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Кратак осврт директора школе Миланa Гајића  

на протеклу школску 2018/2019. годину 

Ми смо школа која осваја будућност на крилима традиције, сећамо се и чувамо од заборава, за 

будућа времена из прошлих времена! 

Тимски рад и добра организација виде се из далека. Препознали смо талентоване ученике, 

наградили најбоље, испратили смо стручне посете, учествовали на такмичењима, вредно радили на 

школској економији. Поносни смо на појединце, али и на тимове и одељења....дружили смо се, учили, 

радили, смејали, бодрили,љутили...Пружили смо могућност сваком ученику да се ангажује и учи  у 

безбедном окружењу.   

Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево игра значајну улогу у промовисању 

интелектуалног, физичког,емоционалног, моралног, духовног и естетског развоја младих људи који су 

будућност српске пољопривреде и српског села. Наш примарни циљ је да образујемо ученике  који ће 

имати знање, креативност и љубав према пољопривреди и знати  да искористе своје вештине како би 

позитивно утицали на будућност пољопривреде. Како би остварили овај циљ током године кроз теоретску 

и практичну наставу, ваннаставне активности, учешће на манифестацијама, предавања , сарадњу са 

другим институцијама и партнерима из локалне заједнице развијали смо способности наших ученика  и 

промовисали њихова знања,умења и вештине.Матурантима наше школе представили су се многобројне 

високе  школе и факултети како би сагледали могући професионални развој.  

У новембру 2018.год. основана је Ученичка задруга Изданак Пољопривредне школе са домом 

ученика Ваљево. Делатност ученичке задруге Изданак Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево  

је део образовно-васпитног рада и има за циљ да ученицима омогући овладавање основним елементима 

процеса  производње и пружања услуга; професионално усмеравање и развијање предузетничког духа, 

стварање и развијање позитивног односа према раду и стваралаштву, формирање радних навика, 

развијање свести о колективном раду, сарадњи и међусобном помагању и солидарности, као и допринос 

уређивању и развоју школе, локалне заједнице и животног окружења. Такође и  ове школске године по 

дванеасти пут изашао је и школски лист „Изданак“. 

Наставни кадар се континуирано стручно усавршавао у области наставе и васпитања, док сви 

запослени на школској економији и у нашим радионицама су имали редовне обуке о примени стандарда.  

Школске 2018/2019.год за све наставнике наше школе реализован је семинар Педагошког института 

Србије –Наставник као креатор климе у одељењу, који је подстакао наставнике и стручне сараднике 

наунапређивање знања и вештина неопходних за успешно суочавање са бројним наставним изазовима 

који се односе на комуникацијске вештине наставника,сарадњу школе и породице,подстицање 

мотивације ученика за учење и улогу наставника у превенцији и превазилажењу школског неуспеха. Са 

циљем увођења иновативних садржаја који подстичу стицање знања и вештина у области предузетништва 

и  примене теоријских знања у пракси у  нашој школи реализован је дводневни семинар „Достигнућа 

младих у Србији“.Сарадња са другим школама у оквиру пројектне наставе донела нам је учешће на 

конкурсима, радови наставника објављени су као примери добре праксе и презентовани на Сабору 

учитеља.  

Одржана су бројна предавања и радионице у сарадњи са МУП, Црвеним крстом, Заводом за јавно 

здравље и Здравственим центром.  

 Ученици у школи и дому обележили су Светски дан борбе против ХИВ-а, а представници Црвеног 

крста су одржали предавање“Репродуктивно здравље“ . Од изузетног значаја је и трибина за професоре и 

родитеље „Школа ДА дрога НЕ“- пројекат Завода за јавно здравље. Одржано је предавање о значају и 

предностима вожње бицикла у оквиру пројекта „Градови за пешаке. Наши ученици присуствовали су 

предавању Деспине Анастасиоу , директорке међународне компаније Dow Europe., о развоју каријере 

научника у индустрији,у ИС Петница , као и свечаној годишњој  конференцији  ИС Петница „Корак у 

науку 2018“.За ученике пољопривредне струке одржано је предавање „Органска производња у 

Колубарском округу“ Ветеринарски техничари су  присуствовали предавању о генетици  у Скупштини 

града , а техничари хортикултуре свечаном отварању изложбе Института Јосиф Панчић у Центру за 

културу. За ученике четвртог разреда  реализована је Школа предузетништва на Факултету 

здравствених,правних и пословних  студија универзитета Сингидунум, а у оквиру наставе 

предузетништва  одржано је предавање-Маркетинг у пољопривреди  и Аграрни туризам. 

На  Сајму земљорадничког задругарства и младих домаћина села Србије „Младенци“ у Зрењанину 

први пут је представљен рад ученичке задруге „ИЗДАНАК“,Пољопривредне школе са домом ученика 

https://www.facebook.com/DowEurope/?__tn__=K-R&eid=ARB_llSMOWcIsaF-nxil8s1SP9uWvuonVj29MXIm8-diE8QmuoaT543JDjEVDKz7xlkoAP6X2jZQfdnv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-SJNsoq0OAmci1u02Qb7JeTWcs40z5n8iwiYvN1f7PeBK2DCUsZQEEl4WFVaBjwV8zRzktvBVxqllmbAvHsztSIWFxoi5BF_8HLdJrQ-ej_XDrrCR4PBx11TUdVCyTNs81Rb6oYAwBLZts3OpOkdNL6qGFKen5z-J9IcM4qL1Xs9831iNNGUiGJxG5Hm0VvVSUf6lav5ElENWPtGkUXCp-tDibg
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Ваљево. На 13.Фестивалу дуван чварака у Ваљеву, екипа ученика Пољопривредне школе са домом 

ученика “Ваљево”  ,образовног профила месар, освојила је треће место у прављењу шодер чварака. Гост 

на штанду наше школе био је Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, шумарства и  

водопривреде. Ученички парламент наше школе  је био домаћин и организатор  активности деци која 

бораве у  Дневном бораваку за децу  са метњама у развоју.  

Под покровитељством града Ваљева, а у организацији Удружења „Заштита природе“ ДоњиТаор, 

одржана је пета „Сремушијада“ у част чудесне биљке сремуша. У оквиру програма “Предавања и 

разговор”, мештанима подповленских села сам представио Пољопривредну школу са домому ченика 

Ваљево и указао на значај образовања кадрова у пољопривреди.  

Протеклих шеснаест  година  континуирано су  обезбеђивани  сви неопходни материјално-

технички ресурси школе, тако да је током школске 2018/2019. године, осим уобичајних инвестиција које 

се односе на одржавање постојећих објеката и опреме, реализоване  нове инвестиције и извршена набавка 

нове опреме и наставних средстава: извршена је реконструкција кровног покривача на стаји за говеда, 

гаражи и настрешници, омеђавање парцеле у Попучкама , као и сечење живих ограда на свим парцелама, 

извршени су и молерско-фарбарски радови у школски зградама и дому ученика,  Набављена је опрема и 

ситан инвентар за потребе Дома  (замена венецијанера и тапацирање намештаја), за потребе теоретске 

наставе набављена су нова наставна средства која омогућавају примену ИК технологија у настави, 

набављена је нова рачунарска опрема за кабинет информатике. Од школске 2018/2019 године у нашој 

школи дневник образовно-васпитног рада води се у електронском облику (е-дневник), па је за 

дигитализацију евиденције било неопходно обезбедити адекватну интернет мрежу као и лаптоп рачунаре 

за сваку учионицу. За потребе реализације лабораторијских вежби према наставном садржају 

образовног профила прехрамбени техничар набављене су хемикалије и посуђе. Врши се редовно 

допуњавање, унос и садња биљака у школском дворишту и у Ботаничкој башти лековитог биља. Књишки 

фонд библиотеке обогаћен је стручном литературом, лектиром и популарним насловима. Извршена је 

прва надзорна провера примене стандарда ISO2001, 14001 и HCCP кодекса, као и прелазак на ISO2015. 

Поред ремонта и редовног техничког одржавања пољопривредне механизације, набављени су и нови 

алати за потребе машинске радионице - у јулу 2019.год. набављен је нови трактор Зетор proxima 100. 

Организоване су успешне посете  Међународном сајму књига у Београду,Сајму пољопривреде у 

Новом Саду ,Опленачкој берби, Фестивалу науке и Музеју илузија у Београду. Ученици трећег и четвртог 

разреда образовног профила прехрамбени теничари посетили су  фабрику „Раух“ и Пољопривредну 

школуса домом ученика Шабац .Ученици трећег разреда образовног профила ветеринарски техничари 

посетили су Ергелу Љубичево, фарму „Стари Тамиш“. Ученици наше школе који имају пробну возачку 

дозволу посетили су Националну возачку академију у Суботишту НАВАК у организацији  МУП Ваљево. 

Нашу школу посетили су представници пројекта за сарадњу са Финском : председник удружења 

средњих школа Финске и  сарадник са  послодавацима Финске. У наредном периоду очекује се 

реализација пројекта који ће се односити на мобилност ученика и наставника. 

Понос, који осећамо након сваког добро завршеног пројекта, приредбе, манифестације, изложбе, 

такмичења, мотив је који нас покреће и због тога не одустајемо од континуираног рада са ученицима, чије 

нас способности често изненаде и изнова задиве.Ово су само неки од најзначајнијих резултата који су 

обележили 2018/2019. годину: 

• На Републичкој Домијади драмски приказ" ПАРЧЕ СРЦА МОГ"  освојио је ПРВУ НАГРАДУ. 

• На Републичком такмичењу из ветеринарске медицине  које је одржано 04-05.04.2019.год 

у Смедереву  ученица Тамара Вилотић  освојилаје ПРВО место 

• На Републичком такмичењу из производње и прераде хране које је одржано 4-5.4.2019.год. 

у Лесковцу  ученица Мирјана Панић  освојила је ТРЕЋЕ место 

• На Републичком такмичењу из пољопривредне производње које је одржано 29. и 30.4. 2019.год. 

у Сомбору    техничар хортикултуре  Сара Трифуновић освојила је  ТРЕЋЕ место 

• На Републичком такмичењу ученика пољопривредних школа из математике које је одржано 12.-

13.4.2019.год. у Сурдулици   ученица другог  разреда Сара Ђуричић  освојила  је ПРВО место, 

ученица четвртог разреда Магдалена Крунић  ДРУГО  МЕСТО, а  ученица првог разреда Анђела  

Јанковић ТРЕЋЕ  МЕСТО, а екипно ученици су заузели ДРУГО МЕСТО. 

Док остварујемо нашу визију, задовољство нам пружају  и награде и признања додељена нашој 

школи : Поводом обележавања 90 година од настанка Ротарија у Србији, Ротари Дистрикт 2483 Србија и 

Црна Гора доделио је донације појединцима и институцијама за изванредне резултате постигнуте током 

2018.године у области науке,спорта, предузетништва и уметности. 

Донација у области предузетништва, 6 рачунара,  припала је Пољопривредној школи са домом 

ученика „Ваљево“ и мени као директору школе за постигнуте резултате у афирмацији образовања и 
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васпитања.  Свечаној додели награда, која је одржана 2.марта 2019.године у хотелу „Метропол“ , осим 

добитника присуствовали су амбасадор САД  Њ.Е.Рендолф Скот, представници Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије, Гувернер Грчке Дора Кемос, Гувернер Словеније и 

Северне Македоније, представници компанија и других дистрикта. 

Ваљевски ротаријанци већ седам година награђују најбоље ученике једне средње школе, а ове 

године изабрали су Пољопривредну школу са домом ученика Ваљево. Три ученика наше школе 

образовног профила месар награђена су од фирме Еуропром Ваљево новчаном наградом  за изузетно 

залагање и жељу да радом заслуже и добију посао.  

У годинама које долазе желим  да сачувам углед успешне и стабилне школе у којој влада пријатна 

и инспиративна атмосфера. Промене су сталне, незаустављиве и све брже. Свестан  да свака одлука која 

је донета представља „скретање на раскрсници“, могућности и бирање одређеног правца, трудим се да их 

професионалнои ефикасно спроводим  што постижем  кроз добру међусобну сарадњу засновану на 

поштовању и поверењу. 

Једна од најважнијих одлука током последње деценије јесте да се традиционални наставни 

принцип „запамти-понови“ ,у Пољопривредној школи са домом ученика „Ваљево“ замени приступом „ 

УРАДИ-НАУЧИ-ИСТРАЖИ.“ 

Својим начином и методама рада у руковођењу, као директор се трудим и желим да свака наредна 

школска  година буде  пуна догађања, кретивних планова, пројеката , успеха ученика, нагрaда, 

усавршавања, као што је била предходна 2018/2019. година. 
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У В О Д Н И Д Е О 
 

 

 
Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ у Ваљеву у протеклој школској години 

на основу чл.60.Закона о Основама система образовања и васпитања образовала је редовне и 

ванредне ученике по Наставном плану и програму средњег образовања I,II,III и IV разреда и то у 

следећим образовним профилима: 

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране  

 

I разред: 

▪ Пољопривредни техничар   2 одељења 

▪ Техничар хортикултуре       1 одељење 

▪ Ветеринарски техничар       1 одељење  

▪ Прехрамбени техничар        1одељење 

▪ Пекар –Руковалац-механичар пољопривредне тенике   1 одељењe 

▪ Месар                                     1 одељење 

 

II разред: 

▪ Пољопривредни техничар    2 одељења  

▪ Техничар хортикултуре        1 одељење 

▪ Ветеринарски техничар        1 одељење  

▪ Прехрамбени техничар         1одељење 

▪ Пекар –Руковалац-механичар пољопривредне тенике   1 одељењe 

 

 

 

III разред: 

▪ Пољопривредни техничар    2 одељења 

▪ Техничар хортикултуре        1 одељење 

▪ Ветеринарски техничар        1 одељење 

▪ Прехрамбени техничар         1 одељење 

▪ Месар –Руковалац-механичар пољопривредне тенике   1 одељењe 

 

 

IV разред: 

▪ Пољопривредни техничар    2 одељења 

▪ Техничар хортикултуре        1 одељење 

▪ Ветеринарски техничар        1 одељење 

▪ Прехрамбени техничар         1 одељење 

 

У саставу Школе ради Дом ученика као установа која редовним ученицима који похађају 

школу ван места њиховог сталног боравка, обезбеђује смештај, исхрану, васпитни рад, старање 

о здрављу, културно-забавне, спортске, рекреативне и друге активности. Капацитет Дома је 104 

ученика. 
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II УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ  
 

1. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

1.1.Школски објекти и објекти за образовно-васпитни рад 
 

ШКОЛСКА ЗГРАДА „А“ 

ШКОЛСКА ЗГРАДА „Б“ 

САЛА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

УЧЕНИЧКИ ДОМ 

ОБЈЕКТИ ШКОЛСКЕ КОНОМИЈЕ  

 

1.2.1.Просторни услови у школи 

ПРОСТОР БРOJ ПОВРШИНА У м2 ОПРЕМЉЕНОСТ ( % ) 

КЛАСИЧНЕ УЧИОНИЦЕ 3 150 врло добра 90% 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ 

специјализована учионица за информатику 1 50 +12 одлична 100% 

 медијатека 1 60 одлична 100% 

КАБИНЕТИ 

за стране језике 1 52 одлична 100% 

за српски језик 1 18 одлична 100% 

за микробиологију  1+1 52+14,5+21 одлична 90% 

за прехрамбену струку 1+1 52 +14 +12  одлична 100% 

за физику  1+1 53 +14 врло добра 85% 

за хемију 1+1 61 +18  одлична 100% 

за механизацију 1+1 49 +21 одлична 100% 

за анатомију и сточарство 1+1 47 +24 одлична 100% 

за воћарство и виноградарство 1+1 49 +20 врло добра 90% 

за ратарство 1+1 61 +8,5 врло добра 90% 

РАДИОНИЦЕ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

за конзервисање воћа и поврћа 1 14 одлична 100% 

за производњу пекарских и 

посластичарских производа 

1 24 одлична 100% 

за прераду млека 1 20 одлична 100% 

за прераду меса 1 20 одлична 100% 

ОСТАЛИ  ПРОСТОР 

свечана сала 1 120 одлична 100% 

библиотека са читаоницом 1+1 48 одлична 95% 

клуб ученика 1 80 одлична 100% 

разглас 1 12 одлична 100% 

радионица за практичну наставу  

пекара- продавница 

1 70 одлична 100% 

КАНЦЕЛАРИЈЕ 

педагога 1 17,13 одлична 100% 

наставничка канцеларија 2 54 +23  одлична 100% 

административно- финансијске службе 2 17,4+16 одлична 100% 

 секретара 1 11 одлична 100% 

директора 1 17,4 одлична 100% 

пом.директора 1 12 одлична 100% 

школска економија 2 18+18 одлична 100% 

ЗУБНА АМБУЛАНТА 1 26 одлична 100% 

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ НА ОТВОРЕНОМ 4 8021 одлична 100% 

САЛА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 1 814 одлична 100% 
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1.2.2. Просторни услови на школској економији 

 
ПРОСТОР БРOJ ПОВРШИНА У м2 ОПРЕМЉЕНОСТ ( % ) 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ  60hа врло добра 90% 

ПЛАСТЕНИК 3 3x160 врло добра 90% 

БОТАНИЧКА БАШТА 1 700 врло добра 90% 

ОБЈЕКТИ НА ШКОЛСКОЈ ЕКОНОМИЈИ: 

учионица за практичну наставу 1 70 одлична 100% 

машинска радионица 1 70 врло добра 80% 

столарска радионица 1 60 средња 60% 

стаја за краве са подмлатком и јунад 1 280 вр.добра 80% 

стаја за свиње 1 275 одлична 100% 

стаја за овце 1 64 средња 65% 

живинарник 1 40 одлична 100% 

стаја за коње 1 24 вр.добра 80% 

сило-тренч 1 120 одлична 100% 

објекти за смештај житарица и припрему 

концентроване сточне хране 

1 

 
56 одлична 100% 

објекат за смештај кукуруза 1 60 одлична 100% 

стакленици 3 160 *3 вр.добра 80% 

ветеринарска амбуланта 1 32 одлична 100% 

гаража за смештај возила и машина 1 150 одлична 100% 

надстрешница за смештај прикључних 

машина 

1 
150 одлична 100% 

свлачионице и учионица за практичну 

наставу 

2+1 
2*35+56 одлична 100% 

магацински и остали смештајни простор 1 150 одлична 100% 

 

 

1.3. Просторни услови у Дому 
 

Смештај ученика и услови боравка су у складу са најсавременим стандардима опремања 

домова. Садашња стамбено корисна површина у Дому износи око1427m2. 

Дом располаже смештајним капацитетом од 26 соба. Собе су четворокреветне и свака 

поседује купатило. У зависности од пола, ученици су распоређени по спратовима-на првом 

спрату су смештене девојчице, а на другом, дечаци. Распоред по собама се правио на основу 

узраста и смене ученика. 

У оквиру Дома је савремена кухиња и ресторан где се одвијала исхрана ученика по 

принципу самоуслуживања. Дом располаже и са мини пекаром, млекаром и месаром у којима се 

обављала практична настава ученика прехрамбене струке. За потребе учења ученицима је 

обезбеђена учионица са приручном библиотеком, чији је капацитет омогућавао оптималне услове 

за рад. Осим учионице, ученици су користили и ТВ салу и клупски део ресторана као 

функционалан простор за учење. У циљу квалитетног коришћења слободног времена, на 

располагању су били библиотека у школи, спортски терени, фискултурна сала, ученички клуб 

школе као и школски парк.  
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Структура смештајног и другог простора 

 

Укупна корисна површина дома је 1470 м2. 

ПРОСТОР БРOJ 
ПОВРШИНА 

у м2 ОПРЕМЉЕНОСТ ( % ) 

Улазни хол 1 44 одлична 100% 

Портирница 1 6 одлична 100% 

Канцеларија набављача и магационера 1 13 одлична 100% 

Гардероба 2 13 одлична 100% 

Мокри чворови 6 21 одлична 100% 

Пекара 1 20 одлична 100% 

Месара 1 15 одлична 100% 

Млекара 1 16 одлична 100% 

Кухињски блок 1 45 одлична 100% 

Магацински простор 2 12 одлична 100% 

Самоуслужна линија 1 20 одлична 100% 

Ресторан 1 180 одлична 100% 

Собе са купатилима и предсобљем 26 570 одлична 100% 

Канцеларија управника 1 17 одлична 100% 

Учионице 3 76 одлична 100% 

Канцеларија психолога 1 15 одлична 100% 

Канцеларија финансијске службе 1 22 одлична 100% 

Канцеларија васпитача 1 15 одлична 100% 

ТВ сала 1 31 одлична 100% 

Заједнички просторије  

(ходниц, холови, терасе, степениште, оставе...) 

9 
326 одлична 100% 

Вешерај и подстаница 3 52 одлична 100% 

 

1.4. Наставна средства и опрема 

   Важан предуслов за квалитетан oбразовно-васпитни рад је опремљеност школе. 

   Преглед најважнијих наставних средстава и опреме који су коришћени у остваривању 

планова и програма образовно-васпитног рада дат је у следећој табели: 
УЧИОНИЦЕ И КАБИНЕТИ 

Дијапројектори 

Паметна табла 

Пројектори 

Платна за пројекцију 

Интерактивна табла 

Фото апарати 

Радио-касетофони 

Графоскопи 

Телевизори 

Разгласна станица 

Лап топови 

Рачунари 

Штампачи 

Сервери 

Скенери 

Копир апарати 

Беле табле 

Флип-чарт табле 

Камера  

ДВД плејери 

Кућни биоскоп 

Музичка линија 

МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА / КАБИНЕТ ХЕМИЈЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

Аутоклав 

Стерилизатори  

Инкубатори 
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Водена купатила 

Микроскопи 

Техничке ваге 

Пехаметри 

Биолошка комора 

Магнетна мешалица 

Спектрофотометар 

Рефрактометар 

Аутоматска пипета 

Аутоматска аналитичка вага 

Млин за земљиште 

Тресилица и комплет сита за земљиште 

Сет за екстракцију земљишта 

Пећ за жарење 

Опрема за лабораторију  за хемијско испитивање земљишта: сонда, електрични млин, тресилица, мултиметар, 

сушница, дестилатор, пламени фотометар 

Лабораторијска опрема: лабораторијско посуђе, анализатор влаге, сита са тресилицом, дестилатор, 

рефрактометар, спектрометар, бутирометар, ебулиометар 

Остали прибор и посуђе 

РАДИОНИЦЕ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

ПЕКАРА 

Електрична паро-конвекцијска пећница за пекарско-посластичарске производе 

Ферментациона комора 

Слободно стојећа спирална мешалица за тесто 

Полуаутоматска делилица за тесто 

Ламинатор 

Електрични шпорет 

Планетарни миксер 

Шок-комора 

Ласерски термометар и даталогер 

Паро-конвекцијска пећ 

Ферментациона комора 

Топла и расхладна витрина 

Фрижидер и замрзивач 

Кифлерица 

Остали прибор и посуђе 

МЕСАРА 

Електрична машина за млевење меса 

Електрична стона вакум пакер машина 

Месарски алат и прибор 

МЛЕКАРА 

Лактофриз 

Дупликатор 

Електрични шпорет 

Када за прављење сира 

Остали прибор и посуђе 

КОНЗЕРВИСАЊЕ И ВРЕЊЕ 

Казан за печење ракије са пратећом опремом 

Електрични шпорет 

Дупликатор за пастеризацију 

Полуаутоматска затварачица флаша 

Пасирка за воће 

Остали прибор и посуђе 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ - 60 хектара 

Производни засад шљиве 

Огледни воћњак са противградном мрежом и системом за наводњавање и фертилизацијом 

Виноград 

Матичњак вегетативних подлога 

Матична стабла за репродукцију 

Воћни расадник 

Трап за складиштење воћних садница 
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Ратарске културе (кукуруз, пшеница, сточни грашак, тритикале, овас, јечам, луцерка...) 

Повртарске културе (лук, кромпир, шаргарепа, цвекла, пасуљ, боранија, грашак, купус, карфиол, краставац, 

парадајз, паприка, салата...) 

Систем за наводњавање кап по кап 

Производња расада једногодишњег поврћа и цвећа 

Дендролошки расадник 

Ботаничка башта са лековитим и зачинским биљем различитих фамилија 

Школски парк 

СТОЧАРСТВО 

Краве са подмлатком 

Крмаче са подмлатком 

Овце са подмлатком 

Коке носиље 

Животиње у мини зооврту 

Коњи 

ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА 

Апарат за шауман тест 

Апарат за установљавање гравидитета свиња и оваца 

Апарат за мерење дебљине леђне сланине 

Клима бокс за чување семена нерастова 

Контејнер за чување семена бикова 

Стерилизатор 

Хирушки сто 

Хирушки рефлектор  
Комплети акушерских и хирушких инструмента 

Комплет за клинички преглед и лечење животиња 

Прибор за узимање материјала за лабораторијска испитивања 

Прибор и опрема за вештачко оплемењивање крмача, 

Прибор и опрема за хигијенско узимање узорака (кесе за једнократну употребу, рукавице, газе, ручни 

фрижидер), 

Опрема за преглед узорака у лабораторији (дигитална вага, бинокуларни фазни електронски микроскоп, 

екстерна грејна плоча, микроскопске плочице, фотоколирометар, микропипете) 

Прибор и опрема  за разређивање узорака, складиштење доза семена и прибор за вештачко осемењавање (водено 

купатило, сталак, кесе, клима бокс појас, катетери) 

Остали ветеринарски прибор 

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА 
Берач кукуруза – SIP ŠEMPETER  

Преса за ваљкасте бале KLAAS – тип –ROLLANТ 350 RC 

Вучени умотач бала са бочним подизним вилама MASCHIO  

GASPARDO' модел 3100S 

Фреза за унутарредну обраду у воћњацима и виноградима RINIJERI' – тип FS 220L' 

Вучена „V“ тањирача CONSUM' – Бечеј - тип COMET VVT 2,8 

Подривач FCR – тип RP 120 

Глатки троделни ношени ваљак ''СИСТЕМ СРБИЈА'' – тип – VGN 530/3 

Садилица кромпира дворедна аутоматска – тип – PLANTER 

Садилица расада дворедна тип – ROZSADA 

Вадилица кромпира једноредна – тип – BULWA 1 

Плуг IMT 750VK' 

Плуг за вађење садница 

Вучени плуг риголер учило 

Раони плуг са точком 

Тањирача – 24 – 61328 

Тањирача TVТ 613' 

Дрљача са 4 крила 

Сетвоспремач IМТ 616' 

Култиватор дворедни 

Трактор IМТ 560 

Трактор RAKOVICA 65 

Трактор ZETOR 7340 

Трактор RAKOVICA R/65' 

Трактор  ZETOR PROKSIMA 100 

Житни комбајн LAVERDA 

Житни комбајн ZMAJ' учило 
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Силокобајн учило SIP' 

Транспортер за кукуруз 

Круњач за кукуруз 

Спирални елеватор за жито 

Елеватор за бале и кукуруз 

Сејалица IMT 634, 23RF 

Сејалица IMT 634,454' 

Расипач минералног ђубрива 

Приколица – растурач чврстог стајњака 

Предњи тракторски утоваривач 

Цистерна за осоку 3500L 

Цистерна за осоку 6000L 

Прскалица 440L 

Атомизер 

Приколица 3/3 

Приколица за фрезу 

Пољопривредна приколица ZMAJ 

Приколица 5/2 FAK 

Приколица Т 750 

Виле за сено и сламу 

Превртач и сакупљач сена 

Ношени распипач минералног ђубрива са два диска 

Мулчер за уситњавање биљних остатака 

Компресор и пнеуматске маказе за резидбу воћа 

Мотокултиватор – GOLDONI 

Једноосовински  мотокултиватор 

Звездасте грабље – сунце 

Ротациона косачица 

Косачица 474Т 

Парковска косачица 

Ротациона тракторска косачица 

Тракторска ротациона ситнилица 
 
Ротациона косачица  

Ротациони растресач-сакупљач сена 

Сило комбајн 

Преса високог притиска PVP 351 

Тифон са топом и кишном рампом 

Задњи крански утоваривач 

Електрична сечка за сламу 

Доставновозило ZASTVA 101 POLI 

Путничко возило ŠKOLDA OKTAVIA  

Машина за сечење сламе 

Тробраздни плуг обртач „Vogel & Noot LM1020“ 

Четворедни међуредни култиватор 

Усисивачи за скупљање лишћа 

Моторне маказе за резање  живе ограде 

Маказе за шишање оваца и коња 

МАШИНСКА И СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА 

Алат и опрема 

 

Сматрамо да су објекти за образовно-васпитни рад одличне дидактичко-техничке опремљености. 
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1.5. УНАПРЕЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА- РЕАЛИЗОВАНЕ 

ИНВЕНСТИЦИЈЕ 

 
АКТИВНОСТ МЕСТО НАЧИН ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Набављена нова наставна 

средства која омогућавају 

примену ИК технологија у 

настави, нова рачунарска 

опрема  

Кабинет 

информатике, 

кабинети и учионице 

за теоретску наставу 

Сопствена средства Током школске 

2018/2019. 

Директор, секретар 

Обезбеђена адекватна 

интернет мрежа као и лаптоп 

рачунари за потребе 

дигитализације и вођење е-

дневника  

Школске зграде, 

учионице 

Сопствена средства Септембар 

2018. 

Директор, секретар 

Набављене  хемикалије и 

лабораторијско посуђе 

Лабораторија Сопствена средства Мај 2019. Директор, секретар 

Набављена опрема и ситан 

инвентар (замена 

венецијанера и тапацирање 

намештаја) 

Дом ученика Сопствена средства 

Средства Министарства 

Током школске 

2018/2019. 

Децембар 

2018. 

Јун 2019. 

Директор, секретар 

Купљене књиге за 

библиотеку 

Библиотека Сопствена средства Током школске 

2018/2019. 

Директор, секретар, 

билиотекар 

Набављени нови алати и 

пољопривредна машина - 

трактор Зетор proxima 100..  

Машинска 

радионица и 

школска економија 

Сопствена средства 

Средства Града Ваљева 

Током 

школске 

2018/2019, јул 

2019. 

Директор, секретар, 

управник економије 

Допуњавање, унос и садња 

биљака  

Школско двориште и  

Ботаничка башта 

лековитог биља 

Сопствена средства Током школске 

2018/2019. 

Директор, секретар, 

управник економије 

Урађен Пројекат за 

производњу безвирусног 

садног материјала и добијена 

грађевинска дозвола за 

изградњу објекта за 

производњу безвирусног 

садног материјала 

Школска економија Пројекти-Фондови 

Буџет РС 

Буџет Града Ваљева 

Сопствена средства 

Током школске 

2018/2019. 

Мај 2019. 

Директор, секретар 

Реконструкција кровних 

покривача   

Школска економија - 

стаја за говеда, 

гаража и 

настрешница 

Сопствена средства Јесен 2018- 

Мај 2019. 

Директор, секретар, 

управник економије 

Омеђавање парцеле  Парцела у 

Попучкама 

Сопствена средства Мај 2019. Директор, секретар, 

управник економије 

Молерско- фарбарски 

радови 

Школске  зграде,  

дом  ученика 

Сопствена средства 

Средства Града Ваљева 

Јул 2019. Директор, секретар 

 

 

 

 
1.6. РАД ШКОЛСКЕ ЕКОНОМИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

    Поред све тежих климатских услова ( поплаве, суше, град...) , радови на школској економији у току 

јесени 2018.и пролећа,као  и лета 2019. године успешно су обављени. Сваки погодан тренутак, коришћен 

је како би  све било завршено у оптималном року, и како би се задржао принос који је оствариван годинама 

уназад.  

     Школска економија се простире на  око  60 ха обрадивог земљишта са ратарско-повртарском,воћарско-

виноградарском, сточарском и цвећарском производњом, скоро 100 година служи успешној обуци 

ученика различитих профила.Повећањем обима и асортимана  производње, унапређивањем расног састава 

у сточарству, као и иновацијама у домену технике и технологије, данас са пуним правом можемо рећи да 

је школска економија  најбоља у Србији.  
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    Обука ученика на школској економији се одвија по гранама: ратарско-повртарским, воћарско-

виноградарским, сточарским, у хортикултури и механизацији. Практична настава,  која се изводи 

свакодневно, омогућава ученицима да практично примене оно што су научили у настави. 

     Ратарска производња, по свом обиму, структури и сложености, представља најзначајнији сектор. Због 

тога, на школској економији, највеће земљишне површине заузимају управо ратарске културе око 80%.  

     Почетком  септембра спремљена је кукурузна силажа, од преко 300 тона одличног квалитета и високе 

хранљиве вредности. Затим је обран кукуруз, на површини од око 12 хектара,  који је потом скадиштен у 

чардак,таван и гаражу. Принос кукуруза је  био рекордан преко 10 тона по хектару. У току јесени је 

извршена припрема земљишта за сетву, као и сетва озимих усева у оптималном року. Јечам је посејан на 

површини од око 2,5 хектара, тритикале на 7 хектара, грашак за сточну исхрану на  2,5 хектара и зоб на 

површини 1,5 хектара. Преостале обрадиве површине узоране су у току јесени и зиме. 

     У току пролећа посејан је кукуруз на површини од 20 хектара ( НС  и ЗП хибриди из фао групе зрења 

300, 500 и 600 ) и луцерка на 2,5 хектара. И поред кишовитог пролећа покошени и балирани су на време, 

сточни грашак и луцерка. На површини од 11  ха, у току лета, завршена је жетва јечма, тритикалеа и овса, 

при чему су остварени одлични  приноси и поред лоших временских услова. Након тога, завршено је 

балирање и складиштење сламе. Луцерка је кошена и балирана  пет пута, при чему је оставрен добар 

квалитет сена и висок принос.  

           Повртарска производња, која се одвија на школској економији, намењена је потребама наставе, 

исхрани ученика у Дому, као и комерцијалном пласману. У производњи поврћа, примењене су нове 

еколошке технологије гајења, са циљем производње здравог поврћа уз очување животне средине. 

Комбинацијом производње на отвореном пољу и заштићеном простору, организована је целогодишња 

производња, чиме је обезбеђена довољна количина поврћа. Повртарска производња на школској 

економији је заступљена на површини око 4 хектара, са тенденцијом сталног проширења. У пластеницима 

се производи расада парадајза, око15 000 струка хибрида ’’Биг Биф’’, ’’Амати’’, ’’Оптима’’, „ Вива“, „ 

Берно“, ’’Маратон’’и други високо приносни хибриди , затим паприке 16 000 струка, и то ’’Слоново уво’’, 

’’Црвени длан’’, ’’Бели калвил’’, „Мишина“, „Мадона“, ’’Бабура’’, као и паприка за гајење у заштићеном 

простору „ Беладона“ и др.... Зелене салате  се произведе око 3000, краставаца  и корнишона  око 3000 

струка, плавог патлиџана око 500. Почетком апила се у пластеницима расађује парадајз и краставац, у 

августу корнишон, а у октобру зелена салата.  

      Циљ нам је да сваке  године уводимо нове хибриде и сорте поврћа који имају екстра квалитет као и 

висок  принос. 

       На отвореном пољу производимо: боранију, пасуљ, грашак, шаргарепу. цвеклу, роткву, кромпир, црни 

и бели лук, паприку, купус, плави патлиџан...  

Воћарско-виноградарска производња у току ове школске године била је веома успешна у погледу 

стварања здравог, квалитетног и сертификованог садног материјала, калем пупољака, воћних плодова, 

љуте ракије, грожђа, вина и лозних подлога, а све то захваљујући посвећености и труду ученика и 

наставника и њиховом настојању да напредују и усаврше се у овој производњи. 

У воћном расаднику, родним засадима и школском винограду гаји се јабучасто, коштичаво и 

јагодасто воће и винова лоза. У циљу побољшања квалитета производње и унапређивања ученичког знања 

у овим засадима примењују се најсавременије методе и технике производње. чиме се обогаћује и 

осавремњује знање ученика.  

У матичњаку вегетативих воћних подлога током 2018. скинуто је и посађено више од 6500 

вегетативних подлога јабуке и дуње; генеративних подлога џанарике, магриве и дивље крушке има 10000 

и заједно су посађени у растилу, где ћемо их крајем августа окалемити. 

Родни засад шљиве у Лисом пољу у Забрдици  простире се на 3,5 хектара и у пуној је родности. У 

њему су заступљене водеће сорте шљиве: стенлеј, чачанска родна и чачанска лепотица. Део рода свеже 

шљиве убране током 2018. испоручен је раније уговореним купцима, док је остатак коришћен за прераду 

– за производњу ракије и џемова. 

Расадничарска производња је важан део воћарске производње. Очекујемо да у току вегетације 

произведемо, а у јесен повадимо и купцима испоручимо преко 10000 воћних садница различитих сорти: 

јабуке (будимка, кожара, грени смит, ајдаред, џерзимек, јонаголд, мелроз, ричаред, златни делишес, 

колачара, крстовача, румено вретено, ђердан, муцу, камспур, мич гала), крушке (јунска лепотица, јунско 

злато, калуђерка, бутира, санта марија, виљамовка, боскова бочица, абате фетел), дуње (лесковачка, 

врањска, шампион), мушмула (домаћа), кајсија (мађарска најбоља, амброзија, роксана, новосадска 

касноцветна), брескве (ред хевен, елберта  и кардинал), трешње (лионска рана, дроганова жута, 

хеделфингерова), вишње (келерис 16), мареле  (шпанска марела, краљица хортензија). 
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У матичном засаду за репродукцију произведено је више од 15000 здравих, сортно чистих и 

квалитетних калем пупољака. Одређени број калем пупољака је употребљен за сопствену производњу, а 

један део је продат на тржишту нашим сталним купцима. 

Нови родни засад у кругу школе на око 0,5 хектара пример је модерог воћног засада са 

противградном мрежом и системом за наводњавање кап по кап. У овом засаду гајимо: крушку (виљамова, 

боскова бочица, хардијева масловка, калуђерка), јабуку (грени смит, рајндерс, црвени делишес), дуњу 

(лесковачка и врањска), бресква (крестхевен), вишњу (келерис 16) и трешњу (бурлат и санбрст). 

Огледни воћни засад, у ком узгајамо шљиве, трешње и вишње,  обогаћен је новим сортама јабуке 

– челенџер, супер чиф, камспур, окалемљеним на подлоге  М-9 и М-26  и новим сортама кајсије – мађарска 

најбоља и роксана, окалемљеним на џанарику. Од ове године и овај засад је покривен противградном 

мрежом. 

Колекциони засад јагодастог воћа простире се на површини од 10 ари и у њему гајимо  малину 

(сорте виламет, микер, ваљевка, градина, полка, версај, ерика, отем билст, молинг промис, глен емпл, зева 

и фертоди заматош); купину (сорте чачанска бестрна, лох нес, трипл краун, деликадо); боровницу (сорте 

блу кроп, драпер, дјук); жуту, црну и црвену рибизлу (бели бисер, титанија и ролана), и аронију. Под 

фолијом се гаје две сорте јагоде – зенга зенгана и румба. Плодове овог засада прерађујемо или  продајемо 

у свежем стању. 

Школски виноград чини 300 чокота различитих сорти, винских и стоних. Од винских сорти су 

заступљене: вранац, прокупац, каберне совињон и шардоне, а од стоних: демир капија, београдска рана, 

београдска бесемена, кармен, ласта, кардинал, афус али, мускат хамбург, мускат италија и молдова. У 

оквиру практичне наставе из виноградарства ученици имају могућност да на живим примерима савладају 

основе ампелотехнике и ампелографије.  

У оквиру сточарске производње на школској економији заступљене су следеће гране: 

говедарство, свињарство, овчарство, козарство, живинарство, коњарство и пчеларство као и 

егзотичне животиње које се гаје у циљу афирмације и упознавања будућих и садашњих ђака са 

животињама које нису карактеристиче за наше подручје. 

Због специфичности производње све гране захтевају посебну пажњу у погледу исхране, здраствене 

неге грла и практичне обуке ученика . 

Говедарство У стаји за говеда су смештена грла за високу производњу млека, Сименталаске и 

Холштајн - фризијске расе, четрнаест музних грла са припадајућим категоријама ( телад, јунад ). Женска 

телад се остављају за приплод и ремонт сопственог запата, а мушка телад  за продају. Велику пажњу 

посвећујемо повећању количине млека,  здравственој и хигијенској исправности млека јер се велики део 

користи за сопствене потребе у дому ученика, а један део прве класе предајемо млекари А.Д.„ИМЛЕК“ са 

којом имамо дугогодишњу сарадњу. У селекцијском раду настављена је сарадња са Центром за вештачко 

осемењавање  из Велике Плане,  тако да приликом вештачког осемењавања користимо семе елитних 

бикова. Стручно-саветодавну и професионалну сарадњу у производњи млека, одржавању апарата за мужу 

у говедарству оствараујемо са еминентном немачком фирмом GEA Westfalia.  Успех у селекцији и 

одгајивању потврђују редовно присуство на Изложби говеда Сименталске расе у Лајковцу, а све као 

резултат тешког рада ученика и наставника на сточарству. 

Свињарство  У објекту свињарства гајимо Норвешког ландраса, расу свиња која је показала 

одличне резултате у производњи, велики број опрашених прасади и велики број залучених прасади по 

крмачи годишње као и у тову. Карактерише их мала конверзија хране, брз и квалитетан прираст. У објекту 

се налази 25 приплодних крмача и назимица са припадајућим категортијама. За вештачко осемењавање 

користимо семе добијено од сопствених нераста, а прегледано и припремљено за употребу у сопственој 

лабораторијиу којој се ђаци обучавају за узимање и припрему доза семена за осемењавање крмача.  

Овчарство  Запат овац броји 25 грла расе Виртемберг, уматичена грла остварује високу 

производњу јагњади за тов и приплод. Сви технолошки процеси у овчарству обављају ученици на 

практичној настави у циљу што кавлитеније обуке и спремности за сопствену производњу на својим 

газдинствима. 

Живинарство Јато кока носиља броји 200 хибрида ISA Brown. Произведена јаја иду за продају 

трећим лицима, а део и у дом ученика за исхрану. Висока носивост и квалитет јаја одлика су ових 

линијских хибрида. Обуком, ученици стичу практиче вештине у живинарству које могу применити на 

газдинствима и фармама.  

Коњарство.  У штали се налази пастув расе Енглески полукрвни коњ као поклон коњичког клуба 

Весник из Ченеја у циљу обуке ученика из спортског коњарства и исхране и неге коња. Елитно грло већ 

годинама са поносом краси нашу коњушницу а велики број ученика има прилику да се по први пут 

сусртетне са коњем и тако обучи за рад са коњима. Поред овог елитног грла налзи се и пони кобила која 

представља украс нашег школског дворишта. 
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Козарство.  Карактеристичне патуљасте козе са подмлатком и маснотртичне овце са подмлатком украс су 

нашег дворишта. 

Пчеларство. У срадњи са Швајцарском агенцијом за развој и Регионалне развојне агнеције Подриње, 

Подгорине и Рађевине  а у оквиру пројекта „ Унапређење производње и квалитета меда у Мачванском и Колубарском 

округу“ нашој шоколи је донирано 10 кошница са друштвима у циљу обуке ученика о гајењу пчела и производњи 

меда као и о унапређењу пчеларства. 

            На школској економији се налази пар јелена лопатара и ове године смо са поносом добили теле као прави дар 

природе и доказ аклиматизације овог пара прелепих јелена код нас у школи. Прелепа срна овог лета постала је мајка 

малог ланета које мами осмехе свих који успеју да га нађу испод крошњи четинара. 

Пар берберских оваца, као и породица лама са  подмлатком пркосно улепшавају нашу школску економију 

заједно са женком муфлона и њеним јагњетом. 

            Спремање концентрованих смеша за све категорије домаћих животиња које се гаје у оквиру говедарске 

производње обавља се у нашем млину, од сопствених житарица по таблицама предвиђеним за дату категорију. На 

тај начин смањујемо трошкове производње, а  предност је што ученици имају прилику да стекну обуку у спремању 

концентрованих смеша и да савладају технолошки процес производње 

За исхрану користимо  кабаста хранива: сено, силажу, сенажу и др. од биљних култура са наших ораница.  

Целокупна призводња на свим гранама сточарства има за циљ да ученицима у потпуности омогући 

квалитетан практичан рад, њихову обуку у производњи, исхрани домаћих животиња, контроли производности,  нези 

животиња и да стечена теоретска и практична знања примене на својим газдинствима. 

           Механизација, као саставни део савремене пољопривредне производње, представља јако важан фактор за брзо 

обављање агротехничких операција, које задњих година намећу климатски у слови. 

          Као што је пракса, већ дужи низ година, у току ове године вршено је редовно одржавање механизације, 

изградња објеката за смештај машина, као и њено обнављање. 

           Из сопствених средстава у току 2018/19. године набављен је ношени сило-комбајн марке „СИП“ и тиме 

осигурана припрема силаже у оптималном агротехничком року. Машина је набављена у складу са производним 

потребама школе и потребама обуке ученика. 

          Хортикултура је смер који за циљ има да улепшава и одржава школско двориште. Као и сваке године па тако 

и ове суочили смо се са разним изазовима у производњи цветница и одржавању постојећег зеленила. У нашим 

пластеницима смо ове године произвели расад једногодишњих и двогодишњих цветних врста. Средином лета 

прошле године посејано је око 2.000 двогодишње цветне врсте “дан и ноћ“ која је на јесен посађена у школском 

парку. Са доласком пролећа ове врсте замењене су једногодишњим цветним врстама као што су: салвија, алисум, 

винка, импатиенс, пркос, које смо од фебруара месеца неговали у нашем пластенику..  

      Настављена је  сарадња са Институтом за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић” из Београда у циљу 

оплемењавања школске Ботаничке баште. Ендемске врсте са подручја Подрињско Ваљевских планина употпуниле 

су биљно царство наше ботаничке баште ове године. У плану је и уношење нових биљних врста  са осталих 

планинских масива Србије, Црне Горе и Северне Македоније. Свака нова биљна врста се уноси у електронску базу 

података и има сет пратећих података. У току је дигитализација ботаничке баште.   

 

 

2.КАДРОВСКИ УСЛОВИ  
 Школа је испунила потребне услове стручног кадра по нормативу за I,II,III и IV разред по новом плану средњег образовања. 

 

2.1 Наставници и стручни сарадници 

Табеларни приказ наставног кадра који је реализовао наставни програм на одређено време: 
Предмет Пун фонд Непотпун Укупно 

Православна веронаука 100%  100% 

Српски језик и књижевност 
 

10% 10% 

Немачки језик                                         
 

20% 20% 

Енглески језик 100% 20% 120% 

Рачунарство и информатика 
 

20% 20% 

Физичко васпитање 
 

15% 15% 

Социологија са правима грађана 
 

20% 20% 

Историја 
 

10% 10% 

Музичка уметност 
 

5% 5% 

Ликовна култура 
 

5% 5% 

Група предмета пољопривредне технике 100%+100%  200% 

Група предмета пољопривредне струке 100%  100% 

Група предмета пољ. струке-практична настава 100%+100%+100%+100%  400% 

Група предмета ветеринарске струке 100%+100%  200% 

Група предмета струке хортикултуре 100%+100% 
 

200% 

Група предмета прехрамбене струке 
 

75% 75% 

Помоћни наставник-пекар 100% 
 

100% 
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2.2.  Структура запослених радника за школску 2018/2019.годину 
Систематизована радна места на бази часова рада у школској 2018/2019. години 

Ред. 

бр. 

Врста посла и степен 

стручности 

Основна 

и први 

степен 

Други 

степен 

Трећи 

степен 

Четврти 

степен 

Пети 

степен 

Виша 

школа 

VI  

Факултет 

VII 

степен 

Једногодишња 

специјализација 

Двогодишња 

специјализација 

Магистратур 

VII-2 степен 

Докторат 

VIII 

степен 

Број радника 

укупно 

1. Директор школе       1     1 

2. Помоћник директора       0,50     0,50 

3. Помоћник директора 

у установи стандарда 
      1     1 

4. Наставник/професор       21,10   1  22,10 

5. Наставник/професор 
одељењски  

старешина 

      23 1    24 

6. Организатор 

практичне наставе 
      1     1 

7. Наставник практ. 

наставе 
     1 1     2 

8. Помоћни 

наст.(сарадник у 
настави) 

   5        5 

9. Помоћни 

наст.практичне 
наставе и вежби за 

образ. профил пекар  

(сопствена средства) 

  1 
 

       1 

10. Стручни 

сарадник(педагог, 

психолог) 

      2     2 

11. Васпитач у дому 
ученика 

      5     5 

12. Библиотекар-

медијатекар 
      1     1 

13. Радник у школској 
радионици  

2  2 1        5 

14. Секретар школе       1     1 

15. Шеф рачуноводства          1  1 

16. Референт за 

финансијско-
рачуноводствене 

послове, одржавање 

рачунара 

   3        3 

17. Референт за 

прав.,кадров. и 

административне 
послове (сопствена 

средства) 

   0,5        0,5 

18. Касир (споствена 

средства) 
   1        1 

19. Благајник    0,5        0,5 

20. Кувар посластичар   2         2 

21. Помоћни кувар  
 

2         2 

22. Домар мајстор 
одржавања 

 1 1         2 

23. Радник обезбеђења 

без оружја 
 2          2 

24. Техничар одржавања 

одеће 
 

 
1         1 

25. Возач-руковалац 

пољ.машина и возила 
  2 

 
       2 

26. Магационер/економ   2 1        3 

27. Помоћни 

радник/спремачица 

10,50           10,50 

 УКУПНО 

РАДНИКА 
12,50 3 13 12  1 57,6 1  2  102,10 
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3. УЧЕНИЦИ 
У школској 2018/2019. години уписано је 24 одељења. Највеће  одељење је бројило 31 ученика, а 

најмање одељење 17 ученика. 

 Настава се изводила у две смене и смене су се смењивале недељно. У једној смени је реализована 

настава за први и трећи разред (13 одељења), а у другој смени за други и четврти разред (11 одељења). 

 3.1 Подручја рада и образовни профили : 

Образовни 

профил 

Разред I Разред II Разред III Разред IV Укупно 

бр.о бр.у бр.о бр.у бр.о бр.у бр.о бр.у бр.о. бр.у. 

Пољопривредни 

техничар 
2 55 2 58 2 52 2 42 8 207 

Техничар 

хортикултуре 
1 26 1 26 1 24 1 28 4 104 

Руковалац-механ 

пољ.технике 
1/2 11 1/2 12 1/2 11 -  1+1/2 34 

Ветеринарски 

техничар 
1 27 1 30 1 29 1 30 4 116 

Прехрамбени 

техничар 
1 28 1 30 1 31 1 28 4 117 

Пекар 1/2 15 1/2 13   - - 1 28 

Месар 1 27 - - 1/2 14 -  1+1/2 41 

Свега  7 189 6 169 6 161 5 128 24 647 

 

 

 

3.2. Ванредни ученици  
 

 

Разред 

 

 

ЗАНИМАЊЕ - IV степен 

 

ЗАНИМАЊЕ - III СТЕПЕН 

 П
о

љ
о

п
р

и
в
р
ед

н
и

 

те
х

н
и

ч
ар

 

Т
ех

н
и

ч
ар

 

х
о

р
ти

к
у

л
ту

р
е 

 В
ет

ер
и

н
ар

ск
и

 

те
х

н
и

ч
ар

 

П
р

ех
р

ам
б

ен
и

 

те
х

н
и

ч
ар

 

Р
у

к
о

в
ал

ац
-

м
ех

ан
ар

 

п
о

љ
о

п
р

и
в
р

ед
н

е 

те
њ

х
н

и
к
е 

М
ес

ар
 

П
ек

ар
 

У
К

У
П

Н
О

 
I 1 

 
  1  2 4 

II 1       1 

III 1 2    3  6 

IV 3 1 1     5 

СВЕГА 6 3 1  1 3 2 16 

 
3.3.Структура ученика у дому на крају школске 2018/2019. године 
Структура ученика према полу 

 пол број ученика % 

1. мушки 56 54,4 

2. женски 47 45,6 

укупно 103 100 
 

Структура ученика према разреду и полу 

разред дечаци девојчице број ученика 

I 21 13 34 

II 18 13 31 

III 11 9 20 

IV 6 12 18 

укупно 56 47 103 
 



 

17 

 

Структура ученика по васпитним групама 

 група дечаци девојчице број ученика 

1. I 13 9 22 

2. II 13 9 22 

3. III 13 8 21 

4. IV 11 9 20 

5. V 6 12 18 

          укупно 56 47 103 
 

Образовни статус ученика 
Структура ученика према разреду и степену образовања 

Разред Степен образовања Укупно 

III степен IVстепен 

I  4 30 34 

II 3 28 31 

III 2 18 20 

IV / 18 18 

Укупно 9 94 103 
 

Средина из које ученик долази 
 место-општина број ученика 

1. Ваљево 25 

2. Осечина 19 

3. Мионица 6 

4. Љубовија 9 

5. Уб 14 

6. Лозница 3 

7. Лајковац 6 

8. Владимирци 1 

9. Коцељева 3 

10. Крупањ 2 

11. Лазаревац 7 

12. Љиг 5 

13. Београд, Чукарица 1 

14. Косјерић 1 

15. Пријепоље 1 

Укупно: 103 
  

Социјални статус родитеља 

 

 статус-степен образовања број 

1. основна школа 86 

2. III степен 59 

3. IV степен 50 

4. VI степен 2 

5. VIIстепен 2 

 
 

Дефицијентност породица ученика 
 структура породице број ученика 

1. потпуна породица 90 

2. без једног родитеља 6 

3. без оба родитеља 2 

4. разведени родитељи 5 

Укупно: 103 

 

Укупан број ученика који су напустили Дом у току године......5......... 

 статус-занимања број 

1. пољопривредници 56 

2. пензионери 4 

3. незапослени 85 

4. запослени 54 
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4.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.години 
Школске 2017/2018. Године Развојни план школе усвојен је на период од 2017/18 до 2021/22. год. Развојни циљеви 

усмерени су на подизање квалитета наставног процеса кроз активне методе наставе, различите врсте мотивације и 

набавку савремених наставних средстава, као и адаптацију постојећих објеката.  

 

Област квалитета: Школски програм и Годишњи план рада 

Развојни циљ: 
Школски програм и развојни план су 

у складу  са потребама и условима 

рада Школе. 

 

Критеријум успеха: 

Школски програм и Рзавојни план школе у 

складу са законским прописима 

Задаци: Критеријум успеха 

за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

1.Задатак : 

Одржавање 

усклађености 

школског програма 

и годишњег плана 

рада са прописима 

Школски програм и 

годишњи план рада су у 

потпуности усклађени 

са законима и 

прописима 

Школски програм је у 

потпуности усаглашен 

са наставним плановима 

и програмима 

➢ Усклађен школски 

програм и годишњи плана 

рада са изменама закона и 

прописа 

 

 

 

√ 

 

 

 

100% 

 

 

2.Задатак: 

Одржавање 

усклађености 

школског програма 

и годишњег плана 

рада 

Школски програм, 

Годишњи план рада и 

Развојни план школе су 

међусобно усклађени 

Наставни планови и 

програми међусобно 

сродних предмета су 

садржајно и временски 

усклађени 

➢ Уграђен  акциони план 

Развојног плана школе за 

текућу годину,као и  

структурни елеменати 

школског програма у 

Годишњи план рада 

➢ Садржајно и временско 

усклађен програм 

наставних предмета у 

оквиру појединих 

стручних већа 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

100% 

 

 

40% 

Преноси 

се у 

следећу 

годину 

 

Закључак актива за Развојно планирање : 

 У школској 2018/2019.  у потпуности су реализоване активности које се односе на усклађивање докумената са 

изменама Закона о основама образовања и васпитања.. Делимично су остварене активности које се односе на 

временску и садржајну усклађеност наставних планова и програма из различитих предмета током одређених разреда 

кроз заједничке састанке стручних већа. 

 

Област квалитета: Настава и учење 

Развојни циљ: 

Јачање компетенција наставника и 

васпитача у циљу подизања квалитета 

образовно-васпитног рада. 

 

Критеријум успеха: 

60% наставника који су присуствовали 

семинарима користе новостечена знања у 

наставном процесу 

 

Задаци: 

 

Критеријум успеха 

за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

1.Задатак: 

Стално стручно 

усавршавање 

наставног кадра у 

школи 

-10 наставника током 

једне школске године 

реализује огледне 

часове којима 

демонстрира 

интегрисани приступ 

настави 

-Током школске године 

један тим шаље рад на 

конкурс 

➢ 5наставника одржало5 

угледних часова са 

интегрисаним приступом  

➢ Један наставник послао 

рад на конкурс Сабора 

учитеља 

➢ Дискутовано и 

анализирана искуства са 

стручних усавршавања на 

састанцима стручних већа 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

50% 

 

 

 

100% 

 

100% 

100% 
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-У свим стручним 

већима вршена је 

анализа- дискусија бар 

једном током године 

-У свим стручним 

већима бар један члан је 

излагао савладан 

програм једном током 

године 

➢ Преко 20 наставника 

излагало је о савладаном 

програму стручног 

усавршавања на 

састанцима Стручног већа 

 

 

2.Задатак: 

Стално стручно 

усавршавање 

наставника ван 

установе. 

-Један члан стручног 

већа је стекао 

сертификат програма и 

презентовао стечена 

знања на састанку 

стручног већа 

Реализовани  програми стручног 

усавршавања: 
-Интеркултурално образовање као 
инструмент јачања социјалне кохезије у 
школској средини:приступи, методе, 
технике 

-Активно учење 1.базични и 2.напредни 

ниво 
-Обука о стандардима постигнућа у 
средњем образовању 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

3.Задатак: 

Активна практична 

примена 

новостечених 

знања и вештина у 

припреми  наставе 

Минимум један члан 

стручног већа је 

предвидео најмање 5 

часова са активним 

методама наставе 

➢ У наставним плановима и 

програмима предвиђене 

савремене наставне 

методе 

 

 

√ 

 

 

 

100% 

 

 

4.Задатак: 

Применити у 

наставном процесу 

знања стечена на 

семинарима 

-Сви  угледни и огледни 

часови предвиђени 

Годишњим планом рада 

су реализовани и на 

њима је јасно уочен 

активан приступ 

настави 

-Минимум један 

наставник током године 

учествује на конкурсу 

➢ Реализовано 4 угледна 

часа  

➢ Један наставник  

учествовао  на конкурсу  

Сабор учитеља 

√ 

 

 

√ 

 

80% 

 

100% 

 

 

5.Задатак: 

Оспособити 

наставни кадар за 

примену 

савремених метода 

и иновативних 

облика рада 

Формиран тим који у 

континуитету прати 

процес наставе 

➢ Дефинисанипоказатељи 

успешности запраћење и 

евалуацијунаставе 

(анализа педагошко 

инструктивног увида) 

 

√ 

 

100% 

6.Задатак: 

Савремене методе 

и иновативни 

облике  рада  

инплементирати  у 

образовно- 

васпитни рад 

Више од 70% 

наставника примењује 

иновативне методе и 

облике рада 

➢ Реализовани часови на 

којима су присутне 

иновативне методе код 

45% наставника 

 

√ 

 

 

60% 

7.Задатак: 

Наставни кадар 

користи 

информационо-

комуникационе 

технологије  за 

неформално и 

информално 

образовање 

-60 % наставника који 

поседују сертификат 

семинара за коришћење 

ИК технологија  

реализује искуства у 

пракси 

-20% наставника 

користи интернет као 

извор информација за 

своје стручно 

усавршавање 

-У периоду од 5 година 

10 наставника поседује 

сертификат са 

електронских семинара 

➢ 10 наставника се 

усавршавало путем 

електронских семинара 

➢ На састанцима Стручног 

већа 10 наставника  

презентовало садржаје са 

интернета 

➢ Извршена обука 

наставника у сарадњи са 

Министарством 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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8.Задатак: 

Наставни кадар 

користи ИК 

технологије за 

планирање, 

припремање и 

реализацију 

наставе. 

-10 наставника је 

реализовало часове 

пројект методом 

-10 наставника поседује 

електронски портфолио 

➢ 17 наставника је 

реализовало часове 

пројект методом 

➢ Преко 80% наставника 

користи ИКТ у настави 

√ 

 

 

 

√ 

 

100% 

 

 

100% 

 

Закључак актива за Развојно планирање : 

У школској 2018/2019. год велики број активности је у потпуности реализован, тако да треба осмислити нове 

активности које ће се односити на одржавање ефеката. Одржан је довољан број угледних часова и иновативних 

активности.  

 

Област квалитета: Настава и учење 

Развојни циљ: 

Развијање мотивације за учење. 

 

Критеријум успеха: 

15% ученика је укључено у рад секција и њихов рад 

се промовише 

Задаци: 

 

Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

1.Задатак: 

Укључити ученике 

у ваннаставне 

активности чиме је 

омогућено да 

ученици 

испољесвоја 

интересовања и 

потребе иостваре 

висок степен 

мотивисаностии 

социјалне 

одговорности 

засопствено 

напредовање 

.Извештај 

наставника 

задужених за 

ваннаставне 

активности 

.Чланови секција 

припремају 

текстове за 

школски лист о 

свом раду 

-Организовање и 

реализација јавних 

часова 

 

➢ Утврђен тачан броја ученика 

који су укључени у ваннаставне 

активности 

➢ Промовисан рада секција у 

школском часопису  и 

Годишњаку, Монографији и 

филму 

➢ Промовисан рад секције кроз 

јавне часове и изложбе 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

2.Задатак: 

Одржати  број 

секција. 

-реформисан рад  

секција 

➢ Све секције у школи раде √ 100% 

 

 

3.Задатак: 

Обучити 

наставнике за 

различите технике 

учења на часу 

40% наставника 

наводи у 

припремама и 

реализује у настави 

различите технике 

учења 

➢ У припремама и оперативним 

плановима 15 наставника је 

назначено које технике учења 

користе на часу 

 

√ 

 

 

 

 

50% 

 

 

4.Задатак: 

Наставници  уче 

ученике 

различитим 

техникама учења 

на часу 

Сви наставници 

који су планом 

предвидели 

реализују 

активности на часу 

➢ 15 наставници реализује часове 

на којима се ученици 

оспособљавају за примену 

различитих техника учења 

 

√ 

 

 

50% 

 

 

5.Задатак: 

Наставници 

континуирано 

прате напредовање 

ученика 

Сви наставници 

имају форму којом 

прате напредовање 

60% наставника 

континуирано 

прати напредовање 

ученика 

➢ Израђена форма за праћење 

напредовања ученика 

➢ 50 наставника користи и 

формативно и сумативно 

оцењеивање 

➢ Наставници воде сопствене листе 

напредовања, белешке 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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Закључак актива за Развојно планирање : 

Наставници су обучени за коришћење ИКТ технологија  и примењују их у настави. У школи постоји 5 комплета 

(пројектор, лаптоп) који наставници свакодневно користе. Напредовање ученика наставници прате у сопственим 

белешкама. Секције интензивно раде и радови ученика се промовишу на различите начине. Педагошко-

инструктивним радом утврђено је да у наставном процесу наставници указују ученицима на различите технике 

учења и уче их како да процењују сопствени напредак, али не постоји адекватна документација за све наставнике.  

