циљеви овог испитивања су:
 утврђивање нивоа сарадње школе и привреде,
 сагледавање начина организовања и извођења практичне наставе,
 добијање елемената за дефинисање профила организатора практичне
наставе.
На основу анализе прикупљених података изведени су закључци који су били значајни и
корисни за израду приручника.
Практична настава која се изводи у привреди је различито заступљена у школама. Један
дио школа за све своје ученике организују дио практичне наставе у привреди. Највећи
број школа (преко 70%), не обезбеђује дио праксе у привреди за све ученике. Најчешће на
праксу у привреди иду ученици оних занимања за која школа не може да обезбиједи услове
за практичну наставу у школи. Међу школама које су учествовале у дисеминавцијским
146
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семинарима било је и школа које не сарађују са привредом и не организују практичну
наставу ван школе.

Извођење практичне наставе у привредним друштвима
 Школе нe организују за

све ученике дио праксе у
привредним друштвима

20%

 Школа организује да сви

9%

71%

ученици имају дио праксе
у привреди

 Школа уопште не сарађује
са привредом и нема
праксе у привредним
друштвима

Највећу одговорност за обезбјеђивање праксе у привреди има школа. У једном броју школа
проналажење и уговарање праксе је искључиво право школе, али у највећем броју школа
одговорност је подијељена између школе и родитеља/ученика. Међу испитиваним
школама, само у шест школа је обезбјеђивање праксе у привреди обавеза родитеља.
Пословима организовања и координирања праксе у привреди се различито приступа по
школама. У већини школа те послове обављају наставници стручних предмета као дио
својих задужења. Један број школа има координаторе практичне наставе (око 30 %), а дио
школа организује праксу у привредним друштвима тако да нико није задужен за
координацију (седам школа међу испитиваним).

Организација координације практичне наставе у привредним друштвима
 Школа има координатора
практичне наставе

 Послове координације раде

34%

професори стручних предмета као
дио норме часова

49%

 Нико није задужен за
координацију

8%

 Није потребан координатор јер

9%

ученици немају практичну
наставу ван школе
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Феријална пракса, као формат практичне наставе у привредним друштвима, заступљена
је најчешће у угоститељским школама.
Међусобни односи на релацији школа − привредно друштво − ученик − родитељ, у највећем
броју школа, регулишу се уговором. Само мали број школа праксу у привреди заснива на
договору директора/наставника са овлашћеном особом у привредном друштву.
Успостављање контаката са привредом школе остварују на различите начине.
Преовлађујући начин је коришћење познанстава која имају директори, наставници и
родитељи са послодавцима или запосленима у привредним друштвима. Мање се користе
планске посјете, разне манифестације, а најмања је улога веб-страница/портала.

Начин успостављања сарадње школе са привредним друштвима
 Уз помоћ познанстава и контакта

директора/ наставника/родитеља

24%

 Планским посјетама привредним
друштвима

 Учешћем школе на

44%

манифестацијама, сајмовима,
такмичењима...

20%
2%

10%

 Уз помоћ веб странице/портала

школе или привредних друштава и
удружења

 Школа не сарађује са привредом

Школе које су учествовале у дисеминацијским семинарима, а имају координаторе
практичне наставе дале су податке о пословима које они обављају, њиховим
квалификацијама и радном искуству. Добијени подаци о пословима координатора
практичне наставе су груписани у сљедеће области: контакти са привредом и уговарање,
организовање практичне наставе, праћење и извештавање. Такође су груписани и подаци
о квалификацијама и радном искуству координатора практичне наставе. Ови подаци су
коришћени за профилисање Организатора практичне наставе.

148

ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНИЗАТОРА/ИЦУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

PRIRUCNIK-B5-FINAL-SRPSKI:Layout 1

2

24.11.2017

4:52

Page 149

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Законска регулатива која дефинише област образовање у БиХ је сложена. Стога смо
одлучили да што једноставније представимо надлежне институције које имају утицај на
образовање кроз практичну наставу у школама.
Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине координира област образовања на
нивоу државе, а образовање је у надлежности ентитета Републике Српске, кантона на
нивоу Федерације БиХ, те Брчко Дистрикта.
Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине надлежно је за сљедеће послове и
задатке:
 Обављање дужности у погледу припреме и провођења прописа, послова и задатака
који су под јурисдикцијом Босне и Херцеговине и који се односе на успостављање
основних принципа координирања активности, усклађивање планова ентитетских
власти и дефинисање стратегије на међународном плану;
 Учешће у раду међународних организација;
 Извршавање међународних обавеза и припрема за закључивање међународних
уговора или споразума у дијелу образовања Босне и Херцеговине.
Агенција за предшколско, основно и средње образовање (у даљем тексту Агенција) је
надлежна за успоставу стандарда знања, за оцјењивање постигнутих резултата и за развој
заједничког језгра наставних планова и програма у предшколском, основном и средњем
образовању, те за друге стручне послове у подручју стандарда знања и оцјењивања квалитета
образовања, одређених посебним законима и другим прописима (Закон о Агенцији за
предшколско, основно и средње образовање, ''Службени гласник БиХ'' бр. 8/08). Образовање
у Босни и Херцеговини регулишу надлежна министарства образовања. Савјетодавне послове
у области образовања обављају педагошки заводи.
Оквирни закон о средњем стручном образовању и обуци у Босни и Херцеговини1 регулише
сегменте значајне за организовање практичне наставе као што су:
 усуглашавање образовања са потребама тржишта рада,
 трајање школовања,
 стандарди оцјењивања,
 удруживање школа,
 савјетодавно вијеће школе и др.
Законом је дефинисано право школе на обављање комерцијалних дјелатности као и
организовање обуке за одрасле.

Оквирни закон о средњем стручном образовању и обуци у Босни и Херцеговини, усвојен од стране Парламентарне скупштине
БиХ на 30. сједници Заступничког дома, од 4. јуна 2008. године, и на 19. сједници Дома народа, од 23. јула 2008. године (''Службени
гласник БиХ'' број 63/08).

1
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ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

Експерти у оквиру пројекта су детаљно анализирали и припремили приједлоге о Профилу
организатора практичне наставе за ентитет Републике Српске, десет кантона/жупанија
Федерације Босне и Херцеговине и Дистрикт Брчко према њиховим специфичностима
након одржаних дисеминацијских семинара.
У датом приједлогу (текст који слиједи) понудили смо основ Профила организатора
практичне наставе који су подржали сви учесници пројекта.
У првом дијелу овог поглавља дати су задаци, компетенције и одговорности, а у другом се
говори о значају и облицима стручног усавршавања организатора практичне наставе.

1. Профил организатора практичне наставе
Свака стручна и техничка школа обавезно има радно мјесто за Организатора практичне
наставе и бира га директор из реда запослених или путем конкурсне процедуре најмање
за једну школску годину. Организатор практичне наставе је посебно радно мјесто у школи,
и спона је између предавача практичне наставе, директора школе и привредних друштава.

Основна улога
Праћење практичне наставе и повезивање практичне са стручно теоретском наставом - у
организацијском, стручном и педагошком смислу.

Организацијска структура
Организатор практичне наставе координира активности са другим органима школе
(стручни органи, органи управљања и руковођења), те сарађује са привредним друштвима.
Организатор практичне наставе врши увид у реализацију практичне наставе, даје
педагошку и дидактичко-методичку помоћ у раду ментора у предузећу, успоставља
партнерски однос са ментором изван школе, координира пословима практичне наставе у
школи и изван ње.
У оквиру организационе структуре школе, Организатор практичне наставе има позицију:
Приједлог 1: стручног сарадника, стално је радно мјесто, а бира га директор најмање на
једну школску годину са могућношћу поновног именовања (ова позиција није реизборна);
или
Приједлог 2: помоћника директора за практичну наставу, и позиција је изједначена у
вредновању радног мјеста помоћника директора.
У дефинисању квалификација потребних за радно мјесто организатора практичне наставе
потребно је руководити се дефинисаним задацима и компетенцијама који су наведени у
овом поглављу у складу са стручним профилом школе. Поред тога, Организатор практичне
наставе треба да има положен стручни испит за наставника и минимум три (3) године радног искуства у привреди или настави.
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1.1. Опис послова − задаци

Задаци организатора практичне наставе су сљедећи:

1. Вођење/управљање
 Анализира постојеће ресурсе;
 Прикупља информације о потребама тржишта рада;
 Идентификује привредна друштва, успоставља контакте и договоре о
сарадњи;
 Процјењује услове рада у привредним друштвима и даје препоруке
директору за поуздане партнере;
 Упоставља, развија и координише сарадњу с привредним друштвима;
 Учествује у изради распореда практичне наставе;
 Планира, програмира и контролише реализацију практичне наставе;
 Координира процес практичне наставе;
 Сарађује с менторима за практичну наставу у привредним друштвима с циљем осигурања квалитета;
 Анализира реализацију практичне наставе;
 Презентује стручна звања и занимања привредним друштвима у циљу
успостављања партнерске сарадње;
 Промовише позитивне примјера реализације практичне наставе ван школе с
циљем популаризације занимања и стручних звања у локалној заједници и шире;
 Предлаже мјере за побољшање квалитета реализације практичне наставе;
 Учествује у рјешавању проблема који могу настати при извођењу
практичне наставе;
 Израђује и подноси извјештај директору на крају I и II полугодишта о
реализацији практичне наставе ван школе уз приједлоге њеног унапређења;
 Прати иновације и трендове;
 Формира базу података о запошљавању ученика по завршетку школовања;
 Учествује у предлагању Плана уписа ученика.

2. Педагошко-стручни рад
 Синхронизује реализацију и спровођење програма стручно-теоретске и практичне
наставе;
 Организује и руководи састанцима Стручних Актива;
 Планира, организује, координира и прати реализацију рада наставника практичне
наставе;
 Води документацију и евиденцију у вези са реализацијом практичне
наставе;
 Пружа стручну подршку наставницима практичне наставе;
 Пружа педагошку и дидактичко-методичку помоћ менторима у привредним друштвима;
 Учествује на испитима у својству члана Комисије;
 Одржава информативни састанак с родитељима по потреби;
 Сарађује с руководством школе и свим другим стручним органима у школи;
 Континуирано ради на свом стручном усавршавању.
ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНИЗАТОРА/ИЦУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
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3. Организацијски дио
 Организује практичну наставу у складу са Наставним планом и програмом;
 Организује извођење практичне наставе на приједлог наставника практичне наставе: одређује ученике по групама, утврђује распоред, вријеме и мјесто извођења
практичне наставе;
 Припрема уговор/е заједно са секретером школе о условима и начину извођења
практичне наставе у сагласности са законском регулативом;
 Информише привредна друштва о наставном процесу у школи везаним за
практичну наставу;
 Предлаже и организује стручне посјете ученика и наставника компанијама;
 Прикупља (писмене изјаве) сагласности/несагласности родитеља за обављање
практичне наставе у објектима с којима је школа закључила уговоре;
 Предлаже стручно усавршавање наставника практичне и стручно-теоријске наставе;
 Предлаже стручно усавршавање ментора практичне наставе из педагошке области;
 Организује обављање санитарног /љекарског прегледа за ученике у зависности од
струке;
 Прати процедуру примјене мјера сигурности и заштите ученика на мјесту извођења
практичне наставе;
 Дефинише листу за набавку неопходних материјала за реализацију практичне наставе у школи и презентује је руководству Школе;
 Организује феријалну праксу;
 Учествује у организацији практичног дијела завршних испита у привреди.
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1.2. Компетенције
1. Вођење/управљање:
Знање:

Вјештине:

 познаје привредно
окружење,
 познаје људске и
материјалне ресурсе
школе и привредних
друштава,
 познаје процедуре
комуникације и рада
с привредним
друштвима,
 креира организацију и
управљање људским
ресурсима,
 креира неопходне
образце и формуларе,
 креира организацију
наставног процеса и
професионалне
стандарде,
 идентификује трендове у
струци,
 има знање за
квалитетно
презентовање,
 примјењује прописе који
регулишу односе с
привредним друштвима.

