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УВОД 

 
Развојни план Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“, као стратешки 

документ којим се дефинишу приоритети у оквиру васпитно-образовног рада у циљу његовог 
унапређивања, базиран је на доброј пракси и искуствима која су прикупљена реализацијом 
Плана за период 2007-2012. године и 2012-2017.год..  

За израду самог плана био је задужен Стручни актив за развојно планирање са 
интензивном подршком чланова колектива, ученика, родитеља и локалне заједнице.  У 
самом креирању су консултовани сви субјекти који утичу или који су директно укључени у 
рад школе.  

Развојни план је основа остваривања промена у школи кроз развијање компетенција 
наставника и ученика.Бројне активности предвиђене овим планом нашу школу ће 
приближити жељеним стандардима квалитета. 

План је подложан корекцијама и допунама током имплементације. 
 
Предлог текста Развоjног плана је сачинио Стручни Актив за развојно планирање у 

чиjем су саставу : 
 
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. Марија Младеновић Ковачевић, проф.енглеског језика  
9.  Катарина Вићентијевић, проф.математике 
10.Јелена Илић, васпитач 
11. Милутин Ђокић, родитељ 
12. Андрија    Марјановић,  члан Школског одбора  
13.                                 , ученик,представник ученичког парламента 
 

Циљ израде Развојног плана  је да се партнерским радом и сталном сарадњом учесника 
препознају реалне потребе Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ успостављајући 
механизме који ће омогућити њен даљи развој. 

 
На самом почетку процеса констатовано је да се жели Развојни план: 

- који препознаје специфичности школе и вредности које се у њој негују 
- у коме је дат преглед тренутног стања школе 
- у коме развојни циљеви указују на промене које се желе остварити 
- у коме је дефинисан начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план 

активности) 
- у коме су у плану активности разрађени кораци, носиоци активности и време реализације 
- у коме су дефинисани мерљиви показатељи промена 
- који омогућава да се реализација одвија у складу са њим 
- који омогућава да су одступања од плана аргументована и документована анексима 

развојног плана 
- који омогућава да је информисање свих интересних група о реализацији плана редовно и 

документовано 
- чији су ефекти реализације усаглашени са очекивањима 
- који омогућава да се његовом реализацијом остварују и евидентирају и други позитивни 

ефекти који нису очекивани 
- који омогућава да су видљиве промене у квалитету наставе и учења 
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- који омогућава да се материјална средства ефикасно користе у функцији наставе и учења 
- који омогућава да се на основу остварених промена иницирају нови циљеви и активности. 

 
У процесу израде Развојног плана  вођено је рачуна о карактеристикама развојног 

планирања: 
 

Циљеве дефинишу учесници на основу заједничких потреба, проблема, жеља. 
Подразумева да се не може баш све  испланирати унапред. 
Нема чврсту структуру, флексибилан је и подложан променама. 
Нужно настаје током процеса у који су укључени представници свих интересних група 
Сви који желе су актери у планирању и преузимају једнаку одговорност. 
Подразумева тимски рад, заједничко утврђивање правила, доношење одлука и поделу заду
жења. 
Процес планирања и продукти имају једнаку важност. Сваки корак се евалуира и то може 
утицати на промену наредних корака. 
Планирање претходи реализацији, али се наставља и током ње. 
Проблеми се схватају као шанса за корекцију плана, а тиме и за промену и развој. 
Развојни план је комплексан, а његови делови повезани и међузависни. 
Развојни план се конкретизује кроз различите пројекте. 
Стално се отвара нови развојни циклус. 

 
Оквир (плански документи на вишем нивоу) 
У изради овог плана консултоване су, на нивоу провере усаглашености са њима, следеће 
стратегије на националном нивоу: 
Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији 
Национална стратегија одрживог развоја 
Национална стратегија за младе 
Стратегија стручног усавршавања у Републици Србији 
Стратегија одрживог развоја Града Ваљево у делу у коме се обрађује проблематика везана 
за образовање 
У изради Развојног плана  уважен је законски оквир којим се уређује рад средњих стручних 
школа у Републици Србији. 

 
Учесници у процесу 

 
У изради РАЗВОЈНОГ ПЛАНА консултоване су препознате циљне групе а то су: 
ученици 
наставно и ваннаставно особље школе 
родитељи (преко Савета родитеља) 
чланови Школског одбора 
представници локалне заједнице. 