 

Област квалитета: Настава и учење 

Развојни циљ:Школа континуирано 

доприноси већој успешности ученика 

и остваривању образовних стандарда 

кроз унапређивање праћења и 

процењивања у настави 

 

Критеријум успеха: 

80% ученика остварује исти успех на завршном и 

матурском испиту као и током школовања 

Задаци: 

 

Критеријум успеха 

за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

1.Задатак: 

Израдити 

јединствене  

критеријуме 

оцењивања на 

нивоу стручних 

већа 

-Израђени јединствени 

критеријуми оцењивања 

-Сви наставници су 

упознали ученике са 

јединственим 

критеријумима за оцену  

 

➢ Израда јединствених 

критеријума оцењивања 

за предмете на нивоу 

стручних већа 

➢ Ученици  су упознсти са 

критеријумима 

оцењивања што потврђује 

анкета 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

2.Задатак: 

Тестове знања 

прилагодити 

завршним 

тестовима 

-Реализоване обуке 

-Сви часови припремне 

наставе су реализовани 

 

➢ Организована припремна 

наставе за завршне и 

матурске испите током 

три недеље 

➢ Сви наставници 

укључени у реализацију 

матурских и завршних 

испита присуствовали 

свим организованим 

обукама 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

Закључак актива за Развојно планирање : 

Извештаја о Самовредновању области постигнућа ученика потврђује усаглашеност оцена са резултатима на 

матурском и завршном испиту.Активности ка остваривању овог циља настављају се током сваке школске године. 
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Област квалитета: Постигнућа ученика 

Развојни циљ: Школа континуирано 

доприноси већој успешности ученики 

Критеријум успеха: 

успех је сваке школске године бољи  или исти 

Задаци: 

 

Критеријум 

успеха за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

1.задатак: 

Континуирано праћење 

постигнућа ученика 

-Анализа резултата на 

нивоугенерације 

-Велки проценат 

матуранатаје уписао 

жељене факултете 

-Ученици учествују и 

постижу добре 

резлтате насвим 

нивоима такмичењима 

-Документација је 

ажурна, а 

извештавање о 

резултатима 

је континуирано и 

служи као 

додатни вид 

мотивацијепостигнућа 

осталих ученика 

➢ Анализа уписне 

документације:Преко 

70% ученика уписује 

нашу школу по првој 

жељи 

➢ 40%матураната 

наставља школовање, 

од чега 80% на 

жељеним факултетима 

➢  Праћење постинућа 

ученика на 

такмичењима 

➢ Анализа постигнућа и 

израда пропратне 

документација 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

2.Задатак: 

Направити систем јавне 

промоције ученика који 

постижу  резултате у 

наставним и 

ваннаставнимактивностима. 

-постављене 

биографије ученика 

који остварују успех 

-промоција свих 

ученика који остварују 

успех 

 

➢ Кратеке биографије 

ученика и постављене 

на фејсбук страну 

Библиотека школе; 
➢ Промоција 

талентованих ученика 

кроз изложбе, школски 

лист, конференција за 

штампу 

➢ Свечана додела награда 

ученицима  

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

3.Задатак: 

Смањење броја ученика 

који су напустили 

школовање 

-реализоване све 

активности у 

адаптацији ученика 

-позитиван ефекат 

допунске и додатне 

наставе 

➢ Рад на адаптацији на 

школске и домске 

услове живота кроз 

радионице, разговоре, 

сарадњу са 

родитељима 

➢ Анализа ефеката 

допунске и додатне 

наставе 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

Закључак актива за Развојно планирање : 

Активности предвиђене у школској  2018/2019.год,. су у потпуности реализоване .Односе  се на прикупљање и 

анализу информација о постигнућима ученика, као и  промоција постигнућа кроз различите врсте оглашавања. 

Пролазност успеха  ученика на крају школске 2018/2019.год је већа у односу на предходну годину, за  0,01%. 
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Област квалитета:Подршка ученицима 

Развојни циљ: 
У школи функционише систем 

пружања подршке  ученицима , 

ученицима из осетљивих група  уз 

подстицање личног, 

професионалног и социјалног 

развоја 

Критеријум успеха: 

код 40% ученика подстакнут је лични, социјални и 

професионални развој 

Задаци: 

 

Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности  Активност реализована Задатак 

остварен 

у % 

1.задатак: 

 

Подстицање и 

развијање 

социјалних 

вештина 

кодученика за 

конструктивн

о решавење 

проблема, 

толерантно 

понашање, 

ненасилну 

комуникацију, 

солидарност, 

развијање 

другарства и 

сл.. 

-.Одељењске 

старешине упознате 

са 

инструментом и 

методологијом 

-Утврђен социјални 

статус свих 

ученика 

-Формирани 

досијеи ученика 

-направљени 

планови подршке  

-Током школске 

године реализоване 

су три радионице са 

овом темом у 

сваком одељењу. 

➢ -Анкетирани  

ученици првог 

разреда  

➢ Формирани 

досијеи ученика и 

обављан 

саветодавни рад са 

ученицима којима 

је потребна помоћ  

➢ Обављени 

разговори са 

одељењским 

старешинама, 

предметним 

наставницима и 

ученицима 

Реализовано 10 радионица 

на часовима одељењске 

заједнице и 15 у дому 

ученика 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

2.Задатак: 

Подршка 

личном и 

социјалном 

развоју 

ученика 

 

-40% ученика је 

укључено у 

хуманитарне 

акције, а сви 

ученици су 

укључени у ДКР 

-60 % ученика је 

заинтересована за 

неку ваннаставну 

активност 

илиучествује у раду 

неке секције 

Остварена сарадња 

са Дечјим 

диспанзером, 

саветовалиштем 

замладе,  Центром 

за социјални 

рад, МУП-ом, 

Црвеним крстом... 

-Број реализовних 

културних, 

музичких, 

спортских и 

сличнихманифеста

ција на годишњем 

нивоу 

➢ Омогућена 

укљученост 

ученика 

ухуманитарни и 

друштвено-

корисни рад 

(неговање 

вршњачке 

помоћи): 
-Спроведене акције добровољног 

давања крви у сарадњи са 
Црвеним крстом Ваљево и 

Институтом за трансфузију 

Београд 
-Чланови ученичког парламента 

предали новогодишње пакетиће 

сакупљене хуманитарном акцијом 
ученика и запослених, 

➢ Рад на адекватном 

укључивањуучени

ка у живот и 

интересе школе, 

као и у непосредно 

друштвено 

окружење 

-Ученици упознати са секцијама 

које раде у школи, посебно са 

почетком рада нових 

-Ученици присуствовали 
обележавању  Дана школе 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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- Наставници и ученици наше 
школе посетили су Међународни 

Сајам књига у Београду 

-Ученици учествовали у програму 

поводом прославе Школске славе-

Свети Сава  

-Oрганизована  изложба радова 
чланова уметничке радионице 

-Први час посвећен обележавању 

важних датума по препоруци 
Министарства просвете  

 
-У Центру за културу одржан је 

културно-забавни програм 

ученика Дома и Ученичког 
парламента, као и изложба 

ученичких радова секција у дому  

- Настављена сарадња са 
релавантним установама 

истручњацима  

-Одржана предавања о   условима 
и значају добровољног 

давалаштва крви,Репродуктивно 

здравље 
- 

 

➢ Подршка и помоћ 

ученицима 

приорганизацији 

различитих 

врстаманифестациј

а и облика 

дружења 

 
- радионица за .Дневни боравак за 

децу са сметњама у развоју 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

3.Задатак: 

Успоставити 

систем 

подршке за 

талентоване и 

надарене  

ученике 

 

-индентификовани 

ученици 

-ученицима 

пружена подршка 

 

➢ Идентификовани  

ученци 

➢ Урађени 

педагошки 

профили ученика 

➢ ПП служба дала 

препоруке за рад 

са ученицима и 

начине 

индивидуализациј

е 

➢ Ученик првог 

разреда похађа 

програм из 

биологије у ИСП 

√ 

 

√ 

 
√ 

 

 

 

 

√ 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

4.задатак: 

Пружање 

помоћи и 

подршке 

ученицима за 

укључивање у 

рад или за 

избор даљег 

образовања 

Усклађен програм 

ПО са потребама 

ученика 

Током школске 

године 5 високих 

школа или 

факултета је 

презентовало рад 

ученицима 

Током школске 

године ученицима 

➢ Усклађивање 

програма 

професионалнеори

јентације са 

потребама ученика 
-Презентоване карактеристике 

изабраних занимања на првим 
родитељским састанцима првог 

разреда 

-Ученици трећег и четвртог 
разреда образовног профила 

пољопривредни техничар у 

пратњи професора наде 
Спасојевић су посетили 

Опленичку бербу у Тополи, 

винарију Александровић, као и 
краљевску винарију  

-Ученици упознати са 

карактеристикама изабраних 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

100% 
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су презентована 4 

занимања 

 

занимања - презентације у облику 
паноа 

-Ученици  посетили Сајам 

пољопривреде у Новом Саду 

-посета изложби паса у Београду 

-стручна посета ученика 

прехрамбених техничара 
- Ученици образовног профила 

месар учествовали на Фестивалу 

дуван чварака 
-манифестација „Изађи ми на 

теглу“ 
-Обављани  индивидуални и 

групни разговори са ученицима 

четвртог разреда поводом 
професионалног информисања и 

саветовања и пружања 

психолошке подршке за полагање 
пријемних испита  

-Тестирано је 20 ученика четвртог 

разреда  применом теста ТПО и 
обављено професионално 

саветовање  

-Ученици другог образовног 
профила прехрамбени техничар 

посетили Ваљевску пивару, Завод 

за пољопривреду 
-Ученици завршних разреда 

учествовали у радионицама на 

тему:Самоспознаја- Ја за 10 
година,Информисање о 

занимањима, каријери и путевима 

образовања;За шта сам 
заинтересован,Оријентација 

ствара јасну слику 

Стереотипи о интересовањима и 
склоностима 

“У свету интересовања”  у оквиру 

ЧОС-а  
-Сајам привреде Западне Србије 

посетили  ученици образовног 

профила прехрамбени техничари 
и пољопривредни техничари  

-са радом почела продавница 

пекарских производа 

- Интезивирана сарадња са 

факултетима 
-У циљу професионалног 

информисања, ученицима 
завршних разреда презентовани 

су Пословни факултет- 

Универзитет Сингидунум, Висока 
Пословна школа струковних 

студија-ВИПОС, Висока школа за 

предузетништво,  факултет 
Мегатренд, Алфа универзитет из 

Ваљева иВисока техничка школа 

струковних студија из Новог 

Сада,Технолошко-метарулшки 

факултет Београд.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.задатак: 

Унапређење 

рада ученичког 

парламента. 

-Континуирано 

повећан број акција и 

учесника 

-Информације су 

доступне 

 

➢ Презентован значај акција 

ученичког парламента; 

промовисане реализоване 

акције ученичког парламента; 

при организовању сваке 

акције пружена подршка 

наставника задужених за рад 

ученичког парламента у 

сарадњи са руководством 

школе 

➢ Рад ученичког парламента 

промовисан на фејсбук 

страници школе, школском 

листу „Изданак“, Годишњаку 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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6.Задатак: 

Успоставити 

систем 

подршке 

ученицима из 

осетљивих 

група 

-реализоване 

компензаторске 

активности 

-Успостављена 

сарадња са 

Центром за 

социјални рад, 

ромским 

организацијама, 

учествовање 

ученика на 

конкурсима 

-ученици редовно 

похађају наставу 

 

➢ Предузете  

компензаторске 

активности за 

подршку у учењу 

➢ Успостављена 

континуирана 

сарадња са 

Центром за 

социјални рад и 

Центром за 

породични 

смештај и 

усвојење  

➢ Обављени 

индивидуални 

саветодавни 

разговори 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Закључак актива за Развојно планирање : 

У школској 2018/2019.год. су у потпуности реализоване активности што се види по броју организованих радионица, 

учешћа у манифестацијама, изложба радова ученика, предавања и посета којима је обухваћено више од 80% ученика. 

У наредним годинама потребно је одржати овакав број и према интересовањима ученика организовати нове 

активности. 

 

Област квалитета: Етос 
Развојни циљ: 

Обезбедити препознатљив статус и углед школе, 

ученика и свих запослених истицањем њених 

основних ипосебних обележја, промоцијом 

ученичких постигнућа и резултата рада наставника, 

али и подизањем нивоа културе понашања 

Критеријум успеха: 

80% ученика сматра школу и окружење школе за безбедну средину 

,60% ученика сматра да му се пружају могућности за успех, сви 

успеси ученика се промовишу 

Задаци: 

 

Критеријум 

успеха за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

1.задатак: 

Развијање и 

неговање позитивне 

радне атмосфере и 

међуљудских 

односа у Школи. 

-Сви запослени и сви 

ученици су обавештени 

о свим активностима 

-Приказани сви 

објављени материјали 

-организоване 

активности 

➢ Обезбеђена је 

успешнакомуникација –проток и 

доступност информација 

свим запосленима и ученицима 

➢ Редовно је  извештавано о 

учешћучланова колектива и 

ученика уактивностима значајним 

заодвијање школског живота 

➢ Редовно ажурирање сајта и 

приказивање новинских 

чланака, радио иТВ емисија 

о школи 

➢ Организовање 

ваннаставних активности у 

којима свако од ученика 

има прилику да постигне 

резултат 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

3.Задатак: 

Презентовати школу 

путем Веб-сајта, 

медија, 

манифестација 

-Све планиране 

манифестације су 

реализоване и медијски 

пропраћене 

➢ Редовно ажуриран сајт и 

странице на друштвеним 

мрежама 

➢ Сви медији обавештени о 

активностима у школи 

➢ Организовање и учешће на 

манифестација у локалној 

средини: 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 
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Дани гљива, Чваркијада,  Стазама 
лековитог биља 

 

 

4.Задатак: 

Да школа остане 

безбедна средина за 

све ученике. 

-Тим је сваке школске 

године поднео 

извештај о 

активностима 

-Израђен план који је 

саставни део 

Годишњег плана рада 

-Сваке године стручна 

служба бира 3 

радионице 

 

➢ Формиран тима, изабран 

координатор 

➢ аналирана реализације 

програма за заштиту деце 

за протеклу школску  

➢ Изабране три  радионице за 

часове чос 

➢ Израђен план за заштиту 

ученика за текућу школску 

годину и упознати сви 

актери 

➢  анкетно истраживање у 

сарадњи са Ученичким 

парламентом  

➢ Праћење реализације 

планираних активности 

и евиденције насиља 

➢ Упознавати родитеље 

ученика првог разреда и 

ученика у Дому са 

правилима понашања, 

протоколом поступања у 

случају насиља и 

Правилником о мерама, 

начину и поступку заштите 

и безбедности ученика 

➢ Израда паноа и кутије 

поверењау сарадњи са 

Ученичким парламентом  

➢ Васпитне активности у 

дому 

➢ Предавање представника 

МУП-а 

➢ Упознати ученици првог 

разреда са школским 

полицајцем на часу ОЗ 

➢ Појачан васпитни рад са 

ученицима 

➢ Пружена помоћ ученицима 

у решавању индивидуалних 

проблема или проблема са 

другима 

➢ Интензивиран и 

индивидуализиран 

васпитни рад: 

-са починиоцима насиља  

-са жртвама насиља 

➢ Школски турнир у фудбалу 

➢ Организоване и 

реализоване  културне 

активности, ваннаставних 

активности у циљу 

промоције школе као 

безбедног места 

√ 

 
100% 

 

5.Задатак: 

Одржати школску 

средину пријатну за 

све. 

-уређен и оплемењен 

школски простор 

➢ Одржаван и уређен  школски 

парк 

➢ фонтана у школском дворишту  

➢ мини ЗОО врт 

➢ Учионице оплемењене 

радовима ученика 

➢ Ходници школе оплемењени 

изложбом радова ученика 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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√ 

100% 

6.Задатак: 

Развијање и 

неговање активног 

учешћа родитеља у 

животу школе 

-током школске године 

спроведене 

континуиране  размене 

информација 

➢ Родитељи су упознати са 

организацијом рада у 

школи и дому; са 

правилницима и 

протоколима рада у  школи 

и дому; са дужностима 

одељењских старешина и 

васпитача 

➢ Родитељи су информисали 

одељењске старешине и 

васпитаче о здравственом 

стању,  психофизичком и 

социјалном развоју, 

интересовањима и 

навикама ученика 

➢ Размењене информације о 

адаптацији ученика на 

школске и домске услове 

живота и рада 

➢ Размењене информације о 

резултатима учења, 

понашању ученика, 

ваннаставним 

активностима  и о 

ваншколском ангажовању 

➢ Саветодавни рад са 

ученицима који имају 

тешкоћа у раду и њиховим 

родитељима, по потреби, 

повезивање ученика са 

специјализованим 

службама 

➢ Родитељи су присуствовали 

свечаностима, извођењу 

школских представа и 

такмичењима ученика у 

ваннаставним 

активностима 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

7.задатак: 

Даље развијање 

сарадње на свим 

нивоима 

-Урађено најмање 10 

презентација 

-током школске године 

најмање 5 сусрета 

-током школске године 

најмање 5 презентација 

сваке године 

 -организована настава 

физичког 

-током школске године 

најмање 2 представе 

-током школске године 

најмање 2 посете 

-извршени 

превентивни прегледи 

за 90% ученика 

-сваке године 2 пута 

годишње добровољно 

давање крви 

-извршени 

превентивни прегледи 

за 90% ученика и 

санација код 30% 

➢ Свим Основним школама 

из Ваљева и околине 

презентовани су образовни 

профили и наша школа 

➢ Ботаничку башту посетили 

су ученици Средњих школа 

➢ Наши ученици су 

учествовали у свим 

спортским 

манифестацијама Средњих 

школа 

➢ Факултети и високе школе 

презентовале су свој рад 

ученицима завршних 

разреда 

➢ СРЦ Петница-часови 

физичког васпитања 

➢ Православна црква- 

Посета манастирима 

➢ Центар за  културу 
Пројекције филмова,извођење позоришних 

представа, извођење школских представа, 

изложбе, представљање програма Домијаде,  

√ 

 

100% 
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-током школске године 

најмање 3 активности 

 

➢ Музеј/галерије(ученици 

дом)  

➢ КУД,  Плесно друштво- 

Стручна помоћ 

➢ Стрељачки клуб 

➢ Здравствени центар 
Превентивне активности, систематски 

прегледи ученика,  

➢ Црвени крст 
Добровољно давање крви два пута 

➢ Стоматолошки диспанзер 

➢ Завод за јавно здравље-

санитарни прегледи 

➢ Центар за социјални  рад 

 

➢ Полицијска управа-

предавања 

➢ Локална самоуправаучешће и 

помоћ у манифестацијама 
➢ Школска управа 

Дописи, посете просветних саветника, радни 
састанци, анализе, извештаји 

➢ Предузећа,установе- 

Практична настава 

➢ Медији: локални медији , 

РТС Београд, ТВ Прва 

Промоција значајних догађаја у 

➢ Други домови 
Сусрети домова, семинари, размена 

искустава школи 
 

 
 

➢ Стручна сарадња: 

Институт за лековито биље „ДР 

Јосиф Панчић“ , Београд 

-Ветеринарски специјалистички 

институт, Шабац 

-Институт за вештачко 

осемењавање и репродукцију, 

Велика Плана, 

-Институт за примену науке у 

пољопривреди, Београд 

-Институт за сточарство, Земун 

-Институт за кукуруз „Земун поље“, 

Земун 

-Институт за ратаство и 

повртарство, Нови Сад 

-Пољопривредни факултет, Земун 

Стручна сарадња 

-САНУ- академијски одбор за село 

 

 

Закључак актива за Развојно планирање : 

 

У школској 2018/2019.год. су у потпуности реализоване активности, о чему је поднет извештај свим интересним 

групама што доказују записници на седница Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора.У наредним 

годинама потребно је одржати сарадњу са свим партнерима и остварити нове контакте у циљу укључивања 

запослених и ученика у научни рад. Интензивирана је сарадња на међународном нивоу кроз укључивање школе у 

ЕУРОПЕА-заједницу европских пољопривредних школа. 
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Област квалитета: Организација рада школе и руковођење 
Развојни циљ: 

Лидерско деловање директора 

омогућава даљи развој Школе 

 

Критеријум успеха: 

Признања, награде, похвале 

 

Задаци: 

 

Критеријум 

успеха за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

1.задатак: 

Међусобно 

усклађивање 

планирања и 

програмирања у 

школи 

-Сва документа 

усвојена од стране 

стручних органа 

➢ Израђени и усвојени 

документи  прописани 

законом: 
Годишњи план рада,  Извештај 

самовредновања, Правилници, 

Процедуре, Протоколи 

√ 

 

 

100% 

 

 

 

 

2.Задатак: 

Ефективно и 

ефикасно 

организовати рад 

школе 

-Формирани тимови у 

које је укључено 40% 

запослених 

➢ При формирању 

школских тимова 

посвећена је посебна 

пажња равномерном 

распоређивању задужења 

запослених 

√ 

 
100% 

 

 

 

3.Задатак: 

Остварити 

континуирано 

самовредновање 

рада школе – нови 

циклус 

-Реализоване све 

активности из 

акционог плана 

самовредновања 

-Минимун 3 пута 

током школске године 

Тим за 

самовредновање 

поднео Извештај 

-Израђен план 

побољшања 

➢ Реализоване  активности 

самовредновања из плана 

➢ Самовреднована област-

Постигнућа ученика 

➢ Поднет извештај о 

активностима тима за 

Самовредновање и 

извештај самовредновања  

➢ Израђен план за 

побољшање квалитета 

рада 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

Закључак актива за Развојно планирање : 

 

У школској 2018/2019.год. су у потпуности реализоване активности које се односе на израду школских докумената 

и самовредновање области. 

 

Област квалитета: Ресурси 
Развојни циљ: 

Обезбедити савремен, стручан, мотивисан и за 

реформу спреман наставни кадар, као и његов 

развој кључнихспособности: 

самоиницијативност, аналитичко мишљење, 

укључености у тимски рад, самосталност  

Критеријум успеха: 
90% запослених је током циклуса остварило 120 сати 

стручног усавршавања ван установе и 220 сати стручног 

усавршавања у установи 

 

Задаци: 

 

Критеријум 

успеха за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

1.задатак: 

Развијати систем 

стручног усавршавања 

и континуираног 

развоја наставника, 

стручних сарадника и 

директора 

-Урађен план стручног 

усавршавања 

-Наставници остварују 44 

сата у установи и 24 сата 

ван установе 

-60% наставника је 

презентовало садржај 

програма на свом 

стручном већу 

-60% наставника  изводи 

угледне и огледне часове 

и учествује у пројектима 

➢ Сви наставници су израдили 

планове  

стручног усавршавања на свим 

нивоима 

➢ Понуђени су  и омогућени 

различити 

облици стручног усавршавања 

наставника-семинари, стручни скуп, 

студијска путовања,обуке 

➢ Наставници су мотивисани 

за  

анализу наученог на семинарима 

на нивоу стручних већа-извештај о СУ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 



 

31 

 

2.задатак: 
Подстицати 

професионални 

развој наставника, 

стручних сарадника 

и директора. 

-Број наставника који 

су билиментори 

припраницима ушколи 

и ван ње 

 -Број приказа 

истраживања и 

пројеката наставника 

➢ Развијање менторских 

односа 

√ 

 

 

100% 

 

 

 

3.Задатак: 

Побољшање 

материјално-

техничких услова 

Школе 

-изграђени и 

адаптирани објекти 

➢ Одржавање школских 

зграда и простора 

➢ Ремонтовање и набавка 

пољопривредне 

механизације 

➢ Куповина књига за 

библиотеку 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

Закључак актива за Развојно планирање : 

 

У школској 2018/2019.години посебна пажња је посвећена стручном усавршавању запослених, а такав тренд ће се 

наставити и наредних година.Тим за стручно усавршавање редовно подноси извештај и указује на велику 

ангажованост наставника у усавршавању.  
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5. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Област 

 

Циљ 

 

Активности 

 

Мере за процену 

успешности 

 

Носиоци 

активности 

 

Време 

 

Прекретни

це за 

интерно 

праћење 

 

Одговорно 

лице за 

евалуацију 

постигнутих 

циљева 

Н
а

ст
а

в
а

 и
 у

ч
е
њ

е
 

*Јачање компетенција 

наставника и васпитача 

кроз континуирану 

едукацију у циљу 

подизања квалитета 

образовно-васпитног 

рада. 

* Развијање мотивације 

за учење кроз 

разноврсне облике 

наставе, учења и 

оцењивања. 

* Школа континуирано 

доприноси већој 

успешности ученика и 

остваривању 

образовних стандарда 

кроз унапређивање 

праћења и процењивања 

у настави 

 

-Стално стручно усавршавање 

наставног кадра у школи. 

-Стално стручно усавршавање 

наставника ван установе. 

-Активна практично 

примењивана  новостечена 

знања и вештине у припреми  

наставе 

-Примењена у наставном 

процесу знања стечена на 

семинарима. 

-Наставни кадар користио  ИК 

технологије за планирање, 

припремање и реализацију 

наставе. 

-Савремене методе и 

иновативни облике  рада  

инплементиране  у образовно- 

васпитни рад 

-Наставни кадар користио 

информационо-комуникационе 

технологије  за неформално и 

информално образовање 

-Оспособљен наставни кадар за 

примену савремених метода и 

иновативних облика рада 

-60% наставника који су 

присуствовали 

семинарима користе 

новостечена знања у 

наставном процесу 

-60% ученика остварује 

напредак у учењу, 

 -укљученост у секције је 

повећана у односу на 

почетно стање за 5% 

-80% ученика остварује 

исти успех на завршном и 

матурском испиту као и 

током школовања 

 

Руководство 

школе, стручни 

сарадници, 

председници 

стручних већа 

Континуирано 

током школске 

године 

Јануар,јун 

Током 

школске 

године 

ПП служба, 

координатор 

тима за 

самовредновање 

и актива за 

развојно 

планирање 

 
  



 

33 

 

П
о

д
р

ш
к

а
 у

ч
е
н

и
ц

и
м

а
 

*
У

н
ап

р
еђ

и
в
ањ

е 
си

с
те

м
а 

п
р

у
ж

ањ
а 

п
о

д
р

ш
к
е 

 у
ч

ен
и

ц
и

м
а 

, 
у

ч
ен

и
ц

и
м

а 
и

з 
о

се
тљ

и
в
и

х
 г

р
у

п
а 

 и
 

п
о

д
ст

и
ц

а
њ

е 
л

и
ч

н
о

г,
 п

р
о

ф
ес

и
о

н
ал

н
о

г 
и

 с
о

ц
и

ја
л
н

о
г 

р
аз

в
о

ја
 

Подстицање и развијање социјалних вештина код ученика за конструктивно решавење проблема, толерантно понашање, ненасилну 

комуникацију, солидарност, развијање другарства и сл.._: 

Одељењске старешине упознате 

са инструментом и 

методологијом 

утврђивања социјалног статуса 

ученика 

Све одељењске старешине 

упознате са инструментом 

и методологијом 

утврђивања социјалног 

статуса ученика 

ППС септембар 

текуће школске 

године 

октобар 

текуће 

школске 

године 

ПП служба, 

координатор тима 

за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

Утврђен социјални статус 

(ученика 

првог  разреда) 

Утврђен социјални статус 

свих ученика 

ППС октобар текуће 

школске 

године 

Новембар 

текуће 

школске 

године 

ПП служба, 

координатор 

тима за 

самовредновање 

и актива за 

развојно 

планирање 

Идентификовани 

неприлагођени ученици и 

направљени планови  подршке 

направљени планови 

подршке за 

идентификоване ученике 

ППС током школске 

године. 

Јануар 

текуће 

школске 

године 

ПП служба, 

координатор 

тима за 

самовредновање 

и актива за 

развојно 

планирање 

Индивидуално су  праћени и 

формирани 

досијеи ученика којима је 

потребна помоћ 

Формирани досијеи 

ученика 

ОЗ,ППС током школске 

године. 

Јануар,јун 

текуће 

школске 

године 

ПП служба, 

координатор тима 

за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

На часовима 

одељењског старешине  

извршена едукација ученика– 

неговање 

демократског духа и развијање 

осећања 

припадности колективу 

 

Током школске године 

реализоване су три 

радионице са овом темом у 

сваком одељењу 

наставници 

задужени за 

хуманитарне 

акције, 

одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Јануар,јун 

текуће 

школске 

године 

ПП служба, 

координатор 

тима за 

самовредновање 

и актива за 

развојно 

планирање 
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  Подршка личном и социјалном развоју ученика: 

 

Ученицима омогућена  

укљученост у 

хуманитарни и друштвено-

корисни 

рада с циљем подстицања 

емпатије (неговање вршњачке 

помоћи) 

40% ученика је укључено 

у хуманитарне акције, а 

сви ученици су укључени 

у ДКР 

руководиоци 

секција 

септембар 

текуће школске 

године 

Јануар,јун 

текуће 

школске 

године 

ПП служба, 

координатор 

тима за 

самовредновање 

и актива за 

развојно 

планирање 

Рађено је на адекватном 

укључивању 

ученика у живот и интересе 

школе, као и у непосредно 

друштвено окружење 

60 % ученика је 

заинтересована за 

неку ваннаставну активност 

или учествује у раду неке 

секције 

Руководство 

школе 

током школске 

године. 

Јануар,јун 

текуће 
школске 

године 

ПП служба, 

координатор тима за 
самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

Настављена је и успостваљена 

нова сарадња са релавантним 

установама и 

стручњацима који раде на 

промоцији 

репродуктивног здравља, 

равноправности полова и 

хуманих 

односа 

Остварена сарадња са 

Дечјим 

диспанзером, 

саветовалиштем за младе,  

Центром за социјални 

рад, МУП-ом, Црвеним 

крстом... 

 

Руководство 

школе, ППС, 

председништво 

Ученичког 

парламента 

током школске 

године 

Јануар,јун 

текуће 

школске 

године 

ПП служба, 

координатор 

тима за 

самовредновање 

и актива за 

развојно 

планирање 

Пружана је подршка и помоћ 

ученицима при 

организацији различитих врста 

културних, музичких, 

спортских и 

сличних манифестација и 

облика 

дружења 

Број реализовних 

културних, 

музичких, спортских и 

сличних манифестација на 

годишњем нивоу 

Руководство 

школе, ППС, 

председништво 

Ученичког 

парламента 

током школске 

године 

Јануар,јун 

текуће 

школске 

године 

ПП служба, 

координатор 

тима за 

самовредновање 

и актива за 

развојно 

планирање 

Успостављање  система  подршке за талентоване и надарене  ученике: 
Идентификовани ученици  Сви талентовани и надарени 

ученици су идентификовани 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

професори, ППС 

септембар-

новембар током 

школске године  

 

 

Јануар током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 
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  Организован рад са ученицима 

на интелектуалном и 

афективном плану 

Израђени индивидуални 

планови за све 

идентификоване  ученике 

Предметни 

професори у 

сарадњи са ППС 

 Новембар 

током школске 

године  

 

Јануар 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор 

тима за 

самовредновање 

и актива за 

развојно 

планирање 

Реализована сарадња са 

надлежним институцијама 

Успостављења сарадња са 

надлежним институцијама 

Предметни 

професори у 

сарадњи са ППС 

током школске 

године  

 

Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

Пружање помоћи и подршке ученицима за укључивање у рад или за избор даљег образовања 
Усклађени програми 

професионалне 

оријентације са потребама ученика 

Усклађен програм каријерног 

вођења и саветовања са 

потребама ученика 

ППС октобар текуће 

школске године 

Новембар 

текуће 

школске 

године 

ПП служба, 

координатор тима 

за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

  Интезивирана сарадња са 

факултетима 

и вишим школама  

 

 Током школске године 5 

високих школа или факултета 

је презентовало рад 

ученицима 

руководство 

школе 

текуће школске 

године 

Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

Укључивани родитеља који су 

презентовали своја занимања 

Током школске године 

ученицима су презентована 4 

занимања 

Педагог текуће школске 

године 

Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

  Успостављена интезивнија сарадња 

са тржиштем рада, односно НСЗ 

 

Интензивирана сарадња са 

НСЗ 

руководство 

школе, ппс 

текуће школске 

године 

Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 
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Унапређење рада ученичког парламента: 

Континуирано се повећавао 

број акција које су у 

организацији ученичког 

парламента и ученика који 

учествују 

у њима 

Континуирано повећан 

број акција и учесника 

Тим за подршку 

рада УП 

текуће школске 

године 

Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 
координатор тима за 

самовредновање и 

актива за развојно 
планирање 

Обезбеђена  доступност 

информација о раду ученичког 

парламента за све ученике и 

запослене  

 

 

 

 

Информације су доступне Тим за подршку 

рада УП 

текуће школске 

године 

Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима за 
самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

 

 

  Успостављен  систем подршке ученицима из осетљивих група 
Предузимане су  компензаторске 

активности за подршку у учењу 

реализоване компензаторске 

активности 

ППС октобар текуће 

школске године 

Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

Остварена сарадња са релевантним 

институцијама у подршци 

ученицима из осетљивих група 

Успостављена сарадња са 

Центром за социјални рад, 

ромским организацијама, 

учествовање ученика на 

конкурсима 

руководство, 

ППС 

током школске 

године 

Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

Реализоване активности у циљу 

редовног похађања наставе 

ученика из осетљивих група 

ученици редовно похађају 

наставу 

ППС током школске 

године 

Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

 
 
 
 
 



 

37 

 

Е
т
о

с 

О
б

ез
б

ед
и

ти
 п

р
еп

о
зн

ат
љ

и
в
 с

та
ту

с 
и

 у
гл

ед
 ш

к
о

л
е,

 у
ч

ен
и

к
а 

и
 с

в
и

х
 з

ап
о

сл
ен

и
х

 и
ст

и
ц

ањ
ем

 њ
ен

и
х

 

о
сн

о
в
н

и
х

 и
п

о
се

б
н

и
х

 о
б

ел
еж

ја
, 

п
р

о
м

о
ц

и
јо

м
 у

ч
ен

и
ч

к
и

х
 п

о
ст

и
гн

у
ћ

а 
и

 р
ез

у
л
та

та
 р

ад
а 

н
ас

та
в
н

и
к
а,

 

ал
и

 и
 п

о
д

и
за

њ
ем

 н
и

в
о

а 
к
у

л
ту

р
е 

п
о

н
аш

ањ
а
 

 

Да школа остане безбедна средина за све ученике. 

Израђен  план за заштиту ученика за 

текућу школску годину и упознавати сви 

актери 

Израђен план који је 

саставни део Годишњег 

плана рада 

ППС 

Координатор 

школског тима 

 

Август током 

школске године 

Септембар  

текуће 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

Урађен избор радионица за часове чос 

 

 

 

Сваке године стручна 

служба бира 3 

радионице ППС, тим 

Октобар током 

школске године 

Јануар 

текуће 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

Успостављен договор са Ученичким 

парламентом око активности 

Ученички парламент 

планира активности у 

вези безбедности 

ученика 

Ппс, тим 

Октобар током 

школске године 

Јануар,јун 

током 

школске 

године  

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

Организовано и реализовано анкетно 

истраживање  у сарадњи са Ученичким 

парламентом у циљу праћења ефеката 

превентивних мера 

Након спроведеног 

анкетног истраживања 

све интересне групе су 

обавештене о 

резултатима 

ППС, тим 

Фебруар 

током школске 

године 

јун текуће 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

Праћена реализација планираних 

активности 

и евиденције насиља 

Све интервентне 

ситуације су 

евидентиране 

ППС, тим током школске 

године  

Јануар,јун 

током 

школске 

године  

ПП служба, 

координатор тима 

за самовр.и актив. 

за разв. планирање 

Родитељи ученика првог разреда и 

ученика у Дому упознати  са правилима 

понашања, протоколом поступања у 

случају насиља и Правилником о 

мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности ученика 

Сви родитељи ученика 

првог разреда су 

упознати са протоколом 

поступања у случају 

насиља 

Одељенске 

старешине 

Васпитачи 

Септембар током 

школске године 

Октобар 

текуће 

школске 

године 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

 Ученици првог разреда и ученици у 

Дому упознати  са школским правилима, 

протоколом поступања у случају насиља 

и  Правилником о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности ученика 

Сви  ученици првог 

разреда су упознати са 

протоколом поступања 

у случају насиља 

Одељенске 

старешине, 

васпитачи и 

ученици 

Септембар током 

школске године 

Октобар 

текуће 

школске 

године 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

 Кроз часове одељењског старешине и 

васпитне активности у дому развијале су 

се културе понашања и толеранције 

различитости 

Реализоване су током 

године три  радионице 

на часу одељењског 

старешине 

Одељенске 

старешине, 

васпитачи 

Током школске 

године 

Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 
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Израђени  панои и презентација на тему 

ненасиља у сарадњи са Ученичким 

парламентом 

Током године Ученички 

парламент реализује 

минимум једну 

активност 

 Ученици, 

Наставници, 

васпитачи 

Током године Јануар,јун 

током шк. 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

Јачана је  сарадње са институцијама из 

локалне заједнице у циљу превенције и 

сузбијања насиља: 

 

 Тим, директор Током године  Јануар,јун 

током 

школске 

године  

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

Предавање представника МУП-а Реализована предавања 

минимум једном током 

године 

Тим, пп служба Током године Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

Улога школског полицајца Сви ученици првог 

разреда су упознати са 

улогом школског 

полицајца 

Тим, одељењски 

старешина, 

васпитач 

Током године Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

  Настављена је  едукације свих актера 

школе у циљу сензибилизације на појаву 

и препознавање насиља  

( врсте, облици, начини испољавања )  

Током године се 

спроводе минимум 2 

активности 

Тим , одељенске 

старешине,васпита

чи, ППС 

Током године  Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

Појачан васпитни рад са ученицима 

 

Појачан васпитни рад за 

сваког ученика где се 

укаже потреба 

Одељенске 

старешине, 

психолог, педагог, 

васпитач 

Током године  Јануар,јун 

током 

школске 

године  

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

  У решавању индивидуалних проблема 

или проблема са другима ученицима је 

пружана помоћ 

Пружена је помоћ  и 

саветодавни рад сваком 

ученику када се указала 

потреба 

Педагог, психолог, 

Одељенске 

старешине, 

васпитач 

Током године  Јануар,јун 

током 

школске 

године  

ПП служба, 

координатор тима 

за самовр. и актива 

за раз. планирање 

Интензивиран је и индивидуализиран 

васпитни рад: 

-са починиоцима насиља  

-са жртвама насиља 

Пружена је помоћ  и 

саветодавни рад сваком 

ученику када се указала 

потреба 

Психолог, педагог, 

тим, одељењске 

старешине, 

васпитач 

Током године  Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 
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Праћена су  ризична понашања ученика 

путем свакодневног контакта у циљу 

стицања увида у њихов социјално 

психолошки статус 

Свакодневно се прати 

ризично понашање 

Одељенске 

старешине, 

васпитачи 

Током године  Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

  Организоване су  и реализоване спортске 

активности. 

 

Током године 

организована је 

минимум једна спортска 

активност 

Наставници 

физичког 

васпитања, тим 

Током године  Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 

Организоване су  и реализоване 

културне, ваннаставне активности у 

циљу промоције школе као безбедног 

места 

Током године 

организована је 

минимум једна 

активност 

Задужени 

наставници,  

Координатор ШТ 

Током године  Јануар,јун 

током 

школске 

године  

 

ПП служба, 

координатор тима 

за самовредновање 

и актива за развојно 

планирање 
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6. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину 

 
1.Подаци о обављеном самовредновању 

Вреднована област: Настава и учење 

Тим за самовредновање: 

Име и презиме Позиција 

 

Милан Гајић Директор 

Мирјана Јакић Вељић Помоћник директора 

Зорица Бранковић Управник дома 

Весна Драгојловић Весић Педагог 

Тања Николић Психолог 

Милена Јаковљевић професор 

Јадранка П.Гајић професор 

Зорица Недељковић професор 

Бранка Андрић професор 

Весна Марковић професор  

Јелена Илић васпитач 

Милутин Ђокић родитељ 

Наталија Бранковић ученик 

 

 

Коришћена документација: 

Школска документација: Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада, Извештај о раду школе, 

записници седница Педагошког колегијума, Наставничког већа, документација педагошко-инструктивног 

рада/увида. 

 

Време у којем је обављено самовредновање: 

• Од септембра 2018.год до јуна 2019.год. 

 

Методе рада: 

• анализа докумената 

• извештаји 

• анкете 
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ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ + 0 - 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да научи.  *  

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмовe.  *  

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи  различите методе (облике рада, технике, поступке…), односно 

спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са специфичним ахтевима радног процеса. 

 *  

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености.  *  

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика, 

подстиче вршњачко учење). 

 *  

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања.  *  

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.  *  

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама сваког ученика.  *  

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним потребама.  *  

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана индивидуализације.  *  

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима којима  се подстиче њихов напредак и 

интеракција са другим ученицима. 

 *  

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика.  *  

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. 

2.3.1.Акт./радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и образложе како су дошли до решења.  *  

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, професионалном праксом и свакодневним животом.  *  

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења.   * 

2.3.4. Ученик излаже  своје идеје и износи оригинална и креативна решења.   * 

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење.  *  

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ  наставника.   * 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући и оцењивање оног што су ученици приказали током 

рада на пракси* (пракса ученика у средњој стручној школи). 

*   

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања. *   

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију уч. о њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима.  *  

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.   * 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика.  *  

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, наставник/инструктор рактичне наставе подстиче ученике на међусобно 

уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима. 

 *  

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа.  *  

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења.  *  

2.5.4. Ученик  има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала.   * 

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха.  *  
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III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И ДОМА 

а. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

а.1. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
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1. Директор школе       1     1 
2. Помоћник директора       0,50     0,50 
3. Помоћник директора у 

установи стандарда 
      1     1 

4. Наставник/ 
професор 

      21,10   1,00  22,10 

5. Наставник/ 

професор одељењски  

старешина 

      23 1    24 

6. Организатор 

практичне наставе 
      1     1 

7. Наставник практичне 

наставе 
     1 1     2 

8. Помоћни 

наставник(сарадник у 

настави) 

   5        5 

9. Помоћни наст.за 
обр.проф.пекар 

(сопст.средства) 

  1 
 

       1 

10. Стручни сарадник 
(педагог, психолог) 

      2     2 

11. Васпитач у дому 

ученика 
      5     5 

12. Библиотекар-
медијатекар 

      1     1 

13. Радник у школској 

радионици 
2  2 1        5 

14. Секретар школе       1     1 
15. Шеф рачуноводства          1  1 
16. Реф. за финанс.-рач. 

послове, одржавање 

рачунара 

   3        3 

17. Реф.за правне,кадр. и 
адм.послове 

(сопст.средства) 

   0,5        0,5 

18. Касир(сопст.сред    1        1 
19. Благајник    0,5        0,5 
20. Кувар посластичар   2         2 
21. Помоћни кувар  

 
2         2 

22. Домар мајстор 

одржавања 
 1 1         2 

23. Радник обезбеђења без 

оружја 
 2          2 

24. Техничар одржавања 

одеће 
 

 
1         1 

25. Возач-руковалац 

пољ.машина и возила 
  2 

 
       2 

26. Магационер/ 

економ 
  2 1        3 

27. Помоћни радник/ 

спремачица 
10,50           10,50 

 УКУПНО 

РАДНИКА 

12,50 3 13 12  1 57,60 1  2  102,10 
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1. Рад у сменама 

а. у школи 
У школској 2018/2019. години образовно-васпитни рад се одвијао у две смене. Смене су се смењивале  

недељно. У једној смени су била одељења I и III разреда, а у другој смени одељења II и IV разреда. 
Час Преподневна смена Поподневна смена 

1. 7.30 – 8.15 13.35 – 14.20 

2. 8.20 – 9.05 14.25 – 15.10 

3. 9.25 – 10.10 15.25 – 16.10 

4. 10.15 – 11.00 16.15 – 17.00 

5. 11.05 – 11.50 17.05 – 17.50 

6. 11.55 – 12.40 17.55 – 18.40 

7. 12.45 – 13.30 18.45 – 19.30 

 

б.у дому 

Смена 

 

Радно време 

Прва смена 07.00-13.00 

Друга смена 11.00-17.00 

Трећа смена 17.00-23.00 

Четврта смена 16.00-22.00 

 

Управник Дома је радио у првој смени, а по потреби и дуже. Рад осталих радника усклађен је 

временској артикулацији наставе у школи. 

 

Распоред дневних активности ученика у Дому у школској 2018/2019. години: 

РАДНИ ДАНИ: 

време 
активности ученика 

преподневна смена у школи 
време 

активности ученика 

послеподневна смена у школи 

0630-0700 Устајање, лична хигијена  0700-0730 Устајање, лична хигијена   

0700-0730 Доручак 0730-0800 Доручак 

0730-1330 Редовна настава 0800-0830 Сређивање соба 

1330-1530 Ручак 0830-0955 Учeње 

1500-1530 Сређивање соба и одмор 0955-1015 Пауза 

1530-1700 Учење  1015-1100 Учење 

1700-1715 Пауза 1100-1115 Пауза 

1715-1815 Учење  1115-1200 Рад у васпитној групи 

1815-1830 Пауза  1130-1330 Ручак 

1830-1915 Рад у васпитној групи 1330-1930 Редовна настава 

1830-2000 Вечера 1930-2000 Вечера 

2000-2200 Слободне активности и секције 2000-2200 Слободне активности и секције 

2200 Закључавање улазних врата 2200 Закључавање улазних врата 

2200-2300 Припреме за повечерје 2200-2300 Припреме за повечерје 

2300-0600 Ноћни одмор 2300-0600 Ноћни одмор 

ВИКЕНД (СУБОТА И НЕДЕЉА): 

0800-830 Устајање и лична хигијена 

830 -900 Доручак 

900-1000 Уређење соба и заједничких просторија 

1000-1200 Учење 

1200-1300 Слободно време 

1300-1330 Ручак 

1400-1900 Слободно време 

1900-2000 Вечера 

2000-2200 Слободне активности и секције 

2200 Закључавање улазних врата 

2200-2300 Припреме за повечерје 

2300-0600 Ноћни одмор 
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Исхрана ученика 

 
Јеловник корисника услуга је био усклађен са нормативима исхране ученика у установама ученичког 

и студентског стандарда. Јеловник је квантитативно и квалитативно задовољавао потребе ученика. Сви 

ученици Дома имали су обезбеђена три оброка током целе школске године. 

Храна и намирнице које су се користиле у исхрани ученика, као и санитарно-хигијенско стање у кухињи, 

једном месечно су се контролисале од стране Завода за заштиту здравља Ваљево. Васпитачи су имали 

свакодневну обавезу да конзумирају храну и да кроз разговоре са ученицима прате њихово задовољство 

квалитетом пружања ове услуге. 

 

 

2. Дежурство у школи 

 

 У школи је организовано дежурство ученика и дежурство професора у обе школске зграде. 

Дежурство у преподневној смени је трајало од 7 часова и 15 минута до 13 часова и 30 минута, а 

у послеподневној смени од 13 часова и 15 минута до 19 часова и 30 минута. Ученици су дежурали 

у супротној смени, а професори у смени у којој предају, када су имали најмање часова. Дежурство 

ученика и професора се одвијало према распоредима дежурства које су месечно израђивали 

помоћник директора и педагог и који су били истицани на огласним таблама школе. 

 Дежурство ученика је било организовано и на школској економији. Дежурали су ученици 

који су изводили практичну наставу на економији школе (одељења пољопривредног и 

ветеринарског образовног профила) према распореду праксе. 

 

2.а. Дежурство у дому 

• Дежурство васпитача 

Дежурство васпитача је било организовано свим данима у седмици. Радним данима дежурство се 

одвијало у 3 смене: прва смена од 700 до 1300 часова, друга смена од 1300 до 1700 часова, а трећа 

смена од 1700 до 2300 часова. Дежурство викендом се одвијало у две смене: преподневна смена је 

трајала од 700 до 1500 часова, а послеподневна смена, од 1500 до 2300 часа.  

• Дежурство ученика у Дому 

Свакога дана, осим суботом и недељом, у Дому је било организовано дежурство ученика. Данима 

када обављају дужности дежурног ученика, ученици нису похађали наставу. Активности 

дежурног ученика трајала су од 630 до 2200 часа. 

 
 

2. Рад школске библиотеке 

У школској библиотеци радиле су Весна Марковић,проф.француског и латинског језика и 

Виолета Петронијевић, професор географије. 

 
РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

ДАНИ У 

НЕДЕЉИ 

НАСТАВНИК У БИБЛИОТЕЦИ 

Весна Марковић 
 

Виолета Петронијевић 

ПОНЕДЕЉАК 09.00-15.30  
 

УТОРАК 
 

 09.00-13.30 

СРЕДА 09.00-15.30   

ЧЕТВРТАК  
 

08.15-13.30 

ПЕТАК 09.00-13.30 
 

 

 

У библиотеци се издавала стручна и остала потребна литература (лектира, белетристика..) 

заинтересованим ученицима. Евиденција се водила помоћу чланских картица. 
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б. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 

 

1.РЕДОВНА ТЕОРИЈСКА НАСТАВА 

Редовна настава се током школске године реализовала према наставним плановима и програмима 

одобрених од надлежних просветних и управних органа, а реализовали су је наставници општеобразовних 

и стручних предмета. Часови редовне теоријске наставе су се у потпуности реализовани према наставном 

плану. 

 

2.ДОПУНСКА НАСТАВА 

Допунска настава је и ове школске године реализована за поједине ученике и групе ученика који 

су имали тешкоћа у савладавању наставног плана и програма и нису постигли задовољавајући успех у 

настави појединих предмета. Потреба за организовањем допунске наставе утврђена је у току наставе чим 

су се појавиле тешкоће у учењу. 

 

Реализација допунске наставе по предметима, наставницима, разредима ,броју часова и процентом 

реализације 
 

Наставни предмет 

 

 

Наставник 

 

Разред 

У
к

у
п

н
о

 

%
 

р
е
а
л

и
за

ц
и

је
 

I II III IV 

Српски језик и књижевност Мирјана Станисављевић  32   32 100 

Српски језик и књижевност Маријана Гоч   32  32 100 

Српски језик и књижевност Наташа Бошковић 16  16  32 100 

Српски језик и књижевност Ана Миљковић  12 20  32 100 

Немачки језик Марина Обрадовић  16   16 100 

Енглески језик Слободанка Васиљевић  16  16 32 100 

Енглески језик Јелена Ненадовић 16  16  32 91,43 

Руски језик Гордана Христић   25  25 156 

Математика Горан Митровић 16  16  32 100 

Математика Сања Јовановић 20  13 2 35 100 

Математика Катарина Вићентијевић  40  5 45 129 

Информатика Милош Живковић 35    35 100 

Физика Благоје Динчић 23 12   35 100 

Социолог.,Устав и право грађ. Славиша Шеврт      није 

релизовано 

Географија Виолета Петронијевић 25    25 78,13 

Историја Оливера Панић 30 5   35 100 

Биологија, Екологија Милица Павић 20 7 8  35 100 

Технике рада у лабораторији Александар Лазаревић    17  20  37 100 

Хемија Виолета Јосиповић 29 11   40 114 

Хемија Бранка Андрић 29 3 6 6 44 126 

Технолошке операције Горица Шеврт      20  20 63 

Група предмета прех.струке Гордана Јањић    35 35 100 

Група пред.прех.струке Радојка Марковић 9 14   23 66 

Група предм. прехрамб. струке Бранка Николић 21  11  32 100 

Група предмета пољопр. струке Зорица Недељковић   32  32 100 

Група предм. пољопр. механиз. Слободан Ђурђевић 16 10  6 32 100 

Група предм. пољопр. механиз. Марко Пајић 12 20   32 100 

Предузетништво Бранко Вићентијевић      није 

релизовано  

Група предмета пољопр. струке Јадранка Гајић 14 18   32 100 

Група предмета пољопр. струке Александар Милутиновић 32    32 100 

Група предмета пољопр. струке Нада Спасојевић 19  16  35 109 

 

Анализе Извештаја наставника који су реализовали допунску наставу и анализе педагошке документације 

показују да се код ученика који су редовно похађали часове допунске наставе повећала мотивисаност и 

да су успели да савладају наставно градиво, тако да су разред завршили са позитивном оценом из предмета 

за кога је била организована допунска настава. Извештаји о ефектима допунске наставе су прилог 

Годишњем Извештају о раду школе.  
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3. ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Додатна настава је реализована са појединцима и групом ученика који су припремани за 

такмичења од општинског, регионалног до републичког нивоа као и за друге видове 

усавршавања и стицања знања из одређених предмета  

 

Реализација додатне наставе по предметима, наставницима, разредима, броју часова и процентом 

реализације 
 

Наставни предмет 

 

 

Наставник 

 

Разред  

У
к

у
п

н
о

 

%
 

р
е
а
л

и
за

ц
и

је
 

I II III IV  

Српски језик и књижевност Мирјана Станисављевић 
 

16 
 

16  32 100 

Српски језик и књижевност Маријана Гоч 32 
 

 
 

 32 100 

Српски језик и књижевност Наташа Бошковић 32 
   

 32 100 

Српски језик и књижевност Ана Миљковић 
   

32  32 100 

Енглески језик Слободанка Васиљевић 
   

32  32 100 

Енглески језик Јелена Ненадовић 
 

 16 16  32 100 

Математика Сања Јовановић 20 
 

7 8  35 100 

Математика Катарина Вићентијевић 
 

30  26  56 160 

Информатика Милош Живковић 37 
   

 37 105 

Физика Благоје Динчић 3 1 
  

 4 11,4 

Социологија ,Устав и право грађ. Славиша Шеврт  
 

 
 

 
 

није 

релизовано 

Географија Виолета Петронијевић 26 
 

 
 

 26 81,3 

Историја Оливера Панић 25 10    35 100 

Православна веронаука Стојан Јаковљевић 12 7 8 8  35 100 

Биологија Милица Павић 10 10 8 7  35 100 

Хемија Виолета Јосиповић  30 18   48 137 

Хемија Бранка Андрић 17 10  8  35 100 

Технолошке операције Горица Шеврт    17  17 53 

Група предмета прех.струке Гордана Јањић    35  35 100 

Група предм. прехрамб. струке Бранка Николић 8  31   39 122 

Предузетништво Бранко Вићентијевић       није 

релизовано 

Група предмета пољопр. струке Александар Милутиновић  32    32 100 

Група предмета пољопр. струке Нада Спасојевић   32   32 100 

Анализа Извештаја о ефектима додатне наставе, кoга су урадили сви наставници који су реализовали додатну 

наставу, показује да је већи број ученика остварио запажене резулатате на такмичењима и самосталним Пројектима 

и радовима.Извештаји о ефектима додатне наставе су прилог Годишњем Извештају о раду школе. 

 

4.ПРИПРЕМНА НАСТАВА  

  У току наставне школске 2018/2019.године организована је припремна настава за такмичења 

ученика и то из: српског језика и књижевности-књижевна олимпијада,енглеског језика, математике, 

хемије, биологије, из прехрамбене струке, из пољопривредне струке: пољопривредна производња, 

производња и прерада хране и из ветеринарске медицине. 

 Припремна настава организована је за све ученике који су упућени на полагање разредних испита 

и поправних испита ученика завршних разреда у јунском испитном року  од 20-27.маја 2019. и за ученике 

који су упућени на поправне испите у августовском испитном року од 26.јуна до 10 .јула 2019.године. 

Консултације са професорима су одржане 16.19. и 20. августа  2019.године.  

 Припремна настава је реализована са по 2 часа дневно.  

  У току II полугодишта школске 2018/2019.године организована је припремна настава за матурски 

испит-консултације и припрема ученика четвртог разреда образовног профила техничар хортикултуре из 

изборних предмета као и консултације за израду матурског рада.  

 Организована је припремна настава за матурски испит за тест знања и радне задатке код 

образовних профила-пољопривредни техничар, ветринарски техничар и прехрамбени техничар и за 

завршни испит образовних профила руковалац-механичар пољопривредне технике и месар. Припремна 

настава је организована у трајању од три недеље: информисање ученика, увежбавање и припрема за радне 

задатке, упознавање са начином оцењивања, припрема радних места у складу са Приручником. 
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5.ДРУШТВЕНО-КОРИСТАН РАД 

 

 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

БРОЈ 

САТИ 

ЦИЉНА ГРУПА 

 уређиване и одржаване парковске површине по 

парцелама  
Септембар 2 

I и II разред 

неговано саксијско цвеће у учионицама, кабинетима и 

ходницима  
Септембар 2 

Iразред 

дежурство у зградама А и Б Септембар 2 
Ученици од I-Ivразреда 

по распореду дежурства 

чишћено лишћа са парковских површина  Октобар 2 II и III разред 

дежурство у зградама Октобар 2 
Ученици од I-Ivразреда 

по распореду дежурства 

одржавана чистоћа на платоу испред зграда А и Б  Новембар 2 Iразред 

одржавано растиње, чишћено лишћа  Новембар 2 II разред 

дежурство у зградама Новембар 1 
Ученици од I-Ivразреда 

по распореду дежурства 

дежурство у зградама Децембар 1 
Ученици од I-Ivразреда 

по распореду дежурства 

одржаване просторије (учионица и ходника)  Јануар 2 I, II, III и IV разред 

дежурство у зградама Јануар 1 
Ученици од I-Ivразреда 

по распореду дежурства 

припремане парцеле и грубљене, чишћене парковске 

површине, одржавани и планирани нови засади,стазе и 

други радови  

Фебруар 1 

I, II, III и IV разред 

дежурство у зградама Фебруар 1 
Ученици од I-Ivразреда 

по распореду дежурства 

орезивани јорговани, руже, окресивана парковска стабла, 

подизана жива ограда, сађени четинари, лишћари и 

украсно шибље у школском парку  

Март 2 

II, III и IV разред 

дежурство у зградама Март 2 
Ученици од I-Ivразреда 

по распореду дежурства 

орезивани јорговани, руже, окресивана парковска стабла, 

подизана жива ограда, сађени четинари, лишћари и 

украсно шибље у школском парку 

Април 2 

II, III и IV разред 

дежурство у зградама Април 2 
Ученици од I-Ivразреда 

по распореду дежурства 

одржавано парковско растиње и парковске површине  Мај 2 II и III разред 

дежурство у зградама Мај 2 
Ученици од I-Ivразреда 

по распореду дежурства 

неговано парковско цвеће, украсно шибље, шишана трава 

на парковским површинама  
Јун 1 

I и II разред 

дежурство у зградама 
Јун 1 

Ученици од I-Ivразреда 

по распореду дежурства 

 

Друштвено-користан и хуманитарни рад ове школске године реализовао се и у складу са Правилником о 

друштвено-корисном, хуманитарном раду који се односи на ученике којима је изречена васпитна или васпитно-

дисциплинска мера. Обухватао је  активности чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање 

ученика и представљао је  облик ресторативне дисциплине. То је приступ којим се омогућава умањивање или 

отклањање начињене штете, односно последица те штете, развијање свести о одговорности и последицама 

сопственог и понашања других и поправљању односа укључених страна. 

Циљ одређивања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у школама  јесте превенција непожељног 

и друштвено неприхватљивог понашања ученика кроз развој пожељних и позитивних облика понашања. Друштвено-

користан, односно хуманитарни рад одређивао се  ученицима у складу са тежином учињене лакше и теже повреде 

обавеза ученика или повреде забране водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и 

достојанству ученика (за васпитне мере за 10 ученика, за васпитно-дисциплинске мере за 12 ученика). 

За реализацију друштвено-корисног рада са ученицима биле су одговорне одељењске старешине у сарадњи 

са појединим наставницима из одељењског већа и стручним сарадницима. 

Извештаје о реализацији друштвено-корисног рада ученика Одељењском и Наставничком већу подносиле 

су одељењске старешине на класификационим периодима, полугодишту и крају наставне 2018/2019.године. 
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7.ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ 

ВРЕМЕ 

МЕСТО 
НАЧИН 

ОРГАНИЗОВАЊА 
НОСИОЦИ 

практична 

настава 

практична 

настава(блок) 

и проф.пракса  

Пољопривредни 

техничар 

Руковалац-

мех.пољ.технике 

према 

распореду 

часова 

током године 

јун, јул,август 

2019. 

школска економија подела на групе Наставници 

практичне 

наст.пољ. струке 

Техничар 

хортикултуре  

према 

распореду 

часова 

током године 

јун, јул,август 

2019. 

школским стакленицима, школском дворишту и Ботаничкој башти. подела на групе Наставници 

практичне наст. 

Хортикултуре и 

пољ.струке 

Ветеринарски 

техничар 

 

према 

распореду 

часова 

током године 

јун, јул,август 

2019. 

Ветеринарска амбуланта на школској економији; Ветеринарски центар 

„ Ваљево“ са припадајућим амбулантама; „Ветеринариа“, „Ана-вет“, 

„Агровет“ у Ваљеву, „Дивал“ у Ваљеву и В. Каменици, „Пауне“у 

Паунама, „Мионица“ и „Мићко“ у Мионици, „Здравље вет“ у Радобићу, 

„Марин гај“ у Љигу, „Лајковац“ у Лајковцу, „Алфа-вет"и „Пет-вет“ у 

Лазаревцу, „Уб“, „Селвет“, „Кусуровић“ и „Гетифарм“ на Убу, 

„Алмивет“ у Бранковини, „Осечина“ у Пецкој. 

подела на групе на 

школској еконојији и 

индивидуално или у 

мањим групама у 

ветер.амбулантама 

Наставници 

практичне наст. 

ветер.струке 

Прехрамбени 

техничар 

 

 током године 

јун 2019. 

 

после модула 

током године  

у школској лабораторији, у школским радионицама у Ученичком дому: 

за конзервисање воћа и поврћа, за производњу пекарских и 

посластичарских производа и за прераду млека. 

подела на групе Наставници 

практичне наст. 

прехрамбене 

струке 

Пекар према 

распореду 

часова 

током године 

после модула 

 

у школској радионици у Дому ученика за производњу пекарских и 

посластичарских производа и објекту за исхрану ученика 

подела на групе Наставници 

практичне наст. 

прехрамбене 

струке 

 

Месар 

према 

распореду 

часова 

током године 

после модула 

. 

д.о.“Дарови природе“Дивци, „Сточар“ Уб, месара „Јовановић 1“, 

прерада меса „Јовановић“, Месара „Јовановић 2“, кланица „Јасеница“, 

„Еуропром“  

подела на групе Наставници 

практичне наст. 

прехрамбене 

струке 
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  Распоред извођења практичне наставе 

 

 

Распоред наставе : 

 

Понедељак 

 

Уторак 

 

Среда 

 

Четвртак 

 

Петак 

Пољопривредни техничар II-1 IV-2 III-2 III-1 II-2, IV-1 

Техничар хортикултуре  II-3  IV-3  III-3 

Ветеринарски техничар IV-4  II-4 III-4  

Прехрамбени техничар      

Пекар-Месар-Руковалац-мех.пољ.техн. II-6 III-6 II-6 III-6 I-6, I-7 

 

в. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

в.а. Обавезни изборни предмети у школ.2018/2019.години 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
УКУПНО 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ПРАВОСЛАВНА ВЕРОНАУКА 

I-1  28 28 

I-2 16 11 27 

I-3 6 20 26 

I-4 3 24 27 

I-5 3 25 28 

I-6 5 21 26 

I-7 3 24 27 

УКУПНО 36 153 189 

II-1 1 29 30 

II-2 10 18 28 

II-3 4 22 26 

II-4 5 25 30 

II-5 1 29 30 

II-6 1 24 25 

УКУПНО 22 147 169 

III-1  26 26 

III-2 
 

26 26 

III-3 6 18 24 

III-4  29 29 

III-5 
 

31 31 

III-6 
 

25 25 

УКУПНО 6 155 161 

IV-1 
 

25 25 

IV-2 6 11 17 

IV-3 2 26 28 

IV-4 
 

30 30 

IV-5  28 28 

УКУПНО 8 120 128 

СВЕГА 72 575 647 

 

Наставу веронауке реализовао је вероучитељ Стојан Јаковљевић. Наставу грађанског васпитања реализовао је 

Славиша Шеврт, проф.социологије,устава и права грађана и грађанског васпитања. 
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в.б. Изборни предмети према наставним плановима у школској 2018/2019.години 

 
Разред 

и одељење 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 

II-1 Лековито биље  

II-2 Органска производња у ратарству   

II-4 Козарство   

II-5 Основе туризма  

II-6 Изабрани спорт  

  

III-1 Биологија  

III-2 Биологија  

III-4 Спортско коњарство  

III-5 Аграрни  туризам 

III-6 Аграрни туризам  

  

IV-1 Козарство 

IV-2 Пчеларство  

IV-4 Изабрани спорт  

IV-5 

 

Изабрани спорт  

 

 г. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И ВАСПИТАЧИ 

 Одељењске старешине 

РАЗРЕД ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

I-1 Пољопривредни техничар Зорица Недељковић 

I-2 Пољопривредни техничар Александар Милутиновић 

I-3 Техничар кортикултуре Јадранка Гајић 

I-4 Ветеринарски техничар Наташа Бошковић 

I-5 Прехрамбени техничар Горица Шеврт 

I-6 Пекар-Руковалац-механичар пољопривредне технике Виолета Петронијевић 

I-7 Месар Јадранка П.Гајић 

Укупно 

II-1 Пољопривредни техничар Мирјана Станисављевић 

II-2 Пољопривредни техничар Катарина Вићентијевић 

II-3 Техничар кортикултуре Весна Марковић 

II-4 Ветеринарски техничар Славица Јанковић 

II-5 Прехрамбени техничар Виолета Јосиповић 

II-6 Месар-Руковалац-механичар пољопривредне технике Гордана Јањић 

Укупно 

III-1 Пољопривредни техничар Милан Прокић 

III-2 Пољ. техничар - оглед Марко Стојановић 

III-3 Техничар хортикултуре Маријана Гоч 

III-4 Ветеринарски техничар Горан Митровић 

III-5 Прехрамбени техничар Мирјана Јакић Вељић 

III-6 Пекар-Месар- Руковалац-мех. пољопривредне технике Радојка Марковић 
 

IV-1 Пољопривредни техничар Бранко Вићентијевић 

IV-2 Пољопривредни техничар Слободан Ђурђевић 

IV-3 Техничар кортикултуре Бранка Андрић 

IV-4 Ветеринарски техничар Светлана Радовановић 

IV-5 Прехрамбени техничар Весна Котарац 

 

У овој школској години рад одељењских старешина реализован је кроз активности у областима:планирања и 

програмирања, административних послова и педагошке евиденције, рада са ученицима, рада са одељењским већем и 

наставницима, рада са родитељима и сарадње са стручним сарадницима.  