 анализира потребе
привредног окружења,
 идентификује и
одабира привредна
друштва,
 учествује у изради
распореда практичне
наставе,
 сарађује са привредним
друштвима,
 усклађује рад између
наставника, ментора у
привреди, школе и
привредних друштава,
 креира методолошке
приступе у реализацији
практичне наставе,
 предлаже мјере за
побољшање квалитета
практичне наставе,
 предлаже стручно
усавршавање наставника
практичне наставе на
основу њихових потреба,
 одлучује у оквиру својих
надлежности,
 користи успјешне
технике преговарања

Ставови:
 има јасну визију о
циљевима и процесу
практичне наставе,
 показује
флексибилност у
рјешавању спорних
ситуација,
 опредјељен ка сталном
иновирању у настави,
 има позитиван однос
према пословном
окружењу,
 има позитиван став
према вриједности и
улози практичне
наставе

2. Педагошко-стручни рад:
Знање:

Вјештине:

 посједује знање о
наставном плану и
програму,
 познаје најразличитије
методе и облике рада,
 познаје начине
вођења документације и
евиденције

 координира
стручно-теоретском и
практичном наставом,
 организује и води
састанке,
 води документацију и
евиденцију,
 пружа менторску и
савјетодавну подршку

Ставови:
 показује спремност за
промјене
 показује спремност за
цјеложивотно учење
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3. Организацијски дио:
Знање:

Вјештине:

 познаје структуру
привредних друштава с
којима ће сарађивати,
 зна легислативу која
регулише подручје
практичне наставе,
 познаје организацију
практичне наставе,
 познаје прописе о
заштити на раду

154

 анлизира структуру
ученика по одјељењима и
распоређује ученике на
практичану наставу,
 израђује план набавке
материјала и средстава
за реализацију
практичне наставе
 сналази се у тимском
раду
 обезбјеђује спровођење
прописа заштите на раду
 организује и реализује
такмичења и
презентације

Ставови:
 показује досљедност у
раду
 посједује флексибилност
у раду
 уважава мишљења
других људи и њихове
различитости
 његује добре
међуљудске односе
 разумије важност
свих субјеката
васпитно-образовног
рада
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`
Формулар одговорности

Одговорности

Директор

Организатор
практичне наставе

Напомена

ВОЂЕЊE/УПРАВЉАЊЕ
Анализира постојеће ресурсе

И

Пр, Пл, Одг, И,

Прикупља информације о потребама тржишта рада И

Одг, И

Идентификује привредна друштва, успоставља
контакте и договара сарадњу

Пр

Одл, Одг

Процјењује услове рада у привредним друштвима и Одл
даје препоруку директору за поуздане партнере

Пр, К ,Одг

Упоставља, развија и координише сарадњу с
привредним друштвима

И

Пл, Пр, К, С, И

Учествује у изради распореда практичне наставе

И, Одл

С, К, Пл, Пр

Планира, програмира и контролише реализацију
практичне наставе

И,К

Пл, Пр, К

Координира процес практичне наставе

И

Пл, Одл, Пр, С, К, Одг

Сарађује с менторима за практичну наставу у
И,К
привредном друштву с циљем осигурања квалитета

Пл, Одл, С, Пр, Одг

Анализира реализацију практичне наставе

И,К

Пл, Пр, С, К

Презентује стручна звања и занимања привредним
друштвима у циљу успостављања партнерске
сарадње

И, Одл, К,
Одг

Пл, С, И, Одг

Промовише позитивне примјере реализације
практичне наставе ван школе с циљем
популаризације занимања и стручних звања у
локалној заједници и шире

Пл, Одл,
Одг

Пр, Одг, С, И

Предлаже мјере за побољшање квалитете рада
практичне наставе

И, Одл, Одг И, Пл, Пр, С, К, Одг

Учествује у рјешавању проблема који могу
настати при извођењу практичне наставе

И, Одг

И, С, Пр

Сачињава и подноси извјештај директору на крају I И,К, Одл,
и II полугодишта о реализацији практичне наставе Одг
ван школе уз приједлоге њеног унапређења

И, Пл, Пр, С

Прати иновације и трендове

И,Пр,С,Одг

И,Одл,Одг

Формира базу података о запошљавању ученика по И
завршетку школовања
Учествује у предлагању Плана уписа ученика

Пр, Одг, И

И,Одл, Одг И,Пр,С
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ПЕДАГОШКО-СТРУЧНИ РАД
Синхронизира реализацију провођења програма
стручно-теоретске и практичне наставе

И, Одг

Пр,К

Организује и руководи састанцима стручних актива И, К

ПЛ, Пр, Одг

Планира, организује, координира и прати
реализацију рада наставника практичне наставе

И

Пр, Пл, К

Води документацију и евиденцију везану за
реализацију практичне наставе

И, Одл, Одг К, Одг

Пружа стручну подршку наставницима практичне
наставе

И, К

Пл, Пр

Пружа педагошку и дидактичко - методичку помоћ
менторима у привредним друштвима

И, С

Пл, Пр, К

Може учествовати на завршним испитима као члан Одл,К,Oдг
комисије

Пр, С, И

Одржава информативни састанак са родитељима
по потреби

И

Пл, Пр, С

Сарађује са руководством школе и свим другим
стручним органима у школи

И, С, К

И, С, Пл, Одл, Одг

Континуирано се стручно усавршава

И,К

И, С, Пл, Пр, Одл, Одг

Организује извођење практичне наставе на
приједлог наставника практичне наставе:
одређује ученике по групама, утврђује распоред,
вријеме и мјесто извођење практичне наставе

И, Одл

Пр, И, К, Одг

Припрема уговор/е заједно са секретеријатом
школе о условима и начину извођења практичне
наставе у сагласности са законском регулативом

Одл,Одг

Пл, С, Пр, К

Информише привредна друштва о наставном
процесу у школи везаним за практичну наставу

С

И , Пр

Предлаже и организује стручне посјете ученика и
наставника компанијама

Одл, Одг

Пл, Пр, Одг

Предлаже стручно усавршавање наставника
практичне и стручно-теоријеске наставе

Одл, Пр, И

Пр, С

Предлаже стручно усавршавање ментора
практичне наставе из педагошке области

Одл, Пр

Пл, Пр, И,К

Организује обављање санитарног/љекарског
прегледа за ученике у зависности од струке
Прати процедуру примјене мјера сигурности и
заштите ученика на мјесту извођења практичне
наставе

Одл, Одг

Пр, К, И

Дефинише листу за набавку неопходних
материјала за реализацију практичне наставе у
школи и презентује је руководству

Одл, К, Одг Пл, Одг, И

Организује феријалну праксу

И, Одл, Одг Пл, Пр, К, И

Учествује у организацији практичног дијела
завршних испита у привреди

И, Одл

ОРГАНИЗАЦИЈСКИ ДИО
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Пр = Провођење
Одл= Одлука
И= Информација
К= Контрола
С= Судјеловање
Пл= Планирање
Одг= Одговорност

Поступак:
Пренијети садржај из тачки 1-3 у овај формулар, те у разговору са запосленим договорити
његове одговорности на основу горе наведене легенде (формулар одговорности).

2. Стручно усавршавање организатора практичне наставе
Професионални развој је процес образовања, обуке, учења и подршке који се догађа у
вањској или радној околини у којој учествују квалификовани, образовани професионалци.
Циљ је промоција учења и развој професионалног знања, вјештина и вриједности, који
помажу у одлуци и провођењу промјена у понашању, дјеловању и ставовима у сврху ефективнијег рада. Тим процесом се тежи постизању баланса између појединаца, институције
и националних/системских потреба (Болам, 2002)2.
Професионални развој обухвата све фазе каријере, од почетника, приправника до искусног наставника. Унутар професионалног развоја одвија се стручно усавршавање којег Day
(1999) дефинише као планиран догађај, слијед догађаја или проширени програм формално
признатог или непризнатог учења. Стручно усавршавање обухвата различите облике као
што су стручни скупови, конференције, семинари и радионице3.
Стручно усавршавање организатора практичне наставе темељи се на резултатима евалуације практичне наставе и у складу с тим израђује се програм стручног усавршавања за
лични развој и унапређење практичне наставе.
Праћење стручног усавршавања организатора практичне наставе осигурава унапређење
квалитета практичне наставе.
Процјена потреба усавршавања врши се на основу резултата самоевалуације и евалуације рада на нивоу установе и то у односу на четири кључне тачке потреба:
 установе као цјелине
 партнера из привреде
 наставника и стручних сарадника
 ученика.
Унутар школе, организатор практичне наставе представља важну карику за развој људских ресурса у оквиру процеса унапређења квалитета у школи. Да би задаци организатора
практичне наставе били успјешно реализовани, неопходно је да се искористе унутрашњи
ресурси.

Модел за унапређење система континуираног професионалног развоја васпитача, наставника и стручних сарадника у Босни и
Херцеговини; Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ, Вијеће министара БиХ, 2014, стр. 2.

2

3

Исто.
ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНИЗАТОРА/ИЦУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

157

PRIRUCNIK-B5-FINAL-SRPSKI:Layout 1

24.11.2017

4:58

Page 158

Материјални:

образовање, радно искуство, додатне вјештине
(организационе, координаторске, комуникативне, и др.);
кабинети и радионице за практичну наставу са опремом;

Финансијски:

ученичка задруга;

Људски:

Временски:

број дана практичне наставе и распоред током године у складу са
потребама занимања (пракса током школске године, феријална
пракса).

Облици усавршавања могу бити формални, неформални, информални4 , као што су:
 семинари,
 посјете стручним сајмовима и скуповима,
 студијска путовања,
 међусобно5 учење и размјена искустава са колегама у школи и кроз повезивање са
другим школама и привредним партнерима адекватног профила.
Комплетан преглед модела за стручно усавршавање, урађен од стране Агенције за предшколско, основно и средње образовање може се пронаћи на страни (www.aposo.gov.ba).
Цјеложивотно учење (LLL= Lifelong Learning) сво кумулативно учење у животу појединца
(“од колијевке па до гроба”), које за циљ има побољшање знања, вјештина и компетенција ради особних, грађанских, друштвених и/или стручних разлога. LLL је тренутно камен
темељац политике образовања у ЕУ. LLL је много шире него обука одраслих, образовање
одраслих, континуирано стручно образовање или обука; може укључивати све облике и
врсте активности учења: формално, неформално и информално. Понекад се умјесто овог
термина, користе изрази свеоубухватно учење или чак учење током живота. У LLL од суштинске је важности централна позиција оног који учи.
Више информација на страници Европске комисије6. Активности LLL су настављене кроз
Ерасмус програм од 2014 -2020 године.
Агенција за предшколско, основно и средње образовање / vet одјел na својој web страници нуди online обуку наставника (eUčenje / електронско учење и електронска платформа
материјала за учење – Moodle LMS).
То је електронска платформа за помоћ VET наставницима у проналажењу или изради, постављању и дијељењу материјала за учење и подучавање и њиховог искуства у подучавању.
Moodle је тзв. систем управљања учењем (LMS), дизајниран да помогне VET наставницима
да креирају ефективну онлине заједнице учења. То је најпопуларнији LMSm на вебу.
Ова веб страница пружа основне информације и вијести о VET-u у БиХ и иностранству, као
што траже друштвени партнери.
4
Формално образовање означава дјелатност која се изводи према програмима које је одобрило Министарство образовања, науке,
културе и спорта ради стицања стручног знања, вјештина и способности. Након завршетка таквог програма полазници добивају
јавну исправу.