 
Методологија и поступак 

 
Пројекат израде Развојног плана    инициран је од стране руководства у жељи да се 

оствари континуитет у развоју Школе који је инициран Школским развојним планом за 
период 2007-2012 и Развојним планом 2012-2017. године. Циклус планирања започет је 
утврђивањем тренутног стања у школи што је подразумевало квантитативну обраду 
података о школи и квалитативан опис стања школе као резултат процеса Самовредновања. 
Као извор информација коришћени су: Годишњи план рада школе, Извештај 
самовредновања, Програм рада школе, свот анализа... Резултати анализе су нам пружили 
слику о функционисању школе, њеним снагама и слабостима, као и ресурсима у свим 
областима из различитих углова. Тачни резултати овакве анализе тренутног стања су 
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предуслов за идентификовање потреба школе и омогућили су нам дефинисање 
приоритетних праваца развоја школе. На основу дефинисаних приоритета постављени су 
општи и специфични циљеви, који показују шта желимо да постигнемо и унапредимо, а 
усмерени су ка подизању квалитета наставе и учења.Ради остваривања циљева развили 
смо акционе планове. У фази имплементације спроводимо активности назначене у 
акционом плану, а мониторингом осигуравамо ефикасност. Одређеном динамиком 
спроводи се евалуација како би се утврдила испуњеност плана. 

Цео процес израд Развојног плана   можемо разложити на неколико фаза.  
Фаза уласка у процес израде Развојног плана   
Фаза израде развојног документа (Развојног плана  ) 
Фаза имплементације стратегије и фаза праћења напретка и оцене успеха. 
 
Фазу уласка у процес израде Развојног плана  карактерише доношење одлуке о 

започињању процеса, идентификовање заинтересованих страна и израда плана активности 
за израду Развојног плана   

Фазу израде развојног документа (Развојног плана  ) одликује израда ситуационе 
анализе Школе и оцене реализације претходног Развојног плана  за период 2012-2017., 
консултовање са заинтересованим странама (путем састанака) у вези снага, слабости шанси 
и претњи, визије и мисије Школе, одређивање кључних области развоја и развојних циљева. 
Такође је у овој фази Школски развојни тим израдио нацрт Развојног плана  за јавну 
расправу унутар Школе. После јавне расправе у Школи Развојни план је презентиран свим 
заинтересованим странама у циљу додатних корекција а потом је од стране Школског 
одбора био предмет усвајања. 

Фаза имплементације стратегија и фаза праћења почиње реализацијом предвиђених 
активности одређеном динамиком уз праћење одговорних особа. Кординатор тима врши 
интерно праћење и процењује ниво остварености. 

Видљивост (комуникациона стратегија Развојног плана  ) 
Циљеви предвиђених мера овог дела развојног плана су: 
информисање свих актера о процесу 
мобилисање свих људских и материјалних ресурса и 
покретање на акцију свих одговорних друштвених чинилаца. 
 

Инструменти комуникације 
 
Састнаци са интересним групама: обавештавање свих актера преко стручних органа- 

савета родитеља, школског одбора, ученичког парламента, педагошког колегијума, стручних 
већа 

Односи с медијима: Са намером да се добије већа медијска покривеност и боља 
препознатљивост у јавности, одржаваће се систематски односи са медијима свих врста како 
штампаним тако и телевизијским. 

Публиковање информација: Све важне активности током имплементацији биће 
публиковане у пригодним формама (саопштење, информација на сајту школе, школски 
лист...) 
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КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ ( ЛИЧНА КАРТА )  

 

 
Назив школе 

 
Пољопривредна школа са домом ученика 

 „Ваљево“ 
 

Адреса Владике Николаја 54, Ваљево 

Телефон 014/ 221-557, 240-881 

Web- site www.poljoprivrednaskola.edu.rs 

E-mail poljskolava@open.mts.rs 

Дан школе 1.октобар 

Лого школе  
 
 
 
 
 
 

Унутрашња површина школе 2804 m2 

Унутрашња површина дома 1470 m2 

Површина околног земљишта 65 хектара 

Број ученика 560 

Капацитет школе 750 ученика 

Број смена у школи Две смене 

 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 
У кругу данашње Пољопривредне школе у Ваљеву 1898. основан је расадник, а 