У области Планирања и програмирања одељењске старешине су урадиле планова рада одељењског старешине, 

планове рада сарадње са родитељима, учествовале у изради плана рада одељењске заједнице, водиле дневник образовно-

васпитног рада, радиле матичне књиге, ђачке кљижице, сведочанства, дипломе. 
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Активности у области Административних послова и педагошке евиденције односиле су се на прикупљање 

података о ученицима: породичне и социјалне прилике, здравствено стање ученика, интересовања ученика, а посебно 

професионална интересовања, напредовање ученика, успеси на такмичењима,сметње у развоју и понашању, предузете 

мере , белешке о разговору са ученицима и родитељима. 

  У раду са ученицима активности одељењских старешина биле су усмерене на индивидулани рад са ученицима и 

на рад у одељењској заједници. У индивидуланом раду са ученицима одељењске старешине су се упознавале са 

индивидуалним способностима и склоностима ученика, особинама , интересовањама, тенденцијама у развоју, упознавале 

су се са породичним, социјалним, материјалним, здравственим и другим условима битним за развој ученика, пратиле су и 

подстицале индивидуални развој и напредовања ученика (успех, владање, радни, морални, интелектуални, социјални 

развој) и реализовале су индивидуални рад са ученицима ( усмеравање, вођење, саветовање). У раду одељењске заједнице 

активности одељењских старешина биле су усмерене на укључивање ученика у колектив и јачање колектива,разматрање 

проблема у вези са извођењем наставе, договарање о излетима, посетама, сусретима, екскурзији, забавама, акцијама и 

другим активностима одељењске заједнице и организовањем истих,разматрање односа ученика према раду и учењу, 

анализирање успеха ученика појединца и владања и целог одељења и изрицање похвала и казни, предузимање мера ради 

побољшања успеха одељења у целини, пружање помоћи слабијим ученицима, афирмације рада даровитих, анализирање 

друштвених активности ученика у школи и ван ње, реализација тема на ЧОС. У другом полугодишту школске 2018/2019. 

године реализовано је,  у 6 одељења завршних разреда,  укупно 18 часова одељењске заједнице (1.2.и 3. час)  у циљу  

стицања знања и вештина ученика завршних разреда за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања. 

1. час са темама: Место и улога Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије; Војна обавеза 

у  Републици Србији; Радна и материјална обавеза у Републици Србији. 

2. час са темама: Како постати официр војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка спремност – 

предуслов за војни позив   

3. час са темама:. Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Бојни отрови, биолошка и 

запаљива средства; Цивилна заштита. 

Такође кроз рад одељењске заједнице реализовани су тематски часови посвећени обележавању и сећању на важне 

историјске догађаје. 

 
КАЛЕНДАР ТЕМАТСКИХ ЧАСОВА 

 

септембар 

 

октобар новембар децембар фебруар март април мај 

15. 

(обележено 

14.09.2018.) 

Пробој 

Солунског 
фронта 

14. 

(обележено 

15.10.2018.) 

 

Годишњица 
стрељања и 

страдања 

цивила у 
Драгинцу код 

Лознице 

11. (уочи) 

(обележено 

09.11.2018.) 

Примирје у 

1.св.рату 
 

15. 

Колубарска 

битка 

15. (уочи) 

Сретење 

17. 

(обележено 

15.03.2019.) 

Погром на КИМ 

6. 

(обележено 

05.04.2019.) 

Почетак 

2.св.рата у 
Југославији 

9. 

Дан победе 

 20. 

(обележено 

19.10.2018.) 

Ослобођење 
Београда у 

2.св.рату 

29. 

Битка на 

Кадињачи 

  24. 

(обележено 

22.03.2019.) 

Сећање на 
страдале у 

НАТО 

бомбардовању 

12. 

Пробој 

сремског 

фронта 

 

 21. 

(обележено 

19.10.2018.) 

Сећање на 
српске жртве у 

2.св.рату 

    22. 

Сећање на 

жртве 

колокауста, 
геноцида...у 

2.св.рату 

 

 23.-24. 

Кумановска 

битка 

    23. 

Други српски 

устанак 

 

 
У раду са одељењским већима и наставницима активности су биле усмерене на организацију образовно-васпитног 

рада у одељењу (настава,допунска и додатна, слободне активности, екскурзије, такмичења, корективни педагошки рад, 

друштвено-користан рад,сарадња са друштвеном средином и родитељима), предлагање плана рада одељењског већа, 

припрема и организација седница, праћење реализације наставе, допунске и додатне, изборне, ваннаставних активности и 

реализације васпитних задатака ), подстицање и праћење унапређивања наставе, упознавање одељењског већа са степеном 

развоја ученика, предлагање јединственог деловања свих наставника и укључивање породице и других чинилаца у 

васпитни рад са ученицима, припремање и израда анализа и извештаја. 

У раду са родитељима одељењске старешине су организовале индивидуалне и групне разговоре са родитељима 

ради међусобног информисања о: здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика, резултатима учења и понашања 

ученика, као и о ваннаставним активностима и о ваншколском ангажовању, условима живота у породици, школи и 

друштвеној средини, као и родитељске састанке. Одржана су најмање 4 родитељска састанка. Такође одељењске старешине 
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су давале подршку укључивању родитеља у реализацију појединих активности ( друштвено-користан рад, посете, излети, 

свечаности, разговори и предавања за ученике ). 

Сарадња одељењских старешина са стручним сарадницима одвијала су у циљу у израде плана рада одељењског 

старешине, одељењског већа, у избору тема, припреми и реализацији ЧОС, праћењу и подстицању развоја ученика и 

напредовања, откривању узрока који доводе до поремећаја у понашању ученика и предузимању одговарајућих мера, 

избору, припремању и реализацији тема на родитељском састанку, у прaћењу и анализи реализације васпитних задатака, 

избору и припреми различитих инструмената и обраде података. 

 

 

Одељење Бр. ученика ЧОС Род. састанак 

I-1 28 32 4 

I-2 27 32 4 

I-3 26 35 4 

I-4 27 32 4 

I-5 28 37 4 

I-6 26 37 4 

I-7 27 37 4 

УКУПНО 189 242 28 

II-1 30 32 4 

II-2 28 32 4 

II-3 26 35 4 

II-4 30 32 4 

II-5 30 35 4 

II-6 25 35 4 

УКУПНО 169 201 24 

III-1 26 32 4 

III-2 26 32 4 

III-3 24 35 4 

III-4 29 32 4 

III-5 31 35 4 

III-6 25 32 4 

УКУПНО 161 198 24 

IV-1  25 32 4 

IV-2 17 32 4 

IV-3 28 32 4 

IV-4 30 32 4 

IV-5 28 32 4 

УКУПНО 128 160 20 

СВЕГА  647 801 96 

 

РАД ВАСПИТНЕ ГРУПЕ 

 

 
васпитна 

група 
 

број ученика 
састанци 

васпитне 

групе 

родитељски 

састанци 

I 22 37  

 

3 
II 22 37 

III 21 37 

IV 20 37 

V 18 35 

укупно 103 37 3 

 

У школској 2018/19. години васпитачи су у потпуности реализовали планиране састанке васпитних 

група.  

Пре усељења ученика у Дом одржан је групни родитељски састанак, а током  године, сарадња са 

родитељима одвијала се кроз индивидуалне посете, путем телефонских разговора (најмање једном недељно) и 

два родитељска састанка организована на нивоу две односно три васпитне групе.  Самим тим, родитељи су 
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континуирано добијали информације, не само о животу детета у дому, већ и потпуније информације о школском 

успеху и владању. 

У циљу формирања колектива-складне и хомогене групе и пружања помоћи ученицима у прилагођавању 

на домске услове живота у школској 2018/19. години реализоване су следеће активности: 

• На групном родитељском састанку, родитељима је наглашен значај припреме деце на боравак у 

новој средини и сарадње са васпитачима и стручном службом.  

• Родитељима су подељена конкретна упуства (Подсетник) у вези са припремом деце на колективан 

живот и обавезама које је неопходно испуњавати у циљу формирања чврсте везе између породице, 

школе и дома. Посебан акценат је стављен на редовно контактирање групног васпитача да би се 

правовремено размениле битне информације о личности детета, здравственом стању и евентуалним 

навикама ученика.  

• По усељењу, ученици су обавештени о постојању стручне службе и охрабривани да у њој потраже 

помоћ и подршку која им је потребна у циљу олакшавања периода адаптације. 

• На првим састанцима васпитних група ученици су упознати са Правилником о организацији живота 

и рада у Дому ученика, Правилима кућног реда и Програмом заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

• У септембру је организована активност Кроз Ваљево како би се ученици боље упознали са важнијим 

установама у граду. Традиционално у октобру је одржана журка добродошлице за све станаре дома 

поводом почетка нове школске године. 

• У току прва три месеца школске 2018/19. године, психолог је у сарадњи са васпитачима прикупљала 

податке о здравственом стању, психофизичком и социјалном развоју, интересовањима и навикама 

ученика. 

• Индивидуализоване и групне интервенције психолога и васпитача превасходно су биле окренуте ка 

неутралисању негативног дејства одвајања од породице, познате животне средине и вршњачке 

групе. 

• Крајем октобра је психолог је организовала вршњачку едукацију у Дому ученика на тему развијања 

хигијенских навика ученика 

• У новембру месецу психолог је организовала вршњачку едукацију у Дому ученика на тему 

„Освајање самосталности“ 

• У децембру и мају месецу спроведено је испитивање задовољства ученика и родитеља условима 

живота и рада у дому. 

• Теме састанака васпитне групе које су биле актуелне током целе школске године односиле су се на 

праћење и побољшање успеха и владања ученика, развијање радних и хигијенских навика, развијање 

навика лепог и културног понашања, предлагање ученика за похвале и награде, изрицање васпитно-

дисциплинских мера, организовање укључивања ученика у активности у слободном времену,  

старање о благовременој уплати средстава за смештај и исхрану ученика. 

Реализација васпитног рада по програмским подручјима 

 

 
Вас

пит

на 

гру

па 

Програмско подручје: 

Адаптација на живот у 

дому 

Програмско подручје: 

Учење и школска 

успешност 

Програмско подручје: 

Животне вештине 
Програмско подручје: 

Живот у заједници 
 

Носилац 

реализације 

 

Васпитач 
планирано 

/реализовано 

није 

реализовано 

планирано 

/реализовано 

није 

реализовано 

планирано 

/реализовано 

није 

реализовано 

планирано 

/реализова

но 

није 

реализовано 

I 3 3 / 5 5 / 15 15 / 14 14 / О.Јовановић 

II 2 2 / 7 7 / 14 14 / 14 14 / K.Марковић 

III 2 2 / 5 5 / 19 19 / 11 11 / Н.Милојковић 

IV 2 2 / 5 5 / 14 14 / 16 16 / С.Биговић 

V 1 1 / 10 10 / 15 15 / 9 9 / Ј. Илић 

 

У школској 2018/19. години васпитачи су остварили све планиране активности у вези са реализацијом 

радионица. Време и начин реализације варирали су у зависности од смене и карактеристика групе (пре свега 

школских обавеза, потреба и узраста ученика).  

Ученици су углавном били заинтересовани за радионичарски рад. Теме из сва четири програмска подручја 

су им биле занимљиве уколико је сценарио радионице укључивао одређене игре, осмишљавање и представљање 

ситуација из свакодневног живота, играње различитих улога и више самосталних активности.  

Интересовање за рад је било веће уколико је претходна радионица била динамична, односно показало се 

да је квалитет извођења одређене радионице био најбоља мотивација за наредну радионицу. На мотивацију 
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ученика утицао је и избор тема, структура саме групе (ученици који су већ имали искуства у радионичарском 

раду су углавном били активнији), и обимност свакодневних обавеза.  

 

Адаптација ученика на живот у дому обухватала је низ активности оствариване првенствено сарадњом 

васпитача и психолога као и укључивањем ученика који су већ боравили у дому. У оквиру овог програмског 

подручја вршњачка едукација и пружање помоћи новим станарима кроз упознавање са организацијом, 

функционисањем и правилима живота у дому,  окружењем у коме су школа и дом, пружање подршке због 

негативног дејства одвајања од куће су били континуирано подстицани. 

У оквиру програмског подручја Учење и школска успешност, ученици су стицали низ конкретних знања 

и вештина који се тичу метода и техника учења, планирања и организовања сопственог времена, мотивације за 

рад и формирања радних навика. Васпитне теме су нарочито биле наглашене у раду са ученицима првог и другог 

разреда. Знања и вештине овог програмског подручја су током године развијане и кроз инструктивни рад 

усмерен на израду семинарских и матурских радова, реферата, паноа и сл. Ученици су били нарочито 

заинтересовани за радионице из области каријерног вођења ученика, које су имале за циљ стицање знања, 

вештина и компетенција за самостално одлучивање о даљем школовању и избору занимања након завршетка 

средње школе. 

Посебна пажња у васпитном раду, посвећена је оспособљавању ученика за активан и одговоран однос 

према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина. Акценат у раду стављен је на 

проширење репертоара социјалних вештина и схватању повезаности сва три аспекта људског функционисања, 

сазнајног, емоционалног и понашајног. То је било посебно важно имајући у виду специфичности ране 

адолесценције и одвојеност наших ученика од породице, односно околности које доводе до већег притиска 

групе, осећања беспомоћности и неприпадања новом окружењу. Првенствено се тежило да ученици науче да 

препознају своје емоције и ситуације које их изазивају. Активност ученика се нарочито испољавала када су 

реализоване радионице о  превенцији ризичних облика понашања, здравим стиловима живота, организацији 

слободног времена... 

Поводом реализације програмског подручја Живот у заједници континуирано су оствариване 

организоване слободне активности ученика у циљу успостављања, неговања и развијање међусобних односа и 

сарадње. Ученици су веома активно учествовали у спортским турнирима, тематском обележавању значајних 

датума, естетском уређењу дома, квизу „Игре без граница“, журкама. Интересовање ученика је нарочито било 

велико када су обрађиване теме које се баве конструктивним решавањем сукоба и ненасилном комуникацијом.    
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д. УСПЕХ УЧЕНИКА  

 
ПРАЋЕЊЕ АДАПТАЦИЈЕ УЧЕНИКА НА ШКОЛСКЕ И ДОМСКЕ УСЛОВЕ ЖИВОТА И РАДА И 

ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ 

Пружање помоћи ученицима у прилагођавању на школске услове живота реализовано је следећим 

активностима: 

- На првом часу првог наставног дана у школи 03.09.2018.године свим ученицима првог разреда 

одељењске старешине су прочитале Добродошлицу.  

- На следећим часовима одељењских заједница ученици су упознати са Школским кућним редом, 

Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Правилником о васпитно-

дисциплинској одговорности ученика. 

- Од стране одељењских старешина, као и педагога и психолога који су се представили ученицима првог 

разреда, ученици су обавештени о постојању и раду стручне службе и охрабривани да у њој потраже 

помоћ и подршку која им је потребна у циљу олакшавања периода адаптације. 

- На првим родитељским састанцима одељењске старешине су упознале родитеље са основним 

документима школе, организацијом рада, правилима и постигле договор о континуираној сарадњи са 

школом (распоред пријема родитеља од стране одељењског старешине или предметних наставника или 

по потреби).  

- Реализацију часова одељењских заједница обележиле су теме везане за међусобно упознавање ученика, 

развијање осећања групне припадности и јачања ученичког колектива. 

- У циљу праћења адаптације ученика на школске услове живота и рада у току прва три месеца школске 

2018/2019.године педагог и психолог су у сарадњи са одељењским старешинама прикупљале податке о 

здравственом стању, психофизичком и социјалном развоју, интересовањима и навикама ученика. Кроз 

индивидуалне и групне разговоре педагог и психолог су пратили: заинтересованост ученика за рад у 

школи, прилагођавање на школска правила , методе и технике учења ученика, радне навике, 

комуникативност и породичне услове живота ученика. 

- Индивидуални и групни разговори педагога и психолога су се односили на неутралисање негативног 

дејства одвајања од породице, познате животне средине, вршњачке групе. 

- После првог тромесечја педагог је у свим одељењима првог разреда одржала предавање на тему 

.“Методе и технике успешног учења“, као и идентификовала ученике са великим бројем недовољних 

оцена. Кроз индивидуални рад са овим ученицима утврђивали су се узроци школског неуспеха. 

- Кроз индивидуалне и групне разговоре са ученицима, станарима дома, сарадњу васпитача, одељенских 

старешина и психолога и анкетирање ученика пратило се: задовољство ученика условима живота и рада 

у дому и њихово усвајање правила колективног живота; заинтересованост ученика за рад – у дому, 

школи и ван установа; методе и технике учења ученика и прилагођавање учењу у заједничким 

просторијама у дому; радне и хигијенске навике ученика; комуникативност (одржавање контаката са 

осталим ученицима и сарадњу током реализације васпитног рада); породични услови живота ученика. 

- Посебно су били ангажовани васпитачи који су имали претежно ученике првих разреда у својим 

васпитним групама. Основна стратегија је била сакупити што више информација о ученицима ради 

индивидуализованог приступа. Уколико би се појавила нежељена реакција и понашање, основна 

техника у раду била је „нормализација“ негативних емоција и подршка од стране васпитача, психолога 

и других ученика. Од проблема, најчешће су се јављали конфликти међу самим ученицима, туговање за 

кућом и породицом, осећај усамљености, неадекватне социјалне вештине (стидљивост, повученост).  

 

На крају наставне школске 2018/2019. године од 647 ученика 618 ученика или 95,52% има позитиван 

успех, 29 ученика 4,48% је са недовољним успехом. 

Од 647 ученика са позитивним успехом одличан успех има 97 ученика (14,99%), вр.добар успех 

252ученика (38,95%), добар успех 251 ученика ( 38,79%) и са довољним успехом је 18 ученика (2,78%). 

 Од 29 ученика са недовољним успехом, са 1 недовољном оценом је 19 ученика (2,94%), са 2 нед.оцене 

4 ученика (0,62 %). и  упућују се  на полагање поправних испита у августовском испитном року. Разред није 

завршило 6 ученика (0,93%). 

Најбољи успех на нивоу школе постигло је  одељење  IV-5, образовни профили прехрамбени техничар   

(са средњом оценом 4,44, а најлошији успех одељење I-7, образовни профил месар (са средњом оценом 2,78). 
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❖ Ђак генерације је  ПАНИЋ МИРЈАНА  ученик  IV-5, образовни профил прехрамбени  техничар. 

У поређењу са средњом оценом успеха   у прошлој школској години средња оцена  је ове школске године 

за 0,11 мања  у I разреду, за 0,06  већа у II разреду, за 0,35 већа   у III разреду и за 0,35  већа у IV разреду, тако 

да је средња оцена  ове школске године мања  за 0,13 него на крају наставне прошле школске године.. 

 Ученици су направили укупно 51065 оправданих  и 2675  неоправданих изостанака, што износи 83,06 

изостанак  по сваком ученику, што је за 10,25   изостанка  по ученику више  него прошле школске године. 

 Што се тиче владања ученика у току школске године једном броју ученика због неоправаданих 

изостанака и лакших повреда обавеза ученика изречене су васпитне мере: опомена одељењског старешине  49, 

Укор одељењског старешине 68 и Укор одељењског већа 87. 

 У току школске године према 17  ученика је вођен васпитно-дисциплински поступак и изречене су 

одговарајуће васпитно-дисциплинске мере: Укор директора: 2   и Укор наставничког већа 15.  

Владање: врло добро 49 ученика, добро 60 ученика, задовољавајуће 35 ученика и незадовољавајуће 

владање 15 ученика. 

Због одличног успеха и примерног владања, најбољег успеха у одељењу и одговорности према радним 

обавезама, изузетног доприноса и залагања на теоретској,односно практичној настави, као и због тога што 

немају ниједан ни оправдан ни неоправдан изостанак похваљен и награђен је 121 ученик. Одлични ученици су 

за одличан успех и примерно владање награђени књигама (97  ученика). Ученици без изостанака су ослобођени 

школског трошковника за наредну школску годину (15 ученика). 

 За изузетно залагање у области теоретске или практичне наставе, као и за изузетно залагање у раду 

Ученичког парламента и вавнанаставним активностима дипломама Пољопривредне школе са домом ученика 

“Ваљево” награђен  је 41 ученик. 

 Од ученика завршних разреда у трогодишњем и четворогодишњем трајању  од 153 ученика 150 је 

завршило разред на крају наставне године: на матурски, односно завршни испит изашло је 150  ученика. Од 

ученика образовних профила трогодишњег трајања 25  ученик  је положио завршни испит. Од ученика 

образовних профила четворогодишњег трајања 123  ученика је положило матурски испит. 

12 ученика је положило завршни испит са одличним успехом ,  2 ученика са вр.добрим успехом, 6 

ученика са добрим успехом и 5 ученик са довољним успехом.    

49 ученика је положио матурски испит са одличним успехом, 47  ученика са врло добрим, 26 ученика са 

добрим и 1 ученик  са довољним успехом.    

 

2. У августовском испитном року  на поправни испит је упућено 23 ученика и то: 4 ученика првог 

разреда, 12 ученика другог разреда, 5 ученика трећег разреда  и 2 ученика четвртог разреда. 

Поправни испит у августовском испитном року положио је 21 ученик. 

 

 После августовског испитног рока, односно на крају школске 2018/2010.године од 647 ученика 

позитиван успех има 639  ученика (98,76%), није завршило разред 8 ученика (1,24%). 

  

 У поређењу са успехом на крају школске 2017/2018.године школске 2018/2019. године средња оцена је 

у првом  разреду већа за 0,15, у другом разреду је мања за 0,10, у трећем разреду је већа за 0,29 ,у  четвртом 

разреду је мања за 0,35, тако да је школске 2018/2019. године средња оцена  иста као предходне школске године 

(3,60). 

 

На крају школске 2018/2019.године од 153 ученика завршних разреда у трогодишњем и 

четворогодишњем школовању 150  ученика (98,04%) је завршило школовање (25 ученика у трогодишњем 

образовању и 125 ученика у четворогодишњем образовању). Школовање нису завршила 3 ученика у 

четворогодишњем школовању (2,96%). 
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УЧЕНИЦИ ПОХВАЉЕНИ И НАГРАЂЕНИ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ  

ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ  
I-1 

1. Марковић Небојша – одличан успех и примерно владање 

2. Миличић Јована - одличан успех и примерно владање 

 

I-2 

1. Брдарић Влада – одличан успех и примерно владање 

2. Стојановић Бојан – без изостанака и примерно владање 

 

I-3 

1. Митровић Маријана – одличан успех и примерно владање 

 

I-4 

1. Јанковић Анђела – одличан успех (5,00) и примерно владање 

2. Рабат Лука - одличан успех (5,00) и примерно владање 

3. Василић Наталија – одличан успех и примерно владање 

4. Драгићевић Немања - одличан успех и примерно владање 

 

I-5 

1. Глигоријевић Дарко– одличан успех(5,00)  и примерно владање 

2. Ивковић Урош– одличан успех и примерно владање 

3. Павловић Огњен– одличан успех и примерно владање 

4. Јањић Невена– без изостанака и примерно владање 

 

I-6  

1. Андрић Милица – најбољи успех у одељењу 

2. Јеринић Дејан– без изостанака и примерно владање 

3. Аврамовић Синиша – изузетно залагање на практичној настави-пекар 

4. Савић Владимир - изузетно залагање на практичној настави-пекар 

 

I-7 

1. Ђуричић Александар – изузетно залагање на практичној настави-месар 

2. Савић Милован - изузетно залагање на практичној настави-месар 

 

II-1 

1. Марковић Никола - одличан успех (5,00), примерно владање и без изостанака 

2. Пакић Живота– одличан успех и примерно владање 

3. Радовановић Богдан– одличан успех, примерно владање и без изостанака 

 

II-2 

1. Павловић Игор - одличан успех и примерно владање 

 

II-3 

1. Матић Милица - одличан успех, примерно владање и изузетно залагање на практичној настави – техничар хортикултуре 

2. Милутиновић Кристина– одличан успех и примерно владање 

3. Тешић Андријана– одличан успех, примерно владање и изузетно залагање на практичној настави – техничар хортикултуре 

4. Радовановић Вукашин – за изузетно залагање на практичној настави – техничар хортикултуре 

 

II-4 

1. Кандић Анђела - одличан успех (5,00) и примерно владање 

2. Ђурђевић Славко – одличан успех и примерно владање 

3. Ивановић Александра– одличан успех и примерно владање  

4. Маринковић Вељко –одличан успех и примерно владање  

5. Николић Даница-одличан успех и примерно владање  

6. Радовановић Александар -одличан успех и примерно владање  

 

II-5 

1. Андрић Андреј - одличан успех и примерно владање 

2. Ђуричић Сара– одличан успех и примерно владање 

3. Крсмановић Јована– одличан успех, примерно владање и без изостанака 

4. Маринковић Александра– одличан успех и примерно владање 

5. Миловановић Леона - одличан успех и примерно владање 

6. Ненадовић Марко - одличан успех и примерно владање 

7. Симић Селена– одличан успех(5,00)  и примерно владање 

8. Синђелић Андријана– одличан успех и примерно владање 

9. Текић Љубинко - одличан успех и примерно владање 

10. Читаковић Милан - одличан успех и примерно владање 

11. Јовић Јована– без изостанака и примерно владање 

 



 

58 

II-6 

1. Прокић Ана – одличан успех и примерно владање 

2. Радмилац Нина - одличан успех и примерно владање 

3. Суботић Стефан– без изостанака, примерно владање и изузетно залагање на практичној  настави - пекар 

4. Живановић Никола –изузетно залагање на практичној  настави - пекар 

5. Кустурић Јован–изузетно залагање на практичној  настави - пекар 

6. Радовановић Срећко–изузетно залагање на практичној  настави – пекар 

7. Старчевић Никола - одличан успех и примерно владање  

 

 

III-1 

1. Симеуновић Ивана– одличан успех  и примерно владање  

2. Павић Вања– одличан успех и примерно владање 

3. Станисављевић Драгана– одличан успех и примерно владање 

4. Петковић Анђелка– одличан успех,примерно владање , без изостанака и изузетно залагање на практичној настави – пољопривредни 

техничар  

5. Радовановић Владимир - изузетно залагање на практичној настави – пољопривредни техничар  

 

 

III-2 

1. Јовановић Наташа– одличан успех, примерно владање и изузетно залагање на практичној настави – пољопривредни техничар  

2. Кузмановић Лука– одличан успех, примерно владање и  изузетно залагање на практичној настави – пољопривредни техничар  

3. Лапчић Момчило– одличан успех и примерно владање 

4. Лукић Катарина– одличан успехи примерно владање 

5. Ракић Александра - одличан успехи примерно владање 

6. Костић Васо - изузетно залагање на практичној настави – пољопривредни техничар  

 

III-3 

1. Мирић Јулијана– одличан успех, примерно владање и изузетно залагање на практичној настави –техничар хортикултуре 

2. Радовановић Ивана– одличан успех и примерно владање 

3. Ћебић Бојана– одличан успех и примерно владање 

4. Милосављевић Марија–изузетно залагање на практичној настави –техничар хортикултуре 

5. Дивнић Дарко - изузетно залагање на практичној настави –техничар хортикултуре 

 

III-4 

1. Ђурђевић Јелена– одличан успех (5,00)  и примерно владање  

2. Радојичић Анђела– одличан успех и примерно владање 

3. Нешковић Тијана– одличан успех и примерно владање 

4. Радојичић Вељко– одличан успехи примерно владање 

5. Симић Марко - одличан успехи примерно владање 

6. Јашаревић Данијел –изузетно залагање на практичној настави –ветеринарски техничар  

7. Милошевић Владимир - изузетно залагање на практичној настави –ветеринарски техничар  

8. Цветојевић Николао - изузетно залагање на практичној настави –ветеринарски техничар 

9. Ковачевић Урош - изузетно залагање на практичној настави –ветеринарски техничар 

 

III-5 

1. Крунић Марија– одличан успех (5,00), примерно владање и без изостанака 

2. Деспотовић Ана– одличан успех(5,00) и примерно владање 

3. Антонијевић Ивана– одличан успех, примерно владање и без изостанака 

4. Ђуричић Данијела– одличан успех(5,00) и примерно владање 

5. Ђурић Тијана– одличан успех и примерно владање 

6. Бурмаз Катарина– без изостанака и примерно владање 

7. Митрић Лука– без изостанака и примерно владање 

8. Познановић Урош– без изостанака и примерно владање 

 

III-6 

1. Урошевић Михаило- без изостанака и примерно владање 

 

 

IV-1 

1. Тодоровић Александар– одличан успех (5,00) и примерно владање 

2. Николић Милица- одличан успех и примерно владање 

3. Табић Милан - одличан успех и примерно владање 

 

 

IV-2 

1. Дамњановић Матија- одличан успех и примерно владање 

2. Димитријевић Димитрије- одличан успех и примерно владање 

3. Миловановић Ђорђе - одличан успех и примерно владање 
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IV-3 

1. Божић Марија- одличан успех и примерно владање 

2. Гајић Жељана- одличан успех и примерно владање 

3. Гладовић Кристина- одличан успех и примерно владање 

4. Илић Светлана- одличан успех и примерно владање 

5. Лукић Милица- одличан успех и примерно владање 

6. Ђокић Ксенија - одличан успех (5,00) и примерно владање 

7. Трифуновић Сара- одличан успех (5,00) и примерно владање 

 

IV-4  

1. Вилотић Тамара- одличан успех (5,00) и примерно владање 

2. Вукмановић Теодора- одличан успех и примерно владање 

3. Ђуричић Радован- одличан успех и примерно владање 

4. Костић Лидија- одличан успех и примерно владање 

5. Лазић Маја- одличан успех и примерно владање 

6. Митровић Страхиња- одличан успех (5,00) и примерно владање 

7. Остојић Марко- одличан успех и примерно владање 

8. Петровић Драган- одличан успех и примерно владање 

9. Томић Кристина- одличан успех и примерно владање 

 

IV-5 

1. Алексић Драган - одличан успех и примерно владање 

2. Бранковић Ана – одличан успех и примерно владање  

3. Бранковић Наталија - одличан успех(5,00) и примерно владање 

4. Вујић Јована - одличан успех и примерно владање 

5. Јовић Теодора - одличан успех(5,00) и примерно владање 

6. Крунић Магдалена- одличан успех(5,00) и примерно владање  

7. Крунић Милица – одличан успех и примерно владање 

8. Мандић Милица – одличан успех и примерно владање 

9. Матијевић Лазар - одличан успех и примерно владање 

10. Михаиловић Јелена- одличан успех(5,00) и примерно владање 

11. Панић Мирјана – одличан успех(5,00) и примерно владање  

12. Петковић Ана- одличан успех и примерно владање 

13. Симић Синиша- одличан успех и примерно владање 

14. Симовић Тамара- одличан успех и примерно владање 

 
УЧЕНИЦИ ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМА И НОВЧАНИХ НАГРАДА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“ 

 
I-4 

1.Јанковић Анђела– диплома за постигнуте резултате на републичком такмичењу из математике – освојено 3.место и новчана награда 

 

II-5 

1. Ђуричић Сара – диплома за постигнуте резултате на републичком такмичењу из математике – освојено 1.место и  новчана награда 
 

 

III-6 

1.Спасојевић Небојша – диплома за изузетно залагање на практичној настави  -руковалац-механичар пољопривредне технике   

2. Ђурђевић Јаков  -диплома за изузетно залагање на практичној настави  - месар 

 
IV-1 

1.Јелић Душица -диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар  и раду спортских секција- рукомет 

2.Тодоровић Александар -диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар   
 

IV-2 

1.Дамњановић Матија -  диплома за изузетно залагање у раду Ученичког парламента и раду спортских секција – одбојка и кошарка 
2.Димитријевић Димитрије - диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар   

3.Максимовић Срђан  - диплома за изузетно залагање у раду спортских секција – пливање 

4.Добривојевић Марко - диплома за изузетно залагање у раду спортских секција –рукомет 
5.Живојиновић Александар-диплома за изузетно залагање у раду спортских секција –кошарка 

 

IV-3 

1. Крунић Милица - диплома за изузетно залагање на практичној настави-техничар хортикултуре 

2.Јездић Милица - диплома за изузетно залагање у раду драмско-рецитаторске секције и на практичној настави-техничар хортикултуре 

3.Божић Марија - диплома за изузетно залагање на практичној настави-техничар хортикултуре  
4.Илић Светлана- диплома за изузетно залагање на практичној настави-техничар хортикултуре 

5.Срећковић Исидора- диплома за изузетно залагање на практичној настави-техничар хортикултуре 

6.Ђокић Ксенија - диплома за изузетно залагање у раду драмско-рецитаторске секције 
7.Гладовић Кристина - диплома за изузетно залагање у раду Ученичког парламента 

8.Трифуновић Сара – диплома за освојено 3.место на Републичком такмичењу – техничар хортикултуре и за изузетно залагање у раду спортских 

секција- стрељаштво 

9.Јевтић Немања –диплома за  изузетно залагање у раду спортских секција- кошарка и одбојка 
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IV-4  

1.Вилотић Тамара - диплома за освојено 1. место  на Републичком такмичењу из ветеринарске медицине и новчана награда 
2.Остојић Марко - диплома за изузетно залагање на практичној настави – ветеринарски техничар  

3.Вулетић Никола - диплома за изузетно залагање на практичној настави – ветеринарски техничар 

4.Ђуричић Радован- диплома за изузетно залагање на практичној настави – ветеринарски техничар 
5.Максимовић Анастасија - диплома за изузетно залагање у раду спортских секција-одбојка 

6.Ћирић Милица - диплома за изузетно залагање у раду спортских секција-стони-тенис, кошарка и фудбал 

7.Митровић Страхиња - диплома за изузетно залагање у раду драмско-рецитаторске секције и у  раду спортских секција-кошарка 
8.Крстић Никола- диплома за изузетно залагање у раду спортских секција-рукомет 

9.Савић Срђан - диплома за изузетно залагање у раду спортских секција-рукомет и фудбал 

 
 

IV-5 

1.Крунић Магдалена–диплома за освојено 2.место  на Републичком такмичењу из математике 
2.Јовић Теодора – диплома за изузетно залагање у раду драмско-рецитаторске и новинарске секције и у раду спорстких секција- стрељаштво 

3.Алексић Драган - диплома за изузетно залагање у раду драмско-рецитаторске и новинарске секције 

4.Бранковић Наталија - диплома за изузетно залагање у раду драмско-рецитаторске и хемијске секције и у раду Ученичког парламента 
5.Бранковић Ана - диплома за изузетно залагање у раду спортских секција – рукомет 

6.Михаиловић Јелена - диплома за изузетно залагање у раду спортских секција – рукомет и одбојка 

7.Панић Мирјана – диплома за освојено 3.место на Републичком такмичењу –прехрамбени техничар и за изузетно залагање у раду спортских секција и 
новчана награда 

8.Симић Синиша - диплома за изузетно залагање у раду спортских секција – одбојка 

9.Симовић Тамара - диплома за изузетно залагање у раду спортских секција – рукомет 
10.Јакић Јована -диплома за изузетно залагање у раду драмско-рецитаторске секције 

11.Митровић Невена-диплома за изузетно залагање у раду драмско-рецитаторске секције, у раду Ученичког парламента и за изузетан допринос 

културној и јавној делатности школе -хуманитарни рад у локалној заједници 
12.Вуковић Филип - диплома за изузетно залагање у раду спортских секција – пливање 

 

 

Награђени и похваљени станари Дома ученика  школскe 2018/2019.године - матуранти 

 

Похваљени и награђени матуранти: 
1. Панић Мирјана: Диплома и књига за  примерно владање у Дому, залагање у раду фудбалске секције, учешће и освојено 1. 

место на Регионалној Домијади у области спорта, залагање у раду драмске секције, учешће и освојено 1. место на Регионалној 

и Републичкој Домијади у категорији драмски приказ.  

2. Ђурђевић Александар: Диплома и књига за залагање у раду драмске секције, учешће и освојено 1.место на Регионалној и 

Републичкој Домијади у категорији драмски приказ.  

3. Михаиловић Јелена: Диплома и књига за  примерно владање у Дому, залагање у раду фудбалске секције, учешће и освојено 

1. место на Регионалној Домијади у области спорта, залагање у раду плесне секције, учешће на Регионалној Домијади у области 

културног стваралаштва 

4. Јелић Душица: Диплома и књига за  примерно владање у Дому, залагање у раду фудбалске секције, учешће и освојено 1. место 

на Регионалној Домијади у области спорта, учешће на Регионалној Домијади у категорији ликовно стваралаштво 

5. Симовић Тамара: Диплома и књига за  примерно владање у Дому, залагање у раду фудбалске секције, учешће и освојено 1. 

место на Регионалној Домијади у области спорта 

6. Јовић Теодора: Диплома и књига за примерно владање у Дому, залагање у раду секције стрељаштва, учешће и освојено 2. 

место екипно и 2.место појединачно на Регионалној Домијади у области спорта, учешће на Регионалној Домијади у категорији 

литерарно стваралаштво  

7. Трифуновић Сара: Диплома и књига за примерно владање у Дому, залагање у раду секције стрељаштва, учешће и освојено 2. 

место екипно на Регионалној Домијади у области спорта 

8. Вукмановић Теодора: Диплома и  књига за примерно владање у Дому, залагање у раду секције уметничка радионица, учешће 

и освојено 3.место на Регионалној Домијади у категоријама технике рукотворине и примењена уметност 

9. Гладовић Кристина: Диплома и  књига за примерно владање у Дому, залагање у раду секције уметничка радионица, учешће 

и освојено 3 .место на Регионалној Домијади у категорији примењена уметност 

10. Костић Лидија: Диплома и  књига за примерно владање у Дому, залагање у раду секције уметничка радионица, учешће и 

освојено 3.место на Регионалној Домијади у категорији технике рукотворине. 

11. Димитријевић Димитрије: Диплома и књига за примерно владање у Дому, за одговорно извршавање поверених обавеза, 

залагање у раду драмске секције  

12. Јевтић Немања: Књига за залагање у раду одбојкашке и секције ст.тениса, учешће на Регионалној Домијади у области спорта 

13. Петковић Ана: Књига за примерно владање у Дому и залагање у раду плесне секције 

14. Крунић Магдалена: Књига за примерно владање у Дому и одговоран приступ обавезама  

15. Тодоровић Александар: Књига за примерно владање у Дому и одговоран приступ обавезама  

16. Јакић Јована: Похвала за залагање у раду драмске секције, учешће и освојено 1. место на Регионалној и Републичкој Домијади 

у категорији драмски приказ. 

17. Жујовић Чедомир: Похвала за одговорно извршавање поверених обавеза у Дому,  залагање у раду фудбалске секције и учешће 

на Регионалној Домијади у области спорта    

18. Урошевић Марко: Похвала за извршавање поверених обавеза у Дому 
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Успех ученика у школској 2018/2019. години 

 

 
 
Резултати завршног испита – јунски испитни рок школске 2018/2019. године 
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Резултати матурског испита – јунски испитни рок школске 2018/2019. године 
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Резултати матурског испита – августовски испитни рок школске 2018/2019. године 
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На крају школске 2018/2019. године постигнути су следећи образовно-васпитни резултати: 

Р
а

зр
ед

 и
 

о
д

ељ
ењ

е
 Бр. 

уч. 

Завршили 

разред 

 

Успех 

 

Понавља разред-

нису завршили 

Завршили школовање 

Св. % 5 4 3 2 Бр.уч. % Бр.уч. % 

I 189 187 98,94 11 64 100 12 2 1,06 
  

II 169 167 98,82 26 66 73 2 2 1,18 
  

III 161 160 99,38 24 62 66 8 1 0,62 25 100% 

IV 128 125 97,66 36 61 26 2 3 2,34 125 97,66 

СВ. 647 639 98,76 97 253 265 24 8 1,24 150 98,04 

 
Бројно стање ученика по разредима 

Разред 

на почетку 

школ. год 

осипање уч. у току шк. 

год 

На крају 

шк. год. 

Разлика у 

бр. уч. 

Бр.од.  Бр. уч. Исп. Искљ. Ук. Бр. уч. + - 

I 7 200 1 - 1 189 - 11 

II 6 175 - - - 169 - 6 

III 6 164 3 - 3 161 - 3 

IV 5 129 3 - 3 128 - 1 

СВЕГА 24 668 7 - 7 647 - 21 

Ученици су напустили даље школовање због нередовног долажења на наставу и великог броја 

недовољних оцена и поред појачаног васпитног рада одељењских старешина и стручне службе, као 

и организовања часова допунске наставе.  
 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА У ДОМУ 

Успех ученика на почетку школске године 2018/19. 

Структура ученика према успеху по васпитним групама 

успех 

ученика 

I 

васп.група 

II 

васп.група 

III 

васп.група 

IV 

васп.група 

V 

васп.група 

укупно 

одличан 5 5 6 5 12 33 

вр. добар 10 13 11 9 6 49 

добар 6 4 4 6 / 20 

довољан / / 1 / / 1 

понавља / / / / / / 

укупно 21 22 22 20 18 103 

средња 

оцена 
3,95 4,04 4,00 3,95 4,67 

4,12 

 

 

Успех ученика на крају I полугодишта 2018/19. године 

Структура ученика према успеху по васпитним групама 

успех 

ученика 

I 

 васп.група 

II 

васп.група 

III 

васп.група 

IV 

васп.група 

V 

васп.група 

укупно 

одличан 1 5 4 4 11 25 

вр. добар 12 11 9 10 4 46 

добар 6 4 6 4 2 22 

довољан / / / / / / 

недовољан 3 2 3 2 / 10 

неоцењен / / / / 1 1 

укупно 22 22 22 20 18 104 

средња оцена 3,36 3,77 4,00 3,70 4,53 3,87 
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Успех ученика на крају школске године 2018/19. 

Структура ученика према успеху по васпитним групамa 

успех 

ученика 

I  

васп.група 

II 

васп.група 

III 

васп.група 

IV 

васп.група 

V 

васп.група 

укупно 

одличан 2 6 5 5 12 30 

вр. добар 13 11 10 13 6 53 

добар 6 5 6 2 / 19 

довољан 1 / / / / / 

недовољан / / / / / / 

неоцењен / / / / / / 

укупно 22 22 21 20 18 103 

средња 

оцена 

3,72 4,04 3,95 4,15 4,67 4,11 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

На крају наставне школске 2018/19. године, сви ученици, станари Дома су постигли позитиван успех. 

Од 103 ученика 30 (29,12%) има одличан успех, 53 (51,45%) има врло добар, 19 (18,44%) ученика, добар успех, 

и 1 ученик (0,97%) је постигао довољан успех. 

  Најбољи успех постигнут је у V васпитној групи (средња оцена 4.67), затим у II и IV (средње оцене 

4,04 и 4,15 ), а у I и III васпитној групи, средње оцене су 3,72 и 3,95 . Средња оцена успеха на крају школске 

године је идентична као и у претходној школској години (4,11). 

Поредећи успех по васпитним групама, најуспешнији су били ученици пете групе (средња оцена 

успеха 4,67) које су чинили ученици четвртог разреда чији је успех на почетку школске 2018/2019. године био 

најбољи у поређењу са успехом осталих васпитних група. Такође, у поређењу са осталим васпитним групама, 

у којима је успех на крају школске године углавном остао исти као и на почетку, једино је у трећој васпитној 

групи коју су чинили ученици трећег разреда, успех побољшан за 0,20. Најмање успешни су били ученици I 

васпитне групе, а основни разлози школског неуспеха су непознавање метода и техника учења ученика првог 

разреда. 

Ученицима првог разреда који су на полугодишту и на крају школске године, имали пад успеха 

континуирано су пружане мере подршке (идентификовани су ученици који нису усвојили ефикасне методе и 

технике учења; са њима је интезивиран инструктиван рад и пружање стручне помоћи васпитача и психолога; 

рад  у васпитним групама је усмераван на стварање кооперативних образаца понашања). 

С обзиром на систематско праћење ученика  и рано откривање потенцијално ометајућих фактора 

школског успеха, индивидуалне и групне припреме за стресне ситуације и изазове у новој средини, ученици 

су без озбиљније угроженог самопоуздања и релативно брзо превазилазили почетне неуспехе. 

На крају школске 2018/2019. године похваљено је и награђено 52 ученика првенствено због 

примерног понашања, постигнутог успеха у школи, одговорног односа према обавезама и залагања у 

секцијском раду. Због лакших повреда обавеза, 12 ученика добило је опомену, а 9 ученика, укор. Због теже 

повреде обавеза, 6 ученика је добило укор пред искључење, а једна ученица, искључење из дома. 
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ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ  
У школској 2018/2019.години лицима који немају статус редовног ученика, онима који немају 

завршену средњу школу, или желе да остваре виши степен образовања, наша школа пружа могућност 

ванредног образовања доквалификацијом, преквалификацијом или променом статуса за верификоване 

образовне профиле. Уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја на ванредно 

школовање ове године уписанису : 

 

3.2. Ванредни ученици (активни током школске године) 

 

3.2. Ванредниученици 

 
Разред ЗАНИМАЊЕ - IV степен ЗАНИМАЊЕ - III СТЕПЕН 
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I 1 
 

  1  2 4 

II 1       1 

III 1 2    3  6 

IV 3 1 1     5 

СВЕГА 6 3 1  1 3 2 16 

 
 

 

 
Број ванредних ученика по образовним профилима и разредима који су на крају школске 

2018/2019.године завршили разред: 

 

ОБРАЗОВН

И ПРОФИЛ 

Пољопривредн

и техничар 

Техничар 

хортикултур

е 

Ветеринарск

и техничар 

Прехрамбен

и техничар 

Пека

р 

Меса

р  

Рук-

мех 

пољ.те

х 

Свег

а 

Свега 3 
 

1 
  

2 
 

6 
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ђ. ФАКУЛТАТИВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

  

1.Екскурзије и посете 

Екскурзије 

Због недовољног броја заинтересованих ученика екскурзије за ученике од првог до четвртог 

разреда предвиђене Годишњим планом рада за школску 2018/2019.годину нису 

реализоване.  

 
Реализоване посете у школској 2018/2019.години 
Месец Врста посете Одељење 

27.09. 2018. Изложба говеда сименталске расе 

Лајковац  

Пољопривредни техничар, Ветеринарски техничар 

Реализатори: проф. сточарства 

29.09.2018. Фрушка Гора, Сремска Митровица 47 ученика од првог до четвртог разреда   

Реализатори: проф. Б.Динчић и вероучитељ С.Јаковљевић 

Септембар 2018. Сирмијум, Сремски Карловци није реализовано 

06.-07.10.2018. 
Манифестација-Чваркијада 

(учесници) 

Ученици прехрамбене струке I-7,II-6,III-6 

Реализатори: проф.прехрамбене струке 

27.10. 2018. Сајам књига Завршни разреди, станари дома ученика, чланови секција 

Октобар 2018. Млекара „Качаревић“Мионица није реализовано 

13.10.2018. Опленачка берба –  

Топола 

Пољопривредни техничар 

Реализатори: професори воћарства и  виноградарства 

12.10.2018. Десанкино михољско лето Чланови секција из СЈ 

29.09.2018. Фестивал зимнице Коцељева Пољопривредни техничар 

Реализатори: професори воћарства и  виноградарства 

17.10.2018. Посета  специјализованој фарми 

говеда – Стари Тамиш, Панчево 

Пољопривредни техничар, Ветеринарски техничар 

Реализатори: проф. сточарства  

Октобар ,новембар 

2018. 

Сточарски Институт и 

Пољопривредни факултет Београд 

није реализовано 

Новембар 2018. Занатска радња за производњу 

кондиторских производа „ЛОРА“ 

није реализовано 

Новембар 2018. Етно сајам Београд није реализовано 

Новембар 2018. Млекара Лајковац није реализовано 

Новембар 2018. Међународна изложба паса свих 

раса –Београд 

није реализовано 

Новембар 2018. Зоолошки врт Београд није реализовано  

Јануар,фебруар 2019. Фабрика сточне хране није реализовано 

10.01.2019. Дом здравља Ваљево Станари дома ученика 

19.02 2019. Пивара Ваљево Прехрамбени техничар четврти разред 

Реализатори:проф.прехрамбене струке Г.Шеврт, Г.Јањић 

Март 2019. Водовод Ваљево Прехрамбени техничар други разред 

 Реализатори:проф.прехрамбене струке В.Котарац  

15.03. 2019. Завод за јавно здравље Прехрамбени техничар други разред 

Реализатори:проф.прехрамбене струке В.Котарац 

29.11.2018 2018.  

ИС Петница Ученици који похађају додатну наставу посетили ИС Петница и 

присуствовали 17. Конреренцији“Корак у науку“ 

Реализатори: проф.хемије 

01.12.2018. 
Музеј илузија, Фестивал науке 42 заинтересована ученика од првог до четвртог разреда 

Реализатори: три професора и васпитач дома 

05.12.2018. 

06.12.2018. 

18.12.2018. 

Универзитет Сингидунум Станари Дома ученика 

25.02.2019 
Школа скијања Дивчибаре Станари Дома ученика 

Март 2019. Дани немачког филма није реализовано 
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29.03. 2019. Сајам „СПРЕГ“ Прехрамбени техничар трећи разред 

 Реализатори:проф.прехрамбене струк 

24.04.2019 Фабрика“Rauch“, Коцељева Ученици прехрамбене струке III-5,IV-5 

Реализатори:проф.прехрембене струке 

24.04.2019 Пољопривредна школа, Шабац Ученици прехрамбене струке III-5,IV-5 

Реализатори:проф.прехрембене струке 

11.10.2018. Ергела и хиподром Ветеринарски техничар 

Реализатори: проф.групе предмета ветеринарске струке  

Мај 2019. Фабрика за прераду отпадних вода Није реализовано 

Април, мај 2019. Повртарски расадник „Супериор“ 

Велика Плана 

није реализовано 

Април, мај 2019. СВЦ „ Велика Плана“ није реализовано 

14.05.2019. Војна касарна“Војвода Живојин 

Мишић“ 

Станари Дома ученика 

Април, мај 2019. Сајам хортикултуре Београд није реализовано ре 

15.05.  2019. Међународни пољопривредни 

сајам  Нови Сад 

Пољопривредни техничар ,ветеринарски техничар, прехрамбени 

техничар, техничар хортикултуре 

Реализатори: сви чланови Струичног већа агронома и вет. и технолога, 

васпитача 

Мај 2019. 

Обилазак једног Дома ученика  са 

посетом културно-историјске 

знаменитости у околини 

Није реализовано 

01.06.2019. 
Браничевски округ 48  ученика од првог до четвртог разреда   

Реализатори: проф. Б.Динчић и вероучитељ С.Јаковљевић 

01.10.2018. 

15.11.2018. 

22.04.2019. 

17.05.2019. 

18.05.2019. 

Центар за културу „Ваљево“ Станари Дома ученика 

07.-14.07.  2019. Пфафенхофен (Немачка) два ученика који уче немачки језик 

Март 2019. Mузеји Београда Није реализовано 

Новембар 2018. 

Мај 2019. 

Позоришне представе у Београду Није реализовано 
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2. Друштвене и слободне активности ученика 

2.1.Ученички парламент 
Ученички парламент у школској 2018/19.години остварио је значајне резултате на пољу 

активизма младих њиховим увођењем у рад школе и локалне заједнице. На његовом челу био је 

Матија Дамњановић IV-2, заменик је био Ђорђе Плавшић II-2, док је записничар била Јована 

Веселиновић  III-2.  Подршка Ученичком  парламенту Весна Марковић, професор француског 

језика. 
Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019.години : 

АКТИВНОСТИ Време 

реализације 

Начин 

праћења/докази 

Садржаји 

који нису 

реализовани  

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

• Учешће у Европском  

дану језика 

26. до 28. 

септембра 

Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Турнир средњих 

школа у кошарци 

одран у нашој школи 

29.септембар Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Учешће у Дечијој 

недељи: 

•  Зависност од 

интернета и 

друштвених 

мрежа 

• Представа „ 

Тражим 

помиловање“ 

Октобар 

2018 

Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Национални 

сасатанак Уније 

средњошколаца 

Србије 

Октобар 

2018 

Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Турнир у фудбалу 

у организацији 

Ученичког 

парламента 

11.октобар Записник 

Ученичког 

парламента, 

фотографије 

  

• Продишимо 

заједно, смањимо 

аеро загађење-

дводневни тренинг 

7.-8.10 Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Хуманитарна 

акција „ Помоћ 

Срећку“ 

    

• Обележен Дан 

толеранције 

Новембар 

2018 

Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Национални 

састанак Уније 

средњошколаца 

9-

11.Новембар 

2019 

Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Организована 

акција 

прикупљања 

чепова „ Чеп за 

хендикеп“ 

Новембар-

фебруар 

2018-19 

Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Обележен  Дан 

средњошколаца 

17. новембар Записник 

Ученичког 

парламента 
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• Обележен Дан 

борбе против сиде 

30.новембар Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Организована 

акција 

прикупљања 

слаткиша 

Децембар 

2018 

Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Организована 

акција 

прикупљања 

књига 

Децембар 

2018-Март 

2019 

Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Унија парламената 

града Ваљева 

1.Фебруар 

2019 

Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Радионица 

Универзитета 

Сингидунум 

Туризам 

9.-11.март Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Савет младих  20.Март 2019 Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Турнир у баскету 12.април 

2019 

Записник 

Ученичког 

парламента 

  

• Посета удружења „ 

Загрљај“  

15. април Записник 

Ученичког 

парламента 

  

 

Чланови Председништва Ученичког парламента у школској 2018/2019.години 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ 

Бошковић Биљана, Костић Драгана I-1 

Аврамовић Јован, Јевтић Ђорђе I-2 

Ранђић Владимир, Ристић Марта I-3 

Зец Милан, Стајчић Бојан I-4 

Ковачевић Зорана, Глигоријевић Дарко I-5 

Јовановић Немања,Аврамовић Синиша I-6 

Игњатовић Дејан, Илић Вук I-7 

Ђокић Вук, Радовановић Богдан II-1 

Плавшић Ђорђе, Мишковић Магдалена II-2 

Радосављевић Милица, Антић Јана II-3 

Кандић Анђела, Ковачевић Марина II-4 

Кустурић Марија, Николић Софија II-5 

Пр5окић Ана, Обрадовић Војин II-6 

Урошевић Бојана, Николић Лазар III-1 

Веселиновић Јована, Младеновић Лазар III-2 

Белушевић Кристина, Мирић Јулија III-3 

Ђурђевић Јелена, Нешковић Тијана III-4 

Деспотовић Ана, Милосављевић Наташа III-5 

Лучић Урош, Максимовић Никола III-6 

Тодоровић Александар, Јелић Душица IV-1 

Дамњановић Матија, Лазаревић Тања IV-2 

Ђокић Ксенија, Гладовић Кристина IV-3 

Кићановић Марија, Лазић Маја IV-4 

Бранковић Наталија, Митровић Невена IV-5 
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2.2.Слободне активности ученика 
 Слободне активности ученика у школи 

СЛОБОДНА АКТИВНОСТ-СЕКЦИЈА НАСТАВНИК ЗАДУЖЕН ЗА РАД СЕКЦИЈЕ 

Литерарна секција Маријана Гоч,проф.српског језика и књижевности 

Драмско-рецитаторска секција Мирјана Станисављевић, проф.срп. језика Наташа Бошковић, 

проф.српског језика и књижевности 

Новинарска секција Ана Миљковић, проф.српског језика и књижевности 

Језичка секција – енглески језик Слободанка Васиљевић, проф.енглеског језика 

Библиотечка секција Весна Марковић, проф.француског и латинског језика  

Историјска секција Оливера Панић, проф.историје 

Аграрно-географска секција Виолета Петронијевић, проф.географије 

Фото секција Благоје Динчић, проф.физике 

Хемијска секција Мирјана Јакић Вељић,проф.хемије 

Биолошка секција Милица Павић,проф.биологије 

Секција за предузетништво Бранко Вићентијевић, проф.предузетништва 

Калемарска секција Нада Спасојевић,проф.воћарства 

Ветеринарска секција Светлана Радовановић, проф.групе предмета вет.струке 

Иконописно-дуборезачка секција Стојан Јаковљевић, вероучитељ 

Спортске секције  

Џудо-самбо Предраг Бранковић,проф.физичког васпитања 

Одбојка Предраг Бранковић,проф.физичког васпитања 

Рукомет  Предраг Бранковић,проф.физичког васпитања 

Фудбал Саша Атанасковић, проф.физичког васпитања 

Стони тенис Саша Атанасковић, проф.физичког васпитања 

Атлетика Љиљана Игњатовић,проф.физичког васпитања 

Кошарка Љиљана Игњатовић,проф.физичког васпитања 

 
ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 
 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-окупљање чланова 

-упознавање са планом рада 

-анализа рада у претходној 

години 

-разговор о Дану школе и 

избор текстова за приредбу 

Септембар 

3.9.2018. 

10.9.2018. 

 

17. и  24.9. 2018. 

Електронски 

дневник 

  

-Дан школе- 

читање литерарних радова 

-прикупљање и сређивање 

материјала за Изданак 

-језичко-стилска анализа 

текстова 

-читање и анализа текстова 

1. октобар 

 

8.10.2018. 

 

15.10.2018. 

 

22.10.2018. 

Електронски 

дневник 

  

-припремање за литерарне 

конкурсе 

-читање и анализа текстова 

ученика 

-представљање нових књига 

по избору ученика 

5.новембар 

 

19.10.2018. 

 

26.10.2018. 

Електронски 

дневник 

  

-размена идеја, ставова, 

мишљења о одабраним 

делима 

-језичко и стилско 

обликовање текстова за 

литерарне конкурсе 

-читање и разговор о 

радовима ученика 

3. децембар 

 

 

10.12.2018. 

 

 

17. и  24.12..2018.  

Електронски 

дневник 
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-одабир пригодних ђачких 

радова за школску славу- 

Светог Саву и учешће у 

програму 

-- анализа одабраних текстова 

14. јануар 2019. 

21.1..2019. 

 

 

28.1.2019. 

Електронски 

дневник 

  

-креативне радионице-израда 

уметничког текста 

-читање ученичких радова 

18. фебруар 

 

25.2. 2019. 

Електронски 

дневник 

  

-књижевно вече у Градској 

библиотеци  

-рад на изради драмске 

адаптације  

-представљање  литерарног 

стваралаштва  чланова 

секције  

4. март 

 

11.3. 2019. 

 

18. 3. 2019. 

Електронски 

дневник 

  

-анализирани и читани радови  

чланова секције 

-поетско вече  

1. април 

 

15.4. 2019. 

Електронски 

дневник 

  

-читани  и  анализирани 

најуспешнији  радови ученика 

-посета књижевној вечери у 

градској библиотеци 

-израда паноа са одабраним 

радовима 

-објављивање радова у 

школском листу „Изданак“ 

6. мај 

 

 

8. 5. 2019. 

 

 

20. 5. 2019. 

27. 5. 2019. 

Електронски 

дневник 

  

   

Литерарном секцијом у 2018/2019. години руководила је Маријана Гоч, професор српског језика и 

књижевности (38 сати). 

 
ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 
 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

 

Обављена је аудиција 

за пријем нових 

чланова 

 

11. септембар 

2018.год. 

Педагошка 

документација, 

фотографије; 

школски лист 

 

/ 

 

/ 

Прикупљени су, 

селектовани и 

адаптирани текстови, 

као и видео и аудио 

грађа за централну 

приредбу поводом Дана 

школе.  

 

 

 

септембар* 

2018.год. 

 

 

 

―‖― 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

Одржане су секцијске 

пробе и припреме за 

Дан школе 

 

септембар* 

2018.год. 

 

―‖― 

 

/ 

 

/ 

Приредба поводом 

Дана школе  

 

1. октобар   

2018.год. 

 

 

―‖― 

 

 

/ 

 

 

/ 

 Део чланова секције 

присуствоваo  

представи „Државни 

посао“ у Центру за 

културу Ваљево 

 

14. новембар 

2018.год. 

 

―‖― 

 

/ 

 

/ 
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Одржана је радионица: 

Шта је инструмент 

сваког глумца?  

Људско тело, 

глас,мимика,емоција, 

имагинација, 

концетрација, 

поистовећивање 

 

 

 

4.децембар     

2018.год. 

 

 

 

―‖― 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

Одржане припреме и 

пробе за школску 

Светосавску академију  

 

јануар* 

2019.год. 

 

―‖― 

 

 

/ 

 

/ 

Одржана школска 

Светосавска         

академија         

 

27. јануар 

2019. 

 

―‖― 

 

 

/ 

 

/ 

 

* НАПОМЕНА: Због великог броја дана, односно часова секцијских проба, датуме одржавања 

видети у педагошкој документацији професора за 2018/19. годину. 

 

 

Одржане су радионице: 

Сценска радња као 

темељ позоришне 

уметности  

(Како се драмски текст 

претвара у радњу? 

 Односи и сукоби као  

окосница сваке 

позоришне представе) 

 

 

 

26. и 28. 

фебруар 2019. 

год. 

 

 

 

―‖― 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

Чланови секције 

присуствовали 

представи ,, Краљ 

Бетајнове“ у Центру за 

културу  Ваљево 

 

23. 3. 2019.год. 

 

―‖― 

 

 

/ 

 

/ 

Редовна секцијска 

окупљања 

 

5,12,19,26. 

март; 2, 9. 

април 

 2019. год. 

 

―‖― 

 

 

/ 

 

/ 

 

Чланови секције 

присуствовали 

представи Звездара 

театра ,,Феликс“ у 

Центру за културу 

Ваљево 

 

29. мај 

2019. год. 

 

―‖― 

 

 

/ 

 

/ 

 

Анализиран рад 

секције у школској   

2018/2019.год. и 

припремљен план рада 

за наредну школску 

годину    

 

 

7. и 14. мај; 

јун 2019. 

 

 

―‖― 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

Драмско-рецитаторском секцијом у школској 2018/2019. години руководиле су  Мирјана      

Станисављевић и Наташа Бошковић, професори српског језика и књижевности (38 сати).  
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НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Формирање секције и расподела дужности 13. 9. 2018 евиденција у 

електронском дневнику 

  

Посета уличној изложви  о крају Првог 

светског рата испред градског Музеја и 

припрема за писање извештаја 

27. 9. 2018. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Свечаност поводом Дана школе и припрема 

извештаја 

1. 10. 2018. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Анализа и корекција текстова 11. 10. 2018. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Упутства за рад пред Сајам књига 25. 10. 2018. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Анализа текста о манифестацији "Изађи ми 

на теглу" и подела нових задужења 

8. 11. 2018. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Корекција новоприспелих текстова 24. 12. 2018. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Припрема чланова секције и подела 

задужења за Светог Саву 

14. 1. 2019. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Корекција и одабир текстова за школски 

часопис 

15. 1. 2019. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Врсте новинарства- 

телевизија,интернет,новине 

21. 1. 2019. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Истраживачко новинарство-најпопуларније 

књиге у прошлој години 

22. 1. 2019. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Одабир и коректура текстова за школски  

часопис "Изданак" 

25. 2. 2019. евиденција у 

електронском 

дневнику,часопис 

«Изданак» 

  

Коректура текстова за часопис "Изданак" 26. 2. 2019. евиденција у 

електронском 

дневнику,часопис 

«Изданак» 

  

Коректура текстова за школски часопис 28. 2. 2019. евиденција у 

електронском 

дневнику,часопис 

«Изданак» 

  

Интервју као новинарски жанр 7. 3. 2019. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Књижевно вече-добитник НИН-ове награде 

Владимир Табашевић Матична библиотека 

"Љубомир Ненадовић",20 

 

19. 3. 2019.  