Неформално образовање означава организоване процесе учења усмјерене на оспособљавање и усавршавање за рад, за
различите социјалне активности, те за лични развој. Оно се спроводи у установама за образовање одраслих, трговачким
друштвима, тврткама, удружењима, синдикатима, политичким странкама, спортским друштвима, различитим центрима итд.
Спроводи се независно од службеног образовног система и не води издавању јавних исправа.
Информално образовање обухвата активности у којима особа прихвата ставове и позитивне вредности те вјештине и знања из
свакодневног искуства и разноликих других утицаја и извора из своје околине. Оно је природна појава у свакодневном животу
и, за разлику од формалног и неформалног образовања, не мора се одвијати свјесно.
5

Међусобно, реципрочно или узајамно учење једних од других (Извор: http://www.dictionary.com/browse/mutual)

6
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www.vetbih.org, 2015. (http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en)
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Друге могућности за обуку и информисање:
CEDEFOP
Цедефоп је европска агенција која промовише развој стручног образовања и обуке (VET)
у Европској унији.
У циљу обезбјеђења економског и друштвеног развоја неопходно је да стручно образовање и обука задовољи потребе грађана, тржишта рада и друштва у цјелини. На основу богате традиције VET система у Европи, владе и друштвени партнери креирају политику за
модеран и инвентиван VET, који је кључни елемент запошљавања, социјалне инклузије и
конкурентности Европске уније.
Цедефоп је центар за вјештине/експертизе за подршку развоја VET-а и креирања политике
на бази доказа. Он обезбјеђује савјете, истраживања, анализе, информације и стимулише
европску сарадњу и међусобно учење. Његова мрежа омогућава Центру да држи корак са
најновијим достигнућима. Цедефоп тијесно сарађује са Европском комисијом, владама,
представницима послодаваца и синдиката, као и са истраживачима и практичарима. Он
их снабдјева са ажурираним информацијама о развоју, искуствима и иновацијама у VET-у,
и форумима на којима се расправља о његовој политици.
Европско "село" за обуке
Европско село за обуке (ETV) је поддомен CEDEFOP сајта, дизајниран за било кога ко је
укључен у стручно образовање и обуку (ETV). Сајт пружа информације везано за ETV у Европи, форуме за дијалоге и сарадњу, библиотеку и базе података, као и онлајн истраживање. Има одређен простор за е-учење и одличан је “први корак “ за било кога ко жели да
стекне слику о европском електронском учењу/ VET простор. Тражи се регистрација која је
бесплатна и необавезујућа.
ETF
Европска фондација за обуке је агенција ЕУ, лоцирана у Торину, Италија. Постала је оперативна крајем 1994. ETF тренутно запошљава око 100 људи и има годишњи буџет од око
18 милиона €. Њен задатак је да олакша транзицију и да земље у развоју искористе потенцијал својих људских ресурса, кроз реформу образовања и обуке, и система тржишта
рада, у контексту ЕУ политике вањских односа.
EURYDICE
Информациона мрежа о образовању у Европи.
Eurydice омогућава велики извор информација, укључујући детаљан опис организације европских система образовања, њихово функционисање, компаративне студије које покривају различите аспекте образовног система, као што су: финасирање високог образовања,
учење језика, професија наставник, итд. Ове информације су бесплатне.
OECD Образовање
Организација за економску сарадњу и развој, Одјељење за образовање, Министарства образовања у иностранству.7

7

www.vetbih.org, 2015.
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СТАНДАРДИ ЗАНИМАЊА
И КВАЛИФИКАЦИЈА

Квалификацијски оквир
Квалификацијски оквир је описни систем којим се одређују квалификације у смислу исхода учења, који се могу поклопити/ускладити са нивоима захтјева на послу и профилом
вјештина, без обзира на формалне цертификате или дипломе.
У овој вези, квалификацијски оквир се схваћа као инструмент који се може користити да
би се дошло до информација како би се могли упоредити исходи учења стечени на различите начине, нпр. у школи или на радном мјесту.
Кључни термини коришћени за опис квалификацијског оквира су: исходи учења, компетенције, димензије, нивои.
27 земаља, које су чланице Европске уније, договориле су се у априлу 2008. године о Европском квалификацијском оквиру, да буде инструмент за упоређивање квалификација
стечених у различитим земљама чланицама8.

Стандарди занимања
Агенција за предшколско, основно и средње образовање развија стандарде занимања по
породицама занимања. Постојећи стандарди се могу погледати на веб страници Агенције9
(примјер дат у прилогу бр.1).

Наставни план и програм
Европска унија је подржала реформу средњег стручног образовања у Босни и Херцеговини. У периоду 1998-2013. године кроз неколико пројеката развијани су и имплементирани модуларни Наставни планови и програми за 77 занимања (PHARE program, PHARE
VET Bridging projekat, EU VET 1-4, GTZ).
Модуларни наставни планови и програми су доступни на веб страници VET одјељења Агенције.
Наставни планови и програми који су у примјени налазе се на сајтовима надлежних министарстава и педагошких завода.

8

Прилог 1. Службени Гласник БиХ бр.31/2011 и на страници www.aposo.gov.ba/zakoni-i-propisi

9
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САРАДЊА ШКОЛЕ И ПРИВРЕДЕ

Подршка и активно судјеловање друштвених партнера на свим нивоима је предуслов да
ће се стручно образовање развити у жељеном правцу према важности и примјењивости на
тржишту рада.
Учење кроз рад (WBL - Work Based Learning) је примјер побједник - побједник (win - win) ситуације, посебно када се учење заната (било ког занимања) одвија у предузећу.
Предности овог типа учења имају све укључене стране − ученик, предузеће, стручне школе,
па све до ширих нивоа друштва.
За успостављање сарадње између школе и привредних друштава основно је:
 успостава и развој комуникације
 сагледавање обостраних интереса
 дефинисање облика и начина сарадње
 регулисање међусобних односа
 јачање повјерења.

1. Одабир привредних друштава
Дио практичне наставе и феријалне праксе школе могу реализовати у привредним друштвима на реалном радном мјесту. Сама чињеница да се ученик/ица налази у окружењу професионалних и искусних особа у свом послу, оставља другачији утисак него када је окружен
својим вршњацима10.
Окружење ученика додатно мотивише и појачава потребу за доказивањем његових способности. Ту су и стварне ситуације с којима се ученик/ица сусреће и унутар којих дјелује у
току своје практичне наставе11.
Досадашња искуства говоре да школе које остварују овај вид сарадње са привредом, образују кадрове који су конкуретнији на тржишту рада.
При избору привредног друштва организатор практичне наставе мора узети у обзир и
спољне ресурсе:
Људски:

оспособљен ментор у привредном друштву за рад с ученицима;

Материјални:

опрема и просторије пословних партнера;

Финансијски:

одређене накнаде - пројекти, стипендије;

Временски:

број дана практичне наставе и распоред током године у складу са
потребама занимања (феријална пракса, пракса током школске
године).

10

Smjernice za prakti~nu nastavu, Grupa autora: Svjetlana Bogdanovi}-Kuret, Šuhreta Brki}, Elizabeta Derviševi}, Adila Ferizovi},
Sedija Midži}, Fariz Mujkanovi}, Slavica Pavi~evi}, Fatima Salihi}, Poligraf d.o.o., Sarajevo, 2011., str.17.

11

Ibid, str.17.
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Послије анализе спољних ресурса организатор практичне наставе иде даље у реализацију практичне наставе изван школе тако што бира најповољније привредно друштво.
Приликом избора узима се у обзир сљедеће:
 да привредно друштво обавља послове из области струке, односно да има радна
мјеста која одговарају образовном профилу ученика;
 да у привредном друштву постоји барем једна особа која ће бити задужена за сарадању са школом;
 да запослени имају одговарајућу стручну спрему;
 да има пословни углед;
 спремност да у оквиру својих могућности примјењује наставни план и програм.

2. Уговори
За извођење практичне наставе у току школске године закључује се Уговор између школе
и предузећа у којем ученик обавља практичну наставу. За феријалну праксу уговор се
склапа између родитеља (ученика), предузећа и школе. Уговор се закључује за школску годину и саставља се и потписује у више истовјетних примјерака од којих свака страна задржава по један примјерак (види примјер уговора у прилогу бр. 3 и бр. 4)12.
Уговором се уређују међусобни односи уговорних страна у обављању свих видова праксе
у привредном друштву, с циљем да ученик добије одређена знања и вјештине које одговарају његовом образовном профилу, а које ће моћи да примјени у пракси и касније при запослењу.
Уговор треба да садржи:
 обавезе школе,
 обавезе привредног друштва,
 радно вријеме по смјенама,
 обавезу послодавца да одреди стручну особу – ментора, који ће пратити рад
ученика,
 обавезе, права и дужности ученика, родитеља,
 обавезе о заштити на раду,
 обавезу едукације ментора практичне наставе и организатора практичне наставе,
 обављање феријалне праксе.
Прилог уговору је одговарајући наставни план и програм.

3. Организовање практичне наставе
Организацију практичне наставе у привредном друштву организатор реализује кроз:
 сарадњу са задуженим лицима у привредном друштву у свим сегментима организовања практичне наставе;
 повезивање практичне наставе у школи и привредним друштвима;
 обезбјеђивање реализације Наставног плана и програма;
 рјешавање проблема и конфликата.

12
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4. Праћење реализације практичне наставе
Организатор практичне наставе континуирано прати реализацију наставе у школи и изван
ње.
Праћење и контрола практичне наставе обавља се кроз:
 прикупљање информација од ментора у предузећу и наставника практичне наставе
о извођењу практичне наставе у привредном друштву;
 контролу дневника рада ученика;
 константну комуникацију са одговорним лицима.

5. Завршни испит/матура
Средње стручно образовање и обука завршава се полагањем завршног испита/матуре.
Надлежне образовне власти одређују правила и процедуре за оцјењивање и испитивање.
Организатор практичне наставе има улогу у организовању дијела завршног испита у привредним друштвима и предлаже и учествује у избору вањских стручних сарадника у комисији за завршни испит.
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ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА
ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

Осигурање квалитета представља систем и процедуре које се примјењују у циљу очувања
договорених стандарда производа и услуга, укључујући и њихово континуирано побољшање. (Извор дефиниције: Акциони план за развој и провођење квалификацијског оквира
у Босни и Херцеговини за период 2014-2020.)
Стручно образовање има значајну улогу као подршка друштвеном развоју, економском
расту и глобалној конкурентности. Да би испунило свој задатак, стручно образовање мора
да одговори новим изазовима сталног повећања потражње вештина и компетенција, као
и захтјевима новог приступа учењу и настави. За успјешан одговор стручног образовања
овим изазовима веома је значајно успостављање система осигурања квалитета.
Осигурање квалитета односи се на успостављање и функционисање скупа документованих
поступака који се темеље на стандардима занимања и образовања чији је циљ да осигурају планирање, развој, функционисање, праћење и оцјењивање излазних резултата VETа, да могу задовољити захтјеве послодаваца, амбиције практиканата и друштвено-економске захтјеве развоја.13

1. Модел осигурања квалитета
Основна сврха осигурања квалитета јесте побољшање квалитета. Осигурање квалитета се
односи на два нивоа − ниво школе и ниво система.
Систем осигурања квалитета има два основна елемента: интерно и екстерно осигурање
квалитета (самовредновање школе и екстерно вредновање).
Процес осигурања квалитета обухвата све активности и технике које су усмјерене на елиминисање узрока незадовољавајућег учинка по свим значајним фазама. Тај процес треба
да обухвата сљедеће кораке:
 постављање циљева и утврђивање стандарда са припадајућим критеријумима (индикаторима);
 развијање и примена система за прикупљање података, анализу и извештавање о
учинку;
 идентификовање активности које треба спровести уколико је учинак незадовољавајући;
 спровођење и праћење промена и побољшања.