1905.године  Окружна пољопривредна станица. На имању Окружне пољопривредне станице 
1912. године основана је  Окружна пољопривредна школа., са  осамдесет ученика. Ученици су 
у школи имали бесплатан стан и храну. Настава је трајала три месеца, од марта до маја, а 
после испита ђаци су се враћали кућама да раде на својим имањима.Од општих предмета 
проучавани су: веронаука, српски језик, рачуница, историја са географијом (али у мањем 
обиму), а посебно пољопривредне гране – сточарство, ратарство и воћарство. Знања из 
стручних предмета ученици су углавном стицали на пракси. По завршеном школовању ученици 
су полагали испит пред комисијом коју су чинила два члана окружне самоуправе. Рад школе 
прекинуо је Први светски рат. Уз помоћ Америчке мисије обнављена је  Пољопривредна школа 
која маја 1921. отвара врата новим ученицима, ратној сирочади из целе земље. и обезбеђује  
бесплатно школовање. Школу је завршила само једна генерација ученика, а затим је почела да 
ради Средња пољопривредна школа. 

 Средња пољопривредна школа у Ваљеву основана је Уредбом од 27. новембра 1920. 
године, односно Указом Њ. В. Краља од 25. новембра 1921. Те године је у Југославији било 26 
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пољопривредних школа. Школа у Ваљеву била је трећа у Југославији, а прва средња 
пољопривредна школа у Србији јер су остале припадале типу нижих и специјалних школа. 
Школа у Ваљеву била је, и остала, расадник способних стручних кадрова, не само за 
пољопривреду и село, већ и за друштво уопште. 

Школа је почела са радом 1. јануара 1923.године. До почетка наставе обављани су само 
административно-технички послови и обрађивано земљиште. Школска година почела је 1. 
октобра 1923. године(свечано је отворена 14.  а  предавања су почела 15. октобра 
1923.године), тако да је школске 2013/2014.године, 1.октобра 2013.године, деведесет година од 
почетка рада средње пољопривредне школе.  

Први наставни план и програм имао је важност од 1923. године па до пред крај рата 1945. 
године. Са малим изменама, он је задржан и касније до 1947. године, када је у самој школи 
школовање почело да траје четири године, а претходно је трајало три године у школи и једна 
година на пракси. 

Одлуком Савета школе 1966. године, Школа мења име и ради под називом Центар за 
пољопривредно образовање „Бора Атанацковић“ и поред пољопривредне струке уводи се 
прехрамбена струка III степена. 

Услед промена у организовању 1979. године школа мења назив : ООУР за усмерено 
образовање „Бора Атанацковић“ у саставу Радне организације за усмерено образовање 
Ваљево. 

Од 1987. године због пословне сарадње школа се удружује и делује у саставу АИК 
Ваљево, и назив школе је  АИК Ваљево – ОУР за усмерено образовање „Бора Атанацковић“ у 
Ваљеву.  

1988. године на основу закона о друштвеним делатностима иступа из АИК-а и региструје 
се као установа са називом Пољопривредна школа „Бора Атанацковић“ Ваљево. 

Од  1993. године школа носи назив Пољопривредна школа“Ваљево“у Ваљеву.  
   Од 01.септембра 2009.године Пољопривредна школа „Ваљево“,носи назив 

Пољопривредна школа са домом ученика„Ваљево“,  јер је  од 3. новембра 2009.године у оквиру 
Пољопривредне школе “Ваљево”  отворен и почео са радом Ученички дом, капацитета 104 
ученика, опремљен најсавременијом опремом.  
   

Специфичности школе 
 

 Школа, данас има око 590 ученика у 23 одељења, који се образују за занимања: 
пољопривредни техничар, прехрамбени техничар, ветеринарски техничар, техничар 
хортикултуре, пекар, месар, руковалац – механичар пољопривредне технике. 

Школа, данас има око 600 ученика у 23 одељења, који се образују за занимања: 
пољопривредни техничар, прехрамбени техничар, ветеринарски техничар, техничар 
хортикултуре, пекар, месар , руковалац – механичар пољопривредне технике. 

Настава се одвија у : 
4 учионица, 
2 специјализоване учионице (за хортикултуру и веронауку) 
9 кабинета (информатикe, микробиологија, прехрамбена технологија, страни језици, 

хемија,                    физика, сточарство и ветерина, ратарство и повртарство, механизацијe) 
Школске радионице (за конзервисање воћа и поврћа, дестилацију алкохола, за 

производњу пекарских и посластичарских производа, за прераду млека и меса, машинскa и 
столарска). 