евиденција у 

електронском дневнику 

  

Представа ученика школе у Дому културе 22. 4. 2019. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Књижевно вече- Мухарем Баздуљ у Дому 

културе 

9.5.2019. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Анализа текстова чалнова новинарске екције 

који су објављени у часопису 16. 5. 

2019."Изданак" 

16.05.2019. евиденција у 

електронском 

дневнику,часопис 

«Изданак» 

  

Анализа рада секције у овој школској 

години 

20. 5. 2019. евиденција у 

електронском дневнику 

  

Новинарском секцијом у школској 2018/2019. години руководила је Ана Миљковић, професор  српског језика и 

књижевности (38 сати). 
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Културна и јавна делатност школе 
Реализоване активности : 

Време реализације Врста приредбе/ културног збивања Наставник-реализатор 

01.10.2018.год. 

Дан школе 
Поетско – музички програм Чланови стручног већа 

Децембар 2018. Литерарни сусрети средњих школа М. Гоч 

27. јануар2019. Светосавска академија Чланови стручног већа  

Фебруар 2019. Промоција школског листа К.Маринковић 

21. фебруар 2019. Обележавање Дана матерњег језика 
М. Станисављевић,  

Н. Бошковић 

 21. март 2019. Обележавање Дана поезије Чланови стручног већа 

Март 2019. 
Сусрети рецитаторских секција  

средњих школа 
Н.Бошковић   

18.05. 2019. 
Завршна секцијска представљања у Центру за културу 

„Ваљево“  
Чланови стручног већа 

19.06.2019. Свечана додела награда и диплома најбољим ученицима Чланови стручног већа 

 

СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019.години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Договорене су активности за 

наредну школску годину 

септембар евиденција у 

електронском дневнику 

  

Прочитани су изабрани 

књижевни одломци и 

песмеповодом Дана 

европских језика, извршено 

истраживање о 

заступљености језика. 

приказане пројекције 

филмова Поље снова  и 

Аустралија на енглеском 

језику 

септембар евиденција у 

електронском дневнику,  

постери 

  

Израђени су постери који се 

односе на значај језика и 

речи 

септембар евиденција у 

електронском дневнику 

секција, постери 

  

Изведена је посета        Сајму 

књига 

октобар евиденција у 

електронском дневнику, 

извештај о посети 

  

Израђен је пригодан 

материјала на тему 

`Halloween` 

октобар Евиденција у 

електронском дневнику, 

пано 

  

Прочитани су и тумачени 

одломци из Хамлета, 

Макбета, Краља Лира и 

Отела 

новембар евидeнција у 

електронском дневнику 

  

Пронађени су и стављени су 

на пано текстови поводом 

Светског дана толеранције 

новембар евиденција у 

електронском дневнику, 

пано 

  

Израђене су  новогодишње 

честитке као и пано везан за 

новогодишње и божићне 

празнике 

децембар евиденција у књизи рада 

секције, пано 

  

Ученици су увежбавали 

кратке дијалоге везане за 

обичне животне ситуације 

децембар евиденција у 

електронском дневнику 

  

Изабране су  занимљивие 

језичке игре и вежбања на 

интернету 

децембар евиденција у 

електронском дневнику, 

сачувана вежбања и 

игрице на рачунару 
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Превођени су одломци из 

дела Tender is the Night,The 

Heart of Darkness, The Great 

Gatsby 

јануар евиденција у 

електронском дневнику, 

преводи 

  

Приказан је филм Форест 

Гамп 

јануар евиденција у 

електронском дневнику 

  

Дискутовало се о филму и 

рађени су задаци везани за 

његову интерпретацију 

јануар евиденција у 

електронском дневнику, 

задаци 

 

  

Израђени су панои поводом 

St. Valentine`s Day 

 

 

фебруар 

евиденција у 

електронском дневнику, 

панои 

  

Састављени су рецепти за 

омиљено јело уз коришћење 

речника 

март евиденција у 

електронском дневнику, 

рецепти 

  

Написани су есеји нa 

слободне теме `My dear 

friends` и `What love means to 

me` 

март евиденција у 

електронском дневнику, 

есеји 

 

 

  

Дискутовало се о текстовима 

везаним за енглеску 

традицију и обичаје 

 

април 

 

евиденција у 

електромском дневнику 

  

Израђени су панои поводом 

Светског дана здравља и 

Дана планете земље 

 

 

април 

 

евиденција у 

електронском дневнику, 

панои 

  

Израђен је пригодан 

материјал на тему  Easter ( 

Ускрс) 

април евиденција у 

електронском дневнику, 

пано 

  

Обновљени су 

најрепрезентативнији 

примери тежих граматичких 

и лексичких садржаја ( 

фразални глаголи, пасив, 

индиректни говор, 

кондиционалне реченице ) 

мај евиденција у 

електронском дневнику, 

белешке ученика 

  

Слушане су  песме страних 

извођача ( Tears in Heaven, 

Soldier of Fortune, Angel of 

Harlem, Show must go on, 

Money for nothing ) а затим 

је коментарисано о њима 

мај евиденција у 

електронском дневнику 

   

Извршена је евалуација 

садржаја обрађиваних током 

године, дискутовано је,  

коментарисано, изношени су  

предлози, Приказан је филм 

Зелена миља 

мај евиденција у 

електронском дневнику 

  

Ученици су се опростили од 

претходне школске године уз 

активности које су сами 

изабрали 

јун евиденција у 

електронском дневнику 

  

 

Секцијом за енглески језик у школској 2018/2019. години руководила је Слободанка Васиљевић, 

професор енглеског језика (38 сати).  
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БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-Формирана је секција и направљен 

списак ученика 

- Чланове секције су упознати са 

њиховим задацима и усвајен је 

програма рада секције 

-Чланове секције су упознати са са 

књижним и некњижним фондом 

-обележавање Европског дана 

језика 

септембар Дневник рада 

секције 

  

- Савети за употребу речника и 

критике књижевних дела 

-Учење неговања  правиланог  

односа према књизи и поштовање  

правилника библиотеке коју 

читалац користи. 

-Чланови су упознати са физичком 

обрадом књижне грађе и 

библиотечким стручним пословима.  

- Планиран је одлазак на 

Међународни сајам књига 

октобар Дневник рада 

секције, 

фотографије, 

записник стручног 

већа 

  

-Ажурирани су евиденциони 

картони свих чланова у књижној 

грађи библиотеке. 

- Прегледане су књиге пре издавања 

и након враћања и обрађене пре 

поновног издавања 

 -Уређиване су табле испред 

библиотеке 

-Даване су препоруке за читање 

 новембар Дневник рада 

секције, 

огласна табла 

    

  

-Проверавано је враћање књига у 

првом полугодишту.  

-Извршена је ревизија књижног 

фонда 

-Извршена је провера враћеног 

фонда ученика свих разреда 

децембар  Дневник рада 

секције, 

огласна табла    

  

  

-Уређивани су школски панои 

коришћењем фотографија из архиве  

јануар  Дневник рада 

секције , 

огласна табла      

  

- Припремани су чланци за 

школски лист Изданак 

- Вршен је одабир и набавка књига 

Обележавање међународног дана 

матрењег језика 

фебруар Дневник рада 

секције, 

фотографије, 

фејсбук 

  

- Спроведена анкета о набавци 

књига  

- Сређивани су евиденциони 

картони  

- Ажуриран је фасебук налог 

-Игра речима-брзалице - радионица 

 март  Дневник рада 

секције, 

огласна табла 

   

  

- Анализиран је рад чланова секције 

и њихов допринос раду библиотеке 

- Прегледане су књиге обрађене 

лектире и контролисани картончићи 

у њима. 

-посета градској библиотеци и 

књижевној вечери марека Томана 

април 

 

Дневник рада 

секције 

 

  

-Израђен је план набавке 

-Одабране су и набављене књиге за 

награде ученицима 

 мај 

 

Дневник рада 

секције 
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- Прављени су спискови дужника и 

извршена контрола враћања књига 

ученика завршних разреда 

 

- Извршена је контрола враћања 

књига ученика I, II и III разреда 

- Анализирана је  реализација 

програма рада секције и изношене 

су идеје и предлози за следећу 

школску годину 

јун 

 

Дневник рада 

секције 

  

Секција је радила током целе наставне године. Чланови секције састајали су се једанпут 

недељно-сваког петка у 12.00 часова. 

      Библиотечком секцијом у школској 2018/2019.години руководила је Весна Марковић, професор 

француског и латинског језика. 
 

ФОТО СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим и нереализованим активностима у школској 2018/2019. години:   

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАН

И 

САДРЖАЈИ РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Окупљање старих  чланова 

фотосекције 

Договор о наставку започетих 

активности са старим члановима 

Упознавање старих чланова са 

условима конкурса за домаће и 

међународне изложбе  

Анализа, дискусија и избор 

фотографија за омладинску изложбу 

фотографија 

Обрада, дорада и израда 

фотографија за омладинску изложбу 

у Иванову 

Комплетирање информација о 

ауторима и о свакој појединачној 

фотографији за изложбу и израда 

натписа 

Фотографисање на поклоничком 

путовању у Фрушкогорским 

манастирима 

 

Септембар 

2018.год. 

 

Евиденција  рада 

секције 

 

 

 

Фотографисање на 

поклоничком путовању у 

Фрушкогорским манастирима 

 

Укључивање нових чланова 

фотосекције и њихово упознавање са 

радом фотосекције 
Октобар  

2018.год. 

Евиденција  рада 

секције 

 

/ / 

Слање фотографија за Иваново 

Уводни курс фотографије 

Упознавање са фототехником за 

нове чланове. 

Принцип рада фотоапарата .Врсте 

дигиталних фотоапарата 

Обука за снимање у природи са 

дневним светлом 

Фотографисање на стручном 

путовању „Опленачка берба“ 

Фотографисање приликом посете 

сајму књига у Београду 

Посета чланова фотосекције 

Фотоклубу Ваљево 

Октобар 

2018.год. 

Евиденција  рада 

секције 

 

Припрема и 

учешће на 

међународној 

изложби 

фотографија у 

Луксембургу 

Фотографисање приликом 

посете сајму књига у 

Београду 
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Упознавање са сајтовима Instagram , 

Flickr и виртуелним  галеријама  

Фотографисање на поклоничком 

путовању уманастирима Црне горе: 

Острог, Дајбабе итд.. 

Курс: Јесење боје у фотографији  

Примери уметничких фотографија у 

вези са темом "Јесење боје" 

Новембар 2018. 

год 

Евиденција  рада 

секције 

 

Курс из 

оптике: 

Фото објективи 

Експозиција 

Отвор бленде 

 

 

Коришћење фотоапарата за снимање 

видео записа 

Дубинска оштрина 

Приказ најпознатијих светских 

марки фотоапарата   

Преглед и анализа каталога 

уметничких фотографија са 

познатих домаћих и страних фото 

изложби 

Децембар 2018. 

год 

Евиденција  рада 

секције 

 

/ / 

Фотографисање зимског пејзажа 

школског дворишта  

Фебруар 2019. 

год 

Евиденција  рада 

секције 

 

Фотографисањ

е са вештачким 

осветљењем и 

у неповољним 

светлосним 

условима 

 

Практичан рад : фотографисање , 

анализа , откривање и неговање  

индивидуалног личног израза у 

фотографији чланова фотосекције 

Март и април 

2019.год 

Евиденција  рада 

секције 

 

Тема: ISO 

вредност и 

дигитални шум 

-noise 

Дигитална 

фотолаборатор

ија -

упознавање са 

програмом 

Фотошопи 

основном 

обрадом 

фотографија 

 

 

Фотографисање на поклоничком 

путовању манастирима Црне горе: 

Острог, Цетиње итд.. 

Мај 2019. год 

Евиденција  рада 

секције 

 

Упознавање са 

програмима за 

обраду 

фотографија:Li

ghtroom i 

Gimp. 

 

 

Фотографисање приликом обиласка 

манастира Браничевског округа 

Анализа рада фотосекције. 

Предлози и сугестије за побољшање 

рада фото секције у наредној 

школској години. 

Јун 2019. год 

Евиденција  рада 

секције 

 

/  

Фото секцијом у школској 2018/2019.години руководио је Благоје Динчић, професор 

физике (38 сати). 
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ХЕМИЈСКА СЕКЦИЈА („Између хемије и магије“) 
Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019.години: 

 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Претражене интернет базе 

података: 

periodicvideos.com 

chemistry.about.com 

chemistry. comes .alive 

Септембар 

2018 

Интернет 

страница 

хемијске секције 

на друштвеној 

мрежи 

  

Израђени мини ученички 

пројекти-прикупљени 

подаци, презентовање и 

реализација 

 

Октобар 2018 Ученички научни 

пројекти, дневник 

рада секције, 

радови ученика 

(лизе, сапуни, 

бомбоне) 

  

Изведени хемијски 

екперименти: 

Боја пламена,Силикатни врт 

Хемијски камелеон, 

Слоновска паста за зубе, 

Дух из боце,Дуга у води 

Млечни пут,Вода у вино 

Невидљиво мастило; 

Незапаљиви новац,Течни азот 

Врући лед,Фараонове змије 

Хемијски вулкан 

Новембар 

2018.г.-  

јун 2019.г. 

Дневник рада 

секције, 

фотографије, 

видео-записи 

 1.11.2018. 

Пројектна настава  

за ученике 

ОШ“Нада 

Пурић“-Пут 

млека 

27.05.2019. 

Научни дан за 

децу васпитне 

установе „Хајди“ 

у оквиру пројекта 

интеграције рома 

22.10.2018. 

чланови секције 

присуствовали су 

предавању  

Деспине 

Анастасиоу , 

директорке 

међународне 

компаније Dow 

Europe., о развоју 

каријере научника 

у индустрији,у 

ИС Петница 

Презентован  рад секције Током године Годишњак,Школс

ки лист, пано, 

изложба 

производа 

  

 

Хемијском секцијом у школској 2018/2019.години руководила је Мирјана Јакић-Вељић, професор 

хемије и помоћник директора (38 сати). 
 

 
  

http://www.periodicvideos.com/
https://www.facebook.com/DowEurope/?__tn__=K-R&eid=ARB_llSMOWcIsaF-nxil8s1SP9uWvuonVj29MXIm8-diE8QmuoaT543JDjEVDKz7xlkoAP6X2jZQfdnv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-SJNsoq0OAmci1u02Qb7JeTWcs40z5n8iwiYvN1f7PeBK2DCUsZQEEl4WFVaBjwV8zRzktvBVxqllmbAvHsztSIWFxoi5BF_8HLdJrQ-ej_XDrrCR4PBx11TUdVCyTNs81Rb6oYAwBLZts3OpOkdNL6qGFKen5z-J9IcM4qL1Xs9831iNNGUiGJxG5Hm0VvVSUf6lav5ElENWPtGkUXCp-tDibg
https://www.facebook.com/DowEurope/?__tn__=K-R&eid=ARB_llSMOWcIsaF-nxil8s1SP9uWvuonVj29MXIm8-diE8QmuoaT543JDjEVDKz7xlkoAP6X2jZQfdnv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-SJNsoq0OAmci1u02Qb7JeTWcs40z5n8iwiYvN1f7PeBK2DCUsZQEEl4WFVaBjwV8zRzktvBVxqllmbAvHsztSIWFxoi5BF_8HLdJrQ-ej_XDrrCR4PBx11TUdVCyTNs81Rb6oYAwBLZts3OpOkdNL6qGFKen5z-J9IcM4qL1Xs9831iNNGUiGJxG5Hm0VvVSUf6lav5ElENWPtGkUXCp-tDibg
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БИОЛОШКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019.години: 
АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ    

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

1.Формирање секције и план 

рада 

2.Oбележавање битке на 

Кајмакчалану 

 

септембар 

2018год. 

 

Дневник  

одељења  

I 5 

 

/ 

 

1.Теренски рад – учешће у 

манифестацији „Дани 

гљива“ 

2.Учествовање у одржавању 

парцела Ботаничке баште у 

школи 

 

 

 

октобар 

2018.год. 

 

 

 

―‖― 

 

 

/ 

 

1. Учествовање у одржавању 

парцела Ботаничке баште у 

школи 

2.Адитиви у прехрамбеним 

производима 

 

 

 

октобар 

2018.год. 

 

 

―‖― 

 

 

/ 

 

1.Разврставање отпада 

папир,  

пластика 

2.Обележавање Дана 

примирја у Првом светском 

рату 

 

Новембар 

2018.год. 

 

―‖― 

  

1.Обележавање Светског 

дана борбе против СИДЕ 

 

2.Aерозагађење 

Ваљева“Зелени  дах града 

мог“ 

 

Децембар 

2018.год. 

 

 

Децембар 2018. 

―‖― /         

Присуство 

предавању о 

озелењавању 

града као мери 

заштите 

ваздуха 

          

1.Обележавање светског 

дана вода 

 

Март,2019. 

 

―‖― 

 

/ 

 

1.Обележавање Дана 

планете 

Април,2019. 

 

―‖― /  

1.Природно бојење јаја 

 

Април,2019. 

. 

 

―‖― 

/  

1.Сакупљање и 

детерминација лековитог 

биља 

2.Теренски рад- проучавање 

флоре Ваљева – парк Пећина 

3.Теренски рад – 

проучавање флоре Ваљева – 

река Градац  

4. Учествовање у   

одржавању парцела 

Ботаничке баште у школи 

Април,2019. 

Мај,2019. 

―‖― /  

 

1.Учешће у манифестацији 

„Лековитим стазама 

ваљевских планина“ 

Јун,2019. ―‖― /  

2.Обележавање Светског 

дана заштите животне 

средине 

Јун,2019. ―‖― /   

 

 

Биолошком секцијом у школској 2018/2019. години руководила је Милица Павић, професор биологије (38 

сати).  
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АГРАРНО-ГЕОГРАФСКА  СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019.години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ    

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

- Формирана је секција и направљен 

списак ученика 

- Чланови секције су упознати са 

њиховим задацима и усвојен је 

програма рада секције 

- Укључени предлози ученика у 

програм рада 

 

16. октобар 

 30. октобар 

 

 

Дневник рада 

секције 

  

- Договорена  израда пројекта 

(Европска Унија) 

- Разматрана методологија израде 

пројекта 

- Успостављене теоријске основе 

 

13. новембар 

27. новембар 

 

Дневник рада 

секције,  

записник стручног 

већа 

  

- Ученици се бавили истраживачким  

радом 

- Прикупљене информације, 

текстови и слике   

 11. децембар 

 25. децембар 

  

  

  

Дневник рада 

секције, записник 

стручног већа 

  

  

- Подељена су задужења 

- Ученици су приступили писању 

пројекта 

- Чланови секције су дали своје 

коментаре и заузели лични став о 

овој актуелној проблематици 

 

22. јануар 

26. фебруар 

5. март 

 

 

 

 Дневник рада 

секције 

 

  

- Ученици су израђивали пројекат 

- Ученици припремали израду паноа 

„Предели Србије које морате обићи“ 

 

 

19. март 

02. април 

16. април 

 

 Дневник рада 

секције                

пано 

 

 

  

- Анализиран  је рад секције 

- Дати су предлози за идућу годину 

- Похваљени су сви чланови секције 

за активност 

14. мај  Дневник рада 

секције 

   

  

 

Аграрно-географском   секцијом у школској 2018/2019.години руководила је Виолета Петронијевић 

професор географије(38 сати). 
 

ИСТОРИЈСКА  СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019.години 
 

          АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

      НАЧИН 

ПРАЋЕЊА - 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-Формирање секције, план рада и 

предлози ученика; 

-Посета Народном музеју; 

 

Септембар 

2018.год. 

 

Дневникрадасекција 

у електронском 

дневнику одељења 

II-3 иодељења III-2 

 

             // 

 

 

-Активностиученика посвећене 

100 –годишњици пробоја 

солунског фронта и   завршетка 

Великог рата 

 

Октобар 2018.год. 

 

Дневник рада 

секција 

 

           // 

Семинарскирадови 

на тему 1918.- крај 

Великог рата 

-Обележавање Дана примирја у 

Првом светском рату; 

-Посета чланова секције 

историјском часу посвећеном 

Михаилу Маџаревићу , Центар за 

културу Ваљево 

 

Новембар 

2018.год. 

 

Дневник рада 

секција 

Више часова 

посвећено је 

обележавањуДана 

примирја, у сарадњи 

са 

члановима 

биолошке секције 

Изложбарадова 

чланова секције 

поводомДана 

примирја-11.новембра 
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-Краљевина Југославија- цртање 

карата на тему поделе земље; 

-Обележавање 100 – годишњице 

припаја-ња Војводине Краљевини 

Србији 

Новембар 

Децембар 2018. 

год. 

 

 

Дневник рада 

секција 

 

          // 

 

-Свети Сава- лик и дело, значај за 

српски народ и цркву 

Јануар 2019.год. Дневник рада 

секција 

        // Израдапаноа српских 

ВладараНемањића 

-СРЕТЕЊЕ- Дандржавности 

-Сретењски устав из 1835. године 

Фебруар 

2019.год. 

Дневник рада 

секција 

 

        // 

 

 

 

-Обележавање погрома Срба на 

Косову и  

Метохији 2004. , у оквиру 

републичког пр- ограма 

обележавања; 

-Краљевина Југославија – почеци 

проблема 

 међу јужнослов. народима 

 

 

 

 

Март 2019.год. 

 

 

Дневникрадасекција 

 

 

 

Више часова је  

посвећеноје стра- 

 дањусрпског наро- 

 да на КиМ 

 Посета чланова 

секције 

 Народном музеју 

 

НАТО бомбардовање 

1999.године(посета 

спомен обележју) 

 

 

-Обележавање 22. априла – Дан 

сећања 

  на жртве геноцида; 

-Обележвање 23. априла 1815. 

године- дан 

подизања Другог српског устанка 

 

 

 

 

Април 2019.год. 

 

 

Дневникрадасекција 

 

 

        // 

 

Обележавање 

12.априла-Дан сећања 

напробојсремског 

фронта 

-Обележавање  Дана победе над 

фаши-змом 

(семинарски радови ученика); 

 

„НОЋ” МУЗЕЈА“  посета 

Народном   музеју     

 

 

Мај/Јун 2019.год. 

 

18.5.2019. 

 

 

Дневник рада 

секција 

 

 

 

Учешћечлановасекције 

у припреми пригодних 

текстова 

поводом 9. маја – Дана 

победе над фашизмом 

Историјском   секцијом у школској 2018/2019.години руководила је Оливера Панић професор 

историје (38 сати). 
 

ИКОНОПИСНО-ДУБОРЕЗАЧКА  СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019.години: 
АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ    

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Избор ученока за рад у секцији 

Израда плана рада 

Избор стручне литературе  

12. и 26. 

Септембар 

2018.год. 

Дневник рада 

секција 

 (у згради А) 

 

// 

 

// 

Упознавање ученика са смислом  и 

циљем православне уметности 

10. и 24. 

Октобар 2018.год. 

 

Дневник рада 

секција 

 

// 
// 

Иконописање иконе Господа Исуса 

Христа и израда орнаментике око иконе 

07. и 21. 

Новембар, 

 05.и 19.Децембар 

2018.год. 

 

Дневник рада 

секција 
// // 

Иконописање иконе Пресвете 

Богородице и израда орнаментике око 

иконе 

16. и 30. Јануар 

2019. 

25. Фебруар,  

11. и 25. Март  

2019.год. 

Дневник рада 

секција 

// // 

Иконописање иконе Светог Георгија 

великомученика и победоносца 

08. и 22.Април  

06. и 20.Мај 

03.Јун 

2019.год. 

 

Дневник рада 

секција 

 

// 
// 

 

Иконописном   секцијом у школској 2018/2019.години руководио је Стојан Јаковљевић, вероучитељ 

(38 сати). 
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ПРЕДУЗЕТНИЧКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

• Формирана секцијаи усвојен план рада 

• Усвојени основни појмови о 

предузетништву 

• Усвојена  знања о особинама и 

мотивима предузетника 

13.9.2018. 

20.9.2018. 

27.9.2018. 

4.10.2018. 

 

 

Електронски 

дневник 

  

• Дати примери за најбоље 

предузетничке идеје из окружења 

• Сагледане могућност реализације 

предузетничких идеја у нашем 

окружењу 

10.10.2018. 

11.10.2018. 

17.10.23018. 

18.10.2018. 

 

Електронски 

дневник 

  

• Ученици су упознати са могућим 

савременим начинима финансирања, и 

значајем мултидисциплинарног 

образовања у предузетништву 

24.10.2018. 

25.10.2018. 

31.10.2018. 

1.11.2018. 

Електронски 

дневник 

  

• Ученици су упознати  са 

документацијом за регистровање 

предузећа. 

• Ученици су и практично попуњавали  

потребна документа. 

• Ученици су присуствовали школи 

предузетништва. 

7.11.2018. 

8.11.2018. 

14.11.2018. 

 

 

Електронски 

дневник 

 Школа  

предузетништв

а на 

универзитету 

Сингидунум 

• Ученици су упознати са методама за 

истраживање тржишта. 

• Ућеницима је демонстрирана 

методологија за израчунавање 

отплате зајма при једнаким 

ануитетима. 

• Разматран је предлог за оснивање 

ученичке компаније. 

15.11.2018. 

22.11.2018. 

29.11.2018. 

6.12.2018. 

13.12.2018. 

 

 

 

Електронски 

дневник 

  

• Ученици су упознати са могућностима 

развијања предузетничке идеје у 

непрофитном сектору. 

• Ученици су упознати са значајем  

пословног бонтона. 

• Регистрована је ученичка компанија 

 

 

20.12.2018. 

27.12.2018. 

10.1.2019. 

17.1.2019. 

24.1.2019. 

 

 

Електронски 

дневник 

 • Регистрован

а је ученичка 

компанија 

 

• Ученици су упознати са могућим 

изворима финансирања 

• Ученици су упознати са значајем 

маркетинга за успех у пословању 

предузећа, као и могућим облицима 

промоције. 

28.2.2019. 

20.3.2019. 

26.3.2019. 

2.4.2019. 

16.4.2019. 

 

 

Електронски 

дневник 

  

• Успстављена је сарадње са другим 

школама 

• Ученици су присуствовали школи 

предузетништва 

• Ученици су посетили занимљиве   

изложбе и сајмове (Спрег ) на 

територији нашег града 

22.4.2019. 

8.5.2019. 

14.5.2019. 

21.5.2019. 

 

 

Електронски 

дневник 

  

• Посета најуспешнијим предузећима и 

успостављање контакта са 

најуспешнијим предузетницима није 

рализована. 

28.5.2019.  

 

Електронски 

дневник 

Посета 

најуспешнији

м предузећима 

на територији 

нашег града 

 

 

Предузетничком  секцијом у школској 2018/2019. години руководио је Бранко Вићентијевић, 

професор предузетништва и агроекономских предмета (38 сати). 
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ПОСЛАСТИЧАРСКА  СЕКЦИЈА 

 

Извештај о раду посластичарске секције за школску 2018/2019.годину 
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

1.Формирање секције и план рада 

2. Упознавање са сировинама и подела рецептура 

септембар Рада Марковић, Јадранка П. 

Гајић чланови секције 

1.Производња колача од меденог теста 

2.Производња штрудли 

3.Презентација производа 

 

октобар 

Рада Марковић, Јадранка П. 

Гајић чланови секције 

1.Производња мафина 

2.Презентација производа  

 

новембар 

Рада Марковић, Јадранка П. 

Гајић чланови секције 

1.Производња бисквитног теста 

2.Презентација производа 

децембар Рада Марковић, Јадранка П. 

Гајић чланови секције 

 1.Производња торти   

  2.Презентација производа       

март Рада Марковић, Јадранка П. 

Гајић чланови секције 

1.Производи од прхког теста 

2.Производња пецива од лиснатог теста 

3.Презентација производа       

 

април 

Рада Марковић, Јадранка П. 

Гајић чланови секције 

1.Производња ситних колача 

2.Презентација производа          

 

мај 

Рада Марковић, Јадранка П. 

Гајић чланови секције 

 

1.Сумирање резултата рада секције                                                    

јун Рада Марковић, Јадранка П. 

Гајић чланови секције 

Посластичарском   секцијом у школској 2018/2019. години руководила је Радојка Марковић, 

професор прехрамбене групе предмета (37 сати). 
 

ВЕТЕРИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018./2019. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Формиран и усвојен План рада секције 

 

06.09.2018. 

07.09.2018. 

Електронски 

дневник 

  

Подељене активности унутар секције и  

извршена  набавка потребног материјала за рад 

07.09.2018. 

13.09.2018. 

19.09.2018. 

20.09.2018. 

Електронски 

дневник 

  

извршене припреме у оквиру прославе  Дана школе 26.09.2018. 

27.09.2018 

Електронски 

дневник 

  

Обрађена тема -Законски прописи у ветеринарској 

пракси – праћење измена и допуна Законских прописа 

и њихова примена у ветеринарској пракси 

03.10.2018. 

04.10.2018. 

10.10.2018. 

11.10.2018. 

Електронски 

дневник 

  

Обрађена тема -Законски прописи у ветеринарској 

пракси – Закон о добробити животиња „Службени 

гласник РС“ бр.41/2009 

17.10.2018. 

18.10.2018. 

Електронски 

дневник 

  

Обрађена тема Програм  мера у ветерини - праћење 

активности на територији Србије са акцентом на 

Колубарски регион (Беснило, Болест квргаве коже 

говеда, Болест плавог језика, туберкулинизација 

24.10.2018. 

25.10.2018. 

01.11.2018. 

Електронски 

дневник 

  

Обрађена тема Превентива услов добре ветеринарске 

праксе 

07.11.2018. 

08.11.2018. 

Електронски 

дневник 

  

Обрађена тема – Дехелминтизација директна заштита 

животиња, индиректна заштита људи од паразитских 

болести израда радова и презентовање  

14.11.2018. 

15.11.2018. 

Електронски 

дневник 

  

Обрађена тема –Трихинелоза  - израда радова и 

презентовање  

21.11.2018. 

22.11.2018. 

Електронски 

дневник 

  

Упознати са проучавањем кинологије, израда радова  

и презентација  

28.11.2018. 

29.11.2018. 

Електронски 

дневник 

  

Пратили тему – „Да ли сте знали...?“ 05.12.2018. 

06.12.2018. 

Електронски 

дневник 

  

Презентовани радови чланова секције 12.12.2018. 

13.12.2018. 

Електронски 

дневник 
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Пратили тему - Шта је ново у ветерини? 19.12.2018. 

20.12.2018. 

Електронски 

дневник 

  

Обрађена тема –Утицај климатских промена на 

животиња 

26.12.2018. 

27.12.2018. 

Електронски 

дневник 

  

Обрађена тема - Биолошки рат - израда радова и 

презентовање 

09.01.2019. 

10.01.2019. 

Електронски 

дневник 

  

Проучаване и анализиране примене генетског 

инжењеринга у ветерини 

16.01.2019. 

17.01.2019. 

Електронски 

дневник 

  

Обрађена значајна тема ГМО 23.01.2019. 

24.01.2019. 

Електронски 

дневник 

  

Проучавали теме по избору ученика – „Зоотерапија“ и 

„Отрови“ 

30.01.2019. 

31.01.2019. 

Електронски 

дневник 

  

   Обележавање 

минизооврта на 

школској 

економији 

 

Упознати са проучавањем хипологије, израда радова  

и презентација радова на огласној табли 

 

27.02.2019. 

28.02.2019. 

06.03.2019. 

07.03.2019. 

13.03.2019 

14.03.2019. 

20.03.2019. 

21.03.2019. 

23.03.2019. 

27.03.2019. 

28.03.2019. 

Електронски 

дневник 

  

Упознати са проучавањем орнитологије, израда 

радова  и презентацијрадова на огласној табли 

03.04.2019 

10.04.2019. 

11.04.2019. 

17.04.2019. 

18.04.2019. 

Електронски 

дневник 

  

Упознати са проучавањем фелинологије, израда 

радова  и презентација на огласној табли 

 

24.04.2019. 

25.04.2019. 

08.05.2019. 

09.05.2019. 

14.05.2019. 

16.05.2019. 

Електронски 

дневник 

  

Анализиран рада секције на крају школске године  22.05.2019. 

23.05.2019. 

Електронски 

дневник 

  

 

Чланова секције предложили измени и допуне 

активности за наредну школску годину 

23.05.2019. Електронски 

дневник 

  

 

 

Ветеринарском секцијом у школској 2018/2019. години руководила је Светлана Радовановић, 

професор групе предмета ветеринарске струке (38 сати). 
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КАЛЕМАРСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018./2019. години: 
 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Формиран и усвојен план рада секције    06.09.2019.  

 Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Обављен практичан рад - калемљење очењем на 

спавајући пупољак на школској економији-крушка 

12.09.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Обављен практичан рад - калемљење чиповањем на 

спавајући пупољак на школској економији-крушка-

,боскова бочица ,такуша,санта марија,караманка 

26.09.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Посета опленачкој берби грожђа-историјат гајења 

винове лозеу Србији,сорте грожђа 

Расаник-Качаревић,Краљева винарија,винарија 

Александровић                      

13..10.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

                      

Обављен практичан рад – калемљење  крушка 

такуша,боскова бочица,санта марија-очењем  на 

школској економији 

24.10.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Обављен практичан рад –Провера успеха калемљења 14.11.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

 Калемљење лубенице 15.11.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Воћне подлоге 15.11.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Калемљење винове лозе –енглеско спајање 15.03.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Калемљење лубенице –практичан рад     16.03.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

Калемљење 

лубенице 

 

Извршено стратификовање лозних калема- школска 

економија  

19.03.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

 Калемљење винове лозе –енглеско спсјање - 

калемљења на зрело                          

19.03.2019. 

 

Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Калемљења на зрело  -у процеп-калемљење крушке 

санта марија на дивњу крушку                        

27.03.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Прпорење лозних калема 10.04.2019.  Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

 Прпорење 

лозних калема 

Припрема лозних калем гранчица –вијока за 

калемљење енглеским спајањем 

11.04.2019. 

 

Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Калемљење винове лозе енглеским спајањем сорти 

молдава ,демир капија  и прокупац 

12.04.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Одржављње хумке у прпоришту    16.04.2019. 

 

Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Обављен практичан рад- Неговање прпорака       

 

17.04.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Увежбавање технике - калемљења на зрело и зелено                           

17.04.2019. 

Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

Провера стварања калусног ткива код калема винове 

лозе 

23.04.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

   

Прпорење лозних калема 24.04.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Одржављње хумке у прпоришту    08.05.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Контрола окуланата-лачење превремених гранчица у 

ластиру 2 

09.05.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Резидба винове лозе 15..05.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

 Резидба винове 

лозе 

Резидба воћака 17.05.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

Обављен практичан рад-калемљење на зелено  будни 

пупољак     

 

22.05.2019. Електронски 

дневник,III1,2 и IV3 

  

 

Калемарском секцијом у школској 2018/2019. години руководила је Нада Спасојевић, професор воћарства 

(38 сати). 

 

  



 

88 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 
ЏУДО -САМБО СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима џудо-самбо секције у школској 2018/2019. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА-

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

1. Основни ставови и положаји 05.12.2018. дневник евиден.   

2. Пад напред-мае укеми 12.12.2018 дневник евиден.   

3. Пад уназад –уширо укеми 20.12.2018 дневник евиден.   

4. Пад у страну-јоко укеми 09.01.2019. дневник евиден.   

5. Партерна гимнастика и акробатика 16.01.2019. дневник евиден.   

6. О ГОСХИ 23.01.2019. дневник евиден.   

7. СЕОИ НАГЕ 27.02.2019. дневник евиден.   

8. О УЦХИ ГАРИ 06.03.2019. дневник евиден.   

9. ХАРАИ ГОСХИ 13.03.2019. дневник евиден.   

10. О СОТО ГАРИ 20.03.2019. дневник евиден.   

11. ДЕ АСХИ БАРАИ 10.04.2019. дневник евиден.   

12. ХИЗА ГУРУМА 17.04.2019. дневник евиден.   

Џудо самбо секцију је у школској 2018/2019. години водио је Предраг Бранковић, професор физичког 

васпитања. 
 

ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019.години: 

 
 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

ДОКАЗИ 

 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРЕКО 

ПЛАНА 

Игра на два гола 4+1 14.09.2018. Дневник рада - - 

Техника 

вођење,додавање из 

места и кретања,дупли 

пас 

21.09.2018. Дневник рада - - 

Техника вођења и 

додавања, увежбавање 

28.09.2018. Дневник рада - - 

Техника вођења и 

додавања, увежбавање 

05.10.2018. Дневник рада - - 

Техника 

жонглирање,пријем 

лопте са земље и 

ваздуха-игра 

12.10.2018. Дневник рада - - 

Тактика, игра на прву 

лопту, игра на другу 

лопту 

19.10.2018. Дневник рада - - 

Тактика, игра 3 на 3 на 

један додир –игра са 

играчем више-мање 

26.10.2018. Дневик рада - - 

Тактика 4+1 на три 

додира 

02.11.2018. Дневник рада - - 

Тактика 4+1 на три 

додира 

09.11.2018. Дневник рада - - 

Кондициони тренинг, 

вежбе снаге и 

издржљивости 

16.11.2018. Дневник рада - - 

Тактика, игра из 

прекида,индиректан и 

слободан ударац 

23.11.2018. Дневник рада - - 

Тренинг-утакмица 30.11.2018. Дневник рада - - 

Извођење пенала 07.12.2018. Дневник рада - - 

Кондициони тренинг 14.12.2018. Дневник рада - - 

Тренинг-утакмица 18.12.2018. Дневник рада - - 

Техника, сви елементи-

увежбавање 

21.12.018. Дневник рада - - 

Игра на два гола 24.12.2018. Дневник рада - - 

Општинско такмичење 28.12.2018. Дневник рада - - 

Фудбалску секцију је у школској 2018/2019. години водио је Саша Атанасковић, професор физичког 

васпитања. 
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СТОНОТЕНИСКА СЕКЦИЈА 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019.години: 
 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ДОКАЗИ 

 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Игра сингл 06.09.2018. Дневник рада - - 

Техника држања 

рекета,игра 

13.09.2018.    

Техника форхенд 

ударац 

20.09.2018. Дневник рада - - 

Техника форхенд 

ударац-уцежбавање 

27.09.2018. Дневник рада - - 

Техника форхенд 

ударац-уцежбавање 

04.10.2018. Дневник рада - - 

Техника форхенд 

ударац-уцежбавање 

11.10.2018. Дневник рада - - 

Техника бекхенд 

ударац 

18.10.2018. Дневник рада - - 

Техника бекхенд 

ударац-увежбавање 

01.11.2018. Дневик рада - - 

Техника бекхенд 

ударац-увежбавање 

08.11.2018. Дневник рада - - 

Техника бекхенд 

ударац-увежбавање 

15.11.2018. Дневник рада - - 

Техника ударца 

наизменично 

22.11.2018. Дневник рада - - 

Техника ударца 

наизменично 

29.11.2018. Дневник рада - - 

Игра, увежбавање 06.12.2018. Дневник рада - - 

Техника сервис 13.12.2018. Дневник рада - - 

Техника сервис-

увежбавање 

20.12.2018. Дневник рада - - 

Игра у паровима 

 

27.12.2018. Дневник рада - - 

Стонотениску секцију је у школској 2018/2019. години водио је Саша Атанасковић, професор физичког 

васпитања. 

 

  

ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА 
 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019.години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА-

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

1. Основни одбојкашки ставови 04.11.2018. дневник евиден.   

2. Падови и партерна гимнастика 11.11.2018. дневник евиден.   

3. Одбијање лопте “прстима” 18.11.2018. дневник евиден.   

4. Одбијање лопте “чекић” 25.11.2018. дневник евиден.   

5. Увежбавање пријема и додавања лопте 30.11.2018. дневник евиден.   

6. Позиције и улоге играча у игри 09.03.2019. дневник евиден.   

7. Позиције и улоге играча у одбрани 16.03.2019. дневник евиден.   

8. Позиције и улоге играча у нападу 24.03.2019. дневник евиден.   

9. Системи игре у одбрани 01.04.2019. дневник евиден.   

10. Одбрана луком напред 11.04.2019. дневник евиден.   

11. Одбрана луком назад 13.04.2019. дневник евиден.   

12. Систем у игри 6:0 20.04.2019. дневник евиден.   

 

Одбојкашку секцију је у школској 2018/2019. години водио је Предраг Бранковић, професор физичког 

васпитања. 
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РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА-

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

1. Хватање и  додавање лопте 05.11.2018. дневник евиден.   

2.Додавање лопте-кратки замах 19.11.2018. дневник евиден.   

3.Додавање лопте-дуги замах 26.11.2018. дневник евиден.   

4.Једнострука финта у јачу страну 28.11.2018. дневник евиден.   

5.Двострука финта у јачу страну 03.12.2018. дневник евиден.   

6.Једнострука финта у слабију страну 10.12.2018. дневник евиден.   

7.Двострука финта у јачу страну 17.12.2018. дневник евиден.   

8.Вођење лопте 24.12.2018. дневник евиден.   

9. Скок шут у вис 15.01.2019. дневник евиден.   

10.Скок шут удаљ 22.01.2019. дневник евиден.   

11.Чеони шут 11.03.2019. дневник евиден.   

12.Шут са крила 18.03.2019. дневник евиден.   

Рукометну секцију је у школској 2018/2019. години водио је Предраг Бранковић, професор физичког 

васпитања. 

 
АТЛЕТСКА СЕКЦИЈА 

 

Извештај о реализованим активностима у 2018/2019 години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РАДА 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Окупљање заинтересованих 

ученика и договор око рада секције 
11.09.2018. Дневник евиден. 

 
 

Техника спринтерског трчања 

(ниски високи скип) 

13.09.2018. 
Дневник евиден. 

 
Крос Градац  

Обука ниског старта, увежбавање 

спринтерског трчања 

15.09.2018. 
Дневник евиден. 

 
Генерал Ђукић  

Техника трчања на средње стазе, 

ниски старт-увежбавање 

04.03.2019. 
Дневник евиден. 

 
Светосавска трка. 

Обука високог старта, истрчавање 

400м и 800м 

07.03.2019. 
Дневник евиден. 

 Окружно такмичење у 

атлетици  

Обука бацања кугле, леђна техника; 

истрчавање 400м и 800м 

12.03.2019. 
Дневник евиден. 

 Међуокружно 

такмичење у СМ. 

Трчање на 100м, 400м и 800м, из 

ниског тј. високог старта 

18.03.2019. 
Дневник евиден. 

 „У трци за здрављем 

будимо бржи“  

Техника трчања на дуге стазе, 

увежбавање бацање кугле (дечаци 

6кг, девојчице 4кг) 

21.03.2019. 

Дневник евиден. 

 Школски крос  

Техника измене штафетне палице, 

истрчавање 100м 

26.03.2019. 
Дневник евиден. 

  

 Обука залета за скок у даљ, бацање 

кугле, трчање на 1000м 

28.03.2019. 
Дневник евиден. 

  

 Скок у даљ увинућем 08.04.2019. Дневник евиден.   

 Скок у даљ корачном техником, 

измена штафете 4х100м 

09.04.2019. 
Дневник евиден. 

  

 Скок у вис, техника маказице 11.04.2019. Дневник евиден.   

Скок у вис, техника Фозбери 18.04.2019. Дневник евиден.   

 Увежбавање скока у вис, даљ, 

бацања кугле 

25.04.2019. 
Дневник евиден. 

  

 Истрчавање 100м, 400м, 800м и 

1000м,  штафета 4х100-увежбавање 

09.05.2019. 
Дневник евиден. 

  

 

Атлетску секцију у школској 2018/2019. години водила је Љиљана Игњатовић,професор физичког 

васпитања. 
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КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА 

 

Извештај о реализованим активностима у 2018/2019.години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

РАДА 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Окупљање заинтересованих 

ученика и договор око рада 

секције 

17.01.2019. Дневник евиден. 
  

Обучавање вођења, додавања и 

хватања лопте 

24.01.2019. 
Дневник евиден.   

Обучавање двокорака, 

понављање додавања и хватања 

28.01.2019. 
Дневник евиден.   

Обучавање двокорака са дуплим 

пасом, игра 2:0, 3:0 

25.02.2019. 
Дневник евиден.   

Игра 1:1, принципи одбране 

„човек на човека“ 

28.02.2019. 
Дневник евиден.   

Игра 2:1, 3:2 04.03.2019. Дневник евиден.   
Обука скок шута, увежбавање 

дриблинга (предња, средња, 

задња) 

07.03.2019. 
Дневник евиден. 

  

Контранапади 2:0, 3:0 12.03.2019. Дневник евиден.   
Двокорак-скок шут, шутирање 

слободних бацања 

18.03.2019. 
Дневник евиден.   

Шутирање са разних позиција 21.03.2019. Дневник евиден.   

Игра 4:4, 5:5 26. 03.2019. Дневник евиден.   
Зонска одбрана 2-3 28. 03.2019. Дневник евиден.   
Обука напада на зону 2-3 01.04.2019. Дневник евиден.   
Игра 5:5 уз увежбавање зонске 

одбране 

02.04.2019. 
Дневник евиден.   

Шутирање са разних позиција, 

игра на два коша 

02.04.2019. 
Дневник евиден.   

Игра на два коша уз суђење 04.04.2019. Дневник евиден.   

Кошаркашку секцију у школској 2018/2019. години водила је Љиљана Игњатовић,професор 

физичког васпитања. 

 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ДОМУ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Чланови секцијасу за рад користили , у првом реду, објекте Дома и Школе. 

Секције су се одржавале према распореду рада васпитача (у периоду од 20 до 22 часа, од понедељка до четвртка).  

  

СЛОБОДНА АКТИВНОСТ-СЕКЦИЈА НАСТАВНИК ЗАДУЖЕН  ЗА РАД СЕКЦИЈЕ 

Драмска  секција Светлана Биговић 

Плесна секција Светлана Биговић 

Стрељаштво Јелена Илић 

Уметничка радионица Катарина Марковић 

Фудбалска секција Огњен Јовановић 
Кошаркашка секција Огњен Јовановић  

Шаховска секција Огњен Јовановић  
Одбојкашка секција Небојша Милојковић 

Стони тенис Небојша Милојковић 



 

92 

 

 

ДРАМСКА    СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/20189 години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Одржана је аудиција за пријем нових 

чланова 

 

 
 

/ / 

Конституисана је секција и утврђен је 

плана рада секције 

 
Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

  
Утврђени су чиниоци усменог 

изражавања ( казивања и 

интерпретације): правилна артикулација 

гласова и речи (вежбе уз читање 

припремљених текстова); мисаоно-

емотивна ангажованост. 

04.10.2018. 

 

  

/ / 

 

Одржане су пробе секције  поводом 

Дана школе. 

 

 

 

/ / 

Ученици чланови драмске секције су 

учествовали у приредби поводом Дана 

школе 

 

10.10.2018. 

16.10.2018. 

23.10.2018. 

30.10.2018. 

 

 

 

/ / 

Утврђени су чиниоци усменог 

изражавања- средства интонације: 

јачина, висина, боја гласа; логички 

акценат и цезура.  

 

/ / 

Анализиран је текст и дикцијске вежбе. Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 
/ / 

Научено је шта је  појам драма, драмске 

врсте, монолог и дијалог.  

 / / 

Креиран је садржај лика кроз монолог, 

откривен је сценски задатак и основне 

радње кроз дијалог. 

/ / 

Избран је садржај рада и читалачке 

пробе. 

/ / 

Реализована су редовне пробе секције 

06.11.2018. 

14.11.2018. 

20.11.2018. 

27.11.2018. 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 
 Одржано је прво секцијско 

представљање 

 а)Организован је одлазак у позориште 

/ / 

 Формирана је драмска група у пракси-

упознавање са                  свим етапама 

припреме позоришне представе. 

/ / 

 

Одржано је литерарно-рецитаторско 

вече ( у друштву  члановова лит.нов. 

секције) 

 

06.12.2018. 

11.12.2018. 

25.12.2018. 

 / / 

Организоване су вежбе у читању 

текстова које су представљале 

особености различитих говорних 

подручја (дијалекти, 

акцентуација).Ученици су слушали 

радио- драму. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

   

Извршен је одабир драмских и лирских 

текстова за  

 
./ / 

учешће на такмичењима. Анализирани 

су текстови. 

  
/. / 

 Организоване су  читалачке пробе и 

извршена је   подела улога. 

 

 

 

/ / 
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Ученици су за сценско извођење 

адаптирали део драмског текста „Парче 

срца мог“ у режији глумице Ангелине 

Лукић.  

а)  Утврђено је (Шта је драма? Шта су 

елементи добре  драмске приче?) 

б) Формирана је сценска радња као 

темељ позоришне уметности ( Како се 

драмски текст претвара у радњу? 

Односи и сукоби као окосница сваке 

позоришне представе) 

09.01.2019. 

15.01.2019. 

16.01.2019. 

17.01.2019. 

22.01.2019. 

23.01.2019. 

24.01.2019. 

28.01.2019. 

30.01.2019. 

   

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

 Одржане су читалачке пробе 
/ / 

Одржане су редовне пробе секције 

Утврђено је шта је емоција и 

имагинација у интерпретирању   поезије 

25.02.2019. 

26.02.2019. 

27.02.2019. 

28.02.2019. 

 

 

   
 / / 
   

Организовано је песничко вече у 

сарадњи са литерарном и рецитаторском 

секцијом  

/ / 
Дневник васпитног  

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

 

Утврђено је  шта је инструмент сваког 

глумца?(Људско 

тело,глас,мимика,емоција,имагинација;к

онцетрација,поистовећивање) 

/ / 

Одржане су редовне пробе секције / / 

Ученици су учествовали на  такмичењу 

 
04.03.2019. 

05.03.2019. 

06.03.2019. 

11.03.2019. 

14.03.2019. 

19.03.2019. 

25.03.2019. 

28.03.2019. 

29.03.2019. 

 
/ / 

Ученици су извели део  адаптираног 

драмског текста „Парче срца мог“ у 

режији глумице Ангелине Лукић,а у 

форми поетски приказ представили су 

се стиховима песника Јована Јовановића 

Змаја „Хајде да се змајишемо“. 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Организован је  одлазак ученика у 

позориште 

 

 / / 
   

Организована је реприза културно-

уметничког стваралаштва у Центру за 

културу“ Ваљево“за ученике и 

професоре наше школе. 

 
16.04.2019. 

22.04.2019. 

 / / 

 Извршена је анализа учешћа на 

регионалном такмичењу 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Организована је припрема за завршно 

секцијско представљање 

 

07.05.2019. 

 

/ / 

Завршно секцијско представљање: 

извођење              

позоришног комада             

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

  

 

Извршена је анализа рада секција у 

школској 2018/2019.год. 

Утврђен је однос планираног и 

реализованог. 

 

05.06.2019. 

   

 
Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

 

Драмску секцију у школској 2018/2019. години водила је Светлана Биговић, васпитач. 
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ПЛЕСНА    СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Формирана је секција 

16.10.2018. 

23.10.2018. 

30.10.2018. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Извршен је упис нових чланова Дневник васпитног рада / / 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / Извршено је испитивање 

могућности и склоности чланова 

секције Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 
/ / Усвојен је план и програм рада 

секције 

Увежбавано је исправно ходање 

06.11.2018. 

13.11.2018. 

20.11.2018. 

27.11.2018. 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Ученицима је демонстрирано 

неговање покрета и правилног 

држања тела 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 
/ / Увежбаван је ритам – корак по 

ритму 

Увежбавано  је кретање ногу и 

тела по ритму 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Извршено је повезивање песме и 

плесa 

11.12.2018. 

17.12.2018. 

25.12.2018. 

 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 
/ / 

 Увежбавани су  стари  плесови 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / Ученици су увежбавали кораке 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавана је кореографија за 

модеран плес под називим 

“Марионета“ 

 

 

10.01.2019. 

17.01.2019. 

22.01.2019. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Повезивање кореографије – 

формирање целине плеса 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Извршене су припрема за 

прославу Нове године 

Дневник васпитног рада 
/ / 

Утврђиване су технике модерног 

плеса 

 

Организовано је припремање 

ученика за Домијаду и 

увежбавање корака 

 05.03.2019. 

12.03.2019. 

14.03.2019. 

15.03.2019. 

19.03.2019. 

21.03.2019. 

26.03.2019. 

27.03.2019. 

28.03.2019. 

29.03.2019. 

 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Организовано је увежбавање 

корака 

Организоване су припреме за 

Домијаду  
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Утврђене су технике модераног 

плеса  

 

. 

17.04.2019. 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / Организовано је увежбавање 

ритмике 

 Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 
/ / 

Извршено је припремање 

кореографије за Домијаду  

 

Плесна секцију у школској 2018/2019. години водила је Светлана Биговић, васпитач. 

 

СЕКЦИЈA СТРЕЉАШТВА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Формирана је секција 09.10.2018. 

11.10.2018. 

16.10.2018. 

18.10.2018. 

23.10.2018. 

25.10.2018. 

30.10.2018. 

 

Дневник васпитног рада 

Књига евиденција о 

дневном дежурству 

/ / 

Уписани су нови чланови / / 

Испитиване су 

могућности и склоности 

чланова секције 

/ / 

Усвојен је план и програм 

рада секције 
/ / 

Вођени су тренинзи под 

стручним надзором 

01.11.2018. 

06.11.2018. 

08.11.2018. 

13.11.2018. 

15.11.2018. 

20.11.2018. 

22.11.2018. 

27.11.2018. 

29.11.2018. 

 

Дневник васпитног рада 

Књига евиденција о 

дневном дежурству 

/ / 

Селектовани су и 

изабрани стални чланови 

секције 

/ / 

Рађено је на техникама 

става, нишањења, дисања 

и окидања 
/ / 

Одржани су тренинзи 04.12.2018. 

06.12.2018. 

11.12.2018. 

13.12.2018. 

18.12.2018. 

20.12.2018. 

25.12.2018. 

27.12.2018. 

 

Дневник васпитног рада 

Књига евиденција о 

дневном дежурству 

/ / 

Одржан је 

новогодишњи турнир 
/ / 

Рађено је на новим 

елементима за успешност 

у постизању резултата / / 

Одржани су тренинзи 10.01.2019. 

15.01.2019. 

17.01.2019. 

22.01.2019. 

24.01.2019. 

26.02.2019. 

28.02.2019. 

 

Дневник васпитног рада 

Књига евиденција о 

дневном дежурству 

/ / 

Ученици су се 

припремали за Домијаду 

/ / 

Одржани су тренинзи  05.03.2019. 

07.03.2019. 

12.03.2019. 

14.03.2019. 

19.03.2019. 

21.03.2019. 

26.03.2019. 

28.03.2019. 

 

Дневник васпитног рада 

Књига евиденција о 

дневном дежурству 

/ / 

Сумирани су утисци 

чланова секције на крају 

године 
/ / 

 

Секцију стрељаштва у школској 2018/2019. години водила је Јелена Илић, васпитач. 
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УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДО

КАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-Формирана је секција 

-Презентован је рад секције у протеклој 

школској години 

-Уписани су чланови 

-Испитане су могућности и склоности 

чланова секције за креативан рад     

Обезбеђени су потребни реквизити и 

материјал за рад  

-Усвојен је план рада секције 

11.10.2018. 

14.10.2018. 

23.10.2018. 

 

 

Дневник 

васпитног рада 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

-Техника декупаж (салветна техника)  

Наношење акрилне боје 

Лепљење мотива са салвета 

Лакирање предмета 

Сваки члан секције је техником декупаж 

декорисао свој омиљени предмет 

 

31.10.2018. 

08.11.2018. 

15.11.2018. 

22.11.2018. 

29.11.2018. 

Дневник 

васпитног 

рада, 

фотографије 

 

/                     / 

-  Израда новогодишњих украса и 

честитки 

- Израда новогодишњих аранжмана и 

постављање у просторијама Дома 

- Естетско уређење Дома 

-Декорисане су просторије Дома поводом 

новогодишњих и божићних празника 

 

12.12.2018. 

13.12.2018. 

20.12.2018 

22.12.2018. 

25.12.2018. 

Дневник 

васпитног 

рада, 

фотографије 

 

 

/ 

           

                    

                 / 

- Израда 4 слике 3 д декупаж техником ( 

салветна техника) на арт плочи. 

 

 

16.01.2019. 

17.01.2019. 

21.01.2019. 

24.01.2019. 

28.01.2019 

Дневник 

васпитног 

рада, 

фотографије 

 

 

/ 

Договор око 

предстојеће 

Регионалне домијаде( 

избор области у 

којима ће ученици 

изложити експонате) 

-Макетарство 

-Примењена 

уметност 

-Рукотворине 

- Анализа рада секције у 1. полугодишту 

 

28.02.2019. Дневник 

васпитног 

рада,  

 

/ 

 

/ 

-Пробна поставка изложбе у Дому којом 

ће се ученици представити на Регионалној 

Домијади  у Врњачкој Бањи 

 

-Учешће чланова секције на Регионалној 

Домијади у  Врњачкој Бањи 

05.03.2019. 

06.03.2019. 

07.03.2019. 

12.03.2019. 

14.03.2019. 

19.03.2019. 

20.03.2019. 

21.03.2019. 

25.03.2019. 

27.03.2019. 

 30.03.201 

 

Дневник 

васпитног 

рада, 

фотографије 

 

 

/ 

 

-Израда макете 

ветрењача и 2 сеоске 

кућице 

 - Уметност савијања 

папира оригами 

техника .Прављење 

различитих животиња 

техником оригами 

 -Израда екоспоната у 

категорији 

примењене 

уметности 3 торбице 

од новина и 

рециклираног папира. 

-Анализа учешћа и успеха на регионалној   

Домијади у Врњачкој Бањи, поставка 

експоната у просторијама Дома 

 

11.04.2019. 

17.04.2019. 

18.04.2019. 

Дневник 

васпитног рада 

 

Обележавање 

07.април светски 

Дан здравља 

израдом плаката и 

ученичких радова 

на тему 

„Биљем до 

здравља“ 

Израда аранжмана 

поводом Васкрса 

(прављење 

декоративних корпи 

од канапа и шарање 

јаја) 

-Анализа рада секције у школској 

 2018 /19. 

23.05.2019. Дневник 

васпитног рада 

  

Уметничку радионицу у школској 2018/2019. години водила је Катарина Марковић, васпитач.  
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ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА  
Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАН

И 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Оформљена секција 

Утврђен план и програм рада секције 

 

 

 

 

19.09.2018. 

27.09.2018. 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Обезбеђени потребни реквизити и опрема 

за секцију 

Реализовано испитивање способности 

ученика 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавани ставови – приземни, 

паралелни, дијагонални, раскорачни 

03.10.2018. 

11.10. 2018. 

18.10. 2018. 

22.10. 2018. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано одбијање лопте –  одбијање 

лопте прстима и чекићем 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавани основни став и кретање у 

основном ставу 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбано додавање лопте у паровима и 

тројкама 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбано  додавање лопте из зона 2, 3 и 4 

ниске и средње 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавани сервис – сервис одозго – 

тенис сервис из места 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано смечовање са залетом, скок и 

удар лопте руком 

 

 

 

 

 

03.11. 2018. 

08.11.2018. 

15.11. 2018. 

19.11. 2018. 

26.11. 2018. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбаван сервис – сервисирање одозго – 

тенис сервис са залетом и у скоку 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра  Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано смечирање у чеоној равни Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавање свих елемената игре  
 

 

 

 

17.12. 2018. 

20.12. 2018. 

24.12. 2018. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано блокирање Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

 Увежбавано смечирање Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано дизање за смеч Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Усавршавани сви елеменати игре  

 

14.01. 2019. 

21.01. 2019. 

28.01. 2019. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавана тактика екипа у одбрани Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавање свих елемената игре  
 

 

 

25.02.2019. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Блок – Смеч – Тактика (екипа у одбрани) Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

 

/ / 
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Реализован редован тренинг – игра  

 

 

05.03. 2019. 

11.03. 2019. 

14.03. 2019. 

16.03.2019. 

25.03. 2019. 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра  Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Учешће на Регионалној домијади у 

Краљеву 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра   

 

 

01.04. 2019. 

10.04. 2019. 

15.04. 2019. 

22.04. 2019. 

25.04. 2019. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Мушка и женска екипа учествовали на 

Регионалној Домијади у Ужицу 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Анализа резултата са Домијаде и игра Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра  Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра   

 

 

 

06.05. 2019. 

13.05. 2019. 

20.05. 2019. 

27.05.2019. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра  Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра   

01.06.2019. 

 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Одбојкашку секцију у школској 2018/2019. години водио је Небојша Милојковић, васпитач. 

 

СТОНО ТЕНИСКА СЕКЦИЈА  

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАН

И 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Оформљена секција 

Утврђен план и програм рада секције 

 

 

 

 

 

19.09.2018. 

27.09.2018. 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Обезбеђени потребни реквизити и опрема 

за секцију 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Ученици упознати са историјом  настанка 

спорта, правилима игре и предностима 

бављења стоним тенисом 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализовано испитивање способности 

ученика 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавана игра сингл  

 

 

03.10.2018. 

11.10. 2018. 

18.10. 2018. 

22.10. 2018. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике држања рекета и игра 

сингл 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике игре – форхенд 

ударац 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 
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Увежбаване технике игре – форхенд 

ударац 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике игре – бехенд 
 

 

 

03.11. 2018. 

08.11.2018. 

15.11. 2018. 

19.11. 2018. 

26.11. 2018 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике удараца наизменично 
Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике удараца наизменично 
Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике игре -  сингл 
Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике сервис 

 

 

 

 

 

17.12. 2018. 

20.12. 2018. 

24.12. 2018. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике сервис 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра  

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано сервисирање и смечирање 

 

 

14.01. 2019. 

21.01. 2019. 

28.01. 2019. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано сервисирање и смечирање 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Усавршавани сви елеменати игре  

 

 

25.02.2019. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 

 

 

 

 

05.03. 2019. 

11.03. 2019. 

14.03. 2019. 

18.03.2019. 

23.03.2019. 

25.03. 2019. 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Домски турнир у стоном тенису 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 

Учешће на Регионалној домијади у Ужицу 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 

 

 

 

 

11.04.2018. 

19.04.2018 

23.04.2018. 

26.04.2018. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра  

06.05. 2019. 

13.05. 2019. 

20.05. 2019. 

27.05.2019. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

 

 

/ / 
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Реализован редован тренинг – игра Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 

 

01.06.2019. Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Анализирани резултати са Домијада  и 

анализиран рад секције током године 

   

 
Стонотениску секцију у школској 2018/2019. години водио је Небојша Милојковић, васпитач. 
 
ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРЕКО 

ПЛАНА 

Основана секција 01.10.2018. 

08.10.2018. 

16.10.2018. 

24.10.2018. 

Дневник васпитног 

рада 
/ / Усвојен план и програм рада 

Обезбеђена потребна опрема и реквизити 

Организован турнир између соба у Дому 01.11.2018. 

07.11.2018. 

14.11.2018. 

21.11.2018. 

28.11.2018. 

Дневник васпитно 

града 
/ / 

Извршено појединачно такмичење ученика у 

шутирању пенала 

Извршено појединачно такмичење  ученика у 

полигону спретности 

05.12.2018. 

12.12.2018. 

25.12.2018. 

Дневник васпитног 

рада 
/ / 

Извршена припрема за одигравање пријатељске 

утакмице са неком екипом 
09.01.2019 

16.01.2019. 

23.01.2019. 

30.01.2019. 

Дневник васпитног 

рада 
/ / Одиграна пријатељска  утакмица између  

запослених у Пољ.школи са домом ученика Ваљево 

и ученика 

Приказани табеларно подаци са такмичења 

27.02.2019. 
Дневник васпитног 

рада 
/ / Извршено Техничко-тактичко увежбавање екипе 

Извршена припрема за учествовање на домијади 

06.03.2019. 

23.03.2019. 

27.03.2019. 

Дневник васпитно 

града 
/ / Извршено учешће на Регионалној домијади у Ужицу  

23.03.2019.  

Утисци са домијаде 

Извршене припрема женске екипе зa Републичку 

домијаду 03.04.2019. 

09.04.2019. 

23.04.2019. 

14.04.2019. 

Дневник васпитно 

града 
/ / 

Извршен даљи рад секције 

Организован турнир између васпитних група 

08.05.2019. 

14.05.2019. 

22.05.2019. 

29.05.2019. 

Дневник васпитног 

рада 

Књига евиденције 

дневног дежурства 

/ 

Учествовање на 

републичкој Домијади  у 

Врању од 10-ог до 12-ог 

маја 

Сумирани сви резултати за целу школску годину 05.06.2019. 

Дневник васпитног 

рада, 

Књига евиденције 

дневног дежурства 

/ / 

Фудбалску секцију у школској 2018/2019. години водио је Огњен Јовановић, васпитач – 

  



 

101 

ШАХОВСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованимактивностима у школској 2018/2019.години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Уписани чланови секције (окупљање) 15.10.2018. 

24.10.2018. 

Дневник васпитног 

рада 

/ / 

Утврђен план и програм рада секције 

Упознавање са правилима игре 

Подела чланова на категорије 

Припреме за домски турнир 

Турнир у Дому 

08.11.2018. 

12.11.2018. 

20.11.2018. 

27.11.2018. 

Дневник васпитног 

рада 

Дневник васпитног 

рада 

/ / 

Мини турнири између чланова секције 04.12.2018. 

10.12.2018. 

24.12.2018. 

Дневник васпитног 

рада 

/ 

 

/ 

 

  

Извршена припрема за Домијаду 17.01.2019. 

21.01.2019. 

28.01.2019. 

30.01.2019. 

Дневник васпитног 

рада 

/ / 

Анализа успеха рада секције 25.02.2019.    

Организација мини турнира између чланова 

секције ради боље припреме за Домијаду 

07.03.2019. 

11.03.2019. 

16.03.2019. 

Дневник васпитног 

рада 

/ / 

Учествовање на Домијади регионалној у 

Краљеву 16. 03. 2019. год. 

 

 

Дневник васпитног 

рада 

/ / 

   

Наставак рада секције 09.04.2019. 

24.04.2019. 

Дневник васпитног 

рада 

/ / 

Сумирање резултата са Домијаде Дневник васпитног 

рада 

/ / 

Шаховску секцију у школској 2018/2019. години водио је  Огњен Јовановић, васпитач. 
 

КОШАРКАШКА  СЕКЦИЈА 

 

Извештај о реализованимактивностима у школској 2018/2019.години: 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Уписани чланови секције (окупљање) 01.10.2018. 

08.10.2018. 

10.10.2018. 

24.10.2018. 

Дневник васпитног 

рада 

/ / 

Обезбеђена потребна опрема и реквизити 

Организован мини турнир у групи  

Извршено појединачно такмичење ученика 

у шутирању слободних бацања 

01.11.2018. 

07.11.2018. 

14.11.2018. 

21.11.2018. 

28.11.2018. 

Дневник васпитног 

рада 

/ / 

Извршено појединачно такмичење ученика 

у кошаркашком полигону спретности 

05.12.2018. 

12.12.2018. 

25.12.2018. 

Дневник васпитног 

рада 

/ 

 

/ 

 

  

Извршена припрема за одигравање 

пријатељске утакмице са неком екипом 

09.01.2019. 

16.01.2019. 

23.01.2019. 

30.01.2019. 

Дневник васпитног 

рада 

/  

/ 

Анализа успеха рада секције 27.02.2019. Дневник васпитног 

рада 

/ / 

     

Вођење документације о такмичењима 

 

06.03.2019. 

20.03.2019. 

Дневник васпитног 

рада 

/ / 

   

Извршено организовање турнира између 

васпитних група 

03.04.2019. 

23.04.2019. 

Дневник васпитног 

рада 

/ / 

Наставак рада секције 
08.05.2019. 

29.05.2019. 

Дневник васпитног 

рада 

/ / 

Сумирани сви резултати за целу школску 

годину 

05.06.2019. Дневник васпитног 

рада 

/ / 

Кошаркашку  секцију у школској 2018/2019. је водио Огњен Јовановић, васпитач . 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ДОМУ 

 

Извештај о реализацији слободних активности у школској 2018/19.години 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У циљу подршке процесу прилагођавања ученика првог разреда на живот у дому и окружењу у коме су 

дом и школа у септембру је организована активност „Кроз Ваљево“ како би се ученици боље упознали 

са важнијим установама у граду.  

 Традиционално у октобру је одржана журка добродошлице за све станаре Дома поводом почетка нове 

школске године. Ученици су посетили и Сајам књига, а у новембру позоришну представу „Парче ноћи на 

Ивановој гајби“ у Центру за културу Ваљево. 

Након одржаних турнира у фудбалу и шаху, који су имали за циљ развијање спортског и такмичарског 

духа, у децембру су декорисане домске просторије поводом предстојећих празника где су ученици показали 

своју креативност и маштовитост. 

      Чланови драмске секције извели су новогодишњу представу „Новогодишње жеље“где је до изражаја 

дошла њихова енергичност, самопоуздање, сигурност, значај тимског рада као и осећај заједништва и 

међусобног уважавања. 

         Учествовањем у квизу „Игре без граница“ ученици су тестирали сналажљивост, физичку спремност 

и тимски рад, а били су  ангажовани и у припреми новогодишњег маскенбала. Због интензивих припрема  

ученика за Домијаду , турнир у стоном тенису који је био предвиђен за март није одржан због мале 

заинтересованости ученика. 

  У мају је одржана журка на којој су додељене дипломе и књиге поводом испраћаја матураната и 

обележавања још једне успешне године.  

Активности остварене преко плана односе се на вршњачке едукације на теме развијања хигијенских 

навика („Зашто је важна хигијена“) и олакшавања адаптације на нову животну средину („Освајање 

самосталности“) у новембру месецу, у организацији психолога. У овом месецу,  један број ученика је 

посетио изложбу „Моћ лековитог биља“ и хуманитарни концерт „Акордион фантази“ у Центру за културу.   

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Kроз Ваљево Небојша Милојковић септембар 

Журка добродошлице Светлана Биговић,  Небојша Милојковић октобар 

Турнир у фудбалу Огњен Јовановић октобар 

Турнир у шаху Огњен Јовановић новембар 

Естетско уређивање домских 

просторија, изложба 

новогодишњих украса 

Катарина Марковић,Светлана Биговић 

 

децембар 

Новогодишња  представа 

“Новогодишње жеље“ 

Јелена Илић децембар 

Новогодишњи маскембал Светлана Биговић,  Огњен Јовановић децембар 

Квиз „Игре без граница“ Јелена Илић,  Огњен Јовановић јануар 

Турнир у стоном тенису Небојша Милојковић март 

Испраћај матураната, журка Светлана Биговић, Катарина Марковић, 

Небојша Милојковић, Јелена Илић, Огњен 

Јовановић,Тања Николић 

мај 

(26. 05. 2019.) 
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У јануару су сви ученици дома присуствовали трибини „Школа ДА дрога НЕ“ коју је организовао 

Дом здравља Ваљево.  И ове године у мају ученици су посетили Пољопривредни сајам у Новом Саду. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

104 

2.3.ТАКМИЧЕЊА И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

„ВАЉЕВО“ - школска 2018/2019.година  

Ученици су се и ове школске године такмичили на свим нивоима од школског до републичког,како из 

општеобразовних предмета у рангу свих средњих школа тако и из стручних предмета у рангу пољопривредних школа.  

И у овој школској години изузетно велики број ученика је узео учешће, посебно на школском нивоу 

такмичења.Кроз припрему и реализацију такмичења,посвећена је пажња ученицима са бољим успехом,подигнут је ниво 

образовања и развијена здрава конкуренцију међу ученицима. 

 
Област Ранг Датум 

одржавања 

Учесници Пласман 

Књижевна олимпијада Окружно 30.3.2019. 

Ваљево 

Марија Крунић  II 

Огњен Павловић III 

Енглески језик Општинско 16.03.2019. 
Ваљево 

Наталија Бранковић XII 

Теодора Вукмановић XIV 

Хемија Окружно 13.4.2019. 

Ваљево 

Марко Ненадовић V 

Селена Симић V II 

Ана Деспотовић IX 

 

 

Математика 

Републичко 12-13.4.2019. 

Сурдулица 

Анђела Јанковић III 

Сара Ђуричић I 

Магдалена Крунић II 

 

Биологија 

Окружно 23.3.2019.  

Шабац 

Драган Алексић XXIV 

Страхиња Митровић XXIII 

Пољопривредна 

производња 

Републичко 29.-30.3.2019. 

Сомбор 

Димитрије Димитријевић 

Пољопривредни техничар 

IV 

Небојша Спасојевић 
Руковалац-механичар пољопривредне технике 

V II 

Сара Трифуновић 

Техничар хортикултуре 

III 

Производња и прерада 

хране 

Републичко 4-5.4.2019. 

Лесковац 

Мирјана Панић  

Прехрамбени техничар 

III 

Јаков Ђурђевић 

Месар  

V II 

Ветеринарска медицина Републичко 4-5.4.2019. 

Смедерево 

Тамара Вилотић I 

 
Резултати са регионалних и републичких Сусрета домова ученика средњих школа Републике Србије – 

Домијада школске 2018/2019.године 

ДИСЦИПЛИНА 
РЕГИОНАЛНА  ДОМИЈАДА  (Пожега, Ужице, Краљево, 

Врњачка Бања) 

РЕПУБЛИЧКА  ДОМИЈАДА  

(Лесковац) 

Стрељаштво  

 

II место девојке екипно: Теодора Јовић, Анђела 

Кандић, Сара Трифуновић 

II место девојке појединачно: Теодора Јовић 

I место драмски приказ: Мирјана Панић, 

Јована Јакић, Катарина Лукић, Милица 

Андрочец, Дарко Глигоријевић, Богдан 

Радовановић, Милош Јелић, Александар 

Ђурђевић 
Фудбал 

 

I место девојке: Јелена Михаиловић, Мирјана 

Панић, Милица Андрочец, Маријана Блажић, 

Драгана Костић, Душица Јелић, Тамара 

Симовић, Драгица Тадић 

 

Културно-

уметничко 

стваралаштво 

 

I место драмски приказ: Мирјана Панић, Јована 

Јакић, Катарина Лукић, Милица Андрочец, 

Дарко Глигоријевић, Богдан Радовановић, 

Милош Јелић, Александар Ђурђевић 

I место издаваштво: Лидија Костић 

III место макетарство: Огњен Тодоровић 

III место рукотворине: Теодора Вукмановић 

III место примењна уметност: Кристина 

Гладовић 
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3.ДАН ШКОЛЕ  

 
Прославу Дана школе, првог октобра 2018. године, укључили смо  у шире друштвене и историјске 

токове придружили се  важним институцијама и појединцима који достојно обележавају сто година од победе 

у Великом рату, у коме су Србија и град Ваљево имали ванредно значајну улогу.  

Свечани програм  су конципирала врхунска остварења српске родољубиве поезије: 

песму  Тамо далеко је отпевао хор школе и сви учесници програма, Винаверова прича  о поднареднику- ђаку 

Радмилу Загорчићу, Раичковићева ,,Камена успаванка" Матићева ,,Успаванка за погинуле" , песма Десанке 

Максимовић,,За земљу куда војска прође" , Јаковљевићева  ,,Српска трилогија ", Дучићева „Химна 

победника“, Попина „Сутјеска“. Дар музикалности ученици су показали публици  отпевавши песме ,,Засп`о 

ми је драги",Сини јарко сунце" .     

Дан школе обележен је као и сваке године многобројним активностима свих ученика школе и читавог 

колектива. Већина секција  активно учествује у програму и догађањима поводом Дана школе. Спортска 

такмичења су постала традиционална и увек окупе велики број ученика не само наше, већ и осталих 

ваљевских средњих школа. Ове године одржан је турнир у баскету за дечаке. Прво место освојила је екипа 

Ваљевске гимназије, друго место екипа Медицинске школе Др Миша Пантић, а треће место припало је 

домаћинима.  

Ученици прехрамбене струке сваке године у холу ученичког дома Пољопривредне школе изложе 

своје укусне и лепо аранжиране производе, а ученици смера техничар хортикултуре улепшају школски 

простор прелепним цветним декором. 

 

 

4.ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА  

 

 На Савиндан смо се окупили  да прославимо школску славу. Међу бројним гостима и пријатељимља 

школе био је и владика ваљевски , господин Милутин, који је са свештеницима и ђацима резао славски колач 

и учествовао у заједничкој молитви.Посаветовао нас је да у овим тешким временима, пуним искушења 

останемо на путу светосавља и братољубља,  јер Светитељ наш Сава ходи уз нас и моли за нас Србе. 

 Ученици сва четири разреда, чланови рецитаторске,драмске и литерарне секције извели су пригодан 

програм , који су осмислиле професорке српског језика и књижевности:Мирјана Станисављевић, Маријана 

Гоч и Наташа Бошковић. Свети Сава, као први српски Архиепископ, просветлио је свој народ светлошћу 

православне вере.Присутне смо хтели да подсетимо на умне Србе, који су после Светог Саве бавили се 

просвећивањем и учинили много за опште добро и људску цивилизацију: Доситеј Обрадовић, Никола Тесла, 

Михаило Пупин, Милутин Миланковић... 

 

5. ЦРВЕНИ КРСТ 

 
ОО Црвени крст наше школе окупио је ученике од I-IV разреда који су били ангажовани током 

школске године, и окупљали су се у просторијама ученичког клуба. Рад је организован кроз акције 

хуманитарног карактера. 

Учествовали смо на хуманитарним кросевима почев од октобра 2018. године до априла 2019.године.  

И ове школске године  ученици четвртог и трећег разреда су се два пута укључили у хуманитарне 

акције добровољног давања крви. Пре почетка сваке акције добровољног давања крви за ученике је одржано 

предавања од стране Завода за јавно здравље Ваљево о условима и значају добровољног давалаштва крви. 

За рад ЦК и помоћ у организовању хуманитарних акција задужена је Милица Павић, професор 

биологије. 
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IV СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 
Реализација угледних, огледних часова и иновација у школској 2018/2019. години 

ПРЕДМЕТ 

ОБЛАСТ 

САДРЖАЈ 

 
НАЧИН 

НОСИЛАЦ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ. 
НИВО 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Фер плеј у спорту Огледни час II-2 Предраг Бранковић 

Стојан Јаковљевић 

није реализовано Стручна  већа физичког 

васпитања и друштвених 

наука 

ХЕМИЈА ,ФИЗИКА БИОЛОГИЈА  

Везе Тематска настава Бранка Андрић 

Виолета Јосиповић 

Благоје Динчић 

Милица Павић 

није реализовано Разредно веће првог 

разреда 

Звезде Угледни час Благоје Динчић 24.05.2019. Одељење II-5 и стручно 

веће хемија,физика, 

биологија 

ИЗБОРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Светски дан здраве хране 

Здрава храна, тренд или потреба 

Огледни Г. Шеврт 

Г. Јањић 

17.10.2018. Стручно веће 

СИРОВИНЕ У МЕСАРСТВУ Везивно ткиво Угледни Б. Николић није реализовано Стручно веће 

ПРОИЗВОДЊА ХЛЕБА Испитивање утицаја адитива на квалитет 

брашна и карактеристике готових пекарских 

производа 

Угледни В. Котарац 

Р. Марковић 

Ј.П.Гајић 

није реализовано Стручно веће 

ПРОИЗВОДЊА 

КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА 

Декорација торта фондан масом Иновација II-5,  

III-5 

В. Котарац 

Р. Марковић 

Ј.П.Гајић  

10.10.2018. Стручно веће 

Декорација пралина и ситних колача Иновација II-5 В. Котарац 

Р. Марковић 

Ј.П.Гајић 

05.03.2019. Стручно веће 

Васпитни рад у Дому ученика- 

Учење и школска успешност 

„У свету занимања: стереотипи о 

интересовањима и склоностима“    

Угледни час Јелена Илић  14.03.2019 Стручно веће васпитача 

Васпитни рад у Дому ученика- 

Животне вештине 

„Исхрана и здравље“ Угледни час Огњен Јовановић 19.03.2019. Стручно веће васпитача 

Васпитни рад у Дому ученика- 

Животне вештине 

„Суочавање са стресом“ Угледни час Светлана Биговић, Тања Николић 16.05.2019. Стручно веће васпитача 

Васпитни рад у Дому ученика- 

Живот у заједници 

„Бонтон“ Угледни час Катарина Марковић 21.05.2019. Стручно веће васпитача 

Васпитни рад у Дому ученика- 

Животне вештине 

„Екологија – очување животне средине“ Угледни час Небојша Милојковић  23. 05. 2019. Стручно веће васпитача 

Извештаји о реализацији часовима на којима су примењене савремене методе наставе – активна настава, пројект метода (наставни предмети:биологија, екологија, 

микробиологија, хемија, предмети прехрамбене струке) су прилог Извештају. 

 

Стручно усаврашавање се одвијало у просторијама школе као и институцијама ван школе који су били организатори предавања и семинара. 

Реализацију стручног усавршавања пратио је директор и педагошко-психолошка служба школе која је полугодишње директору подносила извештај о стручном усавршавању 

наставника.  
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Извештај о реализацији плана  обуке и усавршавања запослених за 2018/2019. годину 
Датум: 
 

29.08.2019. 

Надлежност: 

Директор 
      

Ред. бр. 

 
Врста обуке 

Планирано време 

одржавања обуке 
Коме је намењена обука 

Врста обуке 

(интерна/ екстерна) 

Оквирни трошкови за 

извођење обуке 
Напомена 

1.  
Поступак пријема, складиштења  и 

чувања намирница за исхрану 
28.09.2018. 

Запосленима у служби исхране, 

набављач, магационер 
интерна  

 

2.  
Поступак чувања хране до сервирања 

(НАССР студија) 
28.09.2018. Запосленима у служби исхране интерна  

 

3.  
Примена НАССР-а у служби набавке и 

складиштења 
29.08.2018. Набављач, магационер интерна  

 

4.  
Безбедно учешће тракторских агрегата у 

саобраћају 
25.09.2018. 

Радницима на школској 

економији- руковаоцима 

пољ.машина 

интерна  

 

5.  

Примена средстава за одржавање 

хигијене-провера примене већ коришћених 

средстава и увођење нових средстава у 

примену 

30.08.2018. 

Радницима на одржавању хигијене 

у дому ученика, кухиње, млекаре 

сировог млека и школских 

радионица 

интерна  

 

6.  

Политика безбедности хране, Политика 

квалитета и Политика заштите 

животне средине   

29.08.2018. 
Запосленима у служби исхране, 

набављач, магационер 
интерна  

 

7.  
Мере за безбедан рад при коришћењу 

средстава за заштиту биља 
05.11.2018. 

Новозапосленим наставницима 

практичне наставе и руковаоцима 

пољ.машина 

интерна  

 

8.  
Примена процедура,  којима се спроводи 

НАССР систем 
30.08.2018. 

Запосленима у служби исхране, 

набављач, магационер 
интерна  

 

9.  

Попуњавање  и коришћење образаца из 

процедура којима се  спроводи НАССР 

систем 

30.08.2018. 
Запосленима у служби исхране, 

набављач, магационер 
интерна  

 

10.  
Санитарном минимум који захтева 

примена НАССР систем 
30.08.2018. Запослени у служби исхране интерна  

 

11.  Правила из области заштите од пожара  
11.12.2018. 

25.12.2018. 
Новозапосленима екстерна 10000,00  

12.  Заштита здравља и безбедност на раду 11.10.2018. Новозапосленима екстерна 8000,00  

13.  
Примена средстава за заштиту биља на 

основу декларације и упуства 

05.03.2019. Наставници и помоћни 

наст.практичне 

наставе,магационер 

интерна   

14.  
Правилно коришћење и употреба сејалица 

за окопавине 

05.03.2019. Радницима на школској 

економији- руковаоцима 

пољ.машина 

интерна   

15.  
Правилно коришћење и употреба машина 

за заштиту биља 

21.05.2019. Радницима на школској 

економији- руковаоцима 

пољ.машина 

интерна   
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Годишњи извештај о стручном усавршавању у школској 2018/2019. години   
Број сати стручног усавршавања директора, помоћника директора,, стручних сарадника, наставника и васпитача  
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Милан 

 Гајић 

10 17 
 

 10  
 

27 30 7 32 20 153 8 

Мирјана 

 Јакић Вељић 

 
19 

 
 23  

 
7 3  32 20 102 8 

Весна 

Драгојловић 

Весић 

10 17 
 

 10 
 

 27 10 2 
 

20 96 8 

Тања 

 Николић 

10 22 10 2 10 
 

 
   

 
 

54 16 

Мирјана 

Станисављевић 

 
3 4    2 27 

 
2  12 50 32 

Маријана  

Гоч 

 
9 

 
   8 33 2 7  13 72 48 

Наташа 

 Бошковић 

 
3 1    2 24 

 
2  12 44 32 

Ана Миљковић 
   

 
  

2 3 
 

12 
  

17 40 

Слободанка 

Васиљевић 

 
6 

   
 2 10 

  
  18 8 

Ивана Ђукић 
 

6 
 

 
 

     
 

 6 8 

Марина 

Обреновић 

 
11 3    

  
 2   16 32 

Гордана 

Кристић 

 
11 

 
   

 
4    

 
15 32 

Весна 

Марковић  

 
7 

 
8 

 
 6 13   

 
 34 8 
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Горан 

Митровић 

 31 4 9   
 

2 10 6  3 
 

24 

Сања 

Јовановић 

 
13 18 17    2 

 
  3 

 
8 

Катарина 

Вићентијевић 

 
30 11 2   

 
10 10 2  23 88 8 

Милош 

Живковић 

 19 11 2    10    20 
 

8 

Јелена 

Живановић 

 20 4 2    2     
 

8 

Благоје 

Динчић 

8  
 

   28 
 

10    36 21 

Саша 

Атанасковић 

 
      19 

  
  19 9 

Предраг 

Бранковић 

 
    

20  
 

13 
 

 
 

33 9 

Љиљана 

Игњатовић 

 
 

    
  

18 
 

 
 

18 75 

Славиша 

Шеврт 

 
3 

 
  

    
   3 8 

Ружица 

Теовановић 

 
3 

 
   

   
   3 / 

Оливера Панић 
 

6 
 

    6 
 

2  
 

14 42 

Виолета 

Петронијевић 

 5 
 

    
 

 
 

 13 18 8 

Стојан 

Јаковљевић 

 
7 

  
  

  
    7 8 

Милица Павић 6 13   
 

 
  

3 
 

 
 

22 42 

Виолета  

Јосиповић 

2 21 
 

   
 

3 3    29 32 

Бранка Андрић 2 21 
 

    3 3   
 

29 32 

Горица Шеврт 10 5 6    
 

24 
  

 3 48 8 

Весна  

Котарац 

4 9 13    
 

24 
   

3 53 32 

Гордана  

Јањић 

10 9 34    
 

24 
 

  3 80 32 

Радојка  

Марковић 

4 5 13    
 

24 
  

 3 49 8 
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Бранка  

Николић 

4 8 35    
 

12 
 

   59 32 

Јадранка П. 

Гајић 

4 7 6    
 

12 
 

   29 18 

Александар 

Лазаревић 

 
4 5    

 
8     17 8 

Марко 

 Пајић 

/ 59 4 / 1 1 / 2 / 6 / / 73 40 

Слободан 

Ђурђевић 

/ 53 4 / 1 1 / 2 10 2 / / 73 8 

Милан  

Прокић 

/ 55 4 / 1 1 6 2 / 2 / / 71 16 

Бранко 

Вићентијевић 

/ 55 4 / 1 1 / 2 / 4 / / 67 32 

Јадранка  

Гајић 

/ 53 4 / 1 1 / 2 / 2 / / 63 24 

Александар 

Милутиновић 

/ 67 4 / 1 1 6 2 / 18 3 / 102 8 

Нада 

Спасојевић 

/ 53 4 / 1 1 6 2 / 2 / / 69 8 

Зорица 

Недељковић 

/ 61 4 / 1 1 6 2 10 4 6 / 95 8 

Милица  

Лазић 

/ 53 4 / 1 1 / 2 / 2 / / 63 8 

Весна  

Дроњак  

/ 53 4 / 1 1 / 2 10 2 / / 73 8 

Славица 

Јанковић 

/ 51 4 / 1 1 / 2 / 2 / / 61 8 

Светлана 

Радовановић 

/ 63 4 / 1 1 8 2 10 6 / / 95 16 

Милан 

Богдановић 

/ 63 4 / 1 1 / 2 / 12 / / 83 8 

Дејан 

Митровић 

6 60 4 / 23 1 6 2 10 6 / / 118 16 

Марко 

Стојановић 

6 63 11 / 23 1 24 2 / 4 / / 128 8 

Милена 

Јаковљевић 

/ 71 4 / 1 1 12 2 / 18 / / 109 8 
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Славко 

Ђурђевић 

/ 55 4 / 1 1 / 2 / 2 6 / 71 8 

Марко  

Пешић 

/ 57 4 / 1 1 / 2 / 6 / / 71 / 

Никола 

Спасојевић 

/ 65 25 / 1 1 / 2 / 12 6 / 112 8 

Милан 

Новаковић 

/ 63 4 / 1 1 / 2 / 12 / / 83 24 

Ненад 

Живковић 

/ 59 4 / 1 1 / 2 / 8 / / 75 32  

Слађана 

Јовановић 

/ 51 4 / 1 1 / / / 2 / / 59 8 
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Светлана 

Биговић 

12 2 1 8 20 9 13 
  

   75 / 

Јелена Илић 12 3 
 

    25 3  
 

 43 8 

Катарина 

Марковић 

12 1 
 

   
 

41 3    57 8 

Небојша 

Милојковић 

12 4 
 

8   
 

32 6    62 / 

Огњен 

Јовановић 

12 1 
  

  
 

20 16    49 8 

 

У школској 2018/2019.години Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ била је организатор два семинара: једнодневног  семинара 

„Наставник као креатор климе у одељењу“ од 02.- 03.јул 2019.године (8 сати).  
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ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЧАСОВА  НА КОЈИМА СУ  ПРИМЕЊЕНЕ  САВРЕМЕНЕ 

МЕТОДЕ   НАСТАВЕ (АКТИВНА НАСТАВА, ПРОЈЕКТ МЕТОДЕ) 

        

ГРУПА ПРЕДМЕТА ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

 
Наставни предмет Наставник Разред и одељење Број часова 

Основи прехрамбене 

технологије  

 

 

 

Весна Котарац 

II-5 5 

Производња пецива, 

колача и тестенина   

II-6 8 

Технологија воде  II -5 6 

Технологија 

кондиторских производа                

III-5            6 часова 

 

 

Радојка Марковић 

III-5 6 

Кварење и конзервисање                                        III-5 4 

Производња  хлеба                                                  III-6 9 

Прерада меса                                                                

Бранка Николић 

III-6 4 

Сировине у месарству                                                I-6 7 

Операције и мерења у 

месарству       

I-6 5 

Технолошке операције                                                       

Горица Шеврт 

II-5 7 

Технолошке операције                                                      III-5 4 

Изборне технологије                                                           

 

Гордана Јањић 

IV -5 10 

Микробиологија                                                                     III-5 8 

. Контрола квалитета у 

прех. индустрији  

IV-5 

 

10 

Технолошке операције                                                       

 

Јадранка П.Гајић 

II-5 8 

Објекти и опрема у 

пекарству                                       

II-6 2 

Сировине у пекарству                                                       I-6 2 

Здраствена безбедност 

хране                                       

II-6 2 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

У одељењима I-4, II-3  и II-5 на појединим часовима сам у оквиру иновација у настави физике, користио 

Power point –мултимедијалне презентације, интерактивне анимације и видео садржаје.  

Одељење Наставни садржај 

I-4 Осцилације 

I-4 Механички таласи 

I-4 Инфразвук и ултразвук. Примена ултразвука 

I-4 Био струје 

I-4 Магнетне појаве 

I-4 Електромагнетни таласи 

II-3 Хармонијске осцилације 

II-3 Механички таласи и њихове карактеристике 

II-3 Доплеров ерфекат 

II-3 Интерференција светлости 

II-3 Дифракција светлости 

II-3 Поларизација светлости 

II-3 Дисперзија светлости 

II-3 Модели атома 

II-3 Фотоефекат 

II-5 Електромагнетна индукција 

II-5 Узајамна индукција и самоиндукција 

II-5  Параметри наизменичне струје 

II-5 Наизменична струја 

II-5 Индуктивни отпори у колу наизменичне струје 

II-5 Генератори једносмерне и наизменичне струје 

II-5 Електромотори 

II-5 Трансформатори 

II-5 Радерфордов и Боров модел атома 

II-5 Спектар атома водоника 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

IV5:  

26.12.2018. године  /  Маркетинг стратегија која се односи на промотивне активности 

Наставну јединицу су обрадили ученици користећи интернет као извор података.Наставна јединица је 

представљена кроз презентацију. 

6.03.2019. / Информационе технологије у савременом пословању  

Наставну јединицу су обрадили ученици користећи интернет као извор података.Наставна јединица је 

представљена кроз презентацију. 

18.03.2019. / Пословно писмо 

- радионица 

IV4:  

15.05. 2019.- Израда бизнис плана – увезбавање кроз радионице 

 - Презентација појединачних и групних бизнис планова - радионице 

II5 

31. 10. 2018- Бањски туризам 

19. 11. 2018- Сеоски туризам 

13. 5. 2019.- Тренд еко туризма, еколошки произведена храна, алтернативни туризам, еко - гастрономија 

17. 6. 2019- Међународни хотелски и ресторански ланци 

Ове је само пар од већег броја часова на којима су кроз радионице и активности и излагање ученика 

реализовани наставни садржаји, 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

 
Разред 

одељење 
Наставна тема    тип часа 

Време 

реализације 

I-2 

Принцип изградње ПСЕ,закон перодичности обрада септембар 

Јонска веза обрада септембар 

Ковалентна веза обрада септембар 

Хемијске везе утврђивање септембар 

Количинска концентрација обрада септембар 

ПХ вредност,индикатори утврђивање фебруар 

Оксиди,добијање,подела обрада март 

I-5 

Хемија као природна наука обрада септембар 

Опште карактеристике елемената 1. групе ПСЕ (структура атома, 

ел.конфигурација) 

обрада септембар 

Опште карактеристике елемената 2.групе ПСЕ (структура атома, 

ел.конфигурација) 

обрада октобар 

Опште карактеристике елемената 17. групе ПСЕ(структура атома) обрада октобар 

Јонска веза обрада октобар 

Ковалентна веза обрада октобар 

Хемијске везе утврђивање октобар 

Количинска концентрација обрада новембар 

Класе неорганских једињења-оксиди обрада децембар 

Класе неорганских једињења-киселине обрада децембар 

Класе неорганских једињења-базе обрада децембар 

Класе неорганских једињења-соли обрада децембар 

I-4 

Јонска веза обрада септембар 

Ковалентна веза обрада септембар 

Хемијске везе утврђивање септембар 

Количинска концентрација обрада октобар 

Кисеоник,једињења,својства обрада јануар 

Угљеник,једињења,својства утврђивање април 

Алкохоли обрада новембар 

Карбоксилне киселине-подела добијање обрада новембар 

Естри обрада јануар 

Масти и уља обрада јануар 

Моносахариди обрада фебруар 

Амино киселине обрада април 

Једињења угљеника обрада новембар 

Једињења азота са кисеоником обрада децембар 

II-4 

Алдехиди и кетони обрада септембар 

Нитро једињења обрада октобар 

Триацил глицероли обрада јануар 

Карбоксилне киселине-подела добијање обрада октобар 

Естри обрада октобар 

Моносахариди обрада децембар 

Амино киселине обрада март 
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III-3 

Алкини обрада октобар 

Халогени деривати угљоводоника обрада новембар 

Алдехиди и кетони обрада јануар 

Естри обрада април 

IV-3 

Моносахариди обрада фебруар 

Висемасне киселине и триацилглицероли обрада октобар 

Амино киселине обрада април 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

МИКРОБИОЛОГИЈА 

- У одељењу  I 3  је  реализована пројект метода за наставне јединице: “Основне одлике Цикаса, 

Гинко, Гнетопсида“, „Фамилије  Дикотила и Монокотила“, “Цвасти,плод и семе“. 

- У одељењу  I 5 је  реализована пројект метода за наставне јединице:“Последице глобалног 

загађивања животне средине“, “Мере заштите природе“, “Национални паркови“. 

- У одељењу II 3 је реализована пројект  метода за наставне 

јединице:“Зглавкари“,“Рибе“,“Водоземци“,“Птице“,“Гмизавци“,“Сисари“. 

- У одељењу III 3 је реализована пројект метода за наставну област “Здрави стилови 

живота“,“Порекло човека“,“Наследне болести код људи““Индивидуални развој човека“. 

- У одељењу  I1  i I2  су реализоване  пројект методе за наставне јединице:“Загађивање и мере 

заштите ваздуха,воде,земљишта“,“Потрошачка култура“,“Бука“. 

- У одељењу  I 4 је реализована пројект метода“Витамини,ензими и хормони“,“Генетички 

модификовани организми“ 

- У одељењу  II 4  је реализована пројект метода за наставне јединице:“Промене у броју и грађи 

хромозома“, ” Хромозомопатије“. 

 
 

ГРУПА  ПРЕДМЕТА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 

 

  

 

ПРЕДМЕТ 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ЧАС 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИНОВАЦИЈА 

 

Фармакологија  II4 11. 11.10.2018. Активна настава 

Фармакологија  II4 17. 08.11.2018. Активна настава 

Фармакологија  II4 30. 27.12.2018. Активна настава  

Фармакологија  II4 58. 17.05.2019. Активна настава 

Болести животиња III 4 16. 25.09.2018. Активна настава 

Болести животиња III 4 23. 08.10.2018. Активна настава 

Болести животиња III 4 34. 05.11.2018. Активна настава  

Болести животиња III 4 42. 

43. 

19.11.2018. Активна настава 

Болести животиња III 4 44. 20.11.2018. Активна настава  

Болести животиња III 4 46. 20.11.2018. Активна настава 

Болести животиња III 4 47. 

48. 

26.11.2018. Активна настава 

Болести животиња III 4 9.-12. 

вежбе 

18.09.2018. Играње улога 

Основи хирургије IV  4 7. 27.09.2018. Активна настава 

Основи хирургије IV  4 18. 09.11.2018. Активна настава 

Основи хирургије IV  4 44. 15.03.2019. Активна настава 
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Рад са приправницима у школској 2018/2019. години 
Приправнци и ментори у школској 2018/2019.години 

ПРИПРАВНИЦИ МЕНТОР 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЕСТО 

Ивана Ђукић наставник енглеског језика Слободанка Васиљевић,наставник 

енглеског језика 

Огњен Јовановић васпитач у Дому ученика Светлана Биговић, васпитач у Дому 

ученика 

Александра 

Ћирковић(прво 

полугодиште) 

Александар 

Лазаревић (друго 

полугодиште) 

наставник групе предмета 

прехрамбене струке 

Весна Котарац, наставник групе 

предмета прехрамбене струке 

Слађана Јовановић наставник практичне наставе  Зорица Недељковић, наставник 

групе предмета пољопривредне 

струке 

 

На почетку школске 2018/2019. године до 15.септембра 2018.године директор и секретар школе 

разговорима и увидом у законска и подзаконска акта су упознали приправнике Александру 

Ћирковић и Слађану Јовановић са законским и подзаконским документима и Правилницима у 

школи, односно до 31.јануара 2019. приправника Александра Лазаревића. 

Директор школе је решењем одредио менторе за приправнике.  

 

Реализоване активности ментора наставника приправника 
АКТИВНОСТ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање са 

методичко- 

дидактичким 

основама 

наставног процеса  

Разговор, 

упућивање на 

стручну 

литературу  

10.09.2018. Весна Котарац 

12.09.2018. Зорица 

Недељковић 

01.03.2019. Весна Котарац 

Вођење 

документације 

наставника – 

израда дневника 

рада наставника 

Увид у 

документацију, 

разговор 

26.27.09.;05.10.2018. Весна Котарац 

24.27.09.;15.10.2018. Зорица 

Недељковић 

15.,18.,28.03.2019. Весна Котарац 

Припрема за 

извођење наставе 

Израда припреме 

за рад 

Током октобра .и новембра 2018. Весна Котарац 

Током октобра .и новембра 2018. Зорица 

Недељковић 

Током марта и априла 2019. Весна Котарац 

Јачање 

компетенције  

Извођење часа од 

стране ментора  

12.21.09.;11.19.10.2018.;14.21.11.05.26.12.

2018;.13..03.;03.10.04;.08.15.05.2019. 

Весна Котарац 
(А.Ћирковић-прво, 

А.Лазаревић-друго 

полугодиште) 

14.28.09.;12.22.10.;. 09.16.11.; 07.12. 2018 

21.01.,13,27.03.,03,10.04.2019 

Зорица 

Недељковић 

28.09.;22.10.;. 16.11.; 07.12. 

2018.,10,16.01.2019.  

С.Васиљевић 

17.09.;18.10.;.10.11.;17.12.2018.,11,15.01. 

2019. 

С.Биговић 

Праћење 

реализације 

часова 

Присуствовање 

часовима  

23.10.2018.;09.26.11.2018.;14.28.12.2018; 

21.01.2019.; 

06.,13.,23.03.2019.;11.04.2019.;10.17.05.20

19. 

 Весна Котарац  

20.,28..09.;19.31.10.;16.26.11.;12.12.2018.,

17.01.2019,12.,21.03.2019,16.04.2019,07. 

05.2019. 

Зорица 

Недељковић 

18.,26..09.;14.27.10.;05.19.11.;14.12.2018.,

09.01.2019. 

С.Васиљевић 

12.,24..09.;09.25.10.;08.22.11.;17.12.2018.,

11.01.2019. 

С.Биговић 
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Консултације Давање сугестија и 

предлога о 

организацији и 

извођењу наставе 

Током године Весна Котарац  
Током године Зорица 

Недељковић 

До почетка другог полугодишта 

школ.2018/2019.године 

С.Васиљевић 

До почетка другог полугодишта 

школ.2018/2019.године 

С.Биговић 

Извештај о раду 

наставника 

приправника 

Израда извештаја фебруар  2019. С.Васиљевић 

С.Биговић 

Током године директор школе је пратио рад приправника наставника увидом у 

документацију и разговорима са менторима.  

Наставници приправници којима је комисија дала мишљење за полагање стручног испита 

предходне школске године, односно све до термина полагања испита, ће се по потреби консултовати 

са педагогом школе о педагошким ситуацијама и секретаром школе у вези са школским 

законодавством. 

 

 

Педагошко-инструктивни увид /рад и саветодавни рад директора, 

помоћника директора и стручних сарадника 
Током школске 2018/2019.године директор, помоћник директора и стручни сарадници 

педагошко-инструктивни увид/рад реализовали су посетама часова редовне теоријске наставе, 

вежби, практичне наставе, угледних, огледних часова и иновацијама, допунске и додатне наставе, 

секцијама, одељењским заједницама и васпитном раду у Дому. Кроз разговоре, сугестије и предлоге 

после посета унапређивали су образовно-васпитни рад. Педагошко-психолошка служба је 

саветодавним радом са наставницима о начинима подршке, предавањима на већима, применама 

одређених мера пружала подршку ученицима који имају проблема у учењу и мотивацији. 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ УВИДУ/РАДУ 

ДИРЕКТОРА,ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ,УПРАВНИКА ДОМА И ПЕДАГОГА У ШКОЛСКОЈ 

2018/2019.ГОДИНИ 

 ПЛАНИРАН БРОЈ ПОСЕТА РАЗЛИЧИТИМ ОБЛИЦИМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 Редовна  

теор.наст. 

Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Секције 

 

ОЗ 

 

Практ. 

настава 

Угледни, 

оглед 

час,иновациј

е 

Васпитни 

рад 

Директор 30 5 5 5 5 8 3 5 

Помоћ. 

директора 

35 10 10 10 10 5 17 5 

Управник дома - - - 5 - - - 15 

Педагог 55 15 15 10 10 10 17 10 

Психолог 20 - - 10 - - 10 20 
 

Сви наставници су имали комплетне писане припреме за рад и користили су уџбенике и 

стручну литературу. Већина наставника је применила одговарајућа дидактичко-методичка решења 

на часу-јасно су истицани циљеви часа, упуства и објашњења која су била јасна ученицима као и 

кључни концепти које ученици треба да науче. Примењиване су различите стратегије учења: 

повезивање новог градива са предходно наученим, повезивање градива са садржајима из 

свакодневног живота, повезивање садржаја из различитих области. Недовољно је било присутно 

подучавање ученика да постављају себи циљеве у учењу, у складу са узрастом и њиховим 

способностимa и да процењују свој напредак. На часовима практичне наставе ученици су користили 

функционална знања. Већина наставника јасно истиче циљеве часа, кључне концепте које ученици 

треба да науче, користи наставне методе ефикасне у односу на циљ часа и поступно поставља све 

сложенија питања и задатке. Мањи број наставника даје потпуну и лако разумљиву повратну 

информацију ученицима о њиховом раду. 

Већина наставника је циљ часа истакла благовремено и јасно, а мањи број функционално. 

Учење на часу одвија се у највећој мери путем предавања, где су ученици аудитивно или визуелно 



 

119 

активни, док наставник објашњава. Мање је присутна креативна активност и стицање знања 

самосталним радом. Али са друге стране веома мали број ученика је сензорно и мисаоно пасиван 

односно незаинтересован за рад. У току часа ученици су углавном извршавали задате активности и 

одговарали на питања, у мањој мери полемисали међусобно и са наставником и тражили допунска 

објашњења. На крају часа преко 95% наставника је извршило рекапитулацију најчешће сажетим 

понављањем садржаја, а мање обичним репродуковањем и пропитивањем ученика. Преко 90% 

наставника је задало домаћи задатак и дало неопходне инструкције за самосталну израду. На 

посматраним часовима у великој мери је било присутно уважавање свих дидактичких принципа, а 

нарочито принципа поступности и систематичности, прилагођености наставе узрасту ученика, 

очигледности и повезаности наставе са животом. Преко 95% наставника ефикасно управља 

временом на часу. 

На посматраним часовима присутни су сви облици рада. Повећана је присутност активне 

наставе у односу на прошлу наставну годину. 

Већина наставника је такође прилагодила рад на часу потребама ученика: задацису били 

прилагођени способностима ученика, темпо рада се прилагођавао различитим потребама ученика, 

време се посвећивало ученицима у складу са њиховим образовним потребама. регистрован је и 

похваљен сваки образовни напредак ученика. Начин оцењивања се прилагођавао различитим 

способностима ученика. Већина наставника је користила облике и методе активне наставе. 

Највећи број наставника подучава ученике како да ново градиво повежу са предходно 

наученим. Већина наставника подучава ученике да у процесу учења повезују наставне садржаје са 

садржајима из свакодневног живота, да повезују садржаје из различитих области и постављају 

циљеве у учењу у складу са узрастом и способностима.Мањи број наставника је показао ученицима 

како да користе различите начине и приступе за решавање задатака и како да процењују свој 

напредак. 

На великом броју часова ученици су заинтересовани и истрајни у свом раду, показали су да 

разумеју предмет учења на часу, користили су наставникову повратну информацију да унапреде 

учење, процењивали тачност и умели су да изложе како су дошли до решења.Наставници су 

ефикасно управљали процесом учења на часу тако што су ефикасно структуирали и повезивали 

делове часа, редослед наставних етапа је био правилан, наставни ток повезан,ефикасно су користили 

време, на конструктиван начин успостављали дисциплину на часу,функционално користили 

наставна средства, користили питања и коментаре ученика за рад на часу. Избор наставних 

средстава је био у складу са дидактичким захтевима: адекватан наставним садржајима, примерен 

узрасту и знању ученика, прилагођен процесу сазнања и наставниковој оспособљености за њихову 

употребу. 

На часовима је владала пријатна атмосфера:наставници су показивали поштовање према 

ученицима и прихватали личност ученика.Недовољно наставника је користило поступке 

мотивисања ученика у смислу подстицајних питања,задатака и захтева. Потребно је да већи број 

ученика слободно поставља питања, дискутује и коментарише у вези са предметом учења на часу. 

Сви васпитачи су имали комплетне писане припреме за рад. У васпитном раду циљеви су се 

остваривали кроз мале кораке, чињенице и идеје су представљане јасно и прецизно, комуникација 

је била ефикасна и остављало се довољно времена за дискусију о плановима и потребама. У нешто 

мањој мери се охрабривала продуктивност.  

Извештаје о педагошко-инструктивном и саветодавном раду директора и стручних 

сарадника подносили су Наставничком већу два пута годишње (на полугодишту и крају наставне 

2018/2019.године) директор школе и педагог.  
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V РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 
1. Педагошки колегијум 

 
Чланови Педагошког колегијума у школској 2018/2019. години су били: директор школе 

Милан Гајић, помоћник директора Мирјана Јакић Вељић,управник дома Зорица Бранковић, педагог 

Весна Драгојловић-Весић, психолог Тања Николић, председник стручног већа српског језика и 

књижевности Маријана Гоч, Весна Марковић, председник стручног већа страних језика , 

председник стручног већа физичког васпитања Предраг Бранковић, председник стручног већа 

друштвених наука и обавезних изборних предмета Стојан Јаковљевић, председник стручног већа 

математике, рачунарства и информатике Катарина Вићентијевић, председник стручног већа 

хемије,биологије и физике Виолета Јосиповић, председник стручног већа агронома и ветеринара 

Светлана Радовановић, председник стручног већа технолога Весна Котарац и председник стручног 

већа васпитача Небојша Милојковић. 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

I. Организациони послови    

- Поднет извештај о организацији рада секције, додатне и 

допунске наставе по стручним већима 

- Дискутовано о такмичењима ученика 

- Поднет извештај о  сарадњи са стручним институцијама 

- Анализиран педагошко-инструктивни увид у првом 

полугодишту 

- Поднет извештај о раду приправника и ментора 

- Анализиран рад са ученицима код којих је примењена 

индивидуализација и који иду по ИОПу 1 и 2 

- Поднет извештај о раду школских тимова 

- Размотрени захтеви ученичког парламента 

- Дискутовано о значају практичне наставе и и развијању 

свести код ученика о њеној важности 

14.01. 2018. 

Записник са 

седнице  

Педагошког 
колегијума 

 

- Поднет извештај о раду руководилаца стручних већа 

- Поднет извештај о унапређивању наставе у првом 

полугодишту 

- Анализиран рад са талентованим ученицима и са 

ученицима који имају тешкоће у раду 

- Изнети термини предстојећих такмичења 

- Поднет извештај о каријерном вођењу и саветовању 

ученика и промоцији разних факултета у  нашој школи 

- Поднет извештај о сарадњи са стручним институцијама 

- Поднет извештај о реализованом активностима Тима за 

заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

-Поднет извештај о реализованим аактивностима стручног 

Тима за развојно планирање 

- Поднет извештај Тима за самовредновање 

- Поднет извештај о стручном усавршавању наставника 

- Договорене заврчне припреме око штампања Изданка   

    23.04. 2019. 

   

Записник са 

седнице  
Педагошког 

колегијума 

 

- Договорене завршне припреме за организовање завршних 

и матурских испита 

- Дискутовано о набавци материјала, наставних средстава и 

опреме за наредну школску годину 

- Дискутовано о набавци уџбеника за наредну школску 

годину 

- Постигнут договор око начина расподеле часова по 

предметима и наставницима за наредну школску годину 

-Изнет захтев за израдом планова за школску 2018/2019.г.  

    07.06.2019. 

Записник са 

седнице 
Педагошког 

колегијума 
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2. Наставничко веће 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

I. Организациони послови    

-Анализаране су организационо-техничке припреме  за почетак 

рада школе 

- Донета је одлука о избору области самовредновања за школску 

2018/2019.г. 

- Дат је предлог за ученичке екскурзије и посете  

- Утврђена је припрема неопходне документације 

- Дискутовано је о раду одељењских старешина и стручних већа у 

наредној години 

- Поменута су предстојећа такмичења ученика 

- Разматрана је употреба електронских дневника за наредну 

школску годину 

- Представљене су нове колеге 

31. 08.2018. 

Записник 

Наставничког 

већа 

 

- Донета је одлука о избору уџбеника за наредни период 

- Размотрен је и усвојен извештај о раду школе за школску 

2017/2018.г 

-Размотрен је и усвојен Годишњи план рада за школску 

2018/2019.г 

- Решен је засхтев ванредних ученика за докваалификацију и 

преквалификацију 

- Постигнут договор око обележавања Дана школе 

- Дато је обавештење о технолошким вишковима и промени 

радних места појединих колега 

- Постигнут је договор око иницијалног тестирања ученика из 

српског језика и математике 

- Запослени су упознати са динамиком послова на школској 

економији као и са организацијом рада у дому ученика 

12.09.2018. 

Записник 

Наставничког 

већа 

 

-  Усвојен је извештај  је успеху и владању ученика на крају првог 

тромесечја школске 2018/2019.г. 

- Изречене су васпитно-дисциплинске мере 

- Дискутовало се о преласку искључиво на коришћење 

електронског дневника и недоумицама везаним за ову употребу 

- Дискутовало се о безбедности ученика 

- Говорило се о заштити школског инвентара 

- Дато је обавештење о предстојећим семинарима 

- Изнет  је предлог Министарства просвете о могућности 

организовања ученичких задруга 

- Анализирано је учешће у манифестацијама и посетама, 

изложбама 

- Усвојени су захтеви неких ученика за одсуствовање са наставе у 

одређеном временском периоду 

08.11.2018. 

Записник 

Наставничког 

већа 

 

- Анализиран је успех и владање ученика 

- Изречене су васпитнo - дисциплинске мере 

- Усвојен је извештај о успеху ванредних ученика у новембарском 

испитном року школске 2018/2019.г. 

- Анализиран је план уписа ученика за школску 2019-2020.г. 

- Дискутовало се о свим врстама насиља, нарочито о електронском 

као и о мерама заштите 

- Дато је обавештење о одржаном семинару предузетништва 

`Достигнућа младих` 

- Дата је информација да је ученичка задруга у поступку оснивања 

- Анализирана је посета стручним скуповима у Земуну и Н. Саду 

- Анализиране су посете изложбама и предавањима 

-  Дато је обавештење о колегама које су положиле стручни испит 

и о директоровом испиту за лиценцу за директора 

- Дато је обавештење о  Анексу школском програму и годишњем 

плану рада под називом `Спречавање дискриминације која вређа 

углед личности`, а који ће бити представљен на предстојећој 

седници Школског одбора 

 

 

 

  

25.12.2018. 

Записник 

Наставничког 

већа 
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- Усвојен је извештај о успеху  и владању  ученика на крају првог 

полугодишта школске 2018/2019.г. 

- Изречене су васпитно-дисциплинске мере 

-Дискутовало се о обавезној допунској настави из одређених 

предмета за поједине ученике 

- Усвојен је извештај о успеху ванредних ученика у  јануарском 

испитном року школске 2018/2019.г. 

- Анализирана је прослава школске славе, Савиндана 

- Запослени су упознати са  календаром такмичења из  

општеобразовних и стручних предмета 

- Дата је информација о оформљеној ученичкој задрузи 

- Изнета је динамика послова на школској економији 

- Анализирана су посећена предавања 

- Анализиране су редовне активности и васпитни рад у дому 

ученика 

Извршен је реизбор представника Школског одбора и з редова 

запослених 

31. 01.2019. 

Записник 

Наставничког 

већа 

 

- Усвојен је Извештај о попису имовине, обавеза и потраживања 

ПШДУВ на дан 31.12.2018. 

- Усвојен је Извештај о финансијском пословању ПШДУВ за 

2018.г. 

- Договорен је план надокнаде часова за период 18-25.02.2019.г. 

- Дато је мишљење и препорука за избор школског педагога Весне 

Драгојловић-Весић за саветника и спољног сарадника за заштиту 

од насиља при ШУ Ваљево  

- Запослени су упознати са Законом о изменама и допунама 

ученичког стандарда, нарочито по питању ставки жаалбе на оцену 

и вођења дисциплинског поступка 

- Запослени су упознати и са изласком новог Правилника о 

вредновању квалитета рада установе 

- Поднет је ивештај о посећеним семинарима  

- Дато је обавештење о предстојећим семинарима 

06.03.2019. 

Записник 

Наставничког 

већа 

 

- Усвојен је извештај о успеху и владању ученика на трећем 

тромесечју школске  2018/2019.г. 

- Изречене су васпитно-дисциплинске мере 

- Поднет је извештај о постигнућима ученика на протеклим 

такмичењима 

- Извршена је ревизија договореног начина надокнаде часова 

- Пружено је обавештење о предстојећим посетама ученика 

основних школа 

- Дискутовало се о дежурству ученика и наставника 

- Пружено је обавештење о извршеним радовима на школској 

економији 

      11.04.2019.   

Записник 

Наставничког 

већа 

 

- Усвојен извештај о успеху ученика завршних разреда на крају 

наставне 2018/2019 г. 

- Изречене су похвале, награде, дипломе, васпитно-дисциплинске 

мере 

- Изабран је ђак генерације 

- Усвојен је извештај о успеху ванредних ученика у априлском 

испитном року школске 2018/2019.г. 

- Договорене су припреме око спровођења матурских и завршних 

испита 

- Договорене су активности око израде Годишњака 

- Договорена је израда збирне расподеле часова по наставницима и 

предметима 

- Дато је обавештење о успеху ученика на републичким 

такмичењима као и о успеху ученика на домијадама 

     03.06.2019. 

Записник 

Наставничког 

већа 

 

- Извршена је верификација поправних испита завршних разреда  

у јунском испитном року школске 2018/2019.г. 

- Извршена је анализа владања ученика завршних разреда након 

поправних испита у јунском испитном року школске 2018/2019.г. 

- Дато је обавештење о наградама које ротари клуб жели да додели 

нашим ученицима 

     06.06.2019. 

Записник 

Наставничког 

већа 

 

- Извршена је верификација завршних и матурских испита 

одржаних у јунском испитном року 2018/2019.г. 

- Постигнут је договор око награђивања ученика 

- Договорено је организовање разредних испита 

- Договорено је састављање збирних листа за расподелу часова за 

школску 2019/2020.г.  

 

  

     17.06. 2019. 

         Записник 

Наставничког 

већа 
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- Утврђен је успех ученика прехрамбене струке првог, другог и 

трећег разреда на крају школске 2018/2019. 

- Усвојено је владање ученика прехрамбене струке првог, другог и 

трећег разреда на крају школске 2018/2019. 

- Договорено је да се ураде појединачне расподеле часова за 

школску 2019/2020.г. 

- Договорен је датум предаје потребне педагошке документације, 

извештаја за школску 2018/2019.г. и планова за школску 2019/ 

2020. г.  

- Дато је обавештење о предстојећем семинару 2.7 и 3.7.2019.г. 

- Наставничко веће је обавештено о полагању државне матуре и 

завршног испита 2021.г. 

     24.06.2019. 

Записник 

Наставничког 

већа 

 

- Извршена је анализа уписа ученика у први разред школске 

2019/2020. г. 

- Усвојена је расподела часова за школску 2019/2020.г. 

- Договорено је да се до одређеног рока обезбеди неопходна 

педагошка документација 

     11.07.2019. 

Записник 

Наставничког 

већа 

 

- Усвојен је извештај о успеху ученика на крају наставне 

2018/2019.г. 

- Усвојен је извештај о владању ученика на крају наставне 

2018/2019.г. 

- Изречене су похвале, награде и васпитно-дисциплинске мере 

- Усвојена је расподела и распоред часова 

- Изнет је захтев за неопходном педагошком документацијом 

- Формирани су тимови и стручни органи за школску 2019/2020.г. 

Договорен је датум уписа ученика у наредну школску годину 

     19..08.2019. 

Записник 

Наставничког 

већа 

 

- Усвојен је  је успех ученика након поправних и ванредних испита 

у августовском испитном року школске 2018/2019.г. 

- Усвојени су укупан успех и владање ученика на крају школске 

2018/2019.г. 

- Договорен је упис ученика у други, трећи и четврти разред  

- Усвојен је извештај самовредновања за школску 2018/2019.г. 

     27.08..2019.  

 

- Извршена је верификација матурских испита одржаних у 

августовском испитном року школске 2018/2019.г. 

- Извршена је верификација завршних испита одржаних у 

августовском испитном року школске 2018/2019.г.  

- Договорено је да се припреми план екскурзсија за наредни 

седницу наставничког већа 

      29.08.2019.  

 

 

Седнице Наставничког већа су се одржавале у наставничкој канцеларији у згради ''Б'', а чланови 

Наставничког већа су бити обавештавани путем огласних табли у школи. 
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3.Разредна већа 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

Урађен распоред одржавања родитељских састанака  

Упознато бројно стање ученика у одељењима 

Организован спортски дан 

Током септембра 2018. Записник са седнице 

разредних већа 

Евидентирани ученици за рад у допунској, додатној настави, 

слободним 

активностима и секцијама 

Васпитни и васпитно-дисциплински проблеми ученика 

Током октобра 2018. Записник са седнице 

разредних већа 

Анализиран успех и дисциплина на крају првог 

класификационог периода 

Васпитни и васпитно-дисциплински проблеми ученика 

Током новембра 2018. Записник са седнице 

разредних већа 

Извештај о успеху  

Анализиран успех и дисциплина на крају првог полугодишта Јануар 2019. Извештај о успеху и 

владању ученика 

Извршене припреме за прославу Светог Саве 

Спроведене мере за побољшање успеха ученика који доста 

изостају са наставе 

Васпитни и васпитно-дисциплински проблеми ученика 

Током јануара-

фебруара 2019. 

Записник са седнице 

разредних већа 

Организовани систематски преглед ученика 

Васпитни и васпитно-дисциплински проблеми ученика 

Организовано предавања за родитеље ученика 

Током марта 2019. Записник са седнице 

разредних већа 

Анализиран успех и дисциплина ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Организовани родитељски састанци поводом тромесечја 

Васпитни и васпитно-дисциплински проблеми ученика 

Током априла 2019. Извештај о успеху и 

владању ученика 

Записник са седнице 

разредних већа 

Припрема и организација матурских и завршних испита 

Договор о организацији прославе матурске вечери 

Похвале, награде, предлози за ученика генерације 

Током маја 2019. Записник са седнице 

разредних већа 

Анализиран успех и дисциплина ученика на крају наставне 

године 

Током јуна 2019. Извештај о успеху и 

владању ученика 

Записник са седнице 

разредних већа 

 

Анализирана остварена сарадња са родитељима 

Током јула 2019. Записник са седнице 

разредних већа 

Утврђен коначни успех на крају школске године Током августа 2019. Записник са седнице 

разредних већа 

Седнице разредних већа од првог до четвртог разреда одржавале су се једанпут месечно у просторијама 

школске читаонице. Седницама су председавали председници разредних већа и помоћник директора. 

Председници разредних већа су били: 

• Први разред Јадранка Гајић, професор ратарства,повртарства и заштите биља  

• Други разред Весна Марковић, професор француског и латинског језика  

• Трећи разред  Горан Митровић, проф.математике  

• Четврти разред Светлана Радовановић, професор групе предмета ветеринарске струке 
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4.Одељењска већа 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

1.Доношет годишњи план и програмрада Одељењског 

већа 

2 Утврђено бројно стање ученика 

3 Утврђен распоред писмених задатака 

4 Утврђен план реализације осталих облика 

образовно-васпитног рада 

 

 

31.08.2018.год. 

 

 

Записник са седнице 

одељењских већа 

1 Анализиран успех и дисциплина ученика и мере за 

побољшање 

2 Проблеми и мере за побољшање организације 

допунског рада 

 

3Анализирана реализација осталих облика образовно-

васпитног процеса (слободне активности) 

 

први класификациони 

период 07.11.2018.год. 

 

 

 

Записник са седнице 

одељењских већа 

1 Анализирана реализација наставног плана и 

програма у првом полугодишту и утврђивање оцена и 

успеха ученика 

2 Разматрана дисциплине ученика и одељењских 

колектива у целини 

3 Примена педагошких мера, похвале, награде, казне; 

4 Анализирана реализација друштвено-корисног рада 

и осталих облика ваннаставних активности 

 

30.01.2019. год. 

 

 

 

Записник са седнице 

одељењских већа 

1 Анализиран успех и дисциплина ученика и мере за 

побољшање 

2.Анализирана реализација допунске и додатне 

наставе 

3.Анализирана реализација осталих облика 

образовно-васпитног процеса (слободне активности) 

 

10.04.2019. 

 

 

Записник са седнице 

одељењских већа 

1 Утврђене оцене и успех ученика завршних разреда  

2 Разматрана дисциплина ученика и одељењских 

колектива у целини 

3 Урађен предлог Наставничком већу за награде 

4 Предложене испитне комисије и организована 

припремна настава за ученике који су упућени на 

поправне испите 

 

 

. 

31.05.2019. 

 

Записник са седнице 

одељењских већа 

5 Анализирана реализација матурских и завршних 

испита 

17.06.2019.  

1 Утврђене оцене и владање  ученика образовних 

профила пољопривредни техничар, ветеринарски 

техничар и руковалац –механичар пољ.технике 

2.Утврђен успех и владање ученика образовних 

профила прехрамбени техничар, техничар 

хортикултуре, пекар и месар 

2.Организована припремна настава за ученике који су 

упућени на поправне испите 

21.06.2019. Записник са седнице 

одељењских већа 

1.Утврђен успех и владање ученика образовних 

профила пољопривредни техничар, ветеринарски 

техничар и руковалац –механичар пољ.технике  

16.08.2019. 
 

1.Успех ученика после поправних испита у 

августовском испитном року  

21.08.2019. 
 

1..Резултати завршних и матурских испита у 

августовском испитном року 

30.08.2019. Записник са седнице 

одељењских већа 

У раду Одељењског већа учествовали су професори, директор, помоћник директора, педагог, 

психолог. 
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5.Педагошко веће 

 

Педагошко веће су чинили директор школе, управник Дома, васпитачи и стручни сарадници- 

психолог, који су остваривали васпитни, односно стручни рад у Дому. 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Анализирана је припрема за почетак рада 

дома(материјално-технички услови, 

хигијенско-здравствени, организација 

послова, документација) 

Урађен је распоред  рада и дежурства 

васпитача 

29.08. 2018. 

 

записник 

педагошког већа 

/ 

 

Формирана је комисија за пријем 

ученика,организовање конкурса и 

усељење ученика 

04.07. 2018. 

29.08. 2018. 

записник 

педагошког већа 

/ 

Формиран је и утврђен број и структура 

ученика по васпитним групама 

Васпитне групе су подељене по 

васпитачима 

Ученици су распоређени по собама 

17.09. 2018. 

 

записник 

педагошког већа 

 

 

/ 

 

Постављена је организација васпитно-

образовног рада 

29.08. 2018. записник 

педагошког већа 

/ 

Организована је сарадња са другим  

установама, посете и размена искуства 

25.10. 2016. 

05.12. 2016. 

07.03. 2017. 

записник 

педагошког већа 

/ 

Усвојен је План рада педагошког већа 29.08. 2018. записник 

педагошког већа 

/ 

Планирани су послови и радни задаци   за 

школску 2017/18.год. 

29.08. 2018. записник 

педагошког већа 

/ 

Планирано је самовредновање рада 

Дома 

август,септембар извештаји / 

Планиран је и програмиран вaспитни рад 

на нивоу васпитних група 

Планиран је рад секција и слободних 

активности ученика у дому 

17.09. 2018. 

 

педагошка 

документација 

 

/ 

 

Планирано је стручно усавршавање 

васпитача 

02.07. 2019. записник 

педагошког већа 

/ 

Планирана је сарадња са школом 

Планирана је сарадња са родитељима 

29.08. 2018. педагошка 

документација 

 

/ 

 

Планирано је предузимање мера у циљу 

побољшања безбедности ученика и 

превенције насиља у дому 

Организована је припрема за Домијаду 

21.11.2018. 

05.03.2019. 

05.03. 2019. 

записник  

педагошког већа 

/ 

Организован је испраћај матураната 28.05. 2019. записник  

педагошког већа 

/ 

Праћена је адаптација ученика на домске 

услове живота и рада 

13.12. 2018. 

02.02. 2019. 

педагошка 

документација 

/ 

 

Анализиран  је успех ученика на крају 

класификационих периода 

21.11. 2018. 

05.03. 2019. 

17.05. 2019. 

педагошка 

документација 

/ 

 

Праћено је понашање ученика,поштовање 

Кућног реда,регистровани су облици 

негативног понашања ученика и 

предузете су васпитне мере.Ученици су 

похваљени и награђени 

 

21.11. 2018. 

05.03. 2019. 

17.05. 2019. 

 

 

13.12. 2018. 