13
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Осигурање квалитета је континуиран процес који се најчешће приказује дијаграмом који је
познат као Демингов круг (циклус).

-стратешки план
-годишњи план
рада школе
-план практичне наставе
и сарадње са привредом
-план рада организатора
практичне
наставе

-повратне
информације
-препоруке за
унапређење
-процеси
промјене

-организација рада
школе
-реализација наставе
-организација и извођење
практичне наставе
-успостављање сарадње

-праћење
-евалуација
-механизми
провјере

Евалуацијом се утврђује стварно стање у обављању практичне наставе у привредном друштву. На основу добијених резултата организатор практичне наставе уочава грешке и проблеме који се дешавају у процесу извођења. У циљу унапређења квалитета рада,
организатор практичне наставе даје анализу којом ће се упоредити планирани и остварени резултати.

2. Осигурање квалитета практичне наставе
Осигурање квалитета практичне наставе је дио цјелокупног система осигурања квалитета
на нивоу школе. Процес самоевалуације практичне наставе мора да буде у складу и садејству са свим процесима самоевалуације у стручној школи. Организатор практичне наставе, било да ради самостално или као дио тима за самоевалуацију, има одговорност за
осигурање квалитета практичне наставе.
Да би Организатор практичне наставе могао да остварује своје задатке у самоевалуацији
и осигурању квалитета практичне наставе, потребно је да у школи буду испуњени сљедећи
услови:
 посвећеност и подршка директора култури квалитета и осигурању квалитета у
школи;
 оспособљеност запослених за самовредновање;
 отвореност према подацима, чињеницама и потенцијалним промјенама;
 доношење одлука о побољшањима на основу самовредновања и сагласност свих
запослених о спровођењу мјера побољшања.
ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНИЗАТОРА/ИЦУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
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3. Самоевалуација
Сврха добро спроведене самоевалуације практичне наставе јесте да омогући идентификацију својих снага и слабости и упоређивање свог дјеловања с постављеним циљевима
и плановима. Такођер омогућава упоређивање са другим стручним школама. На основу
тога утврђују се могућности за унапређење, одређују циљеви за наредни период и активности потребне за остварење тих циљева.
Самоевалуација подразумјева укљученост свих запослених у школи, ученика и родитеља као и
свих интересних страна (послодавци, привредна друштва, локална заједница, стручне институције и удружења). Сви учесници треба да буду упознати са сврхом самоевалуације и да имају
јасно виђење своје улоге и одговорности у процесу.
Ток процеса самоевалуације са редослиједом корака приказан је шематски и може да послужи организатору практичне наставе и тиму за самоевалуацију практичне наставе у сарадњи са привредом.

Процес самоевалуације
Одређивање области самовредновања и формирање тимова




Утврђивање расположивих доказа и идентификовање
доказа које треба оформити



Идентификовање снага и слабости, непотпуних доказа
и узрока незадовољавајућег учинка



Састављање извештаја и консултације са колегама



Прикупљање доказа о учинку, упоређивање са описима
квалитета и доношење закључка о стандарду учинка



Проучавање стандарда и индикатора и утврђивање циљева,
стандарда и нивоа које треба постићи



Предлагање начина разматрања слабости или прикупљања додатних
доказа и осмишљавање решења и акција које треба предузети



Израда нацрта плана за побољшања – утврђивање циљева, улога и
одговорности, временског оквира и клјучних тачака за
преиспитивање и евалуацију



Препознавање утицаја на ресурсе и могућности и
ограничења за активности

Консултације о плану с колегама и руководством,
и ревизија, ако је потребно

4. Прикупљање података и формирање доказа
Закључци који се доносе током самоевалуације практичне наставе морају да буду донијети
на основу критеријума квалитета и засновани на поузданим, аутентичним, важећим, довољним и одговарајућим доказима.
Велики дио доказа биће прикупљен из постојећих извора: годишњег програма рада, школске документације, извештаја и других постојећих извора података. То су подаци о ученицима, наставницима, постигнућима ученика, материјалним ресурсима и слично. Поред
овога, мора да буде прикупљен значајан број података специфичних за практичну наставу
и то спада у дјелокруг рада Организатора практичне наставе.
166

ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНИЗАТОРА/ИЦУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

PRIRUCNIK-B5-FINAL-SRPSKI:Layout 1

24.11.2017

5:03

Page 167

Ту се убрајају подаци о привредним друштвима, менторима у привредним друштвима, условима за извођење практичне наставе, начинима пружања подршке ученицима и слични
подаци.
Организатор практичне наставе при праћењу практичне наставе и прикупљању података
мора да има у виду нека кључна питања:
 Које податке треба прикупљати, од кога и када?
 Како ће подаци бити анализирани и представљени?
 На који начин ће подаци бити упоређивани с претходним и планираним?

Прикупљање
повратних
информација
ученици

послодавци

наставници

Прикупљање
повратних
информација
свршени ученици

Интерне

привредна
друштва

интересне
стране
професионалне
организације

родитељи

У прилозима овог приручника дати су неки алати који могу да служе организатору практичне наставе за праћење и анлизирање практичне наставе (дневник рада, упитници за
ученике, родитеље, послодавце и др.). У процес праћења и прикупљања повратних информација треба да буду активно укључени сви актери. Уобичајени начин прикупљања повратних информација су разни упитници али је значајно да се користе директни разговори,
радионице, фокус групе и слични начини. Прикупљање повратних информација кроз
дијалог даје свим актерима могућност да изнесу своја мишљења, идеје и предлоге.

5. План за побољшање
Планови за побољшање, по свом обиму, морају да буду реални и изводљиви. Посебно је
значајно да морају да буду усмјерени на области које су најзначајније за учење и постигнућа ученика.
План за побољшање (унапређење квалитета рада) треба да садржи:
 одређене приоритетне области за побољшања,
 дефинисане циљеве за побољшања,
 одређене активности за постизање побољшања,
 јасно додјељене одговорности и временски оквир,
 план трошкова и потребних ресурса,
 начин праћења побољшања.
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6. Стандарди
Стандарди квалитета практичне наставе везани су за стандарде квалитета на нивоу школе
и произилазе из њих. Тим за самоевалуацију договара стандарде и нивое које треба постићи и одлучује да ли ће се радити свеобухватна самоевалуација или само за поједине
стандарде (уколико у школи нема формираних тимова за самоевалуацију онда самоевалуацију спроводи организатор практичне наставе и наставници практичне наставе).
Примјер стандарда за осигурање квалитета практичне наставе
Стандарди за осигурање квалитета практичне наставе:
1. Организовање практичне наставе, подучавање и учење
2. Постигнућа ученика
3. Подршка ученицима
4. Реализација наставних планова и програма
5. Сарадња са привредом и осталим интересним странама
6. Ресурси (људски, материјални, специјалистички)
7. Процес осигурања квалитета

5. Сарадња са привредом и осталим интересним странама
Критеријуми/индикатори:
- Успостављена је сарадња са привредом и развијају се партнерства заснована на узајамном поверењу;
- Успостављене су ефикасне процедуре сарадње и извођења практичне наставе у привредним друштвима;
- Успостављене су процедуре које обезбеђују да привредна друштва и остале интересне стране буду упознати са
мисијом, циљевима и вриједностима школе;
- Прикупљају се подаци о потребама, очекивањима и карактеристикама партнера из привреде и осталих интересних страна, и те информације се користе за развој сарадње и унапређење практичне наставе;
- Развијају се партнерства с другим установама у стручном образовању и користе за унапређење практичне наставе;
- Реализују се партнерски пројекти и програми учења (од локалног до међународног нивоа) који доприносе оспособљавању за рад и запошљавању;
- Успостављене су везе у локалној заједници ради обезбјеђивања подршке организовању практичне наставе
(обезбјеђивање превоза, здравствених услуга, смјештаја, едукација, и др.).

Организатор практичне наставе може користити и сљедеће индикаторе за мјерење квалитета практичне наставе у привредним друштвима:
Ученик/ца:
 примјењује своје теоријско знање у пракси;
 стиче нова знања и вјештине кроз практичну наставу;
 ради самостално и одговорно;
 на компетентан начин обавља задане задатке;
 буди интерес код предузећа за извођење феријалне праксе;
 може задовољити захтјеве радног тржишта;
 преузима одговорност;
 родитељи су задовољни изведбом практичне наставе у предузећима / феријалне
праксе;
 показује практично знање на вишем нивоу;
 примјењује стечено знање и вјештине (које је стекао на пракси у
предузећима);
 познаје и доживљава разлику између школских и предузетничких услова за рад;
 продубљује своје знање о будућем занимању, укључивањем у поједине радне
процесе у предузећу;
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 предузеће бира ученика за даљњи ангажман тако што га најмање једном годишње
позива да ради на некој манифестацији/ангажману;
 након обављене практичне наставе показује веће занимање за практични
ангажман;
 показује самоиницијативу и осјећај одговорности, а ментор у практичном предузећу
развија позитивно мишљење о његовом/њеном послу
 судјелује у тимском раду
 својим радом доприноси бољем школском имиџу
 предузећа запошљавају ученике који су задњих година код њих обавили праксу
 постиже циљеве који су одређени Наставним планом и програмом
 добива позитивну потврду о раду од стране предузећа.
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ЗАКЉУЧАК

Јединствен је став ауторског тима да ће Приручник за организатора/ицу практичне наставе
дати велики допринос у побољшању квалитета наставе у цјелокупном школском процесу и
побољшати однос "на релацији" школа − ученик − послодавац (привредни субјекат). Приручник
ће истовремено допринијети популаризацији стручних занимања, уз жељу да се у стручне
школе уписују што успјешнији ученици, те унаприједити свијест послодавца о важности
стручног образовања за послове у привредним друштвима.
Приручник за организатора практичне наставе требало би да буде "подстицај" за израду
и других едукативних материјала за организацију рада ученика на пракси, уз напомену да
би требало идентификовати примјере добре праксе као и начине њихове примјене.

Учење кроз рад има низ предности за ученика, привредна друштва, школе и друштвену
заједницу.
Стицање аутентичног радног искуства и упознавање аутентичног радног окружења, уз упознавање нових технологија рада, остварени контакти и сарадња као могућност за лакше и брже запошљавање, исказивање личних способности и јачање самопоуздања, само су неке од
предности, које ученик има кроз реализацију практичне наставе.
Истовремено, кроз такав начин образовања, привредна друштва упознају потенцијалне
раднике и остварују могућност да имају додатну радну снагу сходно потребама (организација одређених догађаја, шпица сезоне, и др.), а истовремено могу утицати и на мотивацију ученика односно потенцијалних запосленика.
Организација практичне наставе школама побољшава привлачност наставних програма
(атрактивност) одређених занимања на тржишту рада, побољшава квалитет наставних програма, као и резуллтата/исхода учења у цјелини, повећава релевантност практичне обуке,
омогућава позитивне ефекте компетенција наставника, као и њихов развој, а школама
"отвара" могућност боље сарадње са привредним друштвима.
Када је у питању шира друштвена заједница, кроз практичну наставу ученика остварује се
могућност да се радне вјештине прилагоде тржишту рада, што опет "отвара" могућност сигурнијег запошљавања, а ученицима, односно, потенцијалним запосленицима, даје прилику да учествују у креирању и иновацијама. Учење кроз практичан рад има потенцијал да
побољша једнаке могућности и оснажи друштвену укљученост.
И на крају, кроз квалитетно управљање, остварење квалитета и ефикасно партнерство
школа и привредних друштава, стичу се услови за квалитетну реализацију практичне наставе ученика.
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Прилог бр. 1
Агенција за предшколско, основно и средње образовање, Босна и Херцеговина, Бања
Лука, 2014.

СТАНДАРД ЗАНИМАЊА
Назив породице занимања Угоститељство и туризам
Назив занимања Кухар
Ниво III

I дио
1. Опис занимања

Кухар ради у угоститељским објектима и кухињама различитих институција, установа,
творница итд. Основни посао кухара је припремање свих врста хладних и топлих јела. То
подразумијева избор и припрему намирница, складиштење и чување намирница, одређивање технологије припремања хране, саму припрему јела, као и припрему јела за послуживање. Приликом рада води рачуна да јело припреми што брже и квалитетније.
На основу понуде угоститељског објекта и важећих норматива кухар саставља јеловник.
У складу с јеловницима он наручује и преузима намирнице.
С обзиром да учествује у свим технолошким фазама припреме хране, кухар рукује кухињским машинама, алатима и посуђем различите намјене.
Кухар води бригу о хигијени простора и средстава за рад, те о личној хигијени.
За послове кухара пожељне су спретне особе. Посебно је важно да има здрав коштанозглобни и респираторни систем, здраву кожу, добар вид, те развијене осјете окуса и мириса. За ово занимање обавезан је санитарни преглед.
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2. Групе послова, кључни послови и активности
Група послова

Кључни послови

Активности

Анализа, планирање
и организација рада

Планирање,
организовање и
анализирање
властитог рада

- Припрема план рада
- Планира и управља временом
- Организује и распоређује рад помоћног
особља
- Прегледа дневну понуду /јеловник
- Планира потребне намирнице и остали
материјал

Припрема радног
мјеста

Припремање радног
мјеста и опреме

- Провјерава чистоћу кухиње и радних
површина
- Припрема средства, алате и прибор
- Прима и складишти намирнице и остали
материјал
- Припрема радно мјесто у складу са дневним
планом рада

Припремање
јеловника

- Саставља дневну понуду /јеловник
- Разврстава јела по различитим
критеријумима
- Ажурира јеловник
- Припрема јеловник за посебне режиме
исхране

Припремање
намирница

- Чисти намирнице
- Сортира намирнице према употребљивости и
квалитету
- Вага намирнице
- Чува намирнице на одговарајући начин
- Врши припрему намирница за термичку
обраду

Оперативни послови

Припремање предјела, - Термички обрађује намирнице
супа и чорби
- Расхлађује намирнице
- Комбинује одговарајуће намирнице
- Припрема хладна и топла предјел
- Припрема супе /чорбе
Припремање главних
јела

- Термички обрађује намирнице
- Припрема јела понаруџби
- Припрема готова јела
- Припрема јела са роштиља
- Припрема прилоге, варива и јела од поврћа

Припремање салата

- Припремата преливе за салате
- Израђује различите врсте салата
- Обрађује намирнице (термички по потреби)

Припремање
посластица

- Припрема различита тијеста
- Припрема различите врсте крема
- Припрема топле посластице
- Припрема хладне / ледене посластице
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Примање наруџбе,
- Формира порцију јела у складу са
сервирање и издавање
нормативима
јела
- Сервира и декорише јело
- Издаје јело на основу наруџбе
Одржавање уредности и - Чисти и поспрема радне површине
чистоће кухиње
- Чисти и поспрема употребљене алате
и уређаје
- Сортира и поспрема преостале намирнице и
отпад

Административни
послови

Вођење прописане
евиденције

- Води евиденцију о стању намирница у кухињи
- Води евиденцију припремљених и
издатих јела
- Води евиденцију инвентара
- Обавља пријем / предају смјене

Комерцијални
послови

Нема

Нема

Комуникација и
сарадња са другима

Успостављање
квалитетне
комуникације са
сарадницима и
гостима

- Рјешава проблеме у организацији и
реализацији послова
- Развија пословну сарадњу са надређенима
сарадницима и помоћним особљем
- Савјетује госте при избору јела (по потреби)

Осигурање квалитета

Осигурање квалитета и - Контолише квалитет намирница
контрола пружених
- Контроли ше процедуре припреме јела
услуга / рада
- Употребљава инвентар, користити материјал,
вријеме и енергију у складу са прописаним
стандардима (HACCP и други)
- Контролише и оцјењује резултате властитог
рада

Заштита здравља и
животне околине

Примјена
здравствених,
санитарних и
хигијенских прописа и
мјера заштите на раду

- Одржава простор и инвентар у складу са
постојећим санитарно-хигијенским прописима
- Примјењује мјере заштите на раду
- Удлагаже отпадни материјал у складу с
прописима

3. Пожељни ставови
Послови кухара захтијевају ефективно коришћење радног времена и спремност на продужено и неуједначено трајање радног времена. За ово занимање је пожељна креативност и прилагодљивост.
Потребно је да посједује иницијативност и самосталност у раду, организаторске способности у оквиру посла, одговорност, прецизност, ефикасност и спремност за тимски рад.
Свјестан је значаја очувања и заштите животне средине и примјене санитарних и здравствених мјера. Показује спремност за примјену и стицање нових знања, учење страних
језика и примјену савремених технологија.
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4. Радно окружење и услови рада
Кухар ради у разним угоститељским објектима и кухињама различитих установа и институција, у различитим условима који одговарају важећим прописима. Кухар ради у специфичним и често отежаним условима изложен температурним промјенама, влази и
продуктима испаравања. Кухар често ради у смјенама, ноћу, као и викендима и празницима.
У раду користи кухињске машине, уређаје, опрему и посуђе различите намјене. За обављање посла користи радну одјећу и обућу.
5. Повезаност са осталим занимањима
Занимању кухар су блиска занимања (имају заједничке – генеричке стручне компетенције): кулинарски техничар, посластичар и конобар.
Занимање кухар је повезано са занимањима која су везана за радна мјеста: шеф кухиње,
менаджмент ресторана/хотела, угоститељски техничар, пекар, месар, помоћни кухар, помоћно особље, особље на одржавању и с осталим занимањима из области угоститељства
и туризма.
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II дио
ИДЕНТИФИКАЦИЈА СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
(знања, вјештина и ставова)
За успјешно извођење послова / задатака / активности, описаних у дијелу I,
потребна су знања, вјештине и личне компетенције (ставови):
Знање − лице
мора знати да:

Вјештине − лице
мора бити способно да:

Планирање, организовање и
анализирање властитог рада
- Дефинише структуру послова у
кухињи
- Наведе основна правила
организације рада
- Разликује намирнице и остали
материјал потребан за рад кухиње

Припремање радног мјеста и
опреме
- Наведе опрему и апарате за рад
- Објасни значај хигијене кухиње
- Наведе начине правилног
складиштења намирница
- Дефинише параметре за
одређивање квалитета
намирница

- Предвиди вријеме потребно за
одређене послове
- Изведе ефикасну подјелу радних
задатака помоћном особљу
- Процијени потребе намирница и
осталог материјала за рад кухиње

- Примијени правила руковања
опремом, уређајима и инвентаром
- Примијени правила о складиштењу
намирница на одговарајући начин
- Припреми радно мјесто у складу са
захтјевима процеса рада

Припремање јеловника

- Примијени начела правилног
комбиновања намирница и јела у
- Разликује хранљиве и енергетске
јеловнику
вриједности различитих
- Састави јеловнике за посебне
намирница
режиме исхране
- Опише начине правилног
Анализира и правовремено ажурира
комбиновања намирница
јеловник
- Класификује јела по различитим
критеријумима
- Опише структуру различитих
јеловника
Припремање намирница
- Разликује технике и уређаје за
чишћење намирница
- Наведе мјерне инструменте и
мјерне јединице
- Објасни начине правилног
чувања различитих намирница
- Разликује технике примарне
термичке обраде намирница
- Објасни правила и технике
декоративне обраде намирница
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- Примијени правилно технике
припреме намирница
- Користи мјерне инструменте
- Примијени правила исправног
разврставања и чувања намирница
- Примијени технике декоративне
обраде намирница
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Личне
компетенције:

- Рационално
користи ресурсе
- Преузме
одговорност
за свој рад
- Покаже
спремност за
стицање нових
знања и
искустава
- Испољи
креативност
у раду
- Покаже
прилагодљивост
различитим
условима рада
- Посједује
спремност за
тимски рад
- Испољи
комуникативност
- Посједује свијест
о значају мјера
заштите на
раду и значају
очувања и
заштите животне
средине
- Испољи
спремност да
прати нове
трендове у
професионалноетичким
нормама и
вриједностима
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Припремање предјела, супа и
чорби

- Примијени технике расхлађивања и
термичке обраде намирница
- Дефинише предјела, супе и чорбе Комбинује намирнице за припрему
предјела, супа и чорби
- Наброји намирнице погодне за
припрему предјела, супа и чорби - Припреми хладна и топла предјела
- Припреми супе и чорбе
- Објасни начине комбиновања
намирница у припреми предјела, - Примијени правила чувања предјела,
супа и чорби до употребе
супа и чорби
- Наведе технике расхлађивања и - Користи рационално неутрошене
намирнице и јела
термичке обраде намирница
- Наведе алате за декоративну
обраду намирница
- Објасни правила и технике
декорисања предјела, супа и
чорби
Припремање главних јела
- Класификује главна јела
- Наброји намирнице погодне за
припрему главних јела
- Објасни начине комбиновања
намирница у припреми главних
јела
- Наведе технике расхлађивања и
термичке обраде намирница

Припремање салата
- Објасни начин комбиновања
намирница у салатама
- Наведе технике расхлађивања и
термичке обраде намирница
- Објасни састав различитих
прелива за салате
- Објасни начине чувања и
одржавања свјежине салата
Припремање посластица
- Наведе намирнице за
припремање посластица
- Објасни начине комбиновања
намирница при припремању
посластица
- Наведе технике расхлађивања и
термичке обраде намирница
- Опише технике припреме
различитих тијеста и крема
- Наведе начине чувања и
одржавања свјежине посластица
- Објасни правила и технике
декорисања посластица

- Примијени технике расхлађивања и
термичке обраде намирница
- Комбинује намирнице за припрему
главних јела
- Примијени технике припреме јела по
наруџби
- Примијени технике припреме готових
јела
- Примијени технике припреме јела са
роштиља
- Примијени технике припреме
прилога, варива и јела од поврћа
- Примијени правила чувања јела до
употребе
- Примијени технике расхлађивања и
термичке обраде намирница
- Комбинује намирнице за припрему
салата
- Припреми одговарајуће преливе за
салате

- Састави различите намирнице у
самосталан или комбинован десерт
одговарајуће енергетске вриједности
- Примијени правилно технике
расхлађивања / термичке обраде
намирница
- Примијени технике припреме
различитих тијеста и крема
- Примијени технике припреме топлих
посластица
- Примијени технике припреме
хладних / ледених посластица
- Примијени правила и технике
декорисања
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Примање наруџбе, сервирање и
издавање јела
- Дефинише нормативе за
припрему порција
- Наведе правила сервирања,
слагања и комбиновања
појединих јела на тањиру
- Објасни правила и технике
декорисања јела

Одржавање уредности и чистоће
кухиње
- Објасни значај хигијене радних
површина и опреме у кухињи
- Разумије важност мјера
хигијенске заштите
Вођење прописане евиденције
- Наведе врсте евиденција
- Опише процедуру евидентирања
припремљених и издатих јела
- Опише начин и поступак пријема
и предаје смјене

Успостављање квалитетне
комуникације са сарадницима и
гостима
- Наведе основне принципе
пословне комуникације
- Препозна начин за рјешавање
проблема у колективу
- Укаже на значај тимског рада
- Кратко опише начине реаговања
на жалбе и приговоре госта

Осигурање квалитета и контрола
пружених услуга / рада
- Наведе стандарде осигурања
квалитета (ХАЦЦП и др.)
- Описује параметре квалитета
намирница
- Објасни значај рационалног
кориштења временаи енергије
- Препозна значај контроле и
оцјене властитог рада
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- Примјени нормативе за формирање
порције јела
- Примијени правила и технике
сервирања јела
- Примијени правила и технике
декорисања јела
- Изда јело на основу наруџбе

- Одабере одговарајућа средства за
чишћење
- Проводи мјере правилног чишћења и
поспремања радне површине, алата и
уређаја
- Примијени мјере хигијенске заштите

- Примијени правила вођења
евиденције
- Идентификује одговарајуће и тачне
податке из радног процеса
- Унесе податке у прописане обрасце
- Проведе процедуру пријема / предаје
смјене
- Користи стручну терминологију
- Успоставља коректне односе у
комуникацији са сарадницима и
гостима
- Одабере начин превазилажења
неспоразума у комуникацији
- Примијени начине правилног
реаговања на жалбе и приговоре госта

- Процијени квалитет намирница
- примијени стандарде квалитета
(ХАЦЦП идр.)
- Примијени правила кориштења
инвентара, материјала, времена и
енергије
- Примијени прописане процедуре за
оцјењивање, контролу и процјену
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Примјена здравствених,
санитарних и хигијенских прописа
и мјера заштите на раду
- Наведе санитарно-хигијенске
прописе
- Наведе мјере заштите на раду
- Објасни утицај средстава за
дезинфекцијуи одржавање
хигијене на животну средину
- Објасни основе заштите околине
- Кратко опише начин правилног
сортирања отпадака у процесу
рада

Чланови
радне групе
за израду
стандарда
занимања

Датум
израде
стандарда
занимања
Предлагач
стандарда
занимања
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- Примијени санитарно-хигијенске
прописе за одржавање простора и
инвентара
- Примијени мјере заштите на раду
- Примијени упутства о кориштењу
опреме и уређаја
- Проведе мјере личне хигијене и
чистоће радног простора
- Примијени правила о одлагању
отпадног материјала
- Примијени правила и упутства за
употребу средстава за дезинфекцију
и одржавање хигијене

Привреда и образовање:
Драгана Шобота, дипл. економиста - секретар сектора
угоститељство и трговина Привредне коморе РС
Горан Грозданић, кухар - Хотел Палас, ресторан Леонардо Бања Лука
Мате Крижанац, дипл. инг. - Херцегбосанска жупанија,
Министарство знаности, просвјете, културе и шпорта
Силва Добраш, професор - Републички педагошки завод РС
Виолета Јефтић, професор - ЈУ Угоститељско-економска школа, Приједор
Мехмед Рахмановић, директор - ЈУ Мјешовита средња школа,
Зеница
Локални експерти:
Сања Луло
Весна Јевтић
Агенција за ПОиС образовање, ПЈ за ССО:
Драгана Граонић, дипл.педагог - замјеница директорице Агенције за
ПОиС образовање и руководилац ПЈ за средње стручно
образовање
Љиљана Бошковић, дипл. инг. - стручни савјетник за НАСТАВНИ ПЛАН
И ПРОГРАМ у ССО
Душан Сарајлић, дипл. инг. - шеф одсјека за ВЕТИС, образовање
одраслих и цјеложивотно учење

2014. година
Радна група
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Прилог бр. 214

Меморандум школе
Мјесто и датум:

УПИТ
Поштовани предузетниче!
Обраћамо Вам се с молбом да нам помогнете у реализацији наставног предмета практична
настава за ученике стручног звања / занимања
______________________________________________________________________________.
Наиме, по Наставном плану и програму школе у оквиру горе наведеног предмета, ученици
имају обавезу да један дио наставе реализују у угоститељско-туристичким објектима.
Како нам је у обостраном интересу да имамо квалитетне кадрове на тржишту рада, и да
ученици стекну адекватна и квалитетна сазнања и вјештине у практичном дијелу изабраног
позива, молимо Вас да прихватите и омогућите нашим ученицима обављање практичне
наставе у Вашем објекту.
Уколико прихватите овај захтјев о детаљима ћемо се касније договорити. С надом да ћете
имати разумијевања и да ћете удовољити траженом очекујемо добру сарадњу и Ваш
одговор.

С поштовањем!
M.P.

Директор/ица школе
_____________________

14

Smjernice za praktičnu nastavu, Grupa autora: Svjetlana Bogdanović-Kuret, Šuhreta Brkić, Elizabeta Dervišević, Adila Ferizović, Sedija Midžić, Fariz Mujkanović, Slavica Pavičević, Fatima Salihić, Sarajevo: Poligraf d.o.o, 2011.
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Прилог бр. 315
На основу члана _____ Закона __________________________________________________
(___________________ број ________) уговорне/споразумне стране:
1. _____________________________________________________________________
Назив и адреса школе

коју заступа _____________________________________ , с једне стране и
2. ______________________________________________________________________
Назив и адреса привредног друштва

коју заступа ___________________________, с друге стране закључили су:

УГОВОР/СПОРАЗУМ
o извођењу Практичне наставе за школску ___________________________годину.
Члан 1.
Стране овог Уговора/Споразума регулишу узајмана права и обавезе у вези са извођењем
Практичне наставе за ученике, а која је прописана Наставним планом и програмом.
Практична настава треба да допуни и усаврши стечена знања и вјештине које су се стекле
у Практичној настави и да формира личност ученика, прије свега његов став према послу,
а све то кроз суочавање с реалним пословним свијетом.
Члан 2.
Садржај и број сати Практичне наставе ће се изводити према важећем Наставном плану
и програму у радним просторијама _______________________________________________.
Назив привредног друштва

а по распореду часова утврђеним од стране школе.
Члан 3.
__________________________________ прихвата извођење Практичне наставе за
Назив привредног друштва

све ученике из ______________ разреда, образовног профила/ занимање
______________________________________________________________________________.
Члан 4.
____________________________се обавезује да ће ученицима пружити могућност да се
прије свега упознају са радним простором, при чему се мора пружити увид у
организационе проблеме и задатке радног мјеста.

15

Smjernice za praktičnu nastavu, Grupa autora: Svjetlana Bogdanović-Kuret, Šuhreta Brkić, Elizabeta Dervišević, Adila Ferizović, Sedija Midžić, Fariz Mujkanović, Slavica Pavičević, Fatima Salihić, Sarajevo: Poligraf d.o.o, 2011.
Уз ''Упит'' доставити и одговарајући наставни план и програм (модул), а може и послије у наредном кораку.
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________________________________се даље обавезује да ће ученицима (у оквиру важећих
одредби за заштиту на раду) додјељивати само послове који служе изучавању њиховог
занимања, да ће их кроз постепено подучавање уводити у процесе предузећа, те да ће их
упозорити на посебне опасности од незгода. Представницима школе/организатору
практичне наставе одобрава се приступ просторијама у којима ученици раде или се
задржавају; уз очекивање спремности за сарадњу са овим особама.
Члан 5.
Школа се обавезује да ће преко представника школе/организатора пратити редовност
ученика у похађању Практичне наставе, те да ће радити на њиховом активном и
одговорном односу, те извршавању датих обавеза.
Након одговарајућих упута ученици се морају придржавати прописа везаних за предузеће
и свих прописа везаних за заштиту живота и здравља, те су у обавези да чувају пословне
тајне.
За вријеме трајања Практичне наставе школа је обавезна да за ученике обезбиједи уредне
санитарне књижице. Ученици су дужни да обезбиједе уредну радну опрему.
Члан 6.
Настале штете проузроковане од стране ученика рјешаваће се у складу са законским
прописима, а друге евентуалне спорове по овом Уговору, уговорне стране ће рјешавати
међусобним договарањем.
Члан 7.
Уговор престаје да важи:
1. По завршетку школске______________ године
2. Споразумом између школе и привредног друштва.
Члан 8.
Уговор се саставља у три (3) истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по један
и један доставља надлежним за образовање.
_______________________________
________________________________
Назив школе
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_____________________________
_____________________________
Назив привредног друштва

Бр.__________________

Бр.__________________

Датум: _______________

Датум:_______________
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Прилог бр. 416
На основу члана _________ Закона ______________________________________________
(___________________број ________) уговорне стране :
1. ______________________________________________________________________
Назив и адреса школе

коју заступа ______________________________________, с једне стране и
2. ______________________________________________________________________
Назив и адреса привредног друштва

коју заступа ______________________________________, с друге стране и
3. __________________________________________________ закључили су:
Име и презиме родитеља

УГОВОР
о извођењу феријалне праксе за школску ____________________________ годину.
Члан 1.
Стране овог Уговора регулишу узајамна права и обавезе у вези са извођењем феријалне
праксе за ученике, а која је прописана Наставним планом и програмом.
Феријална пракса треба да допуни и усаврши стечена знања и вјештине које су се стекле
у практичној настави и да формира личност ученика, прије свега његов став према послу,
а све то кроз суочавање са реалним пословним свијетом.
Члан 2.
Садржај и број сати практичне наставе ће се изводити према важећем Наставном плану и
програму у радним просторијама _________________________________________________,
Назив привредног друштва

а по распореду часова утврђеним од стране школе, при чему се не смије реметити
производни процес привредног друштва.
Члан 3.
__________________________________________ прихвата извођење феријалне праксе за
Назив привредног друштва

ученика ____________________________________,________________ разреда, образовног
Име и презиме ученика

профила/занимање_____________________________________________________________.

Прилог Уговору су контакт подаци за ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ , ментора у предузећу и родитеља, те НАСТАВНИ
ПЛАН И ПРОГРАМ.

16
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Члан 4.
Послодавац ___________________________се обавезује да ће упознати ученика са мјерама
заштите на раду и обавезно их примјењивати при извођењу практичне наставе.
Члан 5.
________________________________________________се обавезује да ће ученику
(Име и презиме организатора практичне наставе)

пружити могућност да се прије свега упозна са радним простором, при чему се мора
пружити увид у организационе проблеме и задатке радног мјеста.
_______________________________________ се обавезује да ће ученику (у оквиру
(Име и презиме ментора у привредном друштву)

важећих одредби за заштиту на раду) додјељивати само послове који служе изучавању његовог/њеног занимања, да ће га кроз постепено подучавање уводити у процесе предузећа, те да
ће га упозорити на посебне опасности од незгода. Представницима школе/организатору практичне наставе одобрава се приступ просторијама у којима ученик ради или се задржава, те је
спреман за сарадњу са овим особама.
Члан 6.
Школа се обавезује да ће преко представника школе/организатора практичне наставе пратити редовност ученика у похађању феријалне праксе, те да ће радити на његовом/њеном
активном и одговорном односу, те извршавању датих обавеза.
Након одговарајућих упута ученик се мора придржавати прописа везаних за привредно
друштво и свих прописа везаних за заштиту живота и здравља, те је у обавези да чува пословне тајне.
За вријеме трајања практичне наставе школа ће информисати родитеље да дјеци осигурају санитарну књижицу/љекарско увјерење. Ученик је дужан да обезбиједи уредну радну
опрему.
Члан 7.
Ментор у привредном друштву се обавезује да ће у складу са Наставним планом и програмом и овлаштеним лицем из школе водити евиденцију и документацију о вредновању ученикове феријалне праксе.
Члан 8.
Настале штете проузроковане од стране ученика рјешаваће се у складу са законским прописима, а друге евентуалне спорове по овом Уговору, уговорне стране ће рјешавати међусобним договарањем.
Члан 9.
Послодавац се обавезује да ће обезбиједити одговарајућег ментора.
Члан 10.
Уговор престаје да важи:
1. По завршетку школске________________ године
2. Споразумом између школе и привредног друштва
3. Неизвршавањем уговорних обавеза једне од страна
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Члан 11.
Уговор је трипартитни између: школе, послодавца и родитеља.
Члан 12.
Уговор се саставља у четири (4) истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по
један и један доставља надлежним за образовање.
_______________________________
______________________________
_______________________________
______________________________
Назив школе

Назив привредног субјекта

Бр.__________________
Датум: _______________

_______________________________
Име и презиме родитеља

Бр.___________________
Датум:________________

Датум: _______________

ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНИЗАТОРА/ИЦУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
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Прилог бр. 5a
(заглавље школе)
Бр._________________________________
________________________20___.године
(Мјесто и датум)

ПОТВРДА
Овим потврђујемо да је ученик/ица ________________________________________________
разред ____-____,
образовни профил / занимање _________________________
________________________распоређен/а у ________________________________________
(назив привредног друштва)

за обављање практичне наставе и то за сљедећи период:
од____________до____________20___.
Потврда се издаје у сврху
______________________________________________________________________________

Организатор практичне наставе

Директор/ицa

M.P.
____________________________

188
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Прилог бр. 5б
(заглавље школе)
За __________________________
Бр._____________________________
________________________20___.год.

_____________________________

(Мјесто и датум)

ПОТВРДА
Овим потврђујемо да је ученик/ца _______________________________разред ____-_____,
образовни профил / занимање _______________________________ ___________________
распоређен/а у ________________________________________________________________
(назив привредног друштва)

за обављање феријалне праксе и то за сљедећи период:
од___________до____________20___.
Организатор практичне наставе

Директор/ица

M.P.
____________________________

______________________

Молимо Вас да на крају феријалне праксе овјерите ову потврду и да је пошаљете на адресу
школе или предате организатору практичне наставе.

ПОТВРДА

________________________________________________________ потврђује да је ученик/ца
(Назив привредног друштва)

_____________________________________________ разред___________ обавио/ла
(Име и презиме ученика)

феријалну праксу у нашем предузећу од________ 20__. године до ________ 20___. године.
Остале напомене и коментари
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________, __________20__ године.
Директор/ица
привредног друштва
_____________________

(Мјесто и вријеме)
M.P.

ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНИЗАТОРА/ИЦУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
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Прилог бр. 6

ДНЕВНИК РАДА ЗА
ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ

Назив школе:
________________________________________________
Презиме и име ученика: ________________________________________________
Разред и занимање:
________________________________________________
Школска година:
________________________________________________
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Лист бр.

Назив радног налога /модула

Бр:
Радни налог обављен од .............................................. до ........................................
Опис радног налога

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ПО РЕДОСЛИЈЕДУ ПОСЛОВА И АКТИВНОСТИ
Ред.
број

Радна операција
или поступак

Спецификација
материјала

Употријебљена
радна средства

Број
часова

Припрема радног задатка/налога:______________________________________________
____________________________________________________________________________
Оцјена испуњености радног налога/задатка______________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Потпис ученика

Потпис наставника

______________________________

___________________________

ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНИЗАТОРА/ИЦУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
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Прилог бр. 7a17
Разред___________________

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ИЗВЕШТАЈ УЧЕНИКА
01

Презиме:

Име:

Поштански број

02

Школска година__________

Мјесто

Улица

Назив

ПРИВРЕДНО
ДРУШТВО

Пошт.број

Мјесто

Улица
Тел
Факс
03

ПРОИЗВОДНИ
ПОГОН/
ОДЈЕЉЕЊЕ/
СЕКТОР

ОД

04

МЕНТОР У
ПРИВРЕДНОМ
ДРУШТВУ

Име и презиме

05

ОРГАНИЗАЦИЈА

Оцењивање са X

5

ДО

4

3

2

Обука
Радна атмосфера
Општи утисак
06

НАПОМЕНЕ

Датум:

___________________________________________

Потпис ученика/ице:

___________________________________________

Потпис организатор/ица
практичне наставе:

___________________________________________

Образац се испуњава за I и II полугодиште.
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Прилог бр. 7б18
Разред___________________

ФЕРИЈАЛНА ПРАКСА
ИЗВЕШТАЈ УЧЕНИКА
01

Презиме:
Пошт. број

02

Школска година___________
Име:

Мјесто

ПРИВРЕДНО
ДРУШТВО

Улица
Назив
Пошт.број

Мјесто

Улица
Тел
Факс
03

ПРОИЗВОДНИ
ПОГОН/
ОДЈЕЉЕЊЕ/
СЕКТОР

04

МЕНТОР У
ПРИВРЕДНОМ
ДРУШТВУ

Име и презиме

05

РАДНО ВРИЈЕМЕ

Седмично

06

СЛОБОДНИ ДАНИ

Број/седмица

07

ПРЕКОВРЕМЕНИ
САТИ

О

08

НАКНАДА

Раздобље

09

ОРГАНИЗАЦИЈА
Према потребни
могуће је додати и
друге индикаторе
за оцјењивање

Оцјењивање X

10

ОД

О

Да
Не

О
О

ДО

Добровољно
Наметнуто

Износ
5

4

3

2

1

Обука
Радна атмосфера
Општи утисак

НАПОМЕНЕ

Датум:
___________________________________________
Потпис ученика/ице:
___________________________________________
Потпис организатор/ица
практичне наставе:
___________________________________________
18

Образац се прилагођава струци и испуњава се једанпут годишње.
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Прилог бр. 819
ФОРМУЛАР ЗА ПОВРАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ (привредашкола)
ПРАКТИЧНА НАСТАВА / ФЕРИЈАЛНА ПРАКСА
Ученик (име и презиме)
Разред
ПРОИЗВОДНИ
ПОГОН/ОДЈЕЉЕЊЕ/
СЕКТОР
Ментор у привредном друштву
Адреса привредног друштва
(Печат)

Критерији оцјењивања

5

4

3

2

1

Долазак на вријеме на праксу
Уредност
Љубазност, комуникативност’
Тимска способност
Поузданост
Заинтересованост за додјељене послове
Самоиницијативност
Иновативност
Стручна компетенција (обратити пажњу на годину
образовања)
Руковање инвентаром и материјалима
Примјена мјера заштите на раду
Идентификовање са политиком предузећа
УКУПНА ОЦЈЕНА
Личне напомене
Да ли ћете поново и сљедеће 20____. године примити неког ученика /
ученицу из школе ........................................ у Ваше привредно друштво?

o ДА

o НЕ

Ментор у привредном друштву
Датум:....................................

19
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Прилог бр. 9a
УПИТНИК ЗА ПОСЛОДАВЦА
1. Да ли је сарадња са школом остварена на Вашу иницијативу?
a) да
b) не
в) обострано
2. Да ли имате особу која је задужена за рад са ученицима за вријеме практичне
наставе?
a) не
b) понекад
в) увијек
3. Ко одлучује о избору ученика који ће обављати практичну наставу у Вашем предузећу?
a) предузеће
b) школа
в) ученици и родитељи
г) договорно
4. Да ли имате добру размјену информација са школом по питању практичне наставе
ученика?
a) не
b) понекад
c) увијек
5. Да ли учествујете у креирању плана реализације практичне наставе у Вашем
предузећу
a) не
b) понекад
c) увијек
6. Колико често наставник практичне наставе обилази ученика за вријеме рада?
a) једном седмично
b) више пута седмично
c) више пута мјесечно
d) сваки дан
e) никада
7. Да ли сарађујете с родитељима дјеце која су у Вашем предузећу?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНИЗАТОРА/ИЦУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
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8. Да ли школа уважава Ваше предлоге за унапређење практичне наставе и сарадње са
Вама?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
9. Да ли Вас школа информише о постигнућима ученика у Вашем предузећу?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
10. Да ли се ученици придржавају кодекса предузећа и плана реализације практичне
наставе?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
11. Да ли сте задовољни залагањем и радом ученика за вријеме практичне наставе?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
12. Да ли се ученици односе одговорно према Вашој имовини и средствима за рад?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
13. Да ли сте обезбједили адекватна заштитна средства током обављања практичне
наставе?
а) не
б) понекад
в) увијек
14. Ако анкетом нису обухваћене све битне информацје за Вас, молимо да их наведете.
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Хвала на сарадњи!
.
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Прилог бр. 9б
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ
(практична настава – феријална пракса)
1. Да ли учествујете у избору послодаваца код којих се обавља практична настава?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
2. Да ли сматрате да школа врши квалитетан одабир послодавца за реализацију
практичне наставе?
а) не
б) углавном
в) увијек
г) не знам
3. Да ли као родитељ имате могућност учешћа у изради плана реализације
практичне наставе?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
4. Да ли сте упознати са активностима које ће ваше дијете обављати у току
практичне наставе код послодавца?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
5. Да ли сте упознати са правима и обавезама, Вашим и Вашег дјетета,
приликом обављања практичне наставе?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
6. Да ли имате информације о постигнућима Вашег дјетета за вријеме трајања практичне
наставе код послодавца?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНИЗАТОРА/ИЦУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
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7. Да ли сматрате да је практична настава код послодавца битна за
професионални развој дјетета?
а) да
б) не
в) не знам
8. Да ли је послодавац омогућио адекватна заштитна средства Вашем дјетету?
а) да
б) не
в) не знам
9. Молимо Вас да предложите активности за унапређење практичне наставе код
послодавца.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Хвала на сарадњи!
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Прилог бр. 9в
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ
(практична настава – феријална пракса)
1. Да ли учествујете у избору послодаваца код којих се обавља практична
настава?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
2. Да ли сматрате да школа врши квалитетан одабир послодаваца за реализацију
практичне наставе?
а) не
б) углавном
в) увијек
г) не знам
3. Да ли учествујете у изради распореда обављања практичне наставе?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
4. Да ли знате које услове морате задовољити да бисте обавили праксу у објектима више
категорије или објектима ван мјеста боравка?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
5. Да ли знате која су Ваша права и обавезе приликом обављања практичне наставе?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
6. Да ли сматрате да је практичне наставе код послодавца битна за Ваш професионални
развој?
а) да
б) не
в) не знам