Библиотека са читаоницом 
Свечана сала 
Сала за физичко васпитање и спортски терени на отвореном 
Ботаничка башта лековитог биља 
Школска економија 
Кабинети су опремљени савременим наставним средствима и пружају велике 

могућности за квалитетну наставу. Настава се изводи кроз обавезне и изборне предмете и 
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пружа могућност да се ученик определи за наставак школовања, или за запослење након 
завршетка средње школе. Повећан је број часова практичне наставе и вежби из стручних 
предмета чиме се обезбеђује потпуна оспособљеност за процес рада.  

У нашој школи организују се многобројне манифестације,свечаности,промоције, 
стручни скупови,приредбе,културна дешавања, предавања за које је непходан адекватан 
простор. Школске 2012/2013. год. Започета је и завршена адаптација две учионице у 
школској згради Б у Свечану салу опремљену најсавременијом аудио и визуелном 
техником, адекватном расветом, као и одговарајућим подијумским простором -бином. 

Свечана сала отворена је 24.септембра 2013. год. Када је промовисана Монографија и 
документарни филм о школи поводом обележавања Јубилеја 90 година живота и рада прве 
средње пољопривредне школе у Србији. 

 

КАБИНЕТ 
СТРАНИХ 
ЈЕЗИКА 

КАБИНЕТ 
МИКРОБИОЛОГИЈЕ 

КАБИНЕТ 
ХЕМИЈЕ 

БОТАНИЧКА 
БАШТА 

САЛА ЗА ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 

ВЕТЕРИНАРСКА 
АМБУЛАНТА 

      

 
Практична настава се реализује према наставном плану и програму прописаном од 

стране Министарства просвете,науке и технолошког развоја владе Републике Србије за све 
струке и за све образовне профиле. Циљ ове наставе је да ученици стекну знања, умећа и 
вештине у обављању послова и радних задатака, односно да вежбама, практичним радом и 
обуком у блоку се оспособе за савремену пољопривредну производњу и прераду хране 
повезивањем теорије и праксе. 

Прехрамбена струка теоријску и практичну наставу реализује у кабинетима школе, 
школским радионицама у дому ученика 

Ученици ветеринарске струке практичну наставу обављају на школској економији, у 
школској амбуланти и ветеринарским станицама. 

Економија школе пружа могућност за потпуну практичну обуку ученика смера 
пољопривредни техничар, техничар хортикултуре  и руковалац-механичар пољопривредне 
технике. 

Професионална пракса  за пољопривредне техничаре, ветеринарске техничаре, 
техничаре хортикултуре и руковаоце-механичаре пољопривредне технике  реализује се у 
периоду јун – јул – август. 

Ученички дом је васпитно-образовна установа која обавља делатност смештаја, исхране 
и васпитања ученика, чије је место становања ван места њиховог школовања. На овај начин 
установа остварује делатност која је од посебног интереса широј друштвеној заједници у 
организацији школског система. Осим одличних смештајних капацитета, наш дом пружа 
континуирану бригу о деци, у виду васпитног рада и педагошке подршке, квалитетне исхране, 
стручног особља, помоћ при учењу, додатне забавне и едукативне садржаје, као и низ 
слободних активности које подстичу на развој индивидуалних способности, претварајући сваки 
слободни тренутак у креативни. 

 
Иако је свако време имало своје изазове и наметало изузетно значајне одлуке, последње 

године обележиле су бројне новине у изградњи и реконструкцији објеката наше школе, 
опремање кабинета и интезивирање обуке уз производњу на школској економији. 

   
Школа је укључена  у CARDS програм Европске Уније, тако да се у свим образовним  

профилима настава изводи по новим плановима и програмима, а матурски и завршни испит 
полаже по новом концепту. Иновирани планови  и унапређење услова рада били су основа да 
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школа добије на значају и у правом смислу речи постане незаобилазни партнер друштва у 
активној бризи о будућим кадровима који ће радити и развијати изузетно значајну област - 
пољопривреду. 

Квалитет рада остварује  се савременом организацијом и реализацијом наставе, 
активном улогом ученика у том процесу, уз коришћење наставне технологије примерене 
времену у коме живимо и достигнутом нивоу науке и технологије. 

Све ово имало је за последицу повећање интересовања свршених основаца за упис у 
нашу школу, што је поуздан знак да смо на прави начин препознали тренутак и у складу са 
обавезом коју ствара традиција, свесни њеног значаја, радом на сопственом напретку 
одговорно дописали нове странице. Данас је ово модерна образовна установа са домом 
ученика спремна да одговори свим захтевима модерног доба и образује стручњаке чије ће 
знање бити најбоља и једина препорука. 
 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

  
Директор школе је дипл. инг. Милан Гајић. 
Директор школе,Милан Гајић је рођен у Ваљеву 24. августа 1965. 

године. Завршио је Средњу пољопривредну школу у Ваљеву, 
дипломирао на Пољопривредном факултету у Земуну (смер: 
Механизација у пољопривреди). Од 1995.год. ради у Пољопривредној 
школи, најпре као професор, затим организатор практичне наставе, 
руководилац школске економије и помоћник директора. Од октобра 2002. 
године је директор школе 

Жири Ревије  „Колубара” прогласио је инжењера Милана Гајића, 
директора Пољопривредне школе у Ваљеву за Ваљевца личност 2009. 

године.  У расправи о кандидатима за ово признање, које се сада додељује 16. пут, речено је 
да је ваљевска Пољопривредна школа, захваљујући пре свега Гајићевом умешном и успешном 
вишегодишњем руководилачком ангажману, доживела очигледан преображај и да се, након 
дуготрајне стагнације па чак и извесног назадовња, сврстала у узорне образовне институције.  

Успех директора у руковођењу и организацији рада школе потврђен је и Наградом Града 
Ваљева за област образовања 2005.године. 

У децембру 2013.год. Директору школе је  уручено признање „Капетан Миша 
Анастасијевић“ које додељује Медиа Инвент у сарадњи са привредном комором Србије и 
Новосадским и Београдским универзитетом најбољима у области друштвеног и предузетничког 
стваралаштва за подручје Колубарског округа. 

У новембру 2014.год. дипл.инг. Милан Гајић је проглашен за Волонтера године од стране 
Спортског савеза Србије и организатора Кампа РТС-а 

Током трећег мандата директора у школу су стигла заслужена признања и награде: 
У 2010. години школа је одлуком Светог Синода Српске православне цркве одликована 

Орденом Светог Саве другог степена. 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја  доделило је Светосавску награду 

за посебан допринос образовању и васпитању за  2012.годину. 
Децембра 2012. год. спроведено је спољашње вредновање квалитета рада установе-

КВАЛИТЕТ РАДА НАШЕ ШКОЛЕ ОЦЕЊЕН ЈЕ НАЈВИШОМ ОЦЕНОМ. 
У мају 2014.год. на ванредној седници, Наставничко веће је четврти пут подржало  

дипл.инг.Милана Гајића да својим лидерским деловањем омогући даљи развој школе.  
 
Програм рада директора Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“  за 

период од 2014.-2018.год. 
 
      Превасходни циљ у наредном периоду је одржавање достигнутог квалитета рада  у 

образовно-васпитном процесу,  као  и даље унапређивање према стандардима квалитета. 
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Образовање, обука , усавршавање и мотивисање запослених. Очување и јачање материјалне 
основе школе кроз одржавање и повећање процеса производње , правилно управљање 
финансијама , изградњу нових, реконструкцију постојећих објеката, као и набавку и одржавање 
наставних средстава и опреме.Праћење и подизање нивоа безбедности ученика, као и заштите 
здравља и безбедности на раду запослених. Унапређивање у области заштите животне 
средине и превенције загађења.Што би се углавном огледало у следећем: 

     Одржавање усклађености Школског програма, Годишњег плана рада и осталих 
подзаконских аката са законом  и Развојним планом школе у складу са потребама и условима 
рада. Настављање са досадашњом праксом побољшања и израде  Развојног плана школе, 
Самовредновања и Плана побољшања квалитета у складу са кључним стандардима и  
индикаторима у овој области. 

 
    Јачање компетенција наставника,помоћних наставника, васпитача и осталих 

запослених кроз континуирано образовање у циљу подизања квалитета образовно-васпитног 
рада: стално стручно усавршавање,активна практична примена новостечених знања и вештина 
у припреми  наставе,примене у наставном процесу знања стечена на семинарима, коришћење 
ИК технологије за планирање, припремање и реализацију наставе. Имплементација 
савремених метода и иновативних облика рада у образовно-васпитни рад  у циљу развијања 
функционалних знања. 

 Континуирани допринос већој успешности ученика и остваривању образовних стандарда 
кроз унапређивање праћења и процењивања у настави.Техничка опремљеност школе, 
пријатан, адекватан и подстицајан простор за примену савремених и иновативних метода 
наставе у циљу мотивације ученика кроз разноврсне облике наставе, учења и 
оцењивања.Усклађивање школских оцена са оценама на завршном и матурском испиту. 

    Унапређивање система пружања подршке  ученицима , ученицима из осетљивих група  
и подстицање личног, професионалног и социјалног развоја.Подстицање и развијање 
социјалних вештина код ученика за конструктивно решавење проблема, толерантно понашање, 
ненасилну комуникацију, солидарност.Даља подршка  ученицима у укљученост у хуманитарни 
и друштвено-корисни рада с циљем подстицања емпатије . И даља мотивација ученика  за  
укључивање у живот и интересе школе, као и у непосредно друштвено окружење кроз 
унапређивање рада Ученичког парламента.Наставити и установити нову сарадњу са 
релавантним установама и стручњацима који раде на промоцији репродуктивног 
здравља,равноправности полова и хуманих односа.Подршка и помоћ ученицима при 
организацији различитих врста културних, музичких, спортских и сличних манифестација и 
облика дружења. 

Наставити са  подршком   талентованих  и надарених   ученика, ученицима из осетљивих 
група, као и  пружање помоћи и подршке ученицима за запослење или за избор даљег 
образовања. 

Побољшање стандарда ученика  у Дому кроз побољшани васпитни рад, ваннаставне 
активности, услова смештаја и исхране ученика.  

Наставити  систем  јавне промоције ученика који постижу  резултате у наставним и 
ваннаставним активностима. 

      Обезбедити и задржати препознатљив статус и углед школе, ученика и свих 
запослених истицањем њених основних и посебних обележја, промоцијом ученичких 
постигнућа и резултата рада наставника, али и подизањем нивоа културе понашања . 
Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у Школи. Даље 
развијање сарадње на свим нивоима уз активно учешће родитеља у животу и раду школе, како 
би наша школа остала безбедна и пријатна средина за све ученике. 

       Да лидерско деловање директора омогући даљи развој Школе, кроз међусобно 
усклађивање планирања и програмирања, што ће омогућити ефективну и ефикасну 
организацију  рада школе.У складу са традиционалним вредностима, образовно-васпитни 
процес ће се увођењем нових технологија прилагодити захтевима модернизације средњег 
стручног образовања. 
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        И даље наставити са избором   стручаног , мотивисаног и спремног наставног кадра 
за  развој кључних способности: самоиницијативност, аналитичко мишљење, укључености у 
тимски рад, самосталност.Развијање и подстицање континуираног професионалног развоја и  
система стручног усавршавања наставника,помоћних наставника, стручних сарадника, осталих 
запослених  и директора школе. 

       Побољшање материјално-техничких услова Школе даљом  набавком наставних 
средстава и опреме за све кабинете , радионице (млекара, пекара, месара, радионица за 
конзервисање и врење,ветеринарска амбуланта,  машинска радионица) што ће  допринети 
квалитету образовно-васпитног рада и унапређивању наставе. На школској економији потребно 
је   изградити нове и прилагодити постојеће објекте, наставити набавку опреме и механизације, 
побољшати генетски материјал, увести нове технологије у циљу што боље практичне обуке 
ученике. 

Потребно је укључивање ученика и запослених  у научно-истраживачки рад за који 
постоје добри услови, а такође створити и нове кроз изградњу и опремање  лабораторија за 
испитивање квалитета земљишта, као и за производњу безвирусног садног материјала. 

Наставак са применом Интегрисаног система менаџмента квалитетом , системом 
управљања заштитом животне средине  и општих принципа хигијене хране као јединственог 
пословног система кроз стандарде ISO 9001, ISO 14001 и HCCP Codex alimentarius. 

Уз наставак сарадње са партнерима из окружења, школа треба да конкурише са новим  
пројектима кроз  ИПА фондове за обезбеђивање неопходних материјалних средстава и 
увођење нових технолошких решења. 

Наставити даљу веома успешну сарадњу са свим нивоима власти , установама и 
институцијама у граду, републици и шире. 

Такође је неопходно задржати садашњи и даље изграђивати углед који школа ужива код 
родитеља, у граду Ваљеву, држави и иностранству. 

 
 Све ово допринеће стