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ИНДУСТРИЈИ

О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ
Дуално образовање је модел реализације наставе у систему
средњег стручног образовања и васпитања у коме се кроз теоријску
наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу,
усавршавају, изграђују знања, вештине, способности и ставови у
складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе
и учења.
Распоређивање ученика за учење кроз рад врше у сарадњи ученик,
родитељ, односно други законски заступник, послодавац и школа.
Међусобни однос школе, послодавца и ученика, односно родитеља
или другог законског заступника ученика, у дуалном образовању
уређују се уговором. Међусобни однос школе и послодавца уређује
се уговором о дуалном образовању, а међусобни однос послодавца
и ученика, односно родитеља или другог законског заступника
ученика уређује се уговором о учењу кроз рад.
Ученику који обавља учење кроз рад школа обезбеђује:
1) трошкове смештаја у дому ученика
Ученику који обавља учење кроз рад послодавац обезбеђује:
1) средстава и опрема за личну заштиту на раду
2) накнада стварних трошкова превоза од школе до места извођења
учења кроз рад и назад, највише у висини цене превозне карте у
јавном саобраћају, уколико послодавац није обезбедио сопствени
превоз, односно уколико није на други начин обезбеђен
3) накнаду трошкова исхране у складу са општим актом послодавца
4) осигурање за случај повреде током учења кроз рад код
послодавца, уколико није на други начин обезбеђено. Послодавац
може да обезбеди ученику и покриће трошкова смештаја и исхране
у ученичком дому
Ученик који обавља учење кроз рад има право на накнаду за учење
кроз рад. Накнада за учење кроз рад исплаћује се једном месечно
најкасније до краја текућег месеца за претходни месец по сваком
сату проведеном на учењу кроз рад у нето висини од најмање 70%
минималне цене рада у складу са законом.

КО СМО МИ?
Школа са дугом традицијом...
Стручним наставним кадром...
Добрим условима за
извођење теоријске, практичне наставе и
сарадњом са социјалним партнерима...
Домом ученика...
Школа која поштује:
индивидуалност
различитост
толерантност
Школа која негује:
поштовање
уважавање
међусобно разумевање
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