ПРИРУЧНИК ЗА ОРГАНИЗАТОРА/ИЦУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
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7. Да ли сте задовољни односом послодавца према Вама?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
8. Да ли Вам послодавац (овлашћено лице) помаже у учењу за вријеме обављања
праксе?
а) не
б) ријетко
в) углавном
г) увијек
9. Да ли бисте обављали практичну наставу код послодавца да није обавезна?
а) да
б) не
в) не знам
10. Да ли Вам је послодавац обезбједио адекватна заштитна средства?
а) не
б) углавном
в) увијек
11. Шта бисте предложили за унапрјеђење практичне наставе?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Хвала!
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Прилог бр. 1020
Прилог из праксе: Школски пројекат угоститељско-туристичке школе
Формулар за апликацију
1. Општи подаци

Школа:
Адреса:
Телефон:
Фаx:
Имејл:
Веб страница:

ЈУ Мјешовита средња економско-хемијска школа Лукавац
Школска 5, 75300 Лукавац
035 – 550 - 250
035 – 550 - 250
juekoluk@bih.net.ba
www.ehslukavac.com.ba

_______________________________________________________________________

Назив пројекта:
“Путујући осмијех”
Вођа пројекта:
Бркић Шухрета
_______________________________________________________________________
Разред:
први, други и трећи, туристички техничари и кухари
Број ученика/ица:
20
(који учествују у пројекту)

женски: 10

мушки: 10

Број наставника/ица: 6
(који сарађују на пројекту)

женски:

4

Предмет:

мушки: 2

Практична настава
(у склопу којег се проводи пројекат)

Екстерни пројектни партнер/и: Опћина Лукавац, Little Italy, Elketours,
РТВ Лукавац, Удружење грађана „Корак по
корак“ Туза подружница Лукавац, ТНМ “РИО“
Лукавац

Организатор практичне наставе подстиче учење кроз рад и кроз пројектне активности. Ово је један од примјера пројектних
активности.

20
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2. Опис
Опис школе и окружења
Угоститељско-туристичка школа Лукавац
Школа има четрдесетогодишњу традицију.
Интензивна практична настава која се изводи у савремено опремљеним кабинетима и
привредним објектима уз стручни надзор, тренинг страних језика, јесу најбоља припрема
за добар старт у каријери.
Школа је смјештена у центру града, у непосредној близини Спомен парка у којем планирамо јавну презентацију пројекта.
Током образовања ученици посјећују туристичке дестинације, сајмове туризма, хотеле високих категорија и учествују на различитим нивоима такмичења.
Иза нас је доста остварених резултата, иза којих стоји напоран рад наставника и ученика.
Само таквим радом и праћењем трендова у образовању, угоститељству и туризму можемо
остати на лидерској позицији међу школама у овој бранши.

Пројектни партнер из туристичке привреде
Опћина Лукавац - Управни орган – дугогодишња сарадња са школом у више области и
већем броју пројеката.
Little Italy − Објекат брзе прехране инспирисан италијанском кухињом и специјалитетима
брзих јела „за понијети". Сарадња је успостављена личним контактима директора и наставника практичне наставе. До сарадње је дошло на иницијативу власника ресторана
који је упутио захтјев Наставничком вијећу за ангажовање ученика на практичној настави.
Elketours Lukavac −туристичка агенција и дугогодишњи партнер. Сарадња се огледа у
обављању практичне наставе и радионицама у школи.
РТВ Лукавац – медијски партнер свих школских догађаја укључујући и овај пројекат
Удружење грађана „Koрак по корак“ Tuza, подружница Лукавац- Удружење грађана
''Корак по корак'' је хуманитарна, невладина, ванстраначка, непрофитна, мултиетничка
организација, која данас функционише као дневни центар за особе са посебним потребама на Опћини Лукавац.
ТНМ “ РИО” Лукавац−књижара, а сарадња се огледа у набавци школског материјала и
опреме.
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Назив пројекта? Циљ пројекта? Допринос?
-Основни циљ пројекта је промоција и популаризација Угоститељско-туристичке школе и
побољшање имиџа школе, како на локалном нивоу, тако и на нивоу регије. Овај циљ биће
остварен осмишљавањем идентитета (визуелно и вербално).
Пројектом се унапређује сарадња школе са партнерима из привреде, а нарочито из области угоститељства и туризма.
Кроз рад на пројекту унапређују се теоретска знања и практичне вјештине ученика чиме
се ученици оспособљавају за самосталан рад.
-Пројектним активностима се ствара трајни индентитет Угоститељско-туристичке школе,
већи интерес за угоститељско-туристичка занимања, а истовремено утичемо на привредне
субјекте да примјењују Закон о угоститељству и туризму ТК.

Опис пројекта
Имплементацијом овог пројекта желимо разбити стереотипе и поправити имиџ угоститељско-туристичког занимања у локалној заједници и шире. Ово је могуће остварити кроз
сарадњу с партнерима из угоститељско-туристичке привреде и већим ангажовањем ученика, професора и родитеља.
Циљеве пројекта ћемо остварити:
- Упознавањем учесника с пројектом и спонзорима, детаљним планом активности и планом набавке материјала и опреме;
- Анкетирањем завршних разреда О.Ш. на Опћини Лукавац, утврђивањем заинтересованости ученика за угоститељско- туристичка занимања;
- Сарадњом с партнерима из угоститељско-туристичке привреде, сензибилишући их о
потреби запошљавања особа са стручним квалификацијама, привлачењу и задржавању
истакнутих ученика, те градњи имиџа доброг послодавца.
Трајни идентитет школе обезбједићемо дизајнирањем лога, креирањем слогана, те радом
на стварању химне Угоститељско-туристичке школе.
Јавну презентацију пројекта „Путујући осмијех“ уприличићемо поводом Дана учитеља у
Спомен парку, на коју ће бити позвани сви пројектни партнери, представници образовних
институција, ученици и грађани.
Јавност ћемо обавијестити путем медија , плаката и позивница.
Закуску ће припремити ученици наше школе у сарадњи са Удружењем грађана „Корак по
корак (дјеца са посебним потребама ) и рестораном Little Italy.
Промоцију ће пратити видео презентација и промотивни материјали.
Успјешност пројекта ћемо процијенити кроз „Књигу утисака“ и „Feedback кутију“.
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3. План активности
Бр.
1.

2.

204

Циљ

Активност

Упознавање
- Упознавање
ученика са
учесника са
циљевима и
пројектом,
начинима
спонзорима и
извођења пројеката израда детаљног
плана активности
- Планирање
потребног
материјала и
опреме
Утврђивање броја
заинтересованих
за упис у
Угоститељскотуристичку школу

Подактивност
- Уводна
презентација
- Формирање
тимова
- Подјела
задатака
- Набавка
материјала и
опреме

- Набавка потрош- - Израда
ног материјала
анкетних
- Анкетирање
листића
завршних разреда
у основним
- Анкентирање
школама опшине
Лукавац
- Обрада
- Анализа добијених анкетних
резултата
листића

Извршиоц(и)

Рок за
извршење

- Вођа пројекта

6 дана

- Тим за
набавку

- тим за
анкетирање

7 дана

- тим за
обраду
података

3.

Утврђивање броја
- Анкентирање
стручно запослених
привредних
кадрова у
субјеката
угоститељско- Анализа
туристичким
добијених
објектима на
резултата
општини Лукавац
анкете

- Израда
анкетних
листића
- Анкентирање
- Обрада
анкетних
листића

- Тим за
анкетирање
- Тим за обраду
података

10 dana

4.

Промоција школе

- Креирање лога - Пројектни тим
Угоститељскотуристичке
- Тим за
школе
презентацију
- Осмишљавање
слогана
- Рад на
стварању химне
- Дизајнирање
промотивног
материјала

30 дана

- Израда лога
Угоститељско–
туристичке школе
- Израда слогана
- Школска химна
- Израда
промотивног
материјала
- Израда
видеопрезентације
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5.

6.

Јавна промоција
школе

Извештај о успјеху
пројекта

24.11.2017

5:30

- Прибављање
дозволе за јавни
скуп од ПУ
- Позивање
партнера и шире
друштвене
заједнице
- Презентација
урађеног
- Закуска
- Feedback

Page 205

- Упит ПУ
- Обавјештавање
путем позивница
и медија
- Пројектни
- Видео
тим
презентација
- Извођење
школске химне
- Подјела
- Тим
промотивног
задужен
материјала
за закуску
- Гастро понуда
ученика
Угоститељско
туристичке школе и
партнера из
привреде.
- „Књига утисака„
- „Feedback кутија„

- Анализа „Књиге
- Сумирање утисака
утисака“
- Обрада података
- Анализа
„Feedback кутије.“
- Анализа јавне промоције школе

- Пројектни
тим
- Тим за
обраду
података
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ХИМНА УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ
СВИ СЕ РАДУЈЕМО ШКОЛИ,
ЈЕР СВАКО ЈЕ ОД НАС ВОЛИ.
ОВДЈЕ ЈЕ ХРАНА,
МНОГИМА ЈАЧА СТРАНА,
ДОК ДРУГИ У СРЦУ НОСЕ ПУТОВАЊА.
ЗАПЈЕВАЈМО САДА СВИ СКУПА,
УВИЈЕК СМО БИЛИ СЛОЖНА ГРУПА.
ОКО НАС НЕКА ЈЕ РАДОСТ,
JЕР ЈЕДНОМ СЕ ЖИВИ
ЈЕДНА ЈЕ МЛАДОСТ!

АКО ЖЕЛИШ МОРЕМ ПЛОВИТИ,
СВОЈОМ ХРАНОМ ДРУГЕ ОСВОЈИТИ,
НА НАЈБОЉЕМ МЈЕСТУ РАДИТИ
ТО ЋЕ ТИ ОВА ШКОЛА ОСТВАРИТИ.
ОСТВАРИМО ЗАЈЕДНО СНОВЕ
ОНЕ СТАРЕ И ОНЕ НОВЕ.
ЗАПЈЕВАЈМО САДА СВИ СКУПА,
УВИЈЕК СМО БИЛИ СЛОЖНА ГРУПА.
ОКО НАС НЕКА ЈЕ РАДОСТ,
ЈЕР ЈЕДНОМ СЕ ЖИВИ
ЈЕДНА ЈЕ МЛАДОСТ!

ЕМИНА АТИЋ

СЛОГАН УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ

ОКУСИ ДОЖИВЉАЈ, ОСТВАРИ САН, ЖИВИ ТУРИЗАМ, УЉЕПШАЈ ДАН!
КОРАЧАЈМО ЗАЈЕДНО У БУДУЋНОСТ, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
НАМ ПРУЖАЈУ ТУ МОГУЋНОСТ!
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Прилог бр. 11
ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРОБЛЕМСКЕ СИТУАЦИЈЕ
Име и презиме ученика:____________________________________ Разред: ______________
Име и презиме особе која пријављује догађај:_______________________________________
Вријеме и мјесто дешавања: ______________________________________________________
Учесници догађаја: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Кратак опис догађаја:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Потпис:
Датум:_______________

______________________________
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