 

 

записник  

педагошког већа 

педагошка 

документација 

 

 

/ 

Анализирана је сарадња са родитељима 

Праћена је безбедност ученика 

Праћено је здравствено стање и 

социјални статус ученика 

Праћена је исхрана и хигијена ученика 
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Вршена је евалуација васпитног рада 

(радионице, секције, слободно време 

ученика) 

02.02. 2019. 

07.05. 2019. 

педагошка 

документација 

/ 

Анализирани су остварени резултати са 

такмичења домова (Домијада) 

27.03. 2019. 

07.05. 2019. 

записник  

педагошког већа 

/ 

Анализирано је и праћено задовољство 

корисника услуга Дома кроз анкетно 

испитивање 

30.05. 2019. записник  

педагошког већа 

/ 

Праћена је реализација васпитног рада и 

вођења педагошке документације 

13.12. 2018. 

27.03. 2019. 

педагошка 

документација 

/ 

Анализирана је реализација годишњег 

Плана рада 

02.02. 2019. 

30.06. 2019. 

извештај / 

 

 

6.Стручна већа 

 
СТРУЧНА ВЕЋА У ШКОЛ.2018/2019.години ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ 

ВЕЋА 

Стручно веће српског језика и књижевности Маријана Гоч 

Стручно веће страних језика Весна Марковић 

Стручно веће физичког васпитања Предраг Бранковић 

Стручно веће друштвених наука и обавезних изборних предмета Стојан Јаковљевић 

Стручно веће математике, рачунарства и информатике Катарина Вићентијевић 

Стручно веће хемије, физике и биологије  Виолета Јосиповић 

Стручно веће агронома и ветеринара Светлана Радовановић 

Стручно веће технолога и микробиологије Весна Котарац 

Стручно веће васпитача Небојша Милојковић 

 

6.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

Чланови Стручног већа у школској 2018/2019.години били су професори: Маријана Гоч, Наташа 

Бошковић, Мирјана Станисављевић, Ана Миљковић . 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 
АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ    

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-план рада Стручног већа 

-програмске и 

организационе новине 

-усаглашавање критеријума 

оцењивања 

-израда глобалних и 

оперативних планова 

-избор уџбеника 

-припрема материјала за 

Изданак 

-припрема програма за Дан 

школе 

31.8.2018. 

 

 

 

 

 

 

25.9.2018. 

 

 

 

записник Стручног 

већа 

 

/ 

 

-приредба поводом Дана 

школе 

-анализа оствареног  на 

крају првог 

класификационог периода 

-извештај са Педагошког 

колегијума 

-посета Сајму књига 

1. октобар 2018. 

 

23.10.2018. 

 

 

 

 

27.10.2018 

 

 

 

 

―‖― 

 

 

/ 

 

договор око организовања 

припреме програма за 

школску славу 

-учешће на семинару  

-припрема ученика за 

такмичења 

 

6. новембар 

 

 

 

27.11.2018. 

 

 

―‖― 

 

 

/ 

 

-анализа реализације допунске 

и додатне наставе 
-припрема ученика за 

школска такмичења 

11.децембар 

 

 

 

 

 

―‖― 
 

/ 
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-анализа  планираног на 

крају другог 

класификационог периода 

-секције-анализа рада 

-припрема програма за 

Светог Саву 

-одабир радова за школски 

часопис 

-стручно усавршавање-

семинар у нашој школи 

 

 

18.11.2018. 

-одабир радова  за 

литерарне конкурсе 

-припрема програма за 

школску славу 

-програм за Светог Саву 

-рад на одабирању текстова 

за школски часопис Изданак  

 

15.јануар 

 

 

27.1.2019. 

 

29.1.2019. 

 

―‖― 
 

/ 

 

-припрема рецитатора  за 

такмичење 

- припрема надарених 

ученика за Књижевну 

олимпијаду 

-извештај са Педагошког 

колегијума 

26. фебруар 

 

 

 

 

―‖― 

 

/ 

 

-праћење реализације 

планираног 

-учешће наших ученика на 

Књижевној олимпијади 

(општински ниво) 

-рад на прегледању тестова 

на Књижевној олимпијади 

(општински ниво ) 

-анализа учешћа наших 

ученика на Књижевној 

олимпијади 

-учешће на Књижевној 

олимпијади- окружни ниво, 

рад на прегледању тестова 

 

 

5.март 

 

2.3.2019. 

 

 

 

 

 

10.3.2019. 

 

 

30.3.2019. 

 

 

 

 

записник Стручног 

већа 

  

-анализа ефеката додатног и 

допунског рада 

-анализа рада секција 

2. април 

 

 

16.4.2019. 

 

записник Стручног 

већа 

  

 

Председник стручног већа српског језика и књижевности језика је била Маријана Гоч, професор 

српског језика и књижевности (44 сата). 

 

 

6.2.СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА  

Чланови стручног већа страних језика у школској 2018/19 години су били: Гордана Кристић- 

руски језик, Весна Марковић – француски и латински, Слободанка Васиљевић, Марија Младеновић, 

на породиљском, Јелена Ненадовић, замена, Ивана Ђукић –енглески језик и Марина Обреновић– 

немачки језик. 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/19.години : 
АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

- Израђен  план рада 

стручног већа 

31.08. 

 

записник стручног већа   

- Израђен план набавке 

уџбеника 

31.08. записник стручног већа   

- Израђени  глобални и 

оперативни планови 

31.08 записник стручног већа   

- Одржан састанак стручног 

већа 

10.09. записник стручног већа   

- Обележен Дан европских  

језика  

26.09. 

 

школска огласна табла, 

фотографије, записник 

стручног већа 
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- Израђен план реализације 

угледних, огледних и часова 

иновације         

2.10.  записник стручног већа 

 

 
 

- Направљен план набавке 

учила  

2.10. 

 

записник стручног већа 
 

 

- Одржан састанак стручног 

већа 

15.10. записник стручног већа   

- Посећен Сајам књига у 

Београду 

29.10. записник стручног већа, 

фотографије 

  

- Извршена анализа успеха 

ученика на првом 

класификационом периоду 

6.11. записник стручног већа -   

- Одржан састанак стручног 

већа 

19.11. записник стручног већа   

- Прати,процени и 

објективно оцени 

19.11. записник стручног већа    

- Даровитост у предшколској 

установи и школи 

препознавање и додатна 

подршка 

26.11. записник стручног већа   

- Технике учења 2.12. записник стручног већа   

- Започета припрема за 

такмичење страних језика 

5.12. записник стручног већа   

- Стандарди постигнућа и 

наставни програми као главне 

смернице за обликовање 

наставе страних језика 

17.12 записник стручног већа, 

сертификат 

 
 

- Израђен пано за Божић и 

божићне и новогодишње 

честитке 

18.12. записник стручног већа   

- Семинар Lifting the book 

from the page 

14.1 записник стручног већа   

- Извршена анализа ефеката 

допунске и додатне наставе 

16.1. записник стручног већа, 

књига евиденције о 

допунском и додатном 

раду 

  

- Школа да , дрога не 18.1. записник стручног већа   

- Извршена анализа успеха 

ученика на другом 

класификационом периоду 

24.1. записник стручног већа   

- Онлајн семинар 

Укључивање финансијског 

описмењавања  

30.1. записник стручног већа   

- Израђен пано за Дан 

заљубљених 

14.2. записник стручног већа, 

пано 

  

- Одржано школско 

такмичење из страних језика 

2.3. записник стручног већа   

- Одржан састанак стручног 

већа 

21.2. записник стручног већа   

- Одржано окружно 

такмичење из страних језика 

19.3. записник стручног већа   

- Одржан састанак стручног 

већа 

21.3. записник стручног већа   

- Извршена анализа успеха 

ученика на трећем 

класификационом периоду 

11.4. записник стручног већа   

- Израђен пано за Ускрс 13.4. записник стручног већа 

пано 

  

- Посећена приредба 

стваралаштва ученика 

станара Дома ученика 

20.4. записник стручног већа   

- Одржан састанак стр.већа 26.4. записник стручног већа   

Узето учешће у семинару за 

наставнике немачког Облици 

рада у настави немачког 

језика 

10.5. записник стручног већа   

- Језичка  приредба 26.5. записник стручног већа   
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- Одржан састанак стручног 

већа, извршена анализа 

успеха ученика на крају 

школске године 

26.5. записник стручног већа   

- Реализовано дежурство на 

завршним испитима 

14-16.6. записник стручног већа, 

решење о дежурству 

  

- Семинар  2.-3.7.2018 записник стручног већа 

сертификат 

  

 Председник стручног већа страних језика је била Весна Марковић, професор француског и 

латинског језика (44 сата) 

 

 

6.3.СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 

Чланови стручног већа физичког васпитања у школској 2018/2019. години су били професори: Саша 

Атанасковић, Предраг  Бранковић и Љиљана Игњатовић. 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА-

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

- Усвојен план рада стручног већа 22.08.2018. записник с. већа   

- Обављен договор око реализације наставе 

у новој школској години 

24.08.2018. записник с. већа   

- Извршено упознавање са новинама  и 

реформисаним програмима 

25.08.2018. записник с. већа   

- Извршена расподела часова за професоре 26.08.2018. записник с. већа   

- Обављена израда глобалних и 

оперативних планова 

03.09.2018 записник с. већа   

- Обављен договор око реализације наставе 04.09.2018 записник с. већа   

- Обављен договор око набавке материјала, 

наставних средстава и опреме 

11.09.2018. записник с. већа   

- Обављена припрема ученика за такмичење 25.09.2018. записник с. већа   

- Обављен договор у вези са унапређивањем 

наставног процеса 

09.10.2018. записник с. већа   

- Извршена анализа постигнутих резултата 

са такмичења 

16.10.2018. записник с. већа   

- Усвојени и анализирани извештаји са 

стручних скупова 

13.11.2018. записник с. већа   

- Анализирана реализација плана и 

програма рада 

20.11.2018. записник с. већа   

- Извршена припрема ученика за такмичења 17.12.2018. записник с. већа   

- Анализиран успех на првом полугодишту 

као и мере побољшања 

23.01.2019. записник с. већа   

- Усвојени извештаји са семинара и 

стручних скупова 

25.02.2019. записник с. већа   

- Анализирано праћење унапређивања 

наставног процеса 

12.03.2019. записник с. већа   

- Обављени  договори о реализацији 

угледних и огледних часова за које су 

задужени чланови већа 

19.03.2019. записник с. већа   

- Анализирано праћење реализације 

наставних планова и програма 

26.03.2019. записник с. већа   

- Анализирани резултати са такмичења 23.04.2019. записник с. већа   

- Извршена анлиза успеха ученика и 

процеса наставе физичког васпитања 

14.05.2019.

  

записник с. већа   

- Усвојени извештаји са стручних скупова 28.05.2019. записник с. већа   

- Анализиран успех ученика на крају 

наставне године 

18.06.2019. записник с. већа   

 

Председник стручног већа физичког васпитања је био Предраг Бранковић, професор физичког 

васпитања (44 сата). 
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6.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА - ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, 

СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ПРАВОСЛАВНА 

ВЕРОНАУКА 

Чланови Стручног већа су: Славиша Шеврт, професор социологије са правима грађана, устава и 

права грађана и грађанског васпитања, Александар Веселиновић, професор филозофије, Оливера 

Панић, професор историје, Виолета Петронијевић, професор географије,Ружица Теовановић, 

професор социологије са правима грађана и Стојан Јаковљевић, професор православне веронауке.  

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години: 

 

 Председник стручног већа друштвених наука је био Стојан Јаковљевић, вероучитељ (44) сата. 

 

 

6.5.СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ, РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ 

Чланови стручног већа математике, рачунарства и информатике у школској 2018/ 2019. години су 

били професори математике: Катарина Вићентијевић, Горан Митровић, Сања Јовановић и професор 

рачунарства и информатике мр Милош Живковић. 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019.години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА-

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

• Усвојен годишњи план рада 

стручног већа 

• Усаглашени и израђени глобални и 

оперативни планови рада, планови 

личног професионалног развоја свих 

чланова већа 

• Извршен избор уџбеника 

• Обука за коришћење електронског 

дневника 

• Стручна усавршавања чланова већа 

 

  

Август Записник 

стручног већа, 

школска 

документа, 

педагошка 

документација  

/ 

Професори М. 

Живковић и 

К.Вићентијевић, 

након обуке за 

координаторе 

електронског 

дневника, 

извршили обуку 

свих професора 

за коришћење ес-

дневника. 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА-

ДОКАЗИ 

- Усвојен плана рада стручног већа 

- Урађени  оперативни и глобални планови 

- Договорена набавка уџбеника 

- Договорена  набавка материјала, наставних средстава и опреме 

- Уведене дидактичке иновације у наставном раду 

- Осавремењена  настава  применом  мултимедијалних средстава 

 

31.Август, 

2018. 

 

06. Септембар 

2018. 

 

 

 

Сви чланови 

стручног већа 

- Унапређен  наставни  процес  у планираним терминима  за 

реализацију 

- Извештавање са стручних скупова –дискусија и предавања  

- Организована и реализована  посета  манастиру Острог и 

манастирима Браничевске епархије 

- Анализа рада секција, додатне и допунске наставе 

- Дискусија о предлозима педагошког колегијума 

25. Октобар 

2018. 

29. Новембар 

2018. 

27. Децембар 2018. 

24. Јануар 2019. 

 

Сви чланови 

стручног већа 

- Анализиран  постигнут  успех  током првог полугодишта  и 

предложене мере за побољшање истог 

- Утисци о прослави школске славе 

- Припрема ученика за такмичења 

- Извештавање  са семинара и стручних скупова – дискусија 

- Преношење порука са педагошког колегијума 

 

 

28. Март2019. 

 

 

Сви чланови 

стручног већа, као и 

посебно задужени 

чланови 

-    Договор око извођења посета у мају и јуну 

- Праћење унапређивања наставног процеса 

- Праћење реализације наставних планова и програма  

- Извештај о посети Црногорским манастирима 

- Анализа ефеката допунске и додатне наставе у другом 

полугодишту 

- Извештај са семинара- Ратови деведесетих на просторима 

бивше Југославије 

 

25. Април 2019. 

 

 

 

30. Мај 2019. 

Сви чланови 

стручног већа, као и 

посебно задужени 

чланови 

- Извештај о посети браничевског округа – обилазак манастира, 

Голубачке тврђаве и Сребрног језера 

- Извештај са састанка педагошког колегијума 

 

20. Јун 2018. 

Сви чланови 

стручног већа 
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• Урађен је распоред писмених 

задатака, план набавке наставних 

средстава, договорен  начин  

реализације додатне и допунске 

наставе 

Септембар Записник 

стручног већа, 

Књиге 

евиденције 

 

/ 

 

/ 

• Реализована редовна, допунска и 

додатна настава , припремна настава 

за такмичење 

• Стручно усавршавање наставника и  

размена искустава у области 

унапређења наставе 

• Држане консултације за ванредне 

ученике 

Током целе 

школске 

године 

Записници 

стручног већа, 

електронски 

дневник  

/ 

 

/ 

• Одржано је школско такмичење из 

математике и формирана екипа за 

Републичко такмичење 

март Извештај 

стручног већа 
 

/ 

 

/ 

• Анализирана реализација наставе, 

успех на класификационим 

периодима и мере за побољшање 

успеха 

• договори око организације  испита 

за ванредне ученике 

Новембар, 

јануар, март, 

јун 

Записници 

стручног већа 

 

/ 

 

/ 

• Примењиване савремене методе 

активне наставе, мотивисани 

ученици и примењиване различите 

технике учења 

Током целе 

школске 

године 

Извештаји 

стручног већа 

о реализацији , 

електронски 

дневник 

 

/ 

 

/ 

• Учешће на републичком такмичењу 

из математике  

12. и 13. април 

2019. године 

Званичан 

извештај 

организатора 

такмичења 

  

• Извештај о раду Већа, о стручном 

усавршавању, ефектима допунске и 

додатне наставе 

• Извршена расподела часова за 

наредну школску годину 

• Прегледање завршног испита из 

математике у основним школама 

Јун, 20.06. Извештаји 

стручног већа 

школска 

документа, 

педагошка 

документација 

 

/ 

 

/ 

 

 Председник стручног већа математике, рачунарства и информатике је била Катарина 

Вићентијевић,професор математике (44 сата). 

 

 

6.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ И БИОЛОГИЈЕ 

Чланови стручног већа хемије, биологије и физике у школској 2018/2019.години су били:  Виолета 

Јосиповић,  Мирјана Јакић Вељић, Бранка Андрић, Милица Павић, Благоје Динчић. 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/ 2019. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА-

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРЕКО 

ПЛАНА 

1.Усвојен  Годишњи план рада већа  и 

изабран  председник стручног већа за 

школску 2018/19.годину 

2. Утврђени  уџбеници, приручници  и 

стручна литература 

3.Извршена   aнализа глобалних и 

оперативних планова рада 

4.Подељена задужења о одржавању кабинета 

5.Извршена припрема  иницијалних тестова 

31.08 2018.год. Записник са 

седнице 

Стручног 

већа 

 Увођење електронског 

дневника у настави 

1.Усвојен  план  рада хемијске, биолошке и 

фото секције, додатне и допунске наставе 

хемије,физике и биологије 

2.Договорен начин  организације и избора 

ученика за рад у секцијама, допунској и 

додатној настави.  

3.Договорен  начин реализације, плана и 

програма   иновацијa које ће се примењивати 

у настави, угледних и огледних часова 

12..09. 2018.год. Записник са 

седнице 

Стручног 

већа, планови 

рада 

наставника 
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4.Анализирани резултати иницијалног 

тестирања 

1.Усаглашени и утврђени  критеријуми 

оцењивања  ученика  

2  Анализирани лични планови 

професионалног усавршавања у школи и ван 

ње 

3.Анализирани ученици за корективне мере и 

ИОП 

4.Дискутовани  извештаји после посета, 

манифестација,предавања . . . 

31.10.2018.год. Записник са 

седнице 

Стручног 

већа, 

педагошка 

документациј

а 

  

1.Анализиран  успеха ученика на I 

класификационом периоду 

2.Договорене корективне мере за ученике 

који спорије напредују,дискутован план 

активности за ИОП 

3.Договорене  мере за повећање мотивације у 

учењу 

4.Дискутовани извештаји после посета, 

манифестација,предавања. . . 

21.11. 2018.год. Записник са 

седнице 

Стручног 

већа, 

школска 

документациј

а 

  

1.Анализирана реализација редовне, додатне 

наставе и ефекти допунске наставе 

2. Договоренo   нтезивирање  рада  са 

даровитим ученицима 

3. Дискутовани извештаји    после  посета, 

семинара, трибина. . . 

26.12. 2018. год. Записник са 

седнице 

Стручног 

већа, 

школска 

документациј

а 

  

1.Анализиран  успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

2.Анализиранa  реализациja плана и програма, 

стручног усавршавања у првом полугодишту 

3.Савремена технолошка достигнућа у 

хемији, биологији  и физици-размењена 

искустава 

30.01. 2019.год. Записник са 

седнице 

Стручног 

већа 

  

1.Извршене припреме за организацију 

школског  такмичењa из хемије и биологије 

 2.Извршене припреме за  организацију 

међуокружног  такмичењa из хемије 

01.03. 2019..год. Записник са 

седнице 

Стручног 

већа,извештај

и са 

такмичења 

  

1.Анализиран  успех ученика из предмета на 

крају трећег класификационог периода 

2. Израђени извештаји о резултатима рада 

секције, допунске наставе, додатне наставе 

3. Договорена организација међуокружног 

такмичења из хемије 

05.04. 2019..год. Извештаји, 

педагошка 

документациј

а 

  

1.Анализирани  резултати  међуокружног 

такмичења из хемије и окружног такмичења 

из биологије 

2.Анализирана  примена иновација, активних 

метода наставе 

10.05. 2019..год. Записник са 

седнице 

Стручног 

већа 

  

1.Анализиран  успех  ученика на крају 

наставне године из предмета  

2. Сумирани резултати и израђени извештаји 

о реализацији угледних и огледних часова 

3. Дискутовани извештаји    после  посета, 

семинара, трибина, угледних  часова 

12.06. 2019.год. Записник са 

седнице 

Стручног 

већа, 

извештаји, 

Годишњак 

  

Председник стручног већа хемије, физике и биологије је била Виолета Јосиповић, професор хемије 

(44 ата).  

 

6.7. СТРУЧНО ВЕЋЕ АГРОНОМА И ВЕТЕРИНАРА 

Чланови Стручног већа агронома и ветеринара у школској 2018./2019. години су били:   

директор школе - Милан Гајић, професори - Слободан Ђурђевић, Јадранка Гајић, Светлана 

Радовановић, Славица  Јанковић, Александар Милутиновић, Зорица Недељковић, Нада Спасојевић, 

Милан Богдановић, Дејан Митровић, Бранко Вићентијевић, Милена Јаковљевић, Марко Стојановић, 

Милан Прокић, Марко Пајић, Милица Лазић, Весна Дроњак, Никола Спасојевић, Марко Пешић, 

Ненад Живковић, Славко Ђурђевић и организатор практичне наставе и управник школске економије  

- Милан Новаковић. 
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Извештај о реализованим активностима у школској 2018./2019. години: 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРЕКО 

ПЛАНА 

 26.-31.08.2018.   Реализована обука 

наставника, чланова 

већа, за коришћење е- 

дневника који је уведен 

од ове школске године 

 

Усвојен плана рада стручног већа 

 

31.08.2018.  

Записник 

Стручног већа 

  

 

Извршена расподела часова 

теоретске и практичне наставе на 

професоре и распоред часова 

31.08.2018. 

 

 

01.06.2018. 

12.07.2018. 

17.08.2018. 

Записник 

Стручног већа  

и Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 

  

Израђени оперативни и глобални 

планови 

Израђени лични планови 

професионалног развоја 

 

Август 2018. 

Записник 

Стручног већа 

  

 

 

 

Извршен договор за набавку 

уџбеника 

 

31.08.2018. 

 

 

12.09.2018. 

Записник 

Стручног већа и 

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 

  

Извршен договор за набавку 

материјала, наставних средстава и 

опреме 

 

31.08.2018. 

 

 

12.09.2018. 

Записник 

Стручног већа и 

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 

  

 

 

Издата задужења члановима 

Стручног већа у организацији 

припреме Дана школе 

 

19.09.2019. 

 

 

12.09.2018. 

Записник 

Стручног већа и 

Записник 

Седниеа 

Наставничког 

већа 

 

 

 

 

Започете припрема ученика за 

школска такмичења из области 

хортикултуре и технике и 

технологије биљне производње и 

одређени ментори 

26.12.2018. 

 

 

25.12.2018. 

 

 

14.01.2019. 

 

Записник 

Стручног већа и 

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 

Записник 

Педагошког 

колегијума 

  

 

 

 

 

 

Започете припрема ученика за 

школска такмичења из области 

ветеринарске медицине и одређен 

ментор 

 

26.12.2018. 

 

 

 

 

25.12.2018. 

 

 

14.01.2019. 

 

Записник 

Стручног већа и 

 

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 

и 

Записник 

Педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

 

 25.10.2018.   Огледни час „Пут млека“ 

 

Анализиран успех ученика и 

предузете мере за унапређивање 

наставног процеса 

 

 

Током целе 

школске 

године 

Записник 

Стручног већа и 

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 
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Планиран и сагледаван производни 

процес на економији школе 

 

Током целе 

школске 

године  

Записници 

Стручног већа  

и 

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

Унапређен наставни процес и 

планирани термини за реализацију 

 

 

 

Током целе 

школске 

године  

 

Записник 

Стручног већа  

и 

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 

  

 

 

Праћена реализације наставних 

планова и програма  

 

 

 

Током целе 

школске 

године  

Записник 

Стручног већа  

и 

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 

  

 

 

Анализиран  успех ученика и 

реализована  допунска и додатна 

наставе 

 

 

 

Током целе 

школске 

године 

Записник 

Стручног већа  

и 

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 

  

 

 

Анализиран постигнути успех на 

првом полугодишту и одређене мере 

за побољшање 

 

23.01.2019. 

27.02.2019. 

 

 

 

30.01.2019. 

Записник 

Стручног већа и 

 

Записник 

Седнице 

Наставничког 

већа 

  

 

Интензивирана припрема ученика за 

35. Републичко такмичење из 

области хортикултуре и технике и 

технологије биљне производње и 

одређени ментори 

 

27.02.2019 

27.03.2019. 

 

25.12.2018. 

31.01.2019. 

06.03.2019. 

Записник 

Стручног већа 

 и  

Записник 

Седнице 

Наставничког 

већа 

  

 

Интензивирана припрема ученика за 

20. Републичко такмичење у области 

ветеринарске медицине и одређен 

ментор 

 

 

27.02.2019 

27.03.2019. 

 

 

25.12.2018. 

31.01.2019. 

06.03.2019. 

Записник 

Стручног већа   

и  

 

Записник 

Седнице 

Наставничког 

већа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Праћене и анализиране припремe 

ученика за 35. Републичко 

такмичење из области хортикултуре 

и технике и технологије биљне 

производње и 20. Републичко 

такмичење у области ветеринарске 

медицине  

26.12.2018. 

27.02.2019 

27.03.2019. 

 

25.12.2019. 

31.01.2019. 

06.03.2019. 

 

Записник 

Стручног већа  

и  

Записник 

Седнице 

Наставничког 

већа 

  

 

 

Увођене иновацијау настави за које 

су задужени поједини чланови актива  

 

Током целе 

школске 

године 

План  иновација 

у настави, ес 

Дневник и 

Записник 

Стручног већа 

  

Анализирани резултати на 35. 

Републичком такмичењу ученика 

пољопривредних школа из области 

технике и технологије биљне 

производње и области хортикултуре 

које је одржано 29. и 30.03.2019. 

 

17.04.2019. 

 

 

 

11.04.2019. 

Записник 

Стручног већа  

и 

Записник 

Седнице 

Наставничког 

већа 
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године у Средњој пољопривредно 

прехрамбеној школи Сомбор 

Анализирани резултати са 20. 

Републичког  такмичења 

ветеринарских техничара из области 

ветеринарске медицине одржаног од 

04.-06.04.2019. у Текстилно- 

технолошко и пољопривредној 

школи „Деспот Ђурађ“ Смедерево 

17.04.2019. 

 

 

11.04.2019. 

 

 

23.04.2019. 

Записник 

Стручног већа  

Записник 

Седнице 

Наставничког 

већа 

Записници 

Педагошког 

колегијума 

  

 

 

 

Организоване припреме ученика и 

радних задатака за полагање 

матурских испита  образовних 

профила - пољопривредни техничар, 

ветеринарски техничар, техничар 

хортикултуре  и завршног испита за 

образовни профил руковалац- 

механичар пољопривредне технике  

09.05.2019. 

07.06.2019. 

 

11.04.2019. 

03.06.2019. 

 

 

23.04.2019. 

07.06.2019. 

 

22.04.2019. 

Записници 

Стручног већа,  

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 

Записници 

Педагошког 

колегијума 

Записник 

Испитног 

одбора 

  

 

 

 

Поднети извештаји са стручних 

скупова, предавања, семинара –

дискутовало се на тему са стручних 

скупова, предавања и семинара у 

циљу стручног усавршавања 

31.08.2018. 

19.09.2018. 

08.11.2018. 

26.12.2018. 

23.01.2019. 

27.02.2019. 

27.03.2019. 

17.04.2019. 

09.05.2019. 

07.06.2019. 

04.07.2019. 

Записници 

Стручног већа 

Полугодишњи и 

годишњи 

извештаји  о 

стручном 

усавршавању 

запослених за 

школску 

2018/2019.год 

  

 

 

Анализиран успех ученика и 

реализација допунске и додатне 

наставе 

 

 

Током целе 

школске 

године 

Записник 

Стручног већа и 

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 

  

 

 

 

Анализиран успех ученика на крају 

наставне године и резултати 

завршног и матурског испита 

 

17. 06.2019. 

 

 

17.06.2019. 

 

 

 

14.06.2019. 

Записник 

Стручног већа  

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа  

Записник са 

састанка 

Испитног 

одбора 

  

Реализоване планиране посете: 

 

37. Изложба приплодних јуница 

сименталске расе „Колубара 2018“ 

 

27.09.2018. 

 

Записник 

Стручног већа,  

Записници 

Седница 

Наставничког 

већа 

Извештаји  за 

Стручно веће 

  

- Опленачка берба грожђа– Топола 07.10.2017.    

-61. Међународна изложба паса свих 

раса  

- Зоолошки врт Београд 

19.11.2017. 

 

 

 

Стручна посета домаћинству 

Радосава Грујичића – Памбуковица - 

тема „Органска производња“ 

19.10.2017. 

Стручна посета фарми „Стари 

Тамиш“ 

12.10.2017. 

- СВЦ „Велика Плана“ и 

Природњачки  музеј у Свилајнцу 

28.03.2018. 
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- 85 .Међународни сајам 

пољопривреде Нови Сад 

 

16.05.2018. 

Председник стручног већа агронома и ветеринара је била Светлана Радовановић , професор групе 

ветеринарских предмета (44 сата). 
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6.8. СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕХНОЛОГА И МИКРОБИОЛОГИЈЕ 

Чланови стручног већа технолога и микробиолога у школској 2018./2019. години су 

били професори: Весна Котарац, Горица Шеврт, Гордана Јањић, Радојка Марковић, Бранка 

Николић , Јадранка П. Гајић, Александра Ћирковић (прво полугодиште) и Александар Лазаревић 

(друго полугодиште). 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019.години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

- Извршена расподела часова теоретске 

и практичне наставе на професоре 

-Усвојен Годишњи програм рада већа 

-Анализирани глобални и оперативни 

планови рада(нови планови и програми 

у четвртом разреду образовног профила 

прехрамбени техничар и трећи разред 

образовни профил месар) 

- Усвојен план посета за школску 

2018./2019. год. 

-Усаглашени и утврђени критеријуми 

оцењивања ученика  

-Урађени лични планови 

професионалног усавршавања 

28.август 2018. записник са састанка 

стручног већа 

  

- Извршено планирање производног 

процеса 

пекарских,посластичарских,млекарских 

и производа добијених конзервисањем 

воћа и поврћа 

-извршено планирање рада допунске и 

додатне наставе 

-извршено планирање изложбе 

прехрамбене струке поводом дана 

школе. 

03.септембар 

2018. 

записник са састанка 

стручног већа 

  

-Планирана је реализација огледних 

часова 

-Анализирани су производнии процеси 

конзервисања воћа и поврћа. 

05.октобар 

2018. 

записник са састанка 

стручног већа 

  

-Анализиран успех ученика на првом 

класификационом периоду 

-Дати су предлози за пружање мера 

подршке 

11.новембар 

2018. 

записник са састанка 

стручног већа 

  

-Предложене су мере за повећање 

мотивације у учењу 

-Извршена анализа редовне,додатне 

наставе и ефекти допунске наставе 

-Обављен избор ученика завршних 

разреда за републичко такмичење 

02.децембар 

2018. 

записник са састанка 

стручног већа 

  

-Започета је припрема ученика за 

такмичење 

-Извршана анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта 

01.11. 2018. записник са састанка 

стручног већа 

  

-Интензивиране припреме ученика за 

такмичење 

-Направњен је план припреме чланова 

већа за полагање завршних и матурских 

испита 

21.март 2019. записник са састанка 

стручног већа 

  

-Анализиран успеха на крају трећег 

класификационог периода 

-Анализиран рад школских радионица и 

организована изложба ученичких радова 

19. април 2019. записник са састанка 

стручног већа 

 Организација 

изложбе 

ученичких радова 

поводом 

Светског дана 

здравља 

-Започета припремна настава  за 

завршне разреде 

 

16.фебруар 

2019. 

 

 

 

 

 

записник са састанка 

стручног већа 

 

 

 

  



 

139 

-Анализиран успех ученика на крају 

наставне  године 

-Сумирани резултати рада допунске  и 

додатне наставе 

-Анализиран и сумиран рад школских 

радионица 

-анализирани резултати матурских и 

завршних испита у јунском року 

школске 2018./2019.године 

- Извршен избор уџбеника за наредну 

школску годину 

 

 

 

24. јун 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

записник са састанка 

стручног већа  

 

 

 

 

  

 

Председник стручног већа технолога је била Весна Котарац, професор групе предмета прехрамбене 

струке (44 сата) 

 

 

6.9.СТРУЧНО ВЕЋЕ ВАСПИТАЧА 

       У школској 2018/2019. години  Стручно веће васпитача чинили су: Светлана Биговић, професор 

француског језика, Јелена Илић, професор географије, Катарина Марковић, професор биологије, 

Небојша Милојковић, професор географије и Огњен Јовановић, професор физичког васпитања.   

Извештај о реализованим активностима у школској 2018/2019. години 
 

АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

 Формирано је стручно веће васпитача.  

01.09.2018. 

Записник са 

састанка Стручног 

већа васпитача 

/ 

Усвојен је план рада стручног већа за школску 

2017/18. годину. 

/ 

Утврђена је структура ученика по васпитним 

групама (подаци о ученику, здравствени проблеми, 

структура породице, подаци о школи). 

 

29.09.2018. 

 

Записник са 

састанка Стручног 

већа васпитача 

 

/ 

Постигнут  је договор о начинима упознавања 

ученика са Правилником о организацији живота и 

рада у Дому. 

/ 

Формирани су и успостављени исти критеријуми 

према ученицима. 

/ 

Испитана су интересовања (анкетирање) ученика за 

секцијски рад у Дому. 

/ 

Разматрани су проблеми у вези са адаптацијом 

ученика на живот у Дому. 

 

 

22.10.2018. 

 

 

Записник са 

састанка Стручног 

већа васпитача 

/ 

Разматрана су и решавана питања везана за 

организацију обавезних часова учења и за 

свакодневно праћење учења и владања ученика у 

Дому. 

/ 

Извршен месечни увид у напредовање ученика у 

школи. 

/ 

Формиране су секције и организован је њихов рад. / 

Постигнут је договор о примени педагошких мера - 

похвале и казне (критеријуми одређивања). 

/ 

Разматрано је стручно усавршавање васпитача. / 

Идентификовани су ученици који теже и спорије 

напредују. 

 

13.11.2018. 

 

 

 

 

Записник са 

састанка Стручног 

већа васпитача, 

Записник са 

састанка Стручног 

већа васпитача 

 

 

/ 

Разматране су методе и технике учења ученика. / 

Реализована је сарадња са одељењским 

старешинама једном месечно. 

/ 

Анализиран је школски успех ученика на крају 

првог класификационог периода и разматране су 

мере побољшања. 

/ 

Разматрано је и реализовано  информисање 

родитеља о успеху и понашању ученика у Дому и 

школи (месечно, а по потреби и чешће). 

/ 

Решавана је проблематика слободног времена 

ученика (организован је турнир у шаху и квиз 

знања). 

/ 

Подстицана је педагошка, организациона, 

координирајућа и сарадничка функција васпитача. 

 

 

 

 

Записник са 

састанка Стручног 

већа васпитача 

/ 
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Предложене су и усвојене сугестије у вези са 

умећем комуникације - Како да говоримо и 

слушамо да би ученици хтели да нас чују и 

разговарају са нама. 

18.12.2018. 

 

 

 

 / 

Урађене су припреме за васпитни рад и уредно је 

вођена педагошка документација. 

/ 

Естетски су уређене домске просторије поводом 

новогодишњих празника. 

/ 

Анализиран је школски успех ученика и разматране 

су мере побољшања. 

22.01.2019. 

Записник са 

састанка Стручног 

већа васпитача 

 

/ 

Редовно су размењиване информације о ученицима. / 

Реализована је сарадња са родитељима. / 

Реализоване су припреме ученика за предстојећа 

такмичења-Домијаде. 

/ 

Решавана је проблематика слободног времена 

ученика. 

28.02.2019. 

 

Записник са 

састанка Стручног 

већа васпитача,  

 

/ 

Анализиран је школски успех ученика на крају 

другог класификационог периода и разматране су 

мере побољшања. 

/ 

Решавани су сукоби на релацији: ученик-ученик и 

ученик-васпитач и разматрано је покретање 

васпитно-дисциплинских поступака. 

/ 

Договорена је динамика припрема везаних за 

Домијаду у области спорта. 

/ 

Разматране су мере за побољшање успеха у школи. 

16.03.2019. 

Записник са 

састанка Стручног 

већа васпитача,  

/ 

Вођена је брига о целовитом развоју ученика: о 

социјализацији, међусобним односима, о учењу као 

и о њиховим свакодневним интимним проблемима. 

/ 

Предлагане су педагошке мере: похвале и васпитно-

дисциплинске мере. 
/ 

Реализоване су припреме и учешћа ученика на 

Домијадама у области спорта. 
/ 

Анализиран је школски успех ученика на крају 

трећег класификационог периода и разматране су 

мере побољшања. 

20.04.2019. 

 

 

Записник са 

састанка Стручног 

већа васпитача  

 

/ 

 Инсистирано је на изграђивању поверења на 

релацији ученик-васпитач (изношени су примери из 

сопствене групе и уопште). 

/ 

Анализирани су резултати и утисци ученика са 

регионалних такмичења (Домијада). 
/ 

Представљен је програм из области културно-

уметничког стваралаштва у Центру за културу 

„Ваљево.“ 

/ 

Решавана је проблематика слободног времена 

ученика (организован је турнир у фудбалу, 

еколошка акција).  

 

15.05.2019. 

 

 

 

Записник са 

састанка  

Стручног већа 

васпитача, 

Записник са 

састанка 

Педагошког већа 

/ 

Остварена је сарадња са родитељима и школом. / 

Организовано учешће ученика на републичкој 

Домијади.  
/ 

Похваљени су и награђени ученици-матуранти. / 

Припремљена је и организована свечаност поводом 

одласка матураната из Дома. 
/ 

Размењена су искустава са колегама о томе шта их 

је највише мотивисало, а шта не у досадашњем 

раду, као и могућност проналажења решења и 

техника којима би се стимулисали ученици (везано 

за радионице неопходне за васпитни рад). 
 

 

 

19.06.2019. 

 

 

 

 

Записник са 

састанка  

Стручног већа 

васпитача, 

Записник са 

састанка 

Педагошког већа 

 

 

 

/ 
 
 
 

Анализирана је педагошка документација, израђени 

су извештаји за школску 2017/18. годину и  планови 

васпитног рада за школску 2018/19. годину. 

/ 

Анализиран је успех ученика на крају школске 

године.  
/ 

Ученици су награђени бодовима за свеукупно 

залагање у Дому у протеклој школској години 
/ 

Припремљена је конкурсна документација за 

пријем ученика у Дом за школску 2018/19. годину 
/ 

Председник стручног већа васпитача је био Небојша Милојковић, проф.географије, васпитач (44 

сата).  
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VI ТИМОВИ И СТРУЧНИ АКТИВИ У ШКОЛИ 
 

1.1.Тим за самовредновање рада школе 

 

ЕЧланови Тима за самовредновање: 

1. Милан Гајић,директор 

2.Мирјана Јакић-Вељић, помоћник директора 

3. Зорица Бранковић,управник дома 

4. Весна Драгојловић-Весић, педагог 

5. Тања Николић, психолог испред Школског одбора 

6. Милена Јаковљевић, професор сточарске групе предмета 

7. Јадранка П Гајић, проф.групе предмета прехрамбене технологије 

8. Зорица Недељковић, проф.групе предмета пољопривредне струке 

9. Бранка Андрић, проф.хемије 

10.Весна Марковић, проф.француског и латинског  језика 

11.Јелена Илић, васпитач 

12.Милутин Ђокић, родитељ 

13. Наталија Бранковић, ученик,представник Ученичког парламента 

 

Координатор Тима за самовредновање је Мирјана Јакић-Вељић, помоћник директора  

Извештај о реализованим активностима 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Формиран  тим, изабран координатор Руководство 

школе,директор 

22.08. 2018. Записник са 

састанка тима, 

решење директора 

Успостављен договор  о области 

самовредновања и одговорностима 

чланова тима 

Координатор 

тима, 

руководство 

22.08. 2018. Записник са 

састанака тима 

Анализиран  извештај самовредновања 

за предходни циклус, донета одлука о 

области која ће се вредновати током 

школске године 

Координатор 

тима, 

руководство 

22.08. 2018. Записник са 

састанака тима, 

Упознате  све  интересне  групе  о 

новом циклусу самовредновања и 

изабраној области 

Руководство 

школе, педагог 

05.09. 2018. Записник са 

седница Школског 

одбора, Савета 

родитеља, 

Наставничког већа 

Израђен  план  самовредновања за 

школску 2018/2019.годину 

Тим за 

самовредновање 

22.08.2018. Годишњи план 

рада, извештај 

самовредновања 

Организоване  и реализоване  

активности предвиђене годишњим 

планом самовредновања 

Тим за 

самовредновање 

Током године 

05.02.2019.;22.05.2019. 

Извештај 

самовредновања 

Прикупљени и обрађени подаци  и 

докази, дефинисани закључци 

Тим за 

самовредновање 

Током године 

05.02.2019.;22.05.2019. 

Евиденција тима, 

извештај 

самовредновања 

Дефинисане  снаге и слабости у 

изабраној области 

Тим за 

самовредновање 

22.05. 2019. Евиденција тима, 

извештај 

Израђен и допуњен извештај  о 

самовредновању 

Тим за 

самовредновање 

21.11.2018, 05.02.2019. 

17.04.2019., 

27.06.2019. 

Извештај о 

самовредновању 

Предложене мере за побољшање 

квалитета рада установе- нацрт плана 

Тим за 

самовредновање 

27.06. 2019. План 

унапређивања 

рада установе 
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    1.2.Актив за школско развојно планирање 
 Чланови Актива за Школско  развојно планирање су: 

1. Милан Гајић, директор 

2. Мирјана Јакић Вељић, помоћник директора 

3. Зорица Бранковић, управник дома 

4. Весна Драгојловић-Весић, педагог 

5. Тања Николић, психолог 

6. Радојка Марковић, проф.групе предмета прехрамбене технологије 

7. Весна Марковић, проф.латинског и француског језика 

8. Александар Милутиновић, проф.ратараске групе предмета 

9.  Катарина Вићентијевић, проф.математике 

      10.Јелена Илић, васпитач 

      11. Милутин Ђокић, родитељ 

      12. Андрија  Марјановић, члан Школског одбора  

      13.Наталија Бранковић, ученик,представник Ученичког парламента 

Координатор Стручног Актива за развојно планирање је Мирјана Јакић-Вељић, помоћник 

директора 

Извештај о реализованим активностима 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Формиран стручни актив, изабран председник Директор школе, 

педагог, 

психолог,школски 

одбор 

22.08. 2018. Дискусија 

Утврђени задатаци и активности из развојног 

плана школе за школску 2017/2018 год, 

подељена задужења 

Чланови актива 22.08. 2018. Анализа, дискусија 

Анализиран извештај  Самовредновања и 

одређене приоритне области промена 

Чланови актива 30.08. 2018. Дискусија, договор, 

увид у документа 

Анализирана  реализација  активности 

предвиђених  развојним планом школе 

Чланови актива 05.02.2019. Праћење, подстицање 

Дате иницијативе за реализацију задатака у 

наредном периоду 

Чланови актива 27.03.2019. Праћење, анализа, 

дискусија, подстицање 

Израђен  извештај  о реализованим 

активностима 

Чланови актива 05.02.2019. 

27.06.2019. 

Увид у педагошку 

документацију, анализа 

стања 

 

1.3.Стручни Актив за развој школског програма 
1. Чланови Актива за развој школског програма су: 

2. 1. Мирјана Јакић-Вељић, помоћник директора 

3. 2. Весна Драгојловић-Весић, педагог 

4. 3. Тања Николић, психолог 

5. 4. Катарина Вићентијевић, проф.математике 

Извештај о реализованим активностима 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формиран стручни актив, изабран 

председник 

Директор школе, педагог, 

психолог, наставничко веће 

27.08.2018. Дискусија 

Праћена  реализација  школског 

програма 

Чланови стручног актива 27.11.2018. 

21.03.2019. 

Кроз извештаје са 

састанака стр. већа 

Анализирана оствареност  

реализације школског програма 

Чланови стручног актива 21.02.2019. 

26.06.2019. 

Увидом у педагошку 

документацију 

Анализирани  резултати  

самовредновања школског програма 

Чланови стручног актива 20.02.2019. Дискусија 

Реализоване  активности предвиђене 

Школским развојиним планом 

Чланови стручног актива 16.05.2019. Измена школског 

програма 

Праћене  измене  и допуне  наставних 

планова и програма 

Чланови стручног актива септембар, 

октобар 2018. 

Дискусија, увид у законска 

акта 

Израђен  анекс  школском програму Чланови стручног актива децембар 

2018. 

Дискусија, праћење 

извештаја, анализа 

програма рада 

6. Координатор Стручног Актива за развој школског програма је Весна Драгојловић-Весић, 

педагог.  
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7.  

1.4.Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 
Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  су: 

1. Милан Гајић, директор 

2. Зорица Бранковић, управник дома 

3. Мирјана Јакић-Вељић,, помоћник директора 

4. Весна Драгојловић-Весић, педагог 

5. Тања Николић, психолог 

6.  Славко Ђурђевић, наставник практичне наставе 

7. Весна Котарац,проф.групе предмета прехрамбене технологије 

8. Александар Милутиновић,проф.групе предмета пољопривредне струке 

9.Славица Јанковић,проф.групе предмета ветеринарске струке 

10.Катарина Марковић, васпитач 

11. Ђорђе Лазић, родитељ 

12. Матија Дамњановић, ученик представник Ученичког парламента 

 
Извештај о реализованим активностима 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формиран тим, изабран координатор тима 
Директор, ППС, 

чланови тима 
29.08.2018. 

Записник са 

састанка тима 

Анализирана реализација плана за заштиту 

деце за протеклу школску годину: 

-анализиране предузете превентивне и 

интервентне активности 

 

Тим  

 

29.08.2018. 

Записник са 

састанка тима 

Израђен план за заштиту ученика за текућу 

школску годину  

ППС 21.8.2018. Педагошка 

документација 

Договорене активности поводом случаја 

насиља 17.09.2018. године 

Постигнут договор да се сви чланови Тима 

групно представе и објасне своју улогу у 

школи у свим одељењима, од првог до 

четвртог разреда  

Постигнут договор са школским 

полицајцем о представљању своје улоге у 

школи, у одељењима првог разреда  

Тим  

 

 

18.09.2018. 

 

 

Записник са 

састанка тима 

 

Договорене активности поводом случаја 

насиља 20.09.2018. године 

Тим  20.09.2018 Записник са 

састанка тима 

Договорене активности поводом случаја 

насиља 2.10.2018. године 

Постигнут договор са наставницима који 

пружају подршку раду ученичког 

парламента о обележавању Међународног 

дана толеранције 

Тим , ППС 

 

3.10.2018. 

 

Записник са 

састанка тима 

 

Договорене активности поводом случаја 

насиља 7.11.2018. године 

Извршена је анализа активности 

предвиђених за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  

Тим 8.11.2018. 

. 

Записник са 

састанка тима 

Договорене интервентне активности 

поводом случаја насиља 24.12.2018. године 

Тим  

 

27.12.2018. Записник са 

састанка тима 

Реализоване активности поводом обраде 

анкетног материјала 

Тим 17.04.2019. Записник са 

састанка тима 

Договорене интервентне активности 

поводом случаја насиља 

Тим  

 

17.06.2019. 

18.06.2019. 

Записник са 

састанка тима 

Реализована анализа планираних 

активности за школску 2018/2019. годину 

Тим 21.06.2019.                                                                                  Записник са 

састанка тима 

Координатор Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

била је Тања Николић, психолог. 
1.5. Тим за каријерно вођење и саветовање ученика 
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Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање ученика су: 

1. Весна Драгојловић-Весић,педагог 

2. Тања Николић,психолог 

3. Бранко Вићентијевић, проф. групе предмета агроекономске струке 

4. Слободан Ђурђевић, проф. групе предмета пољопривредне струке 

5. Бранка Андрић, проф. хемије 

6. Светлана Радовановић, професор групе предмета ветеринарске струке 

7. Весна Котарац,проф. групе предмета прехрамбене струке 

8. Радојка Марковић, проф. групе предмета прехрамбене струке 

9. Јелена Илић, васпитач 

 

Извештај о реализованим активностима 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Формиран тим, изабран координатор 

тима 
ППС, чланови тима 28.08.2018. 

Записник са састанка 

тима 

Израђен план за каријерно вођење и 

саветовање ученика  

 

ППС 

 

   28.08.2018. Педагошка 

документација 

Постигнут договор да ученици 

завршних разреда представе 

карактеристике свог занимања у 

одељењима првог разреда 

тим у сарадњи са 

наставницима 

17.10.2018. 

Записник са састанка 

тима 

Припремљен материјал за припрему 

сценарија радионица о каријерном 

вођењу и саветовању ученика 

ППС 

 

14.11.2018. 
Материјал за 

радионице 

Постигнут је договор о извођењу 

радионица о каријерном вођењу и 

саветовању у одељењима завршних 

разреда  

тим у сарадњи са 

наставницима 

21.11.2018. 

Записник са састанка 

тима 

Постигнут је договор да психолог 

почне са применом теста ТПО у 

децембру. Након тестирања 

реализоваће се активности 

професионалног саветовања у оквиру 

ППС  

тим 

 

 

24.12.2018. Записник са састанка 

тима 

Извршена анализа реализованих 

активности 
тим 

01.07.2019. 

Записник са састанка 

тима 

Координатор Тима за за каријерно вођење и саветовање ученика била је Весна Драгојловић-Весић, 

педагог. 

 

 

1.6.Стручни Тим за инклузивно образовање 
Чланови Тима за инклузивно образовање су: 

1.Милан Гајић,директор 

2.Весна Драгојловић-Весић,педагог 

3.Тања Николић,психолог 

4. одељењски старешина I-3, Јадранка Гајић 

    одељењски старешина I-6, Виолета Петронијевић 

    одељењски старешина II-3, Весна Марковић 

    одељењски старешина II-6, Гордана Јањић 

    одељењски старешина III-3, Маријана Гоч 

5.чланови одељењског већа одељења I-3, I-6, II-3, II-6, III-3 

6.родитељи ученика по ИОП-у 

 

 

 

 

Извештај о реализованим активностима 
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АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Формирани тимови, изабран 

координатор тима 
Директор школе 

30.08. – 

07.09.2018. 

Педагошка 

документација 

Урађен школски план акције за 

инклузивно образовање 

Стручни тим за инклузивно 

образовање 

 

30.08. 2018. 

Увид у 

документацију 

Прикупљени подаци о ученицима Стручни тим за инклузивно 

образовање, одељењске старешине и 

предметни професори 

 

01.09.-

07.09.2018. 

Извештаји  

Анализирана потреба израде ИОП-а Стручни тим за инклузивно 

образовање, одељењске старешине и 

предметни професори 

 

 

10.09.2018. 

Записник са 

састанка Тима 

Израда ИОП-а 1 за 1 ученика другог 

разреда и ИОП-а 2 за 2 ученика 

првог разреда,  2 ученика другог 

разреда, 1 ученика трећег разреда  и  

Тимови који су формирани посебно 

за сваког ученика 

10.09.2018. 

08.09.2018. 

24.09.2018. 

11.09.2018. 

10.12.2018. 

12.03.2019. 

Записници са 

састанка Тима 

Праћење напредовања сваког 

идентификованог ученика 

Тимови који су формирани посебно 

за сваког ученика 

током године Записници са 

састанка Тима 

Координатор стручног тима за инклузивно образовање била је Весна Драгојловић-Весић, педагог. 
 

1.7.Тим за професионални развој запослених 
 

Чланови Тима за професионални развој  запослених кога је именовао и формирао директор школе: 

1. Весна Драгојловић-Весић, педагог 

2. Тања Николић,психолог 

3. Зорица Недељковић, проф. групе предмета пољопривредне струке 

4. Весна Котарац, проф. групе предмета прехрамбене струке 

5. Виолета Јосиповић, проф. хемије 

Педагошки колегијум је именовао Весну Драгојловић-Весић, педагога која је полугодишње током  

школске 2018/2019.године директору школе подносила извештај о професионалном развоју  

запослених. 
 

Извештај о реализованим активностима 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Формиран тим, избор координатора Руководство 

школе,директор 

28.08. 2018. Записник са састанка 

тима, решење 

директора 

Анализирани  индивидуални  планови 

стручног усавршавања наставника 

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

28..08. 2018. Индивидуални 

планови  

Утврђене приоритетне  области стручног 

усавршавања наставника  

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

05.09.2018. Записник са 

састанака тима 

Утврђене могућности и услова у школи за 

стручно усавршавање наставника и 

осталих запослених 

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

28.08.2018. 

05.09.2018. 

Записник са 

састанака тима 

Израђен  план стручног усавршавања 

наставника, васпитача и стручних 

сарадника и план стручног усавршавања 

осталих запослених 

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

28.08.2018. План стручног 

усавршавања 

Постигнут договор са директором, 

управником дома, вођом HACCP тима о 

струч.усавршавању запослених на школ. 

економији и дому (спремачице и кувари) 

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

28.08.2018. Записник са 

састанака тима 

Праћена  реализација плана стручног 

усавршавања запослених 

Тим за стручно 

усавр.запослених 

27.02.2019. 

11.07.2019. 

Евиденција 

Израђен и поднет извештај о реализацији 

плана стручног усавршавања запослених 

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

11.07.2019. Извештаји 
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1.8.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва кога је именовао и 

формирао директор школе: 

1. Милан Гајић,директор 

2.Мирјана Јакић Вељић, помоћник директора 

3. Славко Ђурђевић, организатор практичне наставе 

4. Весна Драгојловић-Весић, педагог 

5. Тања Николић, психолог  

6. Маријана Гоч, проф.српског језика и књижевности, председник стручног већа српског језика и 

књижевности 

7. Весна Марковић, проф.француског језика, председник стручног већа страних језика 

8. Предраг Бранковић, проф.физичког васпитања, председник стручног већа физичког васпитања 

9. Стојан Јаковљевић, вертоучитељ, председник стручног већа друштвених наука и обавезних 

изборних предмета 

10.Катарина Вићентијевић, проф.информатике,председник стручног већа математике и 

информатике 

11.Виолета Јосиповић, проф.хемије, председник стручног већа хемије,физике и биологије 

12.Бранко Вићентијевић, проф.агроекономских  предмета и предузетништва ,члан стручног већа 

агронома и ветеринара 

13.Радојка Марковић,проф.групе предмета прехрамбене технологије, члан стручног већа технолога 

и микробиолога  

 

Координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва је Весна Драгојловић-

Весић, педагог. 

 

 

Извештај о реализованим активностима 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Формиран тим, избор координатора Руководство 

школе,директор 

27.08.2018. Записник са 

састанка тима, 

решење директора 

Утврђени задаци и активности из 

развојног плана школе и Годишњег 

плана рада  за школску 

2017/2018.годину; подељена задужења 

Координатор 

тима, 

руководство 

27.08.2018. Записник са 

састанка тима, 

Дефинисана педагошка  документација 

о праћењу и вредновању 

међупредметних компетенција 

Координатор 

тима, 

руководство 

27.08.2018. Записник са 

састанака тима 

Организоване и реализоване 

активности предвиђене Годишњим 

планом радом  

Координатор 

тима, 

руководство 

током године Извештај тима  

Анализирана реализација активности  Координатор 

тима, 

руководство 

20.02.2019. 

26.06.2019. 

Записник са 

састанака тима 

Израђен  извештаја Координатор 

тима, 

руководство 

26.06.019. Извештај о раду  

Предлжене мере за побољшање Координатор 

тима, 

руководство 

26.06. 2019. Записник са 

састанка тима 
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        1.9. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе кога је именовао и формирао директор 

школе: 

1. Милан Гајић, директор 

2.Мирјана Јакић Вељић, помоћник директора 

3. Славко Ђурђевић, организатор практичне наставе 

4. Зорица Бранковић,управник дома 

5. Весна Драгојловић-Весић, педагог 

6. Тања Николић, психолог  

7. Маријана Гоч, проф.српског језика и књижевности, председник стручног већа српског језика и 

књижевности 

8. Весна Марковић, проф.француског језика, председник стручног већа страних језика 

9. Предраг Бранковић, проф.физичког васпитања, председник стручног већа физичког васпитања 

10. Стојан Јаковљевић, вертоучитељ, председник стручног већа друштвених наука и обавезних 

изборних предмета 

11.Катарина Вићентијевић, проф.информатике,председник стручног већа математике и 

информатике 

12.Виолета Јосиповић, проф.хемије, председник стручног већа хемије,физике и биологије 

13.Светлана Радовановић, проф.ветеринарске групе предмета,председник стручног већа агронома и 

ветеринара 

14.Весна Котарац,проф.групе предмета прехрамбене технологије, председник стручног већа 

технолога и микробиолога  

15.Небојша Милојковић, васпитач, председник стручног већа васпитача 

16.Андрија Марјановић, члан Школског одбора 

17.Милутин Ђокић, родитељ 

18.Плавшић Ђорђе, ученик,представник Ученичког парламента 

Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе је Мирјана Јакић Вељић, помоћник 

директора. 

 

Извештај о реализованим активностима 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Формиран тим, избор координатора Руководство 

школе,директор 

23.08.2018. Записник са 

састанка тима, 

решење директора 

Анализирани  извештаји 

самовредновања за предходни циклус, 

Развојног плана и Плана побољшања 

квалитета рада школе 

Координатор 

тима, 

руководство 

04.09.2018. Записник са 

састанака тима, 

Праћена реализација активности 

предвиђених Развојним планом школе 

Руководство 

школе, педагог 

20.11. 2018. 

25.06.2019. 

Записник са 

састанака тима 

Предложене иницијативе за 

реализацију задатака у наредном 

периоду 

Чланови тима  20.02. 2019. Праћење, анализа, 

дискусија, 

подстицање 

Израђен  извештај о реализованим 

активностима 

Чланови актива 25.01.2019. 

25.06.2019. 

Увид у педагошку 

документацију, 

анализа стања 

 

  



 

148 

 

VII САВЕТ РОДИТЕЉА 

 
Извештај о реализованим активностима 

САДРЖАЈ РАДА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

- Конституисан Савет родитеља за школску 2018/19.годину 

- Изабран председник и заменик председника Савета 

родитеља за школску 2018/2019..годину : Милутин Ђокић 

председник 

- Донет и усвојен План рада Савета родитеља за школску 

2018/2019.год. 

- Анализиран успех и владање ученика на крају школске 

2017/2018.године 

- Анализиран Извештај о раду школе за школску 

2017/2018.годину 

- Анализиран Извештај о самовредновању рада школе, 

родитењи упознати са правилима понашања у установи и са 

Протоколом и програмом заштите ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања 

- Анализиран Годишњи план рада школе за школску 

2018/2019.годину 

- Донет програм извођења екскурзија ученика од првог до 

четвртог разреда у школској 2018/2019.години 

- Донета одлука о висини дневница наставницимаза извођење 

екскурзија ученика од првог до четвртог разреда у школској 

2018/2019 .години 

- Донета одлука о ученичком динару за ученике првог разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, педагог 

- Анализиран успех и дисциплина ученикана крају првог 

класификационог периода и донете мере за побољшање 

- Указано на значај остварене сарадње породице и школе 

- Помоћ родитеља око припреме и реализације екскурзија 

ученика 

 

 

 

13.11.2018. 

 

 

 

 

Педагог, директор 

- Анализиран успех и дисциплина на крају првог 

полугодишта и мере за побољшање 

- Помоћ родитеља у решавању васпитних проблема у школи 

- Истакнут значај професионалнеоријентације ученика, 

- Анализиран програм заштите ученика од 

- насиља, злостављања и занемаривања 

- Разговор о односу ученика према школским обавезама 

- Дата информација о здравственом стању ученика I и II 

разреда 

 

 

 

 

05.02.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог, чланови 

савета 

- Анализиран успех и дисциплина ученика на крају трећег 

класификационог периода и мере за побољшање 

- Дата информација о резултатима такмичења и 

постигнућима у ваннаставним активностим 

- Анализиран успех и дисциплина ученика  

на крају године 

- Анализирана реализација плана рада Савета родитеља 

24.04.2019. 

Педагог, директор, 

чланови савета 
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Родитељи ученика првог разреда 

упознати са дужностима 

одељенских старешина, Правилима 

понашања школског кућног реда, 

Протоколом поступања у случају 

насиља и Програмом заштите 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; Изабран 

представник родитеља-Савет 

родитеља; Испитано интересовање 

за реализацију ескурзија 

 

 

одељенске старешине 

ученика од првог до 

четвртог разреда 

 

 

 

септембар 2018. 

 

 

Записници са 

родитељских састанака  

Родитељи ученика-станара Дома 

упознати са дужностима васпитача, 

Правилником о организацији 

живота и рада у Дому ученика, 

Правилима кућног реда, 

Протоколом поступања у случају 

насиља и Програмом заштите 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

 

васпитачи свих 

васпитних група 

 

 

септембар 2018. 

 

 

Педагошка 

документација 

Презентоване карактеристике 

изабраних занимања на првим 

родит. састанцима првог разреда 

одељенске старешине 

првих разреда 

 

септембар 2018. 

записници са 

родитељских састанака, 

сајт школе 

Родитељи присуствовали прослави 

Дана школе 

руководство школе 01.10.2018. летопис 

Обављани разговори са 

родитељима и прикупљени подаци 

о здравственом стању, 

психофизичком и социјалном 

развоју, навикама ученика 

 

одељенске старешине, 

васпитачи, ППС 

 

септембар-новембар 

2018. 

 

Педагошка 

документација 

Обављана редовна размена 

информација са родитељима о 

адаптацији ученика на школске и 

домске услове живота  

одељенске старешине, 

васпитачи, ППС 

септембар-децембар 

2018. 

Педагошка 

документација 

Обављана редовна размена 

информација са родитељима о 

резултатима учења, понашању 

ученика, ваннаставним 

активностима и ваншк.ангажовању 

 

одељенске старешине, 

васпитачи, ППС 

 

током школске 

2018/2019. 

Записници са 

родитељских састанака; 

Педагошка 

документација 

Обављан саветодавни рад 

родитељима ученика који су имали 

тешкоћа у адаптацији на школске и 

домске услове живота 

ППС током школске 

2018/2019. 

Педагошка 

документација ППС 

Обављан саветодавни рад 

родитељима ученика који су имали 

тешкоћа у учењу и понашању 

ППС током школске 

2018/2019. 

Педагошка 

документација ППС 

Обављан саветодавни рад 

родитељима ученика починиоца 

насиља и уч. који су трпели насиље 

 

ППС 

током школске 

2018/2019. 

 

Педагошка 

документација ППС 

Родитељи присуствовали прослави 

школске славе Св.Саве 

Руководство школе 27.01.2019. летопис 

Родитељи ученика упознати са 

поступањем у случају сумње или 

сазнања о присуству и коришћењу 

дрога у васпитно-образ. установама 

васпитачи свих 

васпитних група 

13.03.2019. 

15.03.2019. 

19.03.2019. 

Записници са 

родитељских састанака; 

Педагошка 

документација 

Представници родитеља свих 

одељења учествовали у раду 

Савета родитеља 

Директор, помоћник 

директора, ППС, пред. 

Савета родитеља 

12.09.2018. 

13.11.2018. 

05.02.2019. 

24.04.2019. 

Записници са састанака 

Савета родитеља 

Родитељи учествовали у раду ШО 

 

Руководство школе, 

ППС, пред.ШО  

13.09.2018. 

22.11.2018. 

27.12.2018. 

11.01.2019. 

28.01.2019. 

26.02.2019. 

21.03.2019. 

08.05.2019. 

10.06.2019. 

06.08.2019. 

Записници са седница 

Школског одбора 
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Родитељи присуствовали културно-

уметничком програму којим су се 

ученици, станари Дома представили 

на Сусретима домова,  

руководство школе, 

васпитачи  

22.04.2019. летопис 

Обављано професионално 

информисање родитеља 

Одељенске старешине, 

ППС, помоћник 

директора 

Током школске 

2018/2019. 

Записници са 

родитељских састанака, 

педагошка 

документација, сајт 

школе 

На основу плана сарадње са родитељима из Годишњег плана рад школе наставници и васпитачи су 

операционализовали дневни ред родитељских састанака.  
 

Распоред индивидуалних пријема родитеља од стране одељењских старешина у школској 

2018/2019.години 
Разред 

одељење 

Име и презиме 

наставника 

Дан 

пријема 

Час 

пријема 

смена 

I-1 Зорица Недељковић уторак 4. у смени са 2. и 4. разредом 

I-2 Александар Милутиновић уторак 1. у смени са 1. и 3. разредом 

I-3 Јадранка Гајић среда 2. у смени са 2. и 4. разредом 

I-4 Наташа Бошковић четвртак 4. у смени са 1. и 3. разредом 

I-5 Горица Шеврт понедељак 5. у смени са 2. и 4. разредом 

I-6 Виолета Петронијевић уторак,четвртак 09.00-12.00 
 

I-7 Јадранка П.Гајић понедељак 

четвртак 

5. 

2. 

у смени са 1. и 3. разредом 

у смени са 2. и 4. разредом 

II-1 Мирјана Станисављевић четвртак 3. у смени са 2. и 4. разредом 

II-2 Катарина Вићентијевић четвртак 6. у смени са 2. и 4. разредом 

II-3 Весна Марковић среда 12.00-14.00 
 

II-4 Славица Јанковић понедељак 11.55 у смени са 1. и 3. разредом 

II-5 Виолета Јосиповић уторак 4. у смени са 2. и 4. разредом 

II-6 Гордана Јањић среда 1.2. у смени са 2. и 4. разредом 

III-1 Милан Прокић среда 3. у смени са 1. и 3. разредом 

III-2 Марко Стојановић понедељак 4. у смени са 2. и 4. разредом 

III-3 Маријана Гоч среда 5. у смени са 1. и 3. разредом 

III-4 Горан Митровић понедељак 5. у смени са 1. и 3. разредом 

III-5 Мирјана Јакић Вељић понедељак предчас,6. у смени са 2. и 4. разредом 

III-6 Радојка Марковић уторак 2. у смени са 1. и 3. разредом 

IV-1 Бранко Вићентијевић понедељак 4. у смени са 2. и 4. разредом 

IV-2 Слободан Ђурђевић среда 5. у смени са 2. и 4. разредом 

IV-3 Бранка Андрић уторак,  

среда 

3. у смени са 2. и 4. разредом 

у смени са 1. и 3. разредом 

IV-4 Светлана Радовановић четвртак 5. у смени са 2. и 4. разредом 

IV-5 Весна Котарац понедељак,среда 3. у смени са 2. и 4. разредом 

Пријем родитеља, у Дому ученика, од стране васпитача је био одређен распоредом дежурства 

васпитача и био је истакнут на огласној табли за ученика и родитеље. 
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VIII ШКОЛСКИ ОДБОР 
Истеком мандата члановима Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ 

именованих Решењем Скупштине града Ваљева бр. 112-201/16-4 од 15.07.2016. године и Решењем 

бр. 112-619/17-04 од 29.09.2017. године, нови Школски одбор Пољопривредне школе са домом 

ученика „Ваљево“ у Ваљеву конституисан је дана 21.03.2019. године на основу  Решења 

Скупштине града Ваљева бр. 112-231/19-04 од 01.03.2019. године. 

Као орган управљања школом броји 9 чланова укључујући и председника  и чине га по три  

представника из реда  

1.запослених:  Бранко Вићентијевић, Весна Котарац и Тања Николић 

2.родитеља: Петровић Александра, наташа Маринковић и Зорица Тадић 

3.јединице локалне самоуправе: Божић Љиљана, Матић Иван  и Слободан Бата Ђоковић.  

Седницама Школског одбора присуствовао je и ученик IV -2 разреда, Матија Дамњановић,  

представник Ученичког парламента без права одлучивања.   

Начин рада утврђен  је Законом о основама система образовања и васпитања, Статутом школе  и 

Пословником о раду. 

Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ у школској 2018/2019. години 

одржао је 10 седница на којима су разматрана питања од значаја за рад и пословање школе. Одбор 

је радио у пуном саставу, а седницама су присуствовали и директор школе,  управник Дома ученика, 

помоћник директора, школски педагог, председник синдиката запослених и секретар школе у 

својству записничара.  

У погледу финансијског пословања школе централно место заузимају Усвајање Извештаја о 

финансијском пословању школе у 2018. години, доношење финансијског плана за 2019. годину, 

усвајање извештаја о спроведеним јавним набавкама у 2018 години и доношење План јавних 

набавки добара, радова и услуга и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2019 

годину, улагања у инфраструктуру. 

Поред тога Школски одбор је  

• Д о н е о   

• Годишњи план рада Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ за школску 

2018/2019. годину 

• Измене и допуне Статута  

• Правилник о организацији живота и рада у Дому ученика  

• Правила кућног реда у Дому ученика  

• Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика  

• Одлуку о награђивању ђака генерације и ученике који су на републичком такмичењу из 

наставних предмета освојили прво, друго и треће место 

• Одлуку о организовању републичког такмичења из области ветеринарске медицине ученика 

средњих стручних школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране у 

сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја; 

• Одлуку о плану уписа у први разред школске 2019/2020. године редовних ученика  и плану        

            уписа ванредних ученика на доквалификацију и преквалификацију 

• Одлуку о упућивању надарених ученика на едукације у научне институције и установе 

• Одлуку о запосленима за чијим радом је делимично или у потпуности престала потреба за 

шк.2019/2020.г. 

• Одлуку о упражњеним радним местима за шк. 2019/2020. годину 

• Анекс бр. 2 Школском програму (шк.2016/2017.г.-шк.2019/2020.г.) – области:  

1. Дискриминаторно понашање и вређање угледа, части или достојанства личности“ 

            2. „Oбуке ученика завршних разреда за стицање знања и вештине за потребе одбране                        

                земље у условима ванредног и ратног стања“ 

• Анекс бр.1. Годишњем плану рада за шк. 2018/2019.годину – области: 

1.активности у оквиру плана заштите од насиља, злостасвљања и занемаривања у односу 

на дискриминативно понашање и вређање угледа, части и достојанства личности; 

2.теме са садржајем обуке ученика завршних разреда за стицање знања и вештине за 

потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања. 

• Одлуку о спровођењу пописа, имовине и обавеза школе са стањем на дан 31.12.2018.г. 

• Одлуку о оснивању ученичке задруге 

• Одлуку о називу ученичке задруге „ИЗДАНАК“ 

• Одлуку о именовању Милана Гајића за првог директора ученичке задруге ИЗДАНАК 
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• У с в о ј и о  

- извештај о раду Школе за школску 2017/2018. годину,  

- годишњи и полугодишњи извештај о раду директора школе, 

- извештаје о успеху и дисциплини ученика на крају сваког класификационог периода у 

школској 2018/2019. години,  

- годишњи извештај о спровођењу Плана мера за отклањање или ублажавање   

                  неравномерне заступљености полова у Пољопривредној школи са домом     

                  ученика «Ваљево» у 2018 години 

           -      превенцију насиља, посебне ризике и мере заштите, као и реаговање у случају да се   

                  насиље деси у Пољопривредној школи са домом ученика „Ваљево“ у Ваљеву 

 

• д а о    с а г л а с н о с т    н а 

• Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Пољопривредној 

школи са домом ученика „Ваљево“ 

• административни пренос земљишта на Град Ваљево катастарских парцела број: 1977/3, 

1977/4, 1979/2, 1980/3, 1980/1 и 1981/2 све у КО Ваљево укупне површине 0.63.06. хектара, 

а ради изградње улице кроз привредну зону „кружни ток“ са јужном обилазницом чији је 

јавни интерес за административни пренос утврђен решењем Владе Републике Србије број: 

465-934/2018 од 31.01.2018. године; 

• Одлуку Савета родитеља о висини ђачког динара за школску 2019/2020. годину 

• Програм свечане прославе Дана Школе, школске славе, Св.Саве, прославе матурске вечери;  

 

• именовао 

Комисију за бодовање запослених за чијим радом је делимично или у потпуности престала 

потреба за школску 2019/2020. годину 

 

• дао Овлашћење директору школе да  

• закључи споразум са градом Ваљево о новчаној накнади  за непокретности које су предмет  

административног преноса непокретности – земљишта; 

• изврши набавку приступачног пољопривредног земљишта за практичну обуку ученика у 

непосредној близини постојећег земљишног фонда чији је Школа корисник по прибављеној 

новчаној надокнади од града Ваљева за административни пренос непокретности. 

 

Директор школе, Милан Гајић је Школском одбору благовремено подносио извештаје  о наставним 

и ваннаставним активностима ученика и професора које су организоване у току школске године 

(учешће ученика на такмичењима и постигнутим резултатима, културним и спортским 

манифестацијама)  радовима у школи, Дому ученика и школској економији, спроведеним јавним 

набавкама и набавкама на које се закон не примењује,  набавци опреме, добара, услуга и радова, 

утрошеним средствима и кадровским променама. 
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IX САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

За организовање и праћење планираних активности били су задужени директор, управник 

дома, помоћник директора, педагог и психолог. Извештаје о реализацији плана сарадње са 

друштвеном средином,Наставничком већу на полугодишту и крају наставне 

2018/2019.године, подносио је директор школе. 
УСТАНОВА СА КОЈОМ 

ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

САРАДЊА 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ДИНАМИКА 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

Наша школа је учествовала у платформи  

ЕВРОПСКЕ ТРЕНИНГ ФОНДАЦИЈЕ из 

Торина(пример добре праксе средњих школа 

Републике Србије) 

30.01.2019. Летопис школе 

Директор присуствовао у СО Ваљеву састанку 

са помоћником министра за пољопривреду 

8.02.2019. Летопис школе 

Школска управа Ваљево Дописи, радни састанци, анализе, извештаји Током године Записници, евиденција 

Обданишта, основне и средње школе 

обданиште „Хајди“ У хемијској лабораторији наше школе одржан 

је научни дан за децу васпитне установе 

„Хајди“ у оквиру пројекта интеграције рома 

27.05.2019. Летопис школе 

обданиште „Бамби“ Деца обданишта „Бамби“  посетили су 

школску економију 

6.10.2018. 

. 

Летопис школе 

ОШ „Сестре Илић“ Нашу школу посетили су ученици другог 

разреда ОШ „Сестре Илић“ 

18.10.2018. Летопис школе 

ОШ“Нада Пурић“ У хемијској лабораторији и ветеринарској 

амбуланти  наше школе одржан је научни дан 

за ученике трећег разреда ОШ „Нада Пурић“ 

01.11.2018. Летопис школе 

7 основних школа из 

Ваљева (ОШ„Владика 

Николај Велимировић“, 

ОШ„Милован Глишић“, 

ОШ“Десанка Максимовић“, 

ОШ„Нада Пурић“, ОШ 

„Прва основна школа“, ОШ 

„Андра Савчић“, 

ОШ“Сестре Илић“) и 11 

основних школа из околине 

Ваљева (Става, Мионице, 

Рајковића, Поћуте, Драчића, 

Диваца, Лесковица, 

Бранковине, Попучака, 

Ваљевске Каменице, Пецке) 

Презентована наша школа у циљу  

професионалног информисања ученика осмих 

разреда основних школа 

 

 

април-мај 2019. Летопис школе 

средње школе града Ваљева У оквиру обележавања Дана школе 

организован је спортски турнир за све средње 

школе града Ваљева у фискултурној сали и 

спортским теренима 

28.09.2018. Летопис школе 

Пољопривредна школа са 

домом ученика Шабац 

 Шабац 

Стручна посета ученика трећег и четвртог 

разреда образовног профила прехрамбени 

теничари Пољопривредној школи са домом 

ученика Шабац 

24.04.2019. Летопис школе 

Домови ученика 

 

 

 

 

 

Домови ученика региона 

Западна Србија 

 

Ученици Дома учествовали у такмичењу 

домова ученика региона западне Србије 

(кошарка и стрељаштво) у Пожеги 

09.03.2019. Педагошка документација 

Ученици Дома учествовали у такмичењу 

домова ученика региона западне Србије 

(одбојка и шах) у Краљеву 

 

16.03.2019. 

Педагошка документација 

Ученици Дома учествовали у такмичењу 

домова ученика региона западне Србије 

(фудбал и стони тенис) у Краљеву 

23.03.2019. Педагошка документација 

Ученици Дома учествовали у такмичењу 

домова ученика региона западне Србије 

(културно-уметничко стваралаштво) у 

Врњачкој Бањи 

 

  

30.03.2019. Педагошка документација 

Домови ученика средњих 

школа Републике Србије 

На Републичкој Домијади у Лесковцу ученици 

Дома такмичили се у драмском приказу 

12-14.04.2019. Педагошка документација 
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   На Републичкој Домијади у Врању ученици 

Дома такмичили се у дисциплини мали 

фудбал  

10.-12.05.2019. Педагошка документација 

Више школе, факултети, Заједнице, ИС Петница 

Пословни факултет Ваљево  

Универзитет  Сингидунум 

За ученике наше школе реализована је Школа 

предузетништва 

22.11.2018. Летопис школе 

За групу ученика четвртог разреда у оквиру 

наставе предузетништва  Др Биљана 

Рабасовић одржала је предавање-Маркетинг у 

пољопривреди, a Владимир Кривошејев  

одржао је предавање-Аграрни туризам 

15.04.2019. Летопис школе 

Факултет здравствених, 

правних и пословних  

студија универзитета 

Сингидунум,  Агрономски 

факултет Чачак, Војна 

академија и Медицински 

факултет Војномедицинске 

академије, Високетехничка 

школа Аранђеловац, Висока 

пословна школа Ваљево, 

Висока технолошка школа 

Нови Сад, Висока 

медицинска и пословно 

технолошка школа Шабац, 

Висока школа струковних 

студија Ужице, 

Технолошко-метарулшки 

факултет Београд, Висока 

школа струковних студија 

Шабац 

 

Презентоване високе школе и факултети у 

циљу професионалног информисања ученика 

завршних разреда 

 

 

 

  

 

 

29.11.2018. 

27.02.2019. 

01.03.2019. 

12.03.2019. 

21.03.2019. 

25.03.2019. 

29.03.2019. 

09.04.2019. 

12.04.2019. 

18.04.2019. 

 

 

 

Летопис школе 

Пољопривредни факултет 

Београд 

Директор школе присуствовао свечаној 

прослави поводм сто година постојања 

Пољопривредног факултета у Земуну 

28.03.2019. Летопис школе 

Школску економију посетили су студенти 

Пољопривредног факултета Београд-одсек 

сточарство 

24.05.2019. Летопис школе 

Ветеринарски факултет 

Београд 

Студенти Ветеринарског факултета Београд 

посетили школску економију 

5.04.2019. Летопис школе 

Заједница пољопривредних 

школа 

Директор школе присуствовао је састанку 

Управног одбора Заједнице пољопривредних 

школа Републике Србије у Александровцу 

21.09.2018. Летопис школе 

Професори наше школе учествовали у раду 

Заједнице пољопривредних школа (области 

пољопривреда, производња и прерада хране) у 

Суботици 

23.11.2018. Летопис школе 

 ИС Петница Заинтересовани ученици присуствовали су 

предавању Деспине Анастасиоу , директорке 

међународне компаније Dow Europe., о развоју 

каријере научника у индустрији,у ИС Петница 

22.10.2018. Летопис школе 

Ученици  наше школе  и професор 

В.Јосиповић присуствовали су  свечаној 

годишњој  конференцији  ИС Петница „Корак 

у науку 2018“ 

29.11.2018. Летопис школе 

Установе културе 

Градска библиотека Реализовано учлањивање ученика, размена 

искустава, пружана стручна помоћ 

Током године Евиденција 

Екипа ученика наше школе учествовала је у 

Квизу из књижевности у организацији 

Ваљевске библиотеке у Бранковини 

18.09.2018. Летопис школе 

 

 

 

 

 

Ученици, станари Дома посетили представу 

„Парче ноћи на Ивановој гајби“ 

01.10.2019. Педагошка документација 

Ученици, станари Дома посетили 

хуманитарни концерт „Acordion fantasy“ и 

изложбу „Моћ биља“  

15.11.2019. Педагошка документација 

https://www.facebook.com/DowEurope/?__tn__=K-R&eid=ARB_llSMOWcIsaF-nxil8s1SP9uWvuonVj29MXIm8-diE8QmuoaT543JDjEVDKz7xlkoAP6X2jZQfdnv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-SJNsoq0OAmci1u02Qb7JeTWcs40z5n8iwiYvN1f7PeBK2DCUsZQEEl4WFVaBjwV8zRzktvBVxqllmbAvHsztSIWFxoi5BF_8HLdJrQ-ej_XDrrCR4PBx11TUdVCyTNs81Rb6oYAwBLZts3OpOkdNL6qGFKen5z-J9IcM4qL1Xs9831iNNGUiGJxG5Hm0VvVSUf6lav5ElENWPtGkUXCp-tDibg
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Центар за културу Ваљево 

 

На великој сцени Центра за културу Ваљево 

приказан је културно-уметнички програм 

којим су се ученици Дома представили на 

сусретима домова ученика средњих школа 

Републике Србије 

22.04.2019. Летопис школе 

Спортски центри 

Установе за физичку 

културу „Валис“ 

Екипе наше школе учествовале су на свим  

спортским манифестацијама и такмичењима 

организованим у нашем граду 

Током године Извештај 

Здравствене установе 

Црвени крст Ваљево, 

Институт за трансфузију 

Београд 

У школи су организоване акције добровољног 

давања крви  

26.10.2018. 

29.03.2019. 

Летопис школе 

Црвени крст, ЈАЗАС У нашој школи  је одржано предавање о 

репродуктивном здрављу младих 

30.11.2018. Летопис школе  

 

 

ЗЦ Ваљево 

Ученици, представници одељења првог и 

другог разреда учествовали су у радионици 

„Превенција алкохолизма код младих“ у Дому 

здравља Ваљево 

25.09.2018. Летопис школе 

Обављени систематски лекарски прегледи 

ученика  

13.03.-

01.04.2019. 

Извештаји са лекарских 

прегледа 

Завод за јавно здравље 

Ваљево 

На шест месеци вршена контрола здравственог 

стања радника који раде у служби исхране; 

Реализовани санитарни прегледи ученика 

Током 

календарске 

2018. и 2019. 

Извештаји 

Одржана трибина за ученике првог разреда у 

свечаној сали наше школе на тему: „Школа ДА 

дрога НЕ“ 

10.01.2019. Летопис школе 

 
Родитељи, наставници и стручни сарадници, у 

свечаној сали наше школе, присуствовали 

предавању на тему превенције наркоманије у 

школама 

18.01.2019. Летопис школе 

„Ин витро лаб“, Шабац У складу са законским прописима и HACCP 

кодексом (уведен од 2011год): 

Једном месечно вршено узорковање и 

контрола припремљених оброка за ученике, 

хигијене прибора и радних површина 

Током 

календарске 

2018. и 2019. 

 

 

Извештаји 

Стоматолошка служба 

Ваљево 

 

Обављени стоматолошки прегледи ученика 

од првог до четвртог разреда 

Током године Картони ученика у школској 

зубној амбуланти 

Медији 

ВТВ Ваљево Телевизијска екипа ВТВ-а снимила је прилог 

о нашој школи 

24.05.2019. Летопис школе 

РТС1 Телевизијска екипа РТС1, за емисију 

„Шареница“ снимила прилог о нашој школи  

 

  

02.07.2019. Летопис школе 

Локална самоуправа 

 

 

 

 

Општина Ваљево 

 

 

-Представници  локалне самоуправе 

присусутвовали прославама у школи: Дан 

школе, Школска слава  

- Учествовали у раду Школског одбора 

-Представници школе присуствовали 

обележавању значајних датума у граду 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Евиденција, Записници, 

Летопис школе 

 

 

Професор В.Петронијевић присуствовала је 

радионици „Популациона едукација-нови 

правци популационе политике“  

 

14.11.2018. 

 

 

 

Летопис школе 

 

 

Ученици, представници образовног профила 

ветеринарски техничар заједно са професором 

М.Богдановић присуствовали предавању о 

генетици 

8.04.2019. Летопис школе 

 

Остале установе и организације 

Центар за социјални рад 

Ваљево 

 

Успостављена континуирана сарадња и  

размена информација  

 

Током године 

 

Педагошка документација 

Центар за породични 

смештај и усвојење 
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Полицијска управа Ваљево 

Ученици наше школе који имају пробну 

возачку дозволу посетили су Националну 

возачку академију у Суботишту НАВАК у 

организацији  МУП Ваљево 

20.12.2018. Летопис школе 

Представници Полицијске управе Ваљево су 

одржали предавање за матуранте наше школе 

у свечаној сали 

13.05.2019. Летопис школе 

Командни центар „Војвода 

Живојин Мишић“ 

Одељењске старешине завршних разреда 

присуствовале су састанку са представницима 

Командног центра Ваљево поводом обуке за 

ученике о безбедности 

13.03.2019. Летопис школе 

Ученици наше школе посетили су Командни 

центар „Војвода Живојин Мишић“ 

14.05.2019. Летопис школе 

Европски парламент младих 

Србије 

У свечаној сали наше школе за ученике 

одржана промоција – Европски парламент 

младих Србије 

28.2.2019. Летопис школе 

Друштво истраживача 

„Владимир Мандић Манда“ 

 

Ученицима првог и другог разреда наше 

школе представљен рад истраживачког 

друштва 

8.10.2018. 

9.10.2018. 

22.03.2019. 

Летопис школе 

Ротари клуб Ваљево Директор школе присуствовао свечаној 

додели награда,  поводом обележавања 90 

година од настанка Ротарија у Србији 

2.03.2019. Летопис школе 

Дневни боравак  за децу са 

сметњама у развоју  

Ученички парламент је био домаћин и 

организатор активности у нашој школи деци 

која бораве у  Дневном бораваку  за децу са 

сметњама у развоју  

15.4.2019. Летопис школе 

Стрељачки клуб “Центар 

плус” Ваљево 

Реализована сарадња поводом пружања 

стручне помоћи у раду секције стрељаштва у 

дому ученика 

Од октобра 

2018. 

Књига евиденција о дневном 

дежурству у Дому 

Туристичка организација 

Ваљево 

Ученици трећег разреда образовног профила 

месар учествовали на 13. Фестивалу дуван 

чварака 

06.10.2018. Летопис школе 

Фабрика „Раух“ 

Коцељева 

Реализована стручна посета ученика трећег и 

четвртог разреда образовног профила 

прехрамбени техничари фабрици „Раух“  

24.04.2019. Летопис школе 

Ветеринарска амбуланта на 

школској економији; 

Ветеринарски центар „ 

Ваљево“ са припадајућим 

амбулантама; 

„Ветеринариа“, „Ана-вет“, 

„Агровет“ у Ваљеву, 

„Дивал“ у Ваљеву и В. 

Каменици, „Пауне“у 

Паунама, „Мионица“ и 

„Мићко“ у Мионици, 

„Здравље вет“ у Радобићу, 

„Марин гај“ у Љигу, 

„Лајковац“ у Лајковцу, 

„Алфа-вет"и „Пет-вет“ у 

Лазаревцу, „Уб“, „Селвет“, 

„Кусуровић“ и „Гетифарм“ 

на Убу, „Алмивет“ у 

Бранковини, „Осечина“ у 

Пецкој. 

 

 

 

 

 

 

Практична настава 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Распоред практичне наставе 

ученика образовног профила 

ветеринарски техничар 

д.о.“Дарови 

природе“Дивци, „Сточар“ 

Уб, месара „Јовановић 1“, 

прерада меса „Јовановић“, 

Месара „Јовановић 2“, 

кланица „Јасеница“, 

„Еуропром“  

Практична настава Током године Распоред практичне наставе 

ученика образовног профила 

месар 

млекара АД „Имлек“ Реализована продаја млека и сарадња 

поводом исхране говеда 

Током године Евиденција 

Центар за вештачко 

осемењавање  из Велике 

Плане 

Реализовано вештачко осемењавање  говеда Током године Евиденција 

„Ин витро лаб“ Шабац Реализована  контрола  здраствене и 

хигијенске исправности млека и јаја за конзум 

Током године- 

месечно 

Евиденција 

Задруга „ЗООН“ 

 

Реализовано матичење говеда Током године Евиденција 
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Институт за сточарство 

Земун 

Реализована сарадња поводом исхране свиња Током године Евиденција 

Институт за лековито биље 

„ др Јосиф Панчић“ 

Ученици образовног профила техничар 

хортикултуре присуствовали су свечаном 

отварању изложбе Института Јосиф Панчић у 

Центру за културу 

15.11.2018. Летопис школе 

Пољопривредна стручна и 

саветодавна служба Ваљево  

У свечаној сали наше школе, за ученике другог 

разреда образовног профила пољопривредни 

техничар, одржано је предавање „Органска 

производња у Колубарском округу“ директора  

Пољопривредне стручне и саветодавне службе 

Свете Марковића и Снежане Јанковић 

21.12.2018. Летопис школе 
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X ОСТАЛИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНОГ РАДА 
 1.ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА  

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Ученици су приложили лекарска уверења приликом уписивања у Дом васпитачи август 2018. документација за упис 

Обављани разговори са родитељима и прикупљени подаци о здравственом стању, 

психофизичком и социјалном развоју, навикама ученика 

одељенске старешине, васпитачи, 

педагошко-психолошка служба 

септембар-

новембар 2018. 

педагошка 

документација 

 Ученици, представници одељења првог и другог разреда учествовали су у радионици 

„Превенција алкохолизма код младих“ у Дому здравља Ваљево 

руководство школе 25.9.2018. летопис 

 

У оквиру обележавања Дана школе организован је спортски турнир за све средње школе 

града Ваљева у фискултурној сали и спортским теренима 

наставници физичког васпитања 28.09.2018. летопис 

Реализована акција добровољног давања крви  руководство, ЦК 

 

26.10.2018. 

29.03.2019. 

летопис 

Ученици четвртог  разреда учествовали у радионици на тему: „Шта све утиче на 

здравље“ 

васпитач: Ј.Илић октобар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему:“Правила понашања 

везана за хигијену у Дому ученика“ 

васпитачи: К.Марковић, 

О.Јовановић 

октобар, новембар 

2018. 

Педагошка 

документација 

У дому, за ученике првог разреда,  одржана вршњачка едукација на тему развијања 

хигијенских навика  

психолог 1.11.2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему:“Здравље уста и зуба“ васпитачи: Н.Милојковић новембар 2018. Педагошка 

документација 

Прва надзорна провера  примене стандарда ISO14001 ,9001 и HCCP руководство школе 28.11.2018. летопис 

 

Ученици трећег  разреда учествовали у радионици на тему: „Страхови“ васпитач: С.Биговић новембар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог  разреда учествовали у радионици на тему: „Пити или не пити, 

како да се одлучим“ 

васпитачи: К.Марковић, 

Н.Милојковић, О.Јовановић 

новембар 2018. 

фебруар, април  

2019. 

Педагошка 

документација 

Ученици, чланови Ученичког парламента обележили Светски дан борбе против ХИВ руководство школе  01.12.2018. летопис 

У свечаној сали наши школе одржано је предавање о значају и предностима вожње 

бицикла у оквиру пројекта „Градови за пешаке“ 

руководство школе 20.12.2018. летопис 

 

Ученици првог разреда присуствовали предавању на тему: „Школа ДА дрога НЕ“ у 

реализацији психолога ДЗ Ваљево, Ж.Пантић 

руководство школе, ПУ Ваљево, 

Завод за јавно здравље Ваљево, 

Центар за социјални рад, Више 

јавно тужилаштво  

10.1.2019. летопис 

 

Родитељи, наставници и стручни сарадници, присуствовали предавању на тему 

превенције наркоманије у школама  

18.1.2019. летопис 
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Ученици, станари Дома учествовали у  акцијама „Тражимо најуреднију собу“  

васпитачи 

29.10.2018. 

23.01.2019. 

27.03.2019. 

22.05.2019. 

Књига евиденција о 

дневном дежурству у 

Дому ученика 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: Пушење и здравље васпитачи: Н.Милојковић, 

К.Марковић 

фебруар, април  

2019. 

Педагошка 

документација 
Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда учествовали у радионици на тему: 

Сачувајмо свет око нас 

васпитачи: С.Биговић, Ј.Илић, 

О.Јовановић 
март 2019. Педагошка 

документација 
Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: Исхрана и здравље васпитачи: О. Јовановић, 

К.Марковић  

март 2019. Педагошка 

документација 
Ученици четвртог разреда учествовали у радионици на тему: Ризичан сексуални однос васпитач: Ј.Илић април  2019. Педагошка 

документација 
 Ученици трећег разреда учествовали у радионици на тему: Поремећај понашања у 

исхрани 

васпитач: С.Биговић април 2019. Педагошка 

документација 
Ученици трећег разреда учествовали у радионици на тему: Управљање стресом и стресним 

ситуацијама 

васпитач: С.Биговић април  2019. Педагошка 

документација 
Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: Спорт је кул васпитачи: О. Јовановић, 

К.Марковић 
април, мај 2019. Педагошка 

документација 

Ученици четвртог разреда учествовали у радионици на тему: Обележавање међународног 

дана спорта 

васпитач: Ј.Илић мај 2019. Педагошка 

документација 
Ученици трећег разреда учествовали у радионици на тему: Пешачењем до здравља васпитачи: С.Биговић, О.Јовановић мај, јун 2019. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: Употреба дрога мења 

живот 

Васпитач: К.Марковић мај 2019. Педагошка 

документација 
Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: Спортски дан васпитач: Н.Милојковић јун 2019. Педагошка 

документација 
Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: Здраве животне навике васпитач: О. Јовановић мај 2019. Педагошка 

документација 
Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: Како рећи не брзој 

храни? 

васпитач: О. Јовановић мај 2019. Педагошка 

документација 
На кросу РТС-а учествовало је 526 ученика наше школе наставници физичког вспитања 10.05.2019. летопис 

Реализовано превентивно-компезацијско вежбање у циљу спречавања и отклањања 

телесних деформитета у оквиру наставе физичког васпитања 

наставници физичког васпитања током године Педагошка 

документација 

Обављан саветодавни рад са ученицима који имају тешкоћа у раду  педагошко-психолошка служба током године Педагошка 

документација ППС 
У складу са законским прописима и HACCP кодексом (уведен од 2011год): 

Једном месечно вршено узорковање и контрола припремљених оброка за ученике, хигијене 

прибора и радних површина 

„Ин витро лаб“, Шабац током календарске 

2018. и 2019. 

 

Извештаји 

На шест месеци вршена контрола здравственог стања радника који раде у служби исхране 

 

Завод за јавно здравље Ваљево током календарске 

2018. и 2019. 

Извештаји 
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2.ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ: 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Ученици првог разреда упознати са Правилима понашања школског кућног реда, Протоколом 

поступања у случају насиља и Програмом заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања 

одељенске старешине 

ученика првих разреда 

септембар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици-станари Дома упознати са Правилником о организацији живота и рада у Дому ученика, 

Правилима кућног реда, Протоколом поступања у случају насиља, Програмом заштите ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

васпитачи свих 

васпитних група 

 

септембар 2018. 

 

Педагошка 

документација 

Родитељи ученика првог разреда на родитељским састанцима упознати са Правилима понашања 

школског кућног реда, Протоколом поступања у случају насиља и Програмом заштите ученика од 

дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања 

 

одељенске старешине 

ученика првих разреда 

 

септембар 2018. 

Записници са 

родитељских 

састанака одељења 

првог разреда 

Родитељи ученика-нових станара Дома  на интервјуима са васпитачима упознати са Правилником о 

организацији живота и рада у Дому ученика, Правилима кућног реда,  Протоколом поступања у 

случају насиља и Програмом заштите ученика од дискриминације,  насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

васпитачи ученика, 

нових станара Дома 

септембар- 

новембар 2018. 

Педагошка 

документација 

Ученици трећег разреда учествовали у радионици „Разноликост као главица лука“ васпитач:С.Биговић септембар 2018. Педагошка 

документација 

Школски полицајац представио своју улогу у школи ученицима првог разреда школски полицајац октобар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог, другог и трећег разреда учествовали у радионици на тему: „Тимски рад“ васпитачи:С.Биговић,  

Н.Милојковић 

октобар, децембар 

2018. 

Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: „Сарадња“ васпитач:К.Марковић октобар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: „Гласине“ васпитач:К.Марковић октобар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему:“Вршњачко насиље“ васпитач: Н.Милојковић октобар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог, другог и трећег разреда учествовали у радионици на тему: „Комуникација, шта је то“ васпитач: Н.Милојковић, 

С.Биговић 

октобар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: „Љутња је...“ васпитачи:О.Јовановић, 

Н.Милојковић  

октобар 2018. 

март 2019. 

Педагошка 

документација 

У дому ученика организован турнир у малом фудбалу васпитач: О.Јовановић новембар2018. Педагошка 

документација 

Први час ученика свих разреда посвећен је обележавању међународног Дана толеранције Ученички парламент, ПП 

служба 

16.11.2018. Летопис школе 
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За ученике, нове станаре Дома одржана вршњачка едукација на тему: „Освајање самосталности“ психолог 29.11.2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: „Комуникација и неспоразуми“ васпитачи:О.Јовановић, 

К.Марковић 

новембар, 

децембар 2018. 

Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: „Језик позитивне акције“ васпитач:К.Марковић новембар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог, другог и трећег разреда учествовали у радионици на тему: „Комуникација без 

препрека“ 

васпитач: Н.Милојковић, 

С.Биговић 

новембар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици трећег разреда учествовали у радионици „Моје сопствено огледало“ васпитач:С.Биговић новембар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици трећег разреда учествовали у радионици „Колико се разумеју дечаци и девојчице„ васпитач:С.Биговић новембар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици четвртог разреда учествовали у радионици на тему:“Желео да су другачији“ васпитач:Ј.Илић новембар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици четвртог разреда учествовали у радионици на тему:“Динамика и исходи сукоба“ васпитач:Ј.Илић новембар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици четвртог разреда учествовали у радионици на тему:“Посредовање“ васпитач:Ј.Илић новембар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: „Извини“ васпитачи:О.Јовановић, 

К.Марковић 

децембар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог,другог разреда и четвртог учествовали у радионици на тему: „Утицај масовних 

медија на младе“ 

васпитачи:О.Јовановић,  

Ј. Илић 

децембар 2018. 

март 2019. 

Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: „Комуникација путем виртуелних 

мрежа“ 

васпитач: Н.Милојковић децембар 2018. Педагошка 

документација 

Ученици првог, другог и четвртог разреда учествовали у радионици на тему:“Драга Савета“ васпитачи,О.Јовановић, 

Ј.Илић 

децембар2018. 

јануар 2019. 

Педагошка 

документација 

Ученици трећег разреда учествовали у радионици на тему: Превенција насиља у младалачким 

везама: Отворених очију 

васпитач: С. Биговић фебруар 2019. Педагошка 

документација 

Ученици трећег разреда учествовали у радионици на тему: Превенција насиља у младалачким 

везама: Моје жеље и границе 

васпитач: С. Биговић март 2019. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: Предрасуде васпитач: К. Марковић март 2019. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: Сагледавање проблема из 

различитих углова 

васпитачи: 

Н.Милојковић, 

О. Јовановић 

март, април 2019. Педагошка 

документација 

Ученици трећег разреда учествовали у радионици на тему: Дискриминација на основу старосног доба васпитач: С. Биговић април 2019. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: Налажење решења васпитач: Н.Милојковић април 2019. Педагошка 

документација 
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Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему: Спорт и насиље васпитач: Н.Милојковић мај 2019. Педагошка 

документација 

Представници Полицијске управе Ваљево су одржали предавање за матуранте наше школе у свечаној 

сали 

ПУ, руководство 13.05.2019. Летопис школе 

Појачан је васпитни рад са ученицима 

-континуирано је праћено понашање ученика на часу 

-праћен је однос учесника насиља на часу и ван наставе уз помоћ дежурног наставника 

-праћено је понашање ученика у Дому 

- обављан саветодавни рад са ученицима који имају проблеме у понашању 

одељенске старешине, 

ППС, васпитачи 

током школске 

године 

Педагошка 

документација 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Примењене су адекватне мере за сузбијање или ублажавање учињеног насиља 

 укључивани су  родитељи у решавање проблема 

остварена је квалитетна сарадња са МУП-ом Ваљево 

- обављан саветодавни рад са ученицима који имају проблеме у понашању 

праћени су ефекти предузетих мера 

 

Тим, директор школе, 

управник дома, ППС, 

одељенске старешине, 

васпитачи и остали 

актери 

 

 

током школске 

године 

 

 

Педагошка 

документација, 

Књига праћења 

 

Поводом једног случаја насиља 3. нивоа остварена сарадња са надлежним институцијама 

 

 

Директор школе јун 2019. Захтеви, закључци, 

записници  

За организовање и праћење планираних активности задужен је Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Координатор Тима, Тања 

Николић, психолог, подноси Наставничком већу извештај о раду два пута годишње: на полугодишту и крају наставне 2018/2019.године. 

 
3.КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Прегледана документација уписа ученика у први разред и донет закључак да је школске 

2018/2019.године уписано око70% ученика по првој и другој жељи, што је значајан 

показатељ мотивације ученика за занимања у Пољопривредној школи. 

педагошко-психолошка 

служба, одељенске 

старешине 

 

септембар 2018. 

документација уписа 

ученика 

 

Нашу школу посетили су ученици Прве основне школе руководство школе 28.9.2018. летопис 

У свечаној сали школе одржан је састанак родитеља и ученика образовног профила 

месар са представницима фирме Еуропром Ваљево у вези договора око реализације 

стручне праксе 

руководство школе 2.10.2018. летопис 

Шкоску економију посетила су деца вртића „Бамби“ руководство школе 4.10.2018. летопис 

Ученицима првог разреда у свечаној сали школе представљен рад истраживачког 

друштва „Владимир Мандић Манда“ 

руководство школе 8.10.2018. 

9.10.2018., 22.03.2019. 

летопис 

На 12.Фестивалу дуван чварака у Ваљеву, екипа ученика Пољопривредне школе са 

домом ученика “Ваљево”  образовног профила месар, освојила је треће место 

руководство школе 6.10.2018. летопис 
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Ученици трећег разреда образовног профила ветеринарски техничари посетили су 

Ергелу Љубичево 

руководство школе 11.10.2018. летопис 

Опленачку бербу посетили су ученици трећег разреда образовног профила 

пољопривредни техничар 

руководство школе 13.10.2018. летопис 

Стручна посета фарми „Стари Тамиш“ четвртог разреда образовног профила 

пољопривредни техничар у оквиру предмета Сточарска производња 

руководство школе 17.10.2018. летопис 

Нашу школу посетили су ученици другог разреда ОШ „Сестре Илић“ руководство школе 18.10.2018. летопис 

Заинтересовани ученици присуствовали су предавању Деспине Анастасиоу, директорке 

међународне компаније Dow Europe., о развоју каријере научника у индустрији,у ИС 

Петница 

руководство школе 22.10.2018. летопис 

У хемијској лабораторији и ветеринарској амбуланти  наше школе одржан је научни дан 

за ученике трећег разреда ОШ „Нада Пурић“ 

руководство школе 1.11.2018. летопис 

Ученици образовног профила техничар хортикултуре присуствовали су свечаном 

отварању изложбе Института Јосиф Панчић у Центру за културу 

руководство школе 15.11.2018. летопис 

За ученике четвртог разреда  реализована је Школа предузетништва на Факултету 

здравствених,правних и пословних  студија универзитета Сингидунум   
руководство школе 22.11.2018. летопис 

У организацији Ученичког парламента одржана је аудиција за талентоване 

ученике 

Наставници који 

подржавају рад Ученичког 

парламента 

29.11.2018. летопис 

Ученици  наше школе  и професор В.Јосиповић присуствовали су  свечаној годишњој  

конференцији  ИС Петница „Корак у науку 2018“ 

руководство школе 29.11.2018. летопис 

У нашој школи реализован је тродневни семинар „Достигнућа младих у Србији“ руководство школе 30.11.2018. летопис 

Ученици образовног профила прехрамбени техничар посетили су Фестивал науке и 

Музеј илузија у Београду 

руководство школе 1.12.2018. летопис 

Ученици четвртог разреда учествовали у радионици на тему: “У свету интересовања“  васпитач: Ј.Илић децембар 2018. Педагошка документација 

Ученици четвртог разреда учествовали у радионици на тему: “У свету вештина и 

способности“  

васпитач: Ј.Илић децембар 2018. Педагошка документација 

У свечаној сали наше школе, за ученике другог разреда образовног профила 

пољопривредни техничар одржано је предавање „Органска производња у Колубарском 

округу“ директора  Пољопривредне стручне и саветодавне службе Свете Марковића и 

Снежане Јанковић 

руководство школе 21.12.2018. летопис 

У циљу професионалног информисања, ученицима завршних разреда презентовани су: 

Факултет здравствених, правних и пословних  студија универзитета 

Сингидунум,  Агрономски факултет Чачак, Високетехничка школа Аранђеловац, Висока 

пословна школа Ваљево, Висока технолошка школа Нови Сад, Висока медицинска и 

руководство школе 29.11.2018. 

27.02.2019. 

12.03.2019. 

 

https://www.facebook.com/DowEurope/?__tn__=K-R&eid=ARB_llSMOWcIsaF-nxil8s1SP9uWvuonVj29MXIm8-diE8QmuoaT543JDjEVDKz7xlkoAP6X2jZQfdnv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-SJNsoq0OAmci1u02Qb7JeTWcs40z5n8iwiYvN1f7PeBK2DCUsZQEEl4WFVaBjwV8zRzktvBVxqllmbAvHsztSIWFxoi5BF_8HLdJrQ-ej_XDrrCR4PBx11TUdVCyTNs81Rb6oYAwBLZts3OpOkdNL6qGFKen5z-J9IcM4qL1Xs9831iNNGUiGJxG5Hm0VvVSUf6lav5ElENWPtGkUXCp-tDibg
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пословно технолошка школа Шабац, Висока школа струковних студија Ужице, 

Технолошко-метарулшки факултет Београд, Висока школа струковних студија Шабац 

21.03.2019., 25.03.2019. 

29.03.2019., 09.04.2019. 

12.04.2019., 18.04.2019. 

Ученици четвртог разреда учествовали у радионици на тему: “Ја за 10 година““  васпитач: Ј.Илић јануар 2019. Педагошка документација 

У свечаној сали наше школе за ученике одржана промоција – Европски парламент 

младих Србије 

руководство школе 28.02.2019. летопис 

Ученици четвртог разреда учествовали у радионици на тему: Сазнајем преко интернета 

куда после средње школе 

васпитач: Ј.Илић фебруар 2019. Педагошка документација 

Ученици четвртог разреда учествовали у радионици на тему: Оријентација ствара јасну 

слику 

васпитач: Ј.Илић фебруар 2019. Педагошка документација 

13 ученика, матураната наше школе са проф.А.Милутиновић били на промоцији Војне 

академије и Медицинског факултета Војномедицинске академије у Техничкој школи у 

Ваљеву 

руководство школе 1.03.2019. летопис 

29 ученика четвртог разреда са проф.СашомАтанасковић били на Дивчибарима на 

бесплатној обуци скијања у организацији Дивчибаре Ski resort 

руководство школе 4.03.2019. летопис 

Ученици трећи разреда образовног профила прехрамбени техничар посетили су Сајам  

привреде западне Србије СПРЕГ 

руководство школе 29.03.2019. летопис 

Ученици четвртог разреда учествовали у радионици на тему: У свету занимања- 

стереотипи о интересовањима и склоностима 

васпитач: Ј.Илић март 2019. Педагошка документација 

Ученици представници образовног профила ветеринарски техничар са проф. 

М.Богдановићем присуствовали предавању у Скупштини града о генетици 

 

руководство школе 08.04.2019.  летопис 

У циљу професионалног информисања наша школа је презентована ученицима осмих 

разреда 7 основних школа из Ваљева (ОШ„Владика Николај Велимировић“, 

ОШ„Милован Глишић“, ОШ“Десанка Максимовић“, ОШ„Нада Пурић“, ОШ „Прва 

основна школа“, ОШ „Андра Савчић“, ОШ“Сестре Илић“) и 11 основних школа из 

околине Ваљева (Става, Мионице, Рајковића, Поћуте, Драчића, Диваца, Лесковица, 

Бранковине, Попучака, Ваљевске Каменице, Пецке) 

руководство школе април-мај 2019. летопис 

За групу ученика четвртог разреда у оквиру наставе предузетништва  Др Биљана 

Рабасовић одржала је предавање на тему Маркетинг у пољопривреди, a Владимир 

Кривошејев  одржао је предавање на тему Аграрни туризам 

руководство школе 15.04.2019.  летопис 

Реализована стручна посета ученика трећег и четвртог разреда образовног профила 

прехрамбени теничар фабрици „Раух“ и Пољопривредној школи са домом ученика 

Шабац 

руководство школе 24.04.2019.  летопис 

Ученици наше школе посетили су Командни центар „Војвода Живојин Мишић“ руководство школе 14.05.2019.  летопис 

Ученици трећег и четвртог разреда посетили Сајам пољопривреде у Новом Саду руководство школе 15.05.2019.  летопис 
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У оквиру пројекта „Интеграција Рома“ у хемијској лабораторије наше школе одржан је 

научни дан за децу предшколског узраста у сарадњи са предшколском установом Хајди 

руководство школе 27.05.2019.  летопис 

Ученици четвртог разреда учествовали у радионици на тему: Доношење одлуке васпитач: Ј.Илић мај 2019. Педагошка документација 

Ученици трећег разреда учествовали у радионици на тему: Циљеви поглед у будућност васпитач: С. Биговић мај 2019. Педагошка документација 
Обављани индивидуални и групни разговори поводом професионалног развоја ученика педагошко-психолошка 

служба 

током школске 

2018/2019. године 

педагошка документација 

За рад на професионалном развоју ученика биле су задужене одељењске старешине и педагошко-психолошка служба. Извештаје о реализацији професионалног 

развоја Наставничком већу на полугодишту и крају наставне 2018/2019.године подносила је психолог Тања Николић. 

 

 
4. РАД СА УЧЕНИЦИМА ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА 

АКТИВНОСТ НАЧИН ДИНАМИКА НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Идентификовани ученици из друштвено 

осетљивих група 

Извршен увид у документацију ученика, 

анкета о социоекономском пореклу 

ученика, разговори  

током септембра –октобра 2018. ППС,одељенске старешине, васпитачи 

Праћена адаптација ученика на школске и 

домске услове живота 

Индивидуални и групни разговори са 

ученицима, сарадња са наставницима и 

васпитачима 

током првог полугодишта ППС,одељенске старешине, васпитачи 

Вођен саветодавни рад са ученицима: 

мере подршке у учењу 

Индивидуални и групни разговори током године ППС 

Успостављена сарадња са надлежним 

институцијама: 

Центар за социјални рад Канцеларија за 

роме  

Контакти, разговори са представницима током године ППС 

Урађен извештај о раду са ученицима из 

друштвено осетљивих група 

израда извештаја 11.07.2019. ППС 
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XI РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
1.РАД ПЕДАГОГА 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.1. Учествовала у изради Годишњег плана рада школе  Август; 

последња  недеља у месецу 

1.2. Учествовала у изради Годишњег плана рада школе Август; 

последња  недеља у месецу 

1.3. Урадила Годишњи план рада педагога. Август; 

последња  недеља у месецу 

1.4. Учествовала  у формирању васпитних група Август 

1.5. Учествовала у избору и конципирању ваннаставних и ваншколских актив.  Август 

1.6. Учествовала у изради планова и програма стручних органа школе. Август 

1.7. Учествовала у изради планова и програма стручног усавршавања запослених,помоћ 

у конципирању евиденције о стручном усавршавању. 

Август 

1.8 Учествовала у изради плана каријерног вођења и саветовања ученика Прва недеља септембра 

1.9. Учествовала у изради плана сарадње школе са породицом. Прва недеља септембра 

1.10. Израђивала  месечне планове рада педагога. Задња недеља у м. 

1.11. Помагала наставницима у изради планова додатне наставе, одељењске заједнице, 

одељењског старешине, секција, екскурзија и посета 

Септембар и тшг 

1.12. Планирала и пратила  реализацију  огледних и угледних часова, иновација Август, током год. 

1.13. Водила рачуна о примени педагошко-психолошких принципа у изради распореда 

часова и смена, подели одељењских старешинства, организовању ваннаставних 

активности. 

Август/ током год. 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

2.1. Систематски пратила и анализирала наставни процес и развој ученика. Током године 

2.2. Пратила организацију образовно-васпитног рада школе, посебно ефеката иновативних 

подухвата и пројеката, као иефикасности нових организационих облика рада. 

Током године 

2.3. Пратила  реализацију циљева и задатака појединих наставних предмета и области. Током године 

2.4. Израда анализа успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима  Нов., јануар,април, јун 

2.5. Учествовала  у процесу самовредновања рада школе. Новембар,децембар 

2.6. Пратила  и вредновала успех ученика у разним ваннаставним активностима Од октобра током г. 

2.7. Пратила  усклађености програмских захтева са узрасним и индивидуалним 

карактеристикама ученика 

Током године 

2.8. Пратила поступке  и ефекте оцењивања ученика Нов,,јануар,мај 

2.9. Пратила корелацију садржаја програма у оквиру једног или више наставних предмета. Током године 

2.10. Пружала помоћ и подршку наставницима у процесу унапређивања оцењивања уч. Током године 

2.11.Пратила узроке  школ. неуспеха ученика. За уч.првог разреда Методе и технике учења новембар, током  г.. 

2.12. Учествовала  у реализацији активности развојног плана школе  Током године 
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА,ОДНОСНО ВАСПИТАЧИМА 

3.1. Конкретизовала и операционализовала циљеве и задатке образовно-васпитног рад и у складу са 

њима одабирање одговарајућих садржаја, облика,метода и средстава образовно-васпитног рада 

Септембар 

3.2. Стално и систематски радила  на педагошко-дидактичко-методичком образовању наставника 

(активна настава, од преношења знања ка учењу) 

Током године 

3.3. Пружала помоћ  у стручном усавршавању наставника  Током године 

3.4. Учествовла  у раду стручних тимова, већа и актива и школи и предузимала мера за унапређивање 

њиховог рада 

Током године 

3.5. Анализирала часова редовне наставе и других облика образовно вапитног рада којима је 

присуствовала и сагледавала њихове дидактичко-методичкезаснованости 

Од октобра 

3.6. Испитивала узроке проблема који се јављају у образовно-васп.раду  Током године 

3.5.Пружала подршку наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка. Координирала израду и у сарадњи са наставником и родитељем, тимско израђивала 

педагошке профиле ученика, учествовала у развијању индивидуалних образовних профила ученика 

Током године 

3.7.Оснаживала наставнике за рад са ученицима изузетних способности кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика(способности, мотивација, стил учења, интересовања, вредности, 

особине личности) и предлагала поступке који доприносе њиховом даљем развоју 

Током године 

3.8.Оснаживала наставнике и васпитаче за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз 

упознавање са карактеристикама тих ученика, развијање флексибилног става према културним 

разликама и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју 

Током године 

3.9. Пружала потребну помоћ одељењским старешинама у квалитетном обављању ове улоге 

(формирање и вођење ученичког колектива; предузимање адекватних мера у случајевима поремећаја 

понашања; испитивање интересовања ученика и њихово укључивање у адекватне ваннастване 

активности; упознавање са психолошко-педаг. карактеристикама уч.; припрема и реализација родит. 

састанака; заштита и унапређивање здравља ученика;каријерно вођење и саветовање ученика) 

Током године 
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3.10. Пружала помоћ наставницима у реализацији огледних часова и примера добре праксе Током године 

3.11. Радила на уједначавању критеријума оцењивања Октобар 

3.12. Пружала помоћ приправницима у процесу увођења у посао Током године 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

4.1. Прикупљала податке о ученицима и сагледавала социјалне и породичне услове Септембар-октобар 

4.2. Израда инструмената потребних за праћење ученика Септембар 

4.3. Идентификовала и радила  на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању Новембар 

4.4. Саветодавно индивидулани и групни рад са ученицима Током године 

4.5.Учествовала у професионалном развоју ученика Од децембра 

4.8. Индивидуални рад са ученицима који су учинили повреду радних и  других обавеза Током године 

4.6. Пружала  подршку ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану Током године 

4.7. Пружала  подршку ученицима из осетљивих друштвених група Током године 

4.8.Идентификовала ученика са изузетним способностима(даровити и талентовани) и пружала 

подршку  за њихов даљи развој 

Током године 

4.9.Идентификовала  ученике  који су направили погрешан избор занимања септембар 

4.10. Матуранти – организација, координација и праћење матурског  испита;  јун 

4.12. Пружала подршку  и помоћ ученицима и уч. организацијама у њиховој тежњи за учешћем 

(партиципацијом) у школском животу и раду 

током године 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА 

5.1. Индивидуални и групни саветодани рад са родитељима Током године 

5.2. Педагошко-психолошко образовање родитеља /општи родитељски састанци,предавања за 

родитеље/ Превентивне акт. -обрада различитих садржаја о ризичним облицима понашања ученика 

Током године 

 

5.3.Сарађивала  са родитељима у циљу обезбеђивања јединственог деловања наученике Током године 

5.4.Пружала подршку  у раду Савета родитеља Током године 

5.5. Пружала подршку   партиципацији у свим сегментима школског живота Током године 

6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  

6.1. Сарађивала са директором и псих. ради утврђивања специф. потреба и мере за побољшање Октобар 

6.2.Размењивала информације о раду тимова Током године 

 6.3.Радила у тиму ради проналажења начина за унапређивање вођења педагошке документације Током године 

6.4.Сарађивала са директором и псих. у циљу јачања компетенцији наст.-организовање семинара Током године 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

7.1. Решавала актуелне васпитно – образовне проблеме кроз рад стручнихоргана Током године 

7.2. Учествовала у раду Наставничког већа, Одељењских већа, Педагошког колегијума Током године 

7.3. Извештавала о резултатима обављених анализа, испитивања и предлагања одговарајућих мера Током године 

7.4. Радила у Тиму за самовредновање, Активу за школ.развојно планирање, Стручном активу за 

развој школ. програма, Тиму за заштиту уч. од насиља, злостављања и занемаривања, Стручном 

Тиму за инклузивно образ., Тиму за стр. усвршавање запослених, Тиму за каријерно вођење  ученика 

 

Током године 

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

8.1. Сарађивала са образовним, здравственим и социјалним институцијама и другим установама које 

доприносе остваривању циља и задатака образов. –васп. рада (Школ. управа, Школ. диспанзер, 

Центар за соц. рад, основне и средње школе, домови ученика, Црвени крст, Тржиште рада, МУП) 

Током године 

 

 

8.2.Сарађивала са канцеларијом за младе Током године 

8.3. Сарађивала са стручним установама које организују семинаре Током године 

8.4.Успостављала сарадњу са локалном заједницом  Током године 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

9.1. Водила евиденцију о свом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу Током године 

9.2. Учествовала у унапређивању школске документације, посебно оне која се односи на планирање и 

праћење реализације плана рада школе; као и документације о стручном усавршавању запослених у 

школи ''досијеи наставника'' 

Током године 

9.3. Водила евиденцију и документацију о сарадњи са ученицима,наставницима и родитељима Током године 

9.4.Припремала се за послове предвиђене гоидшњим планом рада и оперативним плановима рада  Октобар 

9.5. Стручно се усавршавала праћењем стручне литературе, и семинара „Наставник као конструктор 

климе у одељењу“. Радила је у Тиму за прикупљање релевантних информација и података за 

 Израду извештаја о примени Конвенције Савета Европе о  спречавању и борби против насиља над 

женама и насиља у породици. Учествовала у обукама за спољашњег сарадника-саветника при 

ШУ Ваљево за заштиту од насиља.Учешћем у изради примера добре праксе о сарадњи наше 

школе са Институтом „Јосиф Панчић“ презентовала је рад школе на платформи Европске тренинг 

фондације из Торина. 

децембар,јун,  јул, авгудт 

9.6. Учествовала  у организованим облицима размене искуст. и сарадње ашколских педагога и псих. 

(активи, секције, конгреси, Школ. управа, Педаг. друштво Србије, Институт за педа/ истраживања...) 

Током године 

9.7.Пратила  менторски рад  наставника Током године 

На радном месту стручног сарадника – педагога  била је Весна Драгојловић-Весић, педагог. 
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2.РАД ПСИХОЛОГА 
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.1.  Учествовала је у припреми Годишњег плана рада и месечних планова рада психолога  август; 

последња  

недеља у месецу 

1.4.Учествовала је припреми школског програма и самовредновању рада школе током године 

1.2. Пружала је  помоћ васпитачима у планирању и документовању васпитног рада у васпитној 

групи  

током године 

1.3. Учествовала је у планирању превентивних активности које допроносе унапређењу 

здравља, безбедности и заштите права ученика у школи и дому ученика 

август-

септембар, током 

године 

1.4. Планирала је заједничке активности са директором и другим стручним сарадником, 

педагогом 

август-септембар 

1.5. Учествовала је у формирању и структурирању васпитних група  август 

1.6. Учествовала је у избору стручне литературе и дидактичких материјала у школи и дому 

ученика 

током године 

1.7.Припремала је план сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја јун 

1.8.Учесствовала је у планирању и организовању различитих облика сарадње са другим 

институцијама 

током године 

2.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

2.1. Учествовала је у праћењу и вредновању образовно-васпитног и предлагала мере за 

побољшање ефикасности, економичности и успешности установе у задовољавању образовних 

и развојних потреба ученика 

током године 

 2.2.Учествовала је у континуираном праћењу и подстицању адаптације и напредовања ученика 

у развоју и учењу 

током године 

2.3.Спроводила је анализу успеха и владања ученика у Дому ученика на класификационим 

периодима (тромесечја, полугодиште и крај школске године) 

нов, фебруар, 

април, јун 

2.4.Учествовала је у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности и пројеката током године 

2.5.Учествовала је у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада школе јануар, фебруар  

2.6.Пратила је и вредновала примену мера индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана за ученике 

током године 

2.7. Иницирала је  истраживања васпитне праксе које реализује школа и дом ученика (на основу 

анкетних испитивања доносила је закључке о задовољству ученика-станара Дома и њихових 

родитеља, интересовањима ученика за секцијски рад у Дому, појави ризичних облика 

понашања у школи) 

октобар, 

децембар, април, 

мај 

2.8. Учествовала је у изради Годишњег извештаја о раду школе  Јун, јул 

3. РАД СА ВАСПИТАЧИМА И НАСТАВНИЦИМА 

3.1Иницирала је и пружала стручну подршку васпитачима односно наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и инструмената праћења ученика 

током године 

3.2.Пружала је подршку васпитачима и наставницима у планирању и реализацији непосредног 

образовно-васпитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада образовно-

васпитним потребама ученика; избора и примене различитих техника учења; стварања 

подстицајне атмосфере у групи, односно на часу; развијању конструктивне комуникације у 

групи односно одељењу 

током године 

3.3.Пружала је подршку јачању васпитачких и наставничких компетенција у областима: 

комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба, подршка развоју личности ученика, 

подучавање и учење 

током године 

3.4.Пружала је подршку наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка (тимско израђивање педагошког профила ученика, учествовање у 

развијању индивидуалних образовних профила ученика) 

током године 

3.5.Оснаживала је наставнике и васпитачеза рад са ученицима из осетљивих друштвених група 

кроз упознавање са карактеристикама тих ученика, развијање флексибилног става према 

културним разликама и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју 

током године 

3.6.Пружала је подршку васпитачима и наставницима у вођењу васпитних група односно 

ученичког колектива 

током године 

3.7.Пружала је подршку васпитачима и наставницима у раду са родитељима током године 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 4.1. Прикупљала је податке о здравственом стању, психофизичком и социјалном развоју, 

интересовањима и навикама ученика 
током године 

4.2. Учествовала је у праћењу процеса адаптације ученика и пружала подршку у 

превазилажењу тешкоћа 

током године 

4.3. Саветодавни рад је реализован са ученицима који су испољавали тешкоће у прилагођавању 

на домске и школске услове живота и рада, тешкоће у савладавању градива, развојне, 

емоционалне, социјалне тешкоће, проблеме понашања. У току школске године, психолог је 

обавила 158 индивидуалних разговора у оквиру васпитно саветодавног рада са ученицима. 

током године 



 

169 

4.4. Испитивала је индивидуалне карактеристике ученика психолошким мерним 

инструментима и другим инструментима процене 

током године 

4.5. Пружала је подршку и помоћ ученицима из осетљивих друштвених група током године 
4.6. Пружала је подршку ученицима у њиховом професионалном развоју током године 

4.7. Пружала је подршку ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану током године 

4.8.Организовала је и реализовала предавања, трибине и друге активности за ученике из 

области менталног здравља, педагошке, развојне и социјалне психологије 

током године 

4.9.Пружала је подршку раду ученичког парламента  током године 

4.10.Учествовала је у појачаном васпитном раду са ученицима током године 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА/ СТАРАТЕЉИМА 

5.1.Остварила је сарадњу са родитељима/старатељима у циљу прикупљања података о 

ученицима 

током године 

5.2.Обављала је саветодавни рад са родитељима/старатељима ученика који имају тешкоће у 

учењу и понашању 

током године 

5.3. Обављала је саветодавни рад са родитељима/старатељима ученика који имају 

емоционалне и понашајне проблеме 

током године 

5.4. Остварила је сарадњу са родитељима/старатељима ученика, починиоца насиља или 

ученика који трпи насиље 

током године 

5.5.Пружала је подршку јачању родитељских васпитних компетенција током године 
5.6. Учествовала је у реализацији групног родитељског састанка август 

5.7. Информисала је родитеље/старатеље о релевантним информацијама за рад дома ученика и 

подстицала њихову партиципацију Учествовала је у раду Школског одбора и Савета родитеља. 

током године 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, УПРАВНИКОМ ДОМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

6.1.Сарађивала је директором и управником дома на подручју планирања и програмирања 

васпитно-образовног рада 

током године 

6.2.Сарађивала је директором и управником дома  на подручју праћења, организације и 

иновирања васпитно-образовног рада 

6.3.Сарађивала је директором, управником дома и педагогом у организовању трибина, 

радионица, предавања 

током године 

6.4. Сарађивала је са директором, управником дома и педагогом у изради стратешких 

докумената дома ученика и школе, анализи података и припреми извештаја.  

током године 

6.5.  Сарађивала је  са директором,  управником дома и педагогом у оквиру рада различитих 

тимова  Кроз сарадњу са педагогом, првенствено је подстицала рад Тима за за заштиту ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за професионални расзвој  ученика и и Тима за 

инклузивно образовање. 

током године 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

7.1.Учествовала је у раду Наставничког и Педагошког већа, Одељењских већа, стручних актива 

за развојно планирање и развој школског програма, Педагошког колегијума 

током године  

7.2.  Учествовала је у раду разних тимова на нивоу школе (Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тим за инклузивно образовање, Тим за 

самовредновање рада школе, Тим за професионални развој ученика) 

током године 

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

8.1. Сарађивала је са  образовним, здравственим, социјалним институцијама и другим 

установама и организацијама које доприносе остваривању циљева и задатака образовно–

васпитног рада (Школска управа,  Центар за социјални рад, Центар за породични смештај и 

усвојење, Полицијска управа Ваљево, Здравствени центар, Центар за социјални рад, основне и 

средње школе, домови ученика,факултети)  

током године 

8.2. Сарађивала је са локалном заједницом током године 
9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

9.1. Водила је евиденцију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу током године 
9.2.   Водила је евиденцију о извршеним анализама, истраживањима, посећеним активностима  током године 
9.3.Припремала се за рад (послови предвиђени Годишњим планом и месечним оперативним 

плановима рада сихолога) 

 

9.4.Стручно се усавршавала праћењем стручне литературе, похађањем  обуке за примену 

инструмента за самовредновање и процену дигиталних компетенција школе-Селфи и семинара 

„Наставник као конструктор климе у одељењу“. Радила је у Тиму за прикупљање 

релевантних информација и података за 

 Израду извештаја о примени Конвенције Савета Европе о  спречавању и борби против насиља 

над женама и насиља у породици. Учешћем у изради примера добре праксе о сарадњи наше 

школе са Институтом „Јосиф Панчић“ презентовала је рад школе на платформи Европске 

тренинг фондације из Торина. 

током године 

На радном месту стручног сарадника – психолога била је Тања Николић, психолог. 
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3.РАД БИБЛИОТЕКАРА 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАН

И 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-испланирана набавке књижне, некњижне 

грађе и периодичних публикација за 

ученике, наставнике и сараднике  

-припремљен програм  рада библиотечке 

секције 

-уписани  ученици свих разреда 

- ученици упознати са кућним редом 

библиотеке 

-сређени картони ученика 

-успостављена сарадња са градском 

библиотеком 

-припремљен материјал за извођење 

приредбе поводом Дана школе 

-обележен Светски  дана језика 

септембар Записник, 

фотографије, 

огласна табла 

  

- чланови секције упознати са књижним и 

некњижним фондом 

-чланови секције упознати са неговањем 

правилног односа према књизи и 

поштовањем  правилника библиотеке коју 

читалац користи 

-посећен Међународни саајм књига у 

Београду 

октобар Записник, 

фотографије, 

огласна табла, 

фејсбук 

страница 

библиотеке 

  

-испланирана набавке лектире  

-ажурирани евиденционих картона у 

књижној грађи библиотеке. 

-испланирана обрада лектире са 

наставницима српског језика 

-утврђени  приоритета при набавци 

популарних наслова и стручне литературе 

 новембар Записник, 

фотографије, 

огласна табла 

  

-посећена градска библиотека-радионице 

за средњошколце 

-урађена редовна ревизија библиотечког 

фонда 

-урађено сређивање и разврставање књига 

-извршена провера враћања књига у 

првом полугодишту 

-урађена заштита књига у библиотеци 

- обележени  новогодишњих и божићни 

празници 

-уређена огласна табла библиотеке 

децембар   

Записник, 

фотографије, 

огласна табла 

  

-припремљени прилози за прославу 

школске славе Светог Саве 

- набављени каталози издавачких кућа 

-урађен преглед картона ученика 

јануар Записник,фото

графије,огласн

а табла, 

фејсбук 

страница 

  

-урађена презентација културних догађаја 

у нашем граду којима ће присуствовати 

чланови секције, 

-обележавање  дана  матерњег језика 

фебруар Записник,фото

графије,огласн

а табла 

  

- сређени  подаци о књигама  

-урађена набавка нових књига 

-оспособљени ученици за самостално 

коришћење извора знања приликом 

припреме матурског рада 

-успостављено развијање критичког 

односа према изворима знања 

 

 

 март  Записник,фото

графије 
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-урађена анализа рада чланова секције и 

њихов допринос раду библиотеке 

-урађен  преглед књига обрађене лектире 

и контрола корисничких картона у њима. 

-израђен пано и честитке за Ускрс 

април 

 

Записник,фото

графије,огласн

а табла 

  

- одабрана и  урађена набавка књига за 

награде ученицима 

-посећена градска библиотека,књижевно 

вече 

-направљени спискови дужника и провера 

враћања књига ученика завршних разреда 

и матураната 

-прикупљен материјал за израду 

школског Годишњака 

 мај 

 

Записник,фото

графије, 

Школски лист 

Изданак 

  

- урађена повера враћања књига ученика 

I, II и III разреда 

- осмишљен  програма и рада секције ( 

идеје и предлози за следећу школску 

годину ) 

јун 

 

 

Записник,фото

графије,огласн

а табла 

  

У библиотеци у току школске 2018/2019.године године радиле су Весна Марковић, 

професор француског језика и Виолета Петронијевић, професор географије.   
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XII РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ 

 
1. РАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У 

ШКОЛИ 
 

1.2.1. Развој културе учења  

САДРЖАЈ/АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

            ДОКАЗ/НАЧИН 

Реализација инвестиција  у школи – објеката на економији, 

кабинета, учионица, решавање имовинско-правних односа  

током године 

 

документација школе, 

посматрање 

Организовање послова у вези са набавком и опремањем 

школе-набавком нових наставних средстава за теоријски и 

практични рад ученика 

током године 

 

документација школе 

Побољшање материјално-финансијског пословања школе: 

 -набавка нових наставних средстава која омогућавају 

примену ИК технологија у теоретској настави и  нова 

рачунарска опрема за кабинет информатике  

-обезбеђена адекватна интернет мрежа као и лаптоп 

рачунари за потребе дигитализације и вођење е-дневника 

-набављене хемикалије  и лабораторијско посуђе  за 

кабинет хемије 

-набављене књиге за библиотеку и повећан књижни фонд 

у школској библиотеци 

-урађен Пројекат за производњу безвирусног садног 

материјала и добијена дозвола за изградњу објекта за 

производњу безвирусног садног материјала 

-набављена опрема и ситан инвентар (замена венецијанера 

и тапацирање намештаја) за потребе Дома ученика 

-оплемењена ботаничка башта новим врстама лековитог 

биља 

- допуњавање, унос и садња биљака у школском дворишту 

-грађевински радови на школској економији – 

(реконструкција кровних покривача  на школској 

економији – на стаји за говеда, гаража и настрешница) 

-одржавање објеката и школског парка 

-одржавање пољопривредне механизације и опреме на 

школској економији 

-набављен нови  алат и инвентар за радионице за 

практичну наставу,  

-набављена опрема и наставна средства за радионице за 

практичну наставу 

-купљен трактор ZETOR PROXIMA 100 

- омеђене парцеле у Попучкама 

- молерско-фарбарски радови у школским зградама и Дому 

ученика. 

 

 

током године 

 

септембар 2018. 

 

мај 2019. 

 

током године 

 

током године 

 

 

током године, 

децембар 2018., јун 

2019. 

током године 

 

током године 

јесен 2018-мај 2019. 

 

 

током године 

током године 

 

током године 

 

током године 

 

јул 2019. 

мај 2019. 

јул 2019. 

 

 

 

 

документација школе, 

посматрање 

Стручна заступљеност наставе  септембар 2018. досијеи наставника 

Планирање и праћење  стручног усавршавања запослених 

у циљу подстицања  атмосфере учења у којој ученици 

постављају сопствене циљеве учења и прате свој напредак 

током године 

 

развојни план, 

самовредновање 

Спровођење поступака за стицање звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника (2 интерне провере  и 

пријаве за лиценцу – мај 2019.).  

јануар 2019. 

 

 

дневници ментора и 

приправника,  

извештаји, пријаве 

Извршена је обука наставника за коришћење електронског 

дневника  

27.-30.08.2018. летопис 

Професор географије присуствовала је радионици 

„Популациона едукација-нови правци популационе 

политике„ у згради Скупштине града Ваљева  

14.11.2018. извештај, летопис 

Професори су учествовали у раду Заједнице средњих 

школа из области пољопривреда, производња и прерада 

хране, у Суботици 

23.11.2018. летопис 
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Пет наставника (наставник групе предмета прехрамбене 

струке, наставник географије, наставник предузетништва и 

два наставника групе предмета пољопривредне струке) 

учествовали су у тродневном семинару „Достигнућа 

младих у Србији – ученичке компаније“ 

30.11-02.12.2018. летопис 

Одржана је трибина за професоре и родитеље у свечаној 

сали школе „Школа ДА дрога НЕ“- пројекат Завода за 

јавно здравље  

17.01.2019. летопис 

Професор воћарства присуствовао је у Пожаревцу на 

семинару „Квалитет вина и чиниоци који га дефинишу са 

сензориком“  

31.01.- 02.02. 2019. летопис 

Професорке српског језика и књижевности присуствовале 

су семинару на Филолошком факултету у Београду  

01.02.2019. летопис 

Професори ветеринарске групе предметаприсуствовали 

су, у Пожаревцу, на семинару „Безбедност и здравље на 

раду (БЗР) на практичној настави у школи и пракси у 

систему дуалног образовања“ 

(01.-02.02.2019. летопис 

Професори ратарства и управник економије 

присуствовали су у Пожаревцу на семинару „Органска 

пољопривреда у настави-организација практичних вежби 

и практичних задатака“  

(01.-02.02.2019. летопис 

Професор ветеринарске медицине у Пожаревцу 

присуствовао је семинару из ветеринарске медицине 

02.03.2019. летопис 

Одељенске старешине завршних разреда присуствовале 

састанку са представницима Командног центра Ваљево 

поводом обуке за ученике о безбедности 

13.03.2019. летопис 

Организовање једнодневног семинара: „Наставник као 

креатор климе у одељењу“ 

02.и 03.07.2019. списак полазника, 

уговори, сертификати 

Положио сам испит и стекао лиценцу за директора 10.12.2018. уверење 

Стварање услова кроз рад Ученичког парламента да 

ученици партиципирају у демократским процесима и 

доношењу одлука Ученички парламент је у  школској 

2018/2019.године одржао 17  састанка уз подршку 

наставника задужених за рад парламента и 1 састанак са 

руководством школе.  

 

 

током године 

 

 

записници 

План рада Ученичког парламента обухватао је  велики број 

садржаја који доприносе укључивању ученика у рад школе 

и локалне заједнице кроз организацију различитих 

активности.  

Сарадња са школским и стручним институцијама кроз 

организована предавања и трибине 

 

 

 

током године 

 

 

 

записници, извештаји,  

педагошка документација 

Учешће у активностима поводом Дечје недеље  прва недеља октобра 

2018. 

летопис 

У оквиру обележавања Дана школе организован је 

спортски турнир за све средње школе града Ваљева у 

фискултурној сали и спортским теренима  

28.09.2018. летопис 

Ученици су присуствовали  предавању Деспине 

Анастасиоу, директорке међународне компаније Dow 

Europe., о развоју каријере научника у индустрији,у ИС 

Петница  

22.10.2018. летопис 

Професори и ученици наше школе посетили су 

Међународни сајам књига у Београду   

25.01.2019. извештај, летопис 

Женска и мушка екипа наше школе учествовала на 

међуокружном такмичењу у футсалу одржаном у Београду  

20.11.2018. летопис 

У организацији Ученичког парламента одржана је 

аудиција за талентоване ученике  

29.11.2018. летопис 

Ученици у школи и дому обележили Светски дан борбе 

против ХИВ-а, а у свечаној сали представници Црвеног 

крста одржали предавање “Репродуктивно здравље“ 

30.11.2018. летопис 
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Представници Ученичког парламента посетили Основну 

Школу у Ваљевској Лозници и том приликом поделили 

новогодишње пакете свим ученицима; 

27.12.2018. летопис 

Обележавање значајних датума, у чему су имали моју пуну 

подршку, а такође сам их обавештавао о свим питањима од 

интереса за рад установе. 

27.10.2018. летопис 

Оснивање и регистровање школске ђачке задруге 

«Изданак». Одржана је и прва Скупштина ђачке задруге. 

16.01.2019. летопис 

Прво представљање Ученичке задруге „Изданак“ одржано 

је на Сајму земљорадничког задругарства и младих 

домаћина села Србије „Младенци“ у Зрењанину  

22.03.2019. 

 

летопис 

екипа ученика наше школе учествовала је у Квизу из 

књижевности у организацији Ваљевске библиотеке у 

Бранковини 

18.09.2018. извештај 

На изложби приплодних говеда сименталске расе у 

Лајковцу наша школа је изложила најбоља грла и наше 

грло је освојило место пратиље шампиона 

27.09.2018. извештај 

На 13.Фестивалу дуван чварака у Ваљеву, екипа ученика 

наше школе, образовног профила месар, освојила је треће 

место у прављењу шодер чварака  

06.10.2018. извештај 

Ученицима другог и трећег  разреда у свечаној сали школе 

је представљен рад истраживачког друштва „Владимир 

Мандић Манда“  

08.и 09.10.2018. летопис 

У свечаној сали школе одржан је састанак родитеља и 

ученика образовног профила месар са представницима 

фирме Еуропром Ваљево у вези договора око реализације 

стручне праксе  

02.10.2018. летопис 

Ученици трећег разреда образовног профила ветеринарски 

техничари посетили су Ергелу Љубичево  

(11.10.2018. извештај 

Опленачку бербу посетили су ученици трећег разреда 

образовног профила пољопривредни техничар  

13.10.2018. извештај 

Стручна посета фарми „Стари Тамиш“ четврти разред 

образовни профил пољопривредни техничар у оквиру 

предмета Сточарска производња  

17.10.2018. извештај 

Акција добровољног давања крви 26.10.2018; 29.03.2019. списак ученика, извештај 

Учешће у  општинском турниру у малом фудбалу на коме 

је  мушка и женска екипа наше школе освојила прво место 

29.10.2018. летопис 

У хемијској лабораторији и ветеринарској амбуланти  

наше школе одржан је научни дан за ученике трећег 

разреда ОШ „Нада Пурић“  

01.11.2018. летопис 

Ученици образовног профила техничар хортикултуре 

присуствовали су свечаном отварању изложбе Института 

Јосиф Панчић у Центру за културу  

15.11.2018. летопис 

За ученике четвртог разреда  реализована је Школа 

предузетништва на Факултету здравствених,правних и 

пословних  студија универзитета Сингидунум   

22.11.2018. летопис, записник 

У свечаној сали наше школе матурантима се презентовао 

Факултету здравствених,правних и пословних  студија 

универзитета Сингидунум  

29. 11. 2018. летопис 

Ученици  наше школе  и професор присуствовали су  

свечаној годишњој  конференцији  ИС Петница „Корак у 

науку 2018“ 

29. 11. 2018. извештај 

Ученици образовног профила прехрамбени техничар 

посетили су Фестивал науке и Музеј илузија у Београду  

01.12.2018. извештај 

Ученици наше школе који имају пробну возачку дозволу 

посетили су Националну возачку академију у Суботишту 

НАВАК у организацији  МУП Ваљево  

(20.12.2018. летопис 
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У свечаној сали наши школе одржано је предавање о 

значају и предностима вожње бицикла у оквиру пројекта 

„Градови за пешаке“ 

 

20.12.2018. летопис 

За ученике другог разреда образовног профила 

пољопривредни техничар одржано је предавање „Органска 

производња у Колубарском округу“ од стране директора  

Пољопривредне стручне и саветодавне службе Свете 

Марковића и Снежане Јанковић  

21.12.2018. летопис 

Трибина за ученике првог разреда у свечаној сали школе 

„Школа ДА дрога НЕ“- пројекат Завода за јавно здравље  

10.01.2019. летопис 

Учешће ученика усветосавској  атлетској  трци – 5 ученика 

првог и другог разреда са професором физичког васпитања 

27.01.2019. летопис 

Учешће ученика матураната на промоцији Војне и Војно-

медицинске академије  

01.03.2019. летопис 

Бесплатна обука ученика у скијању у организацији 

Divčibare Ski resort 

04.03.2019 летопис 

Учешће на Општинском такмичењу из енглеског језика  16.03.2019. извештај, летопис 

Учешће на међуокружном такмичењу из биологије у 

Шапцу  

(24.03.2019. извештај, летопис 

Учешће на Републичком такмичењу из пољопривредне 

производње, Сомбор  

(29.03.2019. извештај, летопис 

Сајам привреде Западне Србије Спрег  (29.03.2019 извештај, летопис 

Учешће на Републичком такмичењу из прераде хране, 

Лесковац, ветернирске медицине, Смедерево  

05.04.2019. извештај, летопис 

Присуствовање предавању у СО Ваљево о генетици 08.04.2019 летопис 

Међуокружно такмичење из хемије, Републичко 

такмичење из математике, Сурдулица   

13.04.2019. извештај 

У оквиру наставе предузетништва предавања за ученике: 

др Биљана Рабасовић- Маркетинг у пољопривреди и 

Владимир Кривошејев-Аграрни туризам  

15.04.2019. летопис 

Ученички парламент је био домаћин и организатор 

активности деци која бораве у боравку за децу са сметњама 

у развоју; 

15.04.2019 летопис 

Посета ученика прехрамбене струке фабрици „Раух“ 

Коцељева  

24.04.2019. извештај 

На великој сцени Центра за културу приказан је културно 

уметнички програм којим су се ученици Дома представили 

на сусретима домова, ученика средњих школа РС  

22.04.2019. летопис 

Учешће на кросу РТС-а 10.05.2019. извештај 

Представници ПУ Ваљево одржали предавање за 

матуранте школе  

13.05.2019. летопис 

Ученици су посетили комадни центар „ Војвода Живојин 

Мишић“ 

14.05.2019. извештај, летопис 

Сајам пољопривреде Нови Сад 15.05.2019. извештај, летопис 

Учешће у еколошкој акцији уређења споменика Стеван 

Филиповић 

18.05.2019. летопис 

Ђак генерације Мирјана Панић присусутвовала свечаном 

пријему на двору од стране ЊВ Карађорђевића  

21.06.2019. 

 

летопис 

1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

Посебно ангажовање у спровођењу мера за заштиту и 

безбедност ученика 

током године педагошка документација 

Формирање Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

септембар 2018. 

 

педагошка документација, 

записник 

Као члан Тима активно учествовање у реализацији 

превентивних активности у области стварања здравих и 

безбедних услова за учење и развој ученика:  

-упознавање ученика  и родитеља са правилима 

понашања, Протоколом поступања у случају 

насиља,Програмом заштите и Правилником о мерама, 

начину и поступку заштите и безбедности ученика, 

 

 

 

током прве недеље 

септембра 2018. 
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Међународним конвенцијама и уговорима о људским 

правима и правима деце (састанци  ОЗ и родитељски 

састанци 

- представљање Тима и школског полицајца ученицима 

првог разреда 

- израда паноа и презентација на тему ненасиља у 

сарадњи са Ученичким парламентом 

 

Организовање предавања, трибина, радионица,акција:  

-ученици представници одељења првог и другог разреда 

учествовали су у радионици „Превенција алкохолизма код 

младих“ у Дому здравља Ваљево   

-први час у обе смене је посвећен толеранцији   

-промоција-Европски парламент младих Србије 

-организовање  спортских активности:фер плеј турнир, 

спорстке игре по принципу сви побеђују, спортом против 

насиља. 

 

октобар 2018. 

новембар 2018. 

 

05.10.2018. 

 

 

 

25.09.2018. 

 

 

16.11.2018. 

28.02.2019 

 

током године 

 

 

педагошка документација, 

записници, извештаји, 

планови,  

летопис 

Укљученост у случај интервентних активности  јун 2019. записници, закључци, 

решења 

Допринос свим активностима из Плана заштите ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.  

 

током године 

записници, закључци, 

решења 

Анализирана је ситуација у школи и препознати су 

потенцијални ризици, мере заштите као и реаговање када 

се насиље деси. С обзиром на специфичност наше школе у 

смислу практичне наставе анализирани су и ризици 

безбедности ученика на практичној настави на школској 

економији, радионицама у Дому ученика и Привредним 

субјектима  и организацијама локалне заједнице као 

партнерима  у реализацији практичне наставе. 

Информисани су сви органи у школи: Наставничко веће, 

Савет родитеља, Школски одбор, Ученички парламент и 

ученици на састанцима одељењске заједнице и родитељи 

на родитељским састанцима. 

 

 

 

 

током октобра 

2018.године 

 

 

 

 

акциони план записници 

извештаји 

Ради очувања здравља ученика као и предходних година 

велика пажња посвећена обезбеђивању високих 

хигијенских стандарда  у школи , Дому ученика и школској 

економији (тоалети опремљени убрусима и сапунима, 

констатно одржавање хигијене по кабинетима, 

учионицама, ходницима, објектима на школској 

економији, у Дому ученика,праћење  примене  уведених 

стандарда ISO 14001, ISO 9001 и HACCP система: 

           -прва надзорна провера примене стандарда  

 

 

 

 

током године 

 

 

 

28.11.2018. 

 

 

 

извештаји, записници,  

документација 

1.2.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у 

школи 

 

Праћење квалитета образовно-васпитног рада и педагошке 

праксе и  евалуацију рада наставника кроз  Педагошко-

инструктивни увид: редовне теоријске наставе 30 часова, 

допунске и додатне наставе 10  часова, практичне наставе 

8 часова, ваннаставних активности  5  часова , часова 

одељењске заједнице 5 посета, васпитног рада 5 посета, 

односно целокупног образовно-васпитног рада.  

 

 

током године 

 

педагошка документација, 

протоколи за евалуацију, 

извештаји, саветодавни 

разговори 

У сарадњи са стручним сарадницима полазећи од 

стратешких докумената о развоју образовно-васпитног 

рада давање предлога и сугестија да наставнци подстичу 

ученике на учење на часу, стицање функционалних знања, 

да користе савремене методе и технике учења и примењују 

савремене образовне и васпитне технологије. 

 

 

током године 

 

 

 

записници, извештаји 

Посвећивање пажње вананставним активностима ученика 

у смислу подстицања њихове креативности, социјалних 

вештина и здравих стилова живота. 

током године 

 

 

педагошка документација 
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Уважавање мишљења и предлоге наставника на 

Педагошком колегијуму и Наставничком већу где се увек 

разговарало о образовно-васпитном раду у школи. 

током године 

 

записници 

Учешће директора  у платформи  ЕВРОПСКЕ ТРЕНИНГ 

ФОНДАЦИЈЕ из Торина -   примери добре праксе средњих 

школа Републике Србије: Ботаничка башта лековитог 

биља Пољопривредне школе  са домом ученика „Ваљево“. 

јануар 2019. пројекат 

1.2.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном 

процесу 

 

Анализе социо-економског порекла ученика, 

специфичности развојних карактеристика ученика, 

потреба ученика на састанцима Педагошког колегијума и 

седницама Наставничког и Одељењских већа анализирано 

и стварање услова за уважавање свих различитости, 

прихватање и толерисање различитости и омогућавање 

најбољих услова за учење и развој сваког ученика.  

 

на почетку и током 

године 

 

 

анкете, интервјуи,  

записници, извештајо 

На основу иницијалног тестирања знања ученика 

обезбеђивана је примена програма учења који су  

прилагођени претходним знањима и искуствима ученика.  

15. и 22. 09. 2018. тест, анализа-извештај 

Формирање Тима за инклузивно образовање  септембар 2018. решење 

За ученике са препознатим посебним образовним 

потребама израђени су индивидуални образовни планови 

(ИОП2: 2 ученика првог разреда, 2 ученика другог разреда, 

1 ученик трећег разреда  и ИОП 1 3 ученика другог разреда 

 

октобар 2018. 

 

документација ИОП 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика  

Кроз рад стручних органа осигурање квалитета, 

остваривање стандарда постигнућа ученика, унапређивање 

образовно-васпитног рада у смислу подстицања 

наставника да користе различите поступке вредновања и 

самовредновања у функцији даљег учења и  праћења  

постигнућа и напредовања ученика. 

 

током године 

 

записници 

На основу извештаја о постигнућима ученика 

промовисање постигнућа јавним похваљивањем на 

седницама Наставничког већа и Педагошком колегијуму, 

на ученичким огласним таблама, укључивање у пројекте 

ИС Петница  

 

током године 

 

записници, извештаји 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ   

2.1. Планирање рада установе  

Планирање рада за текућу школску годину - прикупљање 

података и консултације са колегама, педагошко-

психолошком службом школе, представницима стручних 

већа, координаторима тимова и осталим наставницима за 

израду Годишњег плана рада школе за текућу школску 

годину. 

 

септембар 2018. 

 

педагошка документација 

Израда Извештаја о раду школе за школску 

2017/2018.годину, Годишњег плана рада школе за 

школску 2018/2019.годину, Анекса 2  Школском 

програму и Анекса 1 Годишњем плану рада за ову 

школску годину,  плана самовредновања рада школе, 

планова и програма сарадње школе са родитељима, 

подели одељењских старешинства. 

 

септембар , децембар 

2018. 

 

педагошка документација 

Прерасподела часова на наставнике,  припреме за 

организовање екскурзија, других  ваннаставних 

активности и  такмичења ученика.  

септембар 2018. педагошка документација 

Праћење примене уведених стандарда ISO 14001, ISO 9001 

и HACCP система на школској економији и у Дому 

ученика. 

током године 

 

записници 

Израда плана рада директора школе, као и личног плана 

стручног усавршавања и професионалног развоја.  

септембар 2018. планови 

Презентовање Извештаја о раду школе за школску 

2017/2018., Извештаја о раду директора за школску 

03.-14. септембра 2018.  

записници 
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2017/2018.,  Годишњег плана рада школе за школску 

2018/2019. и Анекса1 Школском програму и Анекса 1 

Годишњем плану рада школе за школску 2017./2018. на 

Наставничком већу, Савету родитеља, Ученичком 

парламенту и доношење докумената на Шк. одбору 

 

 

 

новембар,децембар 

2018. 

 

2.2. Организација установе  

Урађени су  месечни календара свих школских активности 

(подела задужења  у обављању образовно васпитног 

процеса током школске  2018/2019., израда 

четрдесеточасовне радне недеље- годишња задужења; 

подела одељењских  старешинстава) 

септембар 2018. месечни календари 

Образовање  стручних тела и тимова и учествовање и 

праћење њиховог  рада: Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, односно Тим за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања; Тим за професионални развој запослених;  

Тим за инклузивно образовање; Тим за самовредновање 

рада школе; Стручни Актив за развојно планирање, 

Стручни Актив за развој школског програма, Стручни тим 

за каријерно вођење и саветовање ученика, Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој установе; Тим за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва  

 

 

 

 

 

септембар 2018. 

 

 

 

 

 

решења 

Решавање одређених васпитно-образовних проблема и 

унапређење и усклађивање рада стручних органа и њихове 

ефикасне координације кроз учествовање у раду и праћење 

рада стручних тела и Тимова.  

 

током године 

 

 

записници 

У области Праћења и вредновања образовно-васпитног 

рада  кроз рад стручних органа активности су биле 

усмерене на  осигурање квалитета, самовредновању, 

остваривању стандарда постигнућа, унапређивању 

образовно-васпитног рада,остваривању развојног плана 

установе и обезбеђивању функционисања свих радних 

процеса у школи.  

 

током године 

 

записници 

Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа (15 

седница) и присуствовање раду Одељењских већа(10 

седница) на којима је систематски праћен  и анализиран 

наставни процес и сва питања од интереса за рад установе: 

анализе успеха и дисциплине ученика на 

тромесечјима,полугодишту и крају наставне и школске 

2018/2019.године,мере за побољшање успеха 

(интензивирање допунске наставе, мотивација ученика 

применом метода активне наставе, примена мера подршке 

у наставном процесу, учење на часу, инклузивно 

образовање), праћење  поступака и ефеката оцењивања, 

ефекти допунске и додатне наставе. Одлучивано је о 

правима (кроз Ученички парламент), обавезама и 

одговорностима ученика. На седници Наставничког већа 

директор је упознао чланове већа са Извештајем о свом 

раду (записник са седнице Наставничког већа). 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

записници 

Сазивање и руковођење радом Педагошког колегијума (3 

састанка) и Педагошког већа (15 седница) на којима се 

пратио рад свих образовних профила и пратио васпитни 

процес у Дому ученика. Све одлуке Педагошког већа су се 

углавном односиле на унапређивање васпитног рада, 

услова за живот и рад ученика у дому, подстицање социо-

емоционалног развоја личности, проблемима адаптације и 

организовањем слободног времена ученика.   

 

током године 

 

 

записници 

Активно учествовање у раду стручног актива за развојно 

планирање и развој школског програма. 

током године записници 
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2.3. Контрола рада установе  

Директор је организовао  и оперативно спроводио уз 

примену различитих метода контролу рада установе и то 

на основу извештавања и анализе реализације  плана 

школског учења, анализе успеха, владања и изостанака 

ученика, анализе реализације Годишњег плана рада 

школе за ову школску годину, анализе акционих планова 

школских тимова и актива, анализе педагошке 

документације и евиденције у школи и Дому ученика, 

саветодавног рада са наставницима након посећеног 

облика образовно-васпитног рада, анализе организације и 

резултата практичне наставе ученика на школској 

економији и ученичким радионицама као и у целини.  

 

 

 

током године 

 

 

 

записници, извештаји 

На основу анализа на стручним органима предлагане су и 

реализоване мере за побољшање. 

током године записници 

Урађени су извештаји за Школски одбор, Школску управу, 

Просветну инспекцију, Савет родитеља.  

током године извештаји 

2.4. Управљање информационим системом установе  

Перманентно, правовремено и тачно информисање 

запослених и органа управљања о животу и раду школе, 

Дома ученика и школске економије.  

током године записници 

Подношење извештаја и давање информације запосленима 

на седницама Наставничког већа, састанцима Школског 

одбора, путем огласне табле. 

током године записници, огласна табла 

Подаци су се под надзором директора  редовно и на време 

уносили у  информациони систем Доситеј. 

током године документација 

Мотивисање запослених, кроз саветодавне разговоре и на 

седницама Наставничког већа давањем информација о 

значају савремених технологија у настави и учењу,  да 

користе савремене информационо-комуникационе 

технологие као подршку процесу учења и да се даље 

усавршавају за рад на рачунару  

 

током године 

 

записници 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи  

Редован процес самовредновања , остварености стандарда 

у области Постигнућа ученика, у коме су учествовали сви 

запослени реализујући задатке постављене од Тима за 

самовредновање   

 

током године 

 

записници 

Постављени су циљеви, прекретнице и критеријуми који 

ће бити коришћени приликом процеса побољшања и који 

ће бити уграђени у План за унапређивање квалитета рада. 

током године план 

На основу анализе успешности ученика на 

завршним/матурским испитима и корелације  општег 

успеха у свим разредима и успеха на 

завршном/матурском испиту закључено је да нема 

значајнијих одступања у успеху. Отуда је и ранијих 

година утврђена динамика, начин и методе припремне 

наставе за завршне/матурске испите ученика. 

 

током године 

 

анализа, педагошка 

документација 

Просветни инспектпор је обавила редовни инспекцијски 

надзор школе 

09.04.2019. записник 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ  

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених  

Исказане су потребе за  запосленима у школи. Ове 

школске године потребе су се јавиле за 14 наставника са 

пуним радним временом и 10 наставника са непуним 

радним временом. Потребе су исказане благовремено у 

складу са законом и школска година је почела са стручно 

заступљеном наставом.   

 

август 2018. 

 

план 

Законски је спроведн  поступак пријема у радни однос. август 2018. конкурсна документација 

Почело је увођење у посао 2 наставника и продужење 

увођења у посао за 2 наставника. 

септембар 2018. решења, документација 
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Благовремено су  спроведене све мере,директор је  

решењем  одредио менторе, секретар и директор су  

упознали  новозапослене у законске акте. 

септембар-октобар 

2018. 

 

решења 

3.2. Професионални развој запослених  

У погледу професионалног развоја запослених обезбеђено 

је  довољно средстава и услова за различите облике 

стручног усавршавања из личног плана проф. развоја 

запослених и на тај начин се подржава  континуирани 

проф. развој заснован на високим проф. стандардима.  

 

 

током године 

 

 

документација 

Организован једноднвени семинар за све наставнике и 

васпитаче „Наставник као креатор климе у одељењу“   

02. и 03.07.2019. летпис, списак полазника,  

сертификати 

3.3. Унапређивање међуљудских односа  

Радећи континуирано на развијању материјалних и 

људских ресурса, верујући у запослене и тежећи  ка 

највишим образовно-васпитним  стандардима преко 

стручних органа школе (Педагошког колегијема, 

Одељењских већа, Наставничког већа, Стручних већа и 

Тимова) директор развија  професионалну сарадњу и 

тимски рад.  Труди се за стварање толерантне радне 

атмосфере и сарадње међу колегама. То показује и личним 

примером у односу са сарадницима и колегама. 

 

током године 

 

 

записници 

Резулатати самовредновања  руковођења су показали да са 

запосленима директор комуницира јасно и конструктивно. 

током године анкете, интервјуи 

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених  

У потпуности је реализовао план инструктивног увида 

директора у различите облике образовно-васпитног рада.  

током године протоколи евалуације 

После сваке посете у разговору са колегама директор је  

истицао и похвалио све оно што је било добро у раду.  

током године протоколи 

евалуације,белешке 

Директор је  користио и материјална месечна награђивања 

колега за квалитетан рад или повећан обим посла, 

доносећи решења у складу са законом и општим правним 

актима. 

током године  

решења 

4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима  

Индивидуални и групни разговори са родитељима ученика 

због проблема у понашању и непоштовању правила 

школског кућног реда.(5 групних и 20 индивидуалних  

разговора.).   

 

током године 

 

евиденција 

Индивидуални  разговори  са  родитељима ученика који 

наставу прате по ИОП-у (2 разговора). 

током године евиденција 

Контакти   и сарадња  са родитељима у  вођењу васпитно-

дисциплинских поступака ( 20 поступака) и доношење 

решења којима је директор обавештавао родитеље о 

изреченим васпитно-дисциплинским мерама. 

током године закључци, решења 

Учествовање у реализацији плана сарадње са породицом у 

смислу подршке раду одељењских старешина уз 

повремено активно учешће у размени информација о 

адаптацији ученика, резултатима учења, понашању 

ученика, вананставним активностима и ваншколском 

ангажовању. 

током године записник, размена 

информација 

Организовање родитељских састанака: на почетку 

школске године , за прво тромесечје, поводом  упознавања 

родитеља са новим Законом о основама система 

образовања и васпитања, посебно са њиховим правима, 

дужностима и обавезама, за крај првог полугодиште , за 

треће тромесечје, за крај наставне године  

 

 

 

током године 

 

 

 

 

записници са 

род.састанака 
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Савет родитеља у току школске 2018/2019.године је 

одржао 4 састанка. Директор је присуствовао састанцима 

Савета родитеља и давао допринос за осигурање квалитета 

и унапређивање образовно-васпитног рада разматрањем 

свих питања од интереса за рад установе:  анализа успеха 

и владања ученика на тромесечјима, полугодишту, краку 

године и мере за њихово побољшање, доношење одлуке о 

ученичком динару за ученике првог разреда, однос 

ученика према школској имовини и школским обавезама, 

безбедност и заштита ученика, каријерни развој ученика, 

укључивање родитеља у рад тимова и стручних актива у 

школи (Тим за самовредновање рада школе, Актив за 

школско развојно планирање, Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика), 

разматрање предлога програма образовања и васпитања, 

развојног плана, годишњег плана рада.  

Ставови  Савета родитеља упућени директору школе 

односили су се на мишљења да образовно-васпитни рад у 

школи задовољава потребе и интересовања ученика. 

Посебно се издвајају мишљења чланова Савета родитеља 

да је школа безбедна за ученике, да даје подршку 

ученицима и подстиче њихова постигнућа. 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

записници 

Упознавање  Савета  родитеља са извештајем о раду 

директора (записник са састанка Савета родитеља). 

11.09.2019. записници 

Учешће родитеља у културним и другим активностима 

школе  

Дан школе 01. 10.2018. 

школска  слава св. 

Сава 27. јануар 2019. 

год. 

састанци ШО 

 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у 

установи 

 

Присуствовање  и учествовање у раду на седницама 

Школског одбора (10 седница) 

током године записник 

 За сваки календарски месец директор је  подносио 

Школском одбору извештај о активностима у школи, Дому 

ученика и школској економији, који су усвајани од стране 

Школског одбора.  

У погледу финансијског пословања школе централно 

место заузимају Усвајање Извештаја о финансијском 

пословању школе у 2018. години, доношење финансијског 

плана за 2019. годину, усвајање извештаја о спроведеним 

јавним набавкама у 2018 години и доношење План јавних 

набавки добара, радова и услуга и набавки на које се Закон 

о јавним набавкама не примењује за 2019 годину, улагања 

у инфраструктуру. 

Поред тога Школски одбор је  

• Д о н е о   

• Годишњи план рада Пољопривредне школе са 

домом ученика „Ваљево“ за школску 2018/2019. 

годину 

• Измене и допуне Статута  

• Правилник о организацији живота и рада у Дому 

ученика  

• Правила кућног реда у Дому ученика  

• Правилника о васпитно-дисциплинској 

одговорности ученика  

• Одлуку о награђивању ђака генерације и ученике 

који су на републичком такмичењу из наставних 

предмета освојили прво, друго и треће место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документација, 

записници, 

извештаји 



 

182 

• Одлуку о организовању републичког такмичења 

из области ветеринарске медицине ученика 

средњих стручних школа подручја рада 

пољопривреда, производња и прерада хране у 

сарадњи са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја; 

• Одлуку о плану уписа у први разред школске 

2019/2020. године редовних ученика  и плану        

            уписа ванредних ученика на доквалификацију и 

преквалификацију 

• Одлуку о упућивању надарених ученика на 

едукације у научне институције и установе 

• Одлуку о запосленима за чијим радом је 

делимично или у потпуности престала потреба за 

шк.2019/2020.г. 

• Одлуку о упражњеним радним местима за шк. 

2019/2020. годину 

• Анекс бр. 2 Школском програму 

(шк.2016/2017.г.-шк.2019/2020.г.) – области:  

1. Дискриминаторно понашање и вређање угледа, 

части или достојанства личности“ 

            2. „Oбуке ученика завршних разреда за стицање 

знања и вештине за потребе одбране                        

                земље у условима ванредног и ратног стања“ 

• Анекс бр.1. Годишњем плану рада за шк. 

2018/2019.годину – области: 

1.активности у оквиру плана заштите од насиља, 

злостасвљања и занемаривања у односу на 

дискриминативно понашање и вређање угледа, 

части и достојанства личности; 

2.теме са садржајем обуке ученика завршних 

разреда за стицање знања и вештине за потребе 

одбране земље у условима ванредног и ратног 

стања. 

• Одлуку о спровођењу пописа, имовине и обавеза 

школе са стањем на дан 31.12.2018.г. 

• Одлуку о оснивању ученичке задруге 

• Одлуку о називу ученичке задруге „ИЗДАНАК“ 

• Одлуку о именовању Милана Гајића за првог 

директора ученичке задруге ИЗДАНАК 

 

• У с в о ј и о  

- извештај о раду Школе за школску 2017/2018. 

годину,  

- годишњи и полугодишњи извештај о раду 

директора школе, 

- извештаје о успеху и дисциплини ученика на 

крају сваког класификационог периода у 

школској 2018/2019. години,  

- годишњи извештај о спровођењу Плана мера 

за отклањање или ублажавање   

                  неравномерне заступљености полова у 

Пољопривредној школи са домом     

                  ученика «Ваљево» у 2018 години 

           -      превенцију насиља, посебне ризике и мере 

заштите, као и реаговање у случају да се   

                  насиље деси у Пољопривредној школи са 

домом ученика „Ваљево“ у Ваљеву 

 

• д а о    с а г л а с н о с т    н а 
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• Правилник о организацији и систематизацији 

послова и радних задатака у Пољопривредној 

школи са домом ученика „Ваљево“ 

• административни пренос земљишта на Град 

Ваљево катастарских парцела број: 1977/3, 

1977/4, 1979/2, 1980/3, 1980/1 и 1981/2 све у КО 

Ваљево укупне површине 0.63.06. хектара, а ради 

изградње улице кроз привредну зону „кружни 

ток“ са јужном обилазницом чији је јавни 

интерес за административни пренос утврђен 

решењем Владе Републике Србије број: 465-

934/2018 од 31.01.2018. године; 

• Одлуку Савета родитеља о висини ђачког динара 

за школску 2019/2020. годину 

• Програм свечане прославе Дана Школе, школске 

славе, Св.Саве, прославе матурске вечери;  

• именовао 

Комисију за бодовање запослених за чијим радом 

је делимично или у потпуности престала потреба 

за школску 2019/2020. годину 

 

• дао Овлашћење директору школе да  

• закључи споразум са градом Ваљево о новчаној 

накнади  за непокретности које су предмет  

административног преноса непокретности – 

земљишта; 

• изврши набавку приступачног пољопривредног 

земљишта за практичну обуку ученика у 

непосредној близини постојећег земљишног 

фонда чији је Школа корисник по прибављеној 

новчаној надокнади од града Ваљева за 

административни пренос непокретности. 

На основу записника са састанака репрезентативног 

синдиката може се закључити да је омогућен њихов рад у 

складу са Посебним колетивним уговором и законом. 

током  године  

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом  
4.4. Сарадња са широм заједницом 

 

Остварена одлична сарадња директора са  привредним, 

ванпривредним и друштвеним организацијама у граду, 

округу и шире, затим са надлежним министарствима, 

Школском управом, факултетима, институтима и 

установама у Републици Србији и школама ван наше 

земље у циљу подизања квалитета рада. 

На почетку школске 

2018/2019. године 

летопис, дописи, 

извештаји 

Састанак Управног одбора Заједнице пољопривредних 

школа Републике Србије у Александровцу  

21.09.2018. летопис 

Сајам зимнице у Коцељеви  28.09.2018. летопис 

свечај додела награда поводом обележавања настанка 

Ротари клуба у Србији – донација у области 

предузетништва, 6 рачунара  

02.03.2019. летопис 

свечана прослава поводом 100 година постојања 

Пољопривредног факултета у Земуну  

28.03.2019. летопис 

Са циљем промовисања рада школе успоставио сам 

сарадњу са релевентним институцијама и организовао  

учешће ученика  на различитим манифестацијама, 

конкурсима и изложбама. Ученици наше школе су 

укључени у семинаре у ИС Петница и факултета 

Сингидунум. 

 

током године 

летопис, извештаји,  

документација 

У циљу професионалног развоја ученика и даљег 

промовисања школе школу су посетили ученици осмог 

разреда свих градских основних школа, као и сеоских 

од марта до јуна 

2018.године(датуми 

посета у летопису) 

 

 

 

 

летопис 
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школа: Мионица, Ставе, Ваљевска Каменица, Драчић, 

Поћута, Бранковина, Лесковице. деца из дечјег вртића 

-студенти Ветеринарског факултета Београд  

-студенти Пољопривредног факултета – одсек сточарство  

-у оквиру пројекта „ Интеграција Рома“ у хемијској 

лабораторији наше школе одржан научни дан за децу 

предшколског узраста 

 

 

 

05.04.2019. 

24.05.2019. 

 

27.05.2019. 

Директор је наставио  сарадњу са установама из 

различитих области: Полицијском управом Ваљево, 

Здравственим центром Ваљево, Црвеним крстом, сектором  

за ванредне ситуације Ваљево, Друштвом истраживача 

„Владимир Мандић Манда“, основним и средњим 

школама, са факултетом „Сингидунум“, ВИПОС-ом, ИС 

Петницом, Домом омладине и Центром за културу, 

Спортским центром, Друштвом за церебралну парализу, 

Ваљевском пиваром, фармом „Стари Тамиш“, млекаром 

„Спаосјевић“ и пекаром „Артос“ Бајина Башта кроз 

садржаје и активности дате у делу Руковођење васпитно-

образовним процесом у школи – Развој културе учења. 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

летопис, извештаји 

Из остварене сарадње проистекле су посете нашој 

школи.  

-школу је посетио  Џон Галагер, тим лидер Пројекта 

руралног и регионалног развоја у Републици Србији  

-гост на штанду наше школе на 13.Фестивалу дуван 

чварака у Ваљеву био је Бранислав Недимовић, министар 

пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

-представници пројекта за сарадњу са Финском-

председник удружења средњих школа Финске Јармо 

Матинтало и сарадник са послодавцима Финске Мак 

Хогстром 

-Факултет здравствених,правних и пословних  студија 

универзитета Сингидунум   

-Агрономски факултет Чачак 

-Високо-техничка школа Аранђеловац  

-Високо-пословна школа Ваљево 

-Висока-технолошка школа Нови Сад 

-Високо-медицинска и Пословно технолошка школа 

Шабац -Друштво истараживача Ваљево  

-Висока школа струковних студија Ужице  

-Технолошко-металуршки факултет Београд 

 

 

           28.09.2018. 

 

           23.05.2019. 

 

 

29.11.2018. 

 

 

27.02.2019. 

 

12.03.2019. 

21.03.2019. 

25.03.2019. 

29.03.2019. 

22.03.2019. 

09.04.2019. 

10.04.2019. 

12.04.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

летопис 

У СО Ваљево састанаку са помоћником министра 

пољопривреде  

08.02.2019. 

 

летопис 

Рад у Активу директора и управника домова,Ужице 06.02.2019. летпис 

Презентација школе на манифестацији „Сремушијада“, 

Таор  

11.05.2019. 

 

летопис 

Остварена одлична сарадња са Школском управом Ваљево 

кроз активности за побољшање квалитета рада школе.  

током године документација, дописи 

Директор је члан радне подгрупе за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у 

школској 2018/2019. на нивоу Школске управе Ваљево. 

током године летопис 

Успешно је  реализовано распоређивање радника за чијим 

радом је делимично престала потреба, као и давање 

сагласности за пријем нових радника 

септембар и током 

године 

сасгласности, решења 

Наша школа је била домаћин Актива директора средњих 

школа Мачванско-колубарског округа – план уписа  

06.02.2019. летопис 

Директор је учествовао у раду Управног одбора  и  

Заједнице пољопривредних школа Србије.   

током године летопис 

Директор је председавао радом  Актива директора 

средњих школа Ваљева. 

током године летопис 
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5.ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 

УСТАНОВЕ 

 

5.1. Управљање финансијским ресурсима  

Учестовање у изради финан. плана и плана јавних 

набавки..  

током године планови 

Рационално коришћење средстава Министарства, локалне 

самоуправе и сопствених средстава. 

током године фин.план 

Издавање благовр. и тачних налога за плаћања и наплате током године налози 

Контролисање извршења буџета у складу са 

расположивим и планираним средствима. 

током године  

5.2. Управљање  материјалним  ресурсима  

Као и предходних година за потребе  практичне обуке ученика на 

школској економији  и радионицама, уложени су велики напори 

да се створе услови и остваре одређена финансијска средства за 

нормално функционисање практичне наставе-производње, уз 

стално побољшање квалитета практичне наставе кроз набавку 

нових наставних средстава, опреме и стварања што бољих услова 

за учење. 

 

 

током године 

 

 

документација, ресурси 

У области Праћења и вредновања образовно-васпитног 

рада директор је посебно допринео развоју и 

побољшавању услова рада, односно ресурса бавећи се 

реализацијом инвестиција  у школи – објеката на 

економији, кабинета, учионица, решавањем имовинско-

правних односа. Организовао је послове у вези са набавком 

и опремањем школе-набавком нових наставних средстава 

за теоријски и практични рад ученика и бавио се 

побољшањем материјално-финансијског пословања 

школе.  

 

 

током године 

документација, решења 

Реализацијом инвестиција  у школи – као организатор, 

носилац идеја и обезбеђивањем  финансијских средстава 

директор је заједно са својим сарадницима реализовао 

следеће инвенстиције: 

-набавка нових наставних средстава која омогућавају 

примену ИК технологија у теоретској настави и  нова 

рачунарска опрема за кабинет информатике  

-обезбеђена адекватна интернет мрежа као и лаптоп 

рачунари за потребе дигитализације и вођење е-дневника 

-набављене хемикалије  и лабораторијско посуђе  за 

кабинет хемије 

-набављене књиге за библиотеку и повећан књижни фонд 

у школској библиотеци 

-урађен Пројекат за производњу безвирусног садног 

материјала и добијена дозвола за изградњу објекта за 

производњу безвирусног садног материјала 

-набављена опрема и ситан инвентар (замена венецијанера 

и тапацирање намештаја) за потребе Дома ученика 

-оплемењена ботаничка башта новим врстама лековитог 

биља 

- допуњавање, унос и садња биљака у школском дворишту 

-грађевински радови на школској економији – 

(реконструкција кровних покривача  на школској 

економији – на стаји за говеда, гаража и настрешница) 

-одржавање објеката и школског парка 

-одржавање пољопривредне механизације и опреме на 

школској економији 

-набављен нови  алат и инвентар за радионице за 

практичну наставу,  

-набављена опрема и наставна средства за радионице за 

практичну наставу 

-купљен трактор ZETOR PROXIMA 100 

- омеђене парцеле у Попучкама 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

документација, ресурси 
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- молерско-фарбарски радови у школским зградама и Дому 

ученика. 

5.3. Управљање административним процесима  

Вођење потребне и прописане документације и процедура 

и старање о поштовању и примени процедура рада 

установе.  

током године документација 

Обезбеђивање ажурности и тачности администартивне 

документације и њено законски прописано архивирање 

(доказ документација школе – планови, програми, 

правилници и подзаконска акта, записници, пројекти, 

извештаји ...). 

 

током године 

 

документација 

Уредно подношење месечних Извештаја о раду у школи, 

Доми  и економији Школском одбору и члановима  

Наставничког већа. 

током године извештаји, записници 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ  

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа  

Праћење  измена закона и подзаконских аката у области 

образовања, радних односа, финансија и управног 

поступка: Закон о основама система образовања и 

васпитања, Закон о средњој школи.   

 

током године 

 

правилници, пословници 

Руковођење установом у складу са законским актима 

ослањајући се на стратешка документа који се односе на 

образовање и правце развоја образовања у Републици 

Србији: Стратегија развоја образовања у Републици 

Србији до 2020.године, Акциони план за спровођење 

Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 

2020. године, Закон о основама система образовања и 

васпитања, Закон о уџбеницима, Закон о средњем 

образовању и васпитању, Закон о дуалном образовању, 

Закон о ученичком и студентском стандарду, Правилник о 

оцењивању ученика у средњем образовању и 

васпитању,Наставни планови и програми за основно и 

средње образовање, Правилници који се односе на додатну 

образовну, здравствену и социјалну подршку деци, као и 

на усавршавање наставника и стручних сарадника који 

раде са њима, Правилник о вредновању квалитета рада 

установа,  Индикатори за праћење стања у образовању и 

васпитању,  Стандарди утврђени од стране Националног 

просветног савета о постигнућима ученика, 

компетенцијама за професију наставника, као и квалитету 

уџбеника и рада установа у области предшколског, 

основног и средњег образовања, Правилник о сталном 

стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника, Правилник о дозволи за 

рад наставника, васпитача и стручних сарадника, 

Правилник о стандардима компетенција директора 

установа образовања и васпитања, Правилник о 

стандардима компетенција за професију наставника и 

њиховог професионалног развоја, Правилник о стручно-

педагошком надзору , Правилник о програму свих облика 

рада стручних сарадника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правилници, пословници, 

планови 

6.2. Израда општих аката и документације установе  

У сарадњи са секретаром школе усагласио сам 

подзаконска акта новом    Правилнику о обављању 

друштвено-корисног односно хуманитарног рада: 

Правилник о дисциплинској одговорности ученика, 

родитеља, односно другог законског заступника ученика у 

Пољопривредној школи са домом ученика „Ваљево“, као и 

Статута Школе на основу Правилника о дисциплинској 

одговорности ученика, родитеља, односно другог 

 

 

децембар 2019. 

 

 

 

правилници, пословници,  

статут 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Akcioni_plan.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Akcioni_plan.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Akcioni_plan.pdf
http://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_udzbenicima.pdf
http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/12/Zakon-o-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju.pdf
http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/12/Zakon-o-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju.pdf
http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/12/Zakon-o-u%C4%8Deni%C4%8Dkom-i-studentskom-standardu.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-ocenjivanju-u%C4%8Denika-u-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju-za-objavljivanje-1.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-ocenjivanju-u%C4%8Denika-u-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju-za-objavljivanje-1.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-ocenjivanju-u%C4%8Denika-u-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju-za-objavljivanje-1.pdf
http://www.zuov.gov.rs/poslovi/nastavni-planovi/nastavni-planovi-os-i-ss/
http://www.zuov.gov.rs/poslovi/nastavni-planovi/nastavni-planovi-os-i-ss/
http://www.mrezainkluzija.org/resursi/category/3-pravilnici
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2011/01/NPS-INDIKATORI.pdf
http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2011/01/NPS-INDIKATORI.pdf
http://www.nps.gov.rs/dokumenta/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8/
http://www.nps.gov.rs/dokumenta/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8/
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/PRAVILNIK-STRUCNO-USAVRSAVANJE-24.08.2017.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/PRAVILNIK-STRUCNO-USAVRSAVANJE-24.08.2017.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/PRAVILNIK-STRUCNO-USAVRSAVANJE-24.08.2017.pdf
http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/12/Pravilnik-o-dozvoli-za-rad-nastavnika-vaspita%C4%8Da-i-stru%C4%8Dnih-saradnika.pdf
http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/12/Pravilnik-o-dozvoli-za-rad-nastavnika-vaspita%C4%8Da-i-stru%C4%8Dnih-saradnika.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik_o_strucno_pedagoskom_nadzoru.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik_o_strucno_pedagoskom_nadzoru.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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законског заступника ученика и Правилника о 

организацији живота и рада у Дому ученика 

Сва донета подзаконска акта, која су урађена законито и 

потпуно јасно,  истакнута су на огласним таблама школе и 

доступна су онима којима су намењени и другим 

заинтересованим лицима, у складу са законом. 

током године  

огласна табла 

Израда Анекса 2 Школском програму 2016-2020.године: 

-  у делу заштите ученика - дискриминаторно  понашање и 

вређање  угледа, части или достојанства личности  

- на иницијативу министарстава одбране и просвете 

увођење садржаја обуке за потребе одбране земље у 

условима ванредног и ратног стања (4 часа одељењске 

заједнице са 11 тема).  

 

децембар 2019. 

 

Анекс 

Систематизација радних места. новембар 2018. систематизација 

6.3. Примена општих аката и документације установе  

Обезбеђивање поштовања прописа, општих аката установе  током године решења, записи 

Вођење установљене документације током године документација 

По потреби, након извршеног инспекцијског и стручно-

педагошког надзора израђивање  планова за унапређивање 

рада и извештаја који показују како су спроведене тражене 

мере 

није било наложених 

мера 

 

планови, извештаји 

     На радном месту директора школе у школској 2018/2019. години је био дипл. инг. Милан 

Гајић, професор.  
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2. РАД ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Програмирање и планирање 

-Планирање активности предвиђених Развојним планом школе, Самовредновањем 

и Годишњим планом рада 

-Учешће у изради плана уписа редовних и ванреднихучениказа 2018./2019.год 

планирање и усклађивање извођења процеса образовно-васпитног рада; 

Септембар 

2018.год. 

Организациони послови 

-координирање рад стручних органа и учествовање у раду педагошког колегијума 

и других стручних органа; 

координација, организација и контрола рада спремачица 

-учешће  у раду Савета родитеља и сарадња са ученичким парламентом, 

учествовање у организацији екскурзија, стручних посета  и матурских свечаности; 

организација рад при упису ученика и формирању одељења 

-учешће у подели предмета на наставнике, прикупљању података и изради 

распореда часова 

-учешће у организацији свих врста испита у Школи као и у формирању испитне 

комисије организација  и праћење реализације практичне, допунске, додатне, 

припремне наставе и ваннаставних активности; 

-учешће у раду одељенских већа и припрема извештаје за наставничко веће 

организује замене за време одсуствовања наставника 

Током године 

Праћење образовно –васпитног рада: 

-Посета часовима редовне, допунске и додатне наставе 

-Инструкција и контролапедагошкедокументације 

-Праћењереализацијесвихобликаобразовно-васпитнограда 

-припремаизвештајазанаставничковеће, праћењерадаразреднихстарешина; 

Током године 

Аналитичк и рад 

-Анализа педагошко-инструктивног увида и надзора 

-Израда и обрада анкета 

-Израда статистичких и других података који се достављају надлежним органима 

-Постигнућа ученика на такмичењима 

-Вођење педагошке документације за ванредне ученике 

Током године 

Културна и јавна делатност 

-Учешће у припреми и реализацији културних и јавних садржаја 

-Учешће у припреми и реализација посета 

-Презентација школе 

-Сарадња са културним и јавним установама 

Током године 

Осталипослови: 

-Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја члан комисије за 

полагање испита за лиценцу за део испита који се састоји из провере 

оспособљености приправника за самостално остваривање образовно-васпитног 

рада 

-Вођење летописа школе 

-Одржавање сајта 

 

Током године 

 

Школске 2018/2019. године  послове помоћника директора  обављала је професор хемије 

Мирјана Јакић Вељић. 
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3. РАД УПРАВНИКА ДОМА УЧЕНИКА 

 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организовани послови око прихватања ученика, обезбеђење функционисања свих 

делова процеса рада у Дому 

15.-31.VIII 2018. 

 

Организована, припремљена и одржавана седница Педагошког већа, расподељени 

ученици на васпитне групе и подељена задужења заслободне активности ученика 

15.-31.VIII 2018. 

 

Реализован други део конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици 

Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 208/2019. годину-

коначна листа за први и други рок и осетљиве групе 

20.-24. VIII 2018. 

Припремљен и одржан родитељски састанак и  разматрани услови боравка 

ученика у Дому; 

31.IX 2018. 

Прегледани оперативни планови рада свих извршилаца послова и радних 

задатака; 

Током године 

Подељени послови и радни задатци и организована  њихова  реализација Стални задатак 

Дате инструкције за успешније обављање послова Током године 

Припремљене седнице стручних органа р ади разматрања и одлучивања о 

питањима из делокруга рада 

месечно 

Праћена реализација  програмских задатака месечно 

Инициран рад  на ажурирању педагошке документације месечно 

Вршен увид у рад васпитача током године ради остваривања увида у садржај и 

методе рада васпитача 

месечно 

Организована припрема састанака Педагошког већа на којима је анализиран рад 

свих облика слободних  активности, успеха ученика и реализација плана 

васпитног рада са ученицима 

месечно 

Организовано свечано обележавање Дана Школе 20.IX-01.X 2018. 

Вршена припрема за попис имовине Дома XII 2018. 

Учествовала у ажурирању финансијског пословања, ради успешног завршетка 

пословне  године 

XII 2018. 

 

Припремане  седнице Педагошког већа у вези завршавања првог полугодишта и 

припреме за рад у другом  полугодишту 

13.XII 2018. 

Анализиран пописни материјал ради сачињавања информације о пословању у 

протеклој години 

I 2019. 

Организован рад на уређивању Дома како би ученици приликом доласка после 

распуста затекли сређено стање 

1-12.II 2019. 

Организована припрема материјала за анализу успеха ученика у првом 

класификационом периоду 

 II 2019. 

Организована и вођенаседница Педагошког већа на којој је анализиран успех 

ученика у првом полугодишту и оцењена реализација плана васпитног рада 

 

02.II 2019. 

Осмишљени и организовани предлози о естетском уређењу домских просторија током године 

Организоване акције друштвено-корисног рада IV, X 

Извршен увид у реализацију плана слободних активности ученика у Дому месечно 

Припремљена седница Педагошког већа на којој се анализира успех ученика на 

тромесечју 
05.V 2019. 

Извршена припрема за адаптацију и уређењеДома за нову школску годину VII 2019. 

Организоване припреме за седницу Педагошког већа на којој се разматрају 

услови за пријем ученика у Дом 

-набавка инвентара, средстава за васпитно – образовни рад за следећу школску 

годину 

-реновирање и адаптација у Дому 

-пријем ученика у Дом у јунском року. 

VII 2019. 

Реализован конкурс за пријем ученика  средњих школа у Републици Србији у 

установе за смештај и исхрану ученика за школску 2019/2020.годину 

08.-20.VII 2019. 

Надзор на поправци и замени тракастих завеса и венецијанера, клуб фотеља, 

радних столица 

VII 2019. 

Извршен надзор рада кухиње, помоћног и техничког особља сталан посао 

На радном месту управника дома у школској 2018/2019. години била је Зорица Бранковић, проф. 
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4.РАД ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И РУКОВОДИОЦА ШКОЛСКЕ 

ЕКОНОМИЈЕ  

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Утврђен план реализације часова практичне наставе ученика за све образовне 

иле,према наставном плану  

Распоређени  ученици и одељења на практичној настави и блок настави 

Поднет на усвајање директору школе производно-финансијски план за 

производњу на економији утврђен од стране стручног већа агронома 

 

септембар 2018. 

Праћена реализација плана и програма практичне наставе у сарадњи са 

наставницима практичне наставе и помоћним наставницима 

током године 

Реализована сарадња са установама и предузећима у којима се реализују часови 

практичне наставе 

током године 

Координиран и усклађиван рад професора(наставника) практичне наставе и 

помоћних наставника  

 

децембар 2018. 

март 2019., током 

године 

Пружана помоћ  наставницима и ученицима у савлађивању наставног плана  током године 

Организован рад на вођењу педагошке евиденције и документације током године 

Утврђен финансијски план за производњу на економији и праћена његова 

реализација 

децембар 2018. 

током године 

Организована савремена производња на гранама економије  током године 

Предложена инвестициона улагања на школској економији и вршена процена 

ученичког учешћа кроз извршен посао 

децембар 2018. 

током године 

Направљен распоред ученика и одељења на  професионалној пракси 

Дати предлози директору школе за прерасподелу радног времена за помоћне 

наставнике и раднике на економији ради ефикаснијег извођења задатака у сезони 

Предложено коришћење годишњих одмора помоћних наставника и радника на 

економији 

 

 

јун 2019. 

Праћен утрошак  материјала и помоћних средстава као и евидентирана  

реализација  радних задатака 

 

током године 

Вођена евиденција о одсуствовању са посла помоћних наставника и радника  на 

економији 

током године 

Учествовао у раду стручних ваћа у циљу усклађивања рада и методологије 

извођења теоријске и практичне наставе 

 

током године 

 

На радном месту организатора практичне наставе и руководиоца школске економије био је 

Славко Ђурђевић, проф. (прво полугодиште). Од другог полугодишта школске 2018/2019.године 

на радном месту организатора практичне наставе и руководиоца школске економије је Милан 

Новаковић, професор. 
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XПI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА 
Садржај праћења и 

вредновања 

Начини праћења и 

вредновањА 
Време 

Носиоци праћења и 

вредновања 

Планови рада 

наставника,васпитача и 

стручних 

сарадника 

Инструменти за 

вредновање годишњег 

и месечних 

планованаставника, 

васпитача и стрч.сарадника 

Јануар, 

Јун 2019. 

 

Тим за 

самовредновање  

рада школе 

 

Програми рада стручних 

већа 

Увид у документацију, 

увид у реализацију 

текућих активности 

Септембар 

2018., 

јануар, март, 

јун 2019. 

Педагошки 

колегијум 

 

Планови рада 

одељењских старешина, 

васпитних група 

Увид у документацију, 

увид у реализацију 

текућих активности 

Током 

школ.године 

Педагошко-психолошка 

служба 

 

Праћење часова 

редовне,практичне,допунске 

и додатне наставе, секција и 

васпитног рада у дому 

Непосредан увид у 

наставни процес 

 

Током 

школске 

године 

 

Директор, помоћник 

директора,управник дома, 

педагог, психолог 

Планови и програми 

додатног и допунског 

рада рада 

Непосредан увид у 

наставни процес, увид 

у документацију 

Током 

школске 

године 

Педагог, психолог,директор 

Образовн а постигнућа 

ученика (успех, владање, 

такмичења...) 

Извештаји, увид у 

документацију, посматрање, 

аналитичка делатност 

Током школске 

године 

Педагог, психолог, 

помоћник директора 

Планови, програми и 

рад секција 

Непосредан увид у 

наставни процес, увид 

у документацију 

Током 

школске 

године 

Педагог, 

психолог,директор,управник 

дома 

Планови рада 

слободних активности 

 

Непосредан увид у 

наставни процес, увид 

у документацију 

Током 

школске 

године 

Директор,  

Педагог,психолог 

 

План рада Ученичког 

парламента 

Увид у 

документацију,записнике 
Током године Педагог,психолог 

Материјално-технички 

ресурси 

школе 

Анализа и бележење 

података, увид упратећу 

документацију 

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовредновање рада 

школе 

Рад актива за развојно 

планирање 

 

 

Непосредан увид у 

реализацију 

активности тимова, 

увид у документацију, 

анализа и бележење 

Током 

школске 

године 

 

Школски одбор, 

педагошки надзор 

 

Програм стручног 

усавршавања 

 

Увид у досијеа 

наставника, анализа и 

бележење података 

Током 

школске 

године 

Педагошки колегијум, 

директор 

Планови заштите ученика од 

насиља,злостављања и 

занемаривања: План заштите 

и унапређивања здравља 

ученика: План 

професионалне оријентације 

ученика 

Увид у документацију, 

увид у реализацију 

текућих активности 

 

Током године 

Педагог,психолог, директор, 

помоћник директора, 

управник дома 

Сарадња са родитељима  

 

Праћење непосредних 

и контаката са 

родитељима и њихове 

укључености у рад 

школе 

Током 

школске 

године 

 

Педагошко-психолошка 

служба 

Сарадња са друштвеном 

средином 

Анализа документације 

о сарадњи 

Током године 

 

Директор,помоћник 

директора,управник дома 
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На основу члана 115. став 2. и члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гл. РС“бр. 88/2017., 27/2018., 10/2019.) члана 41. став 1. тачка 

2. Статута Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ и члана 26. Пословника о 

раду, Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ на седници 

одржаној дана 12.09.2019.године усвојио је Извештај о раду Пољопривредне школе са 

домом ученика „Ваљево“ за школску 2018/2019.годину. 

 

 

 

 
(Одлука бр._________________________). 

 

 

 

 
 Председник Школског одбора: 

 _________________________ 

 Бранко Вићентијевић,проф. 

 

 

 Директор: 

 

Ваљево, 12.09.2019.год. _________________________ 

  Дипл.инг.Милан Гајић,проф. 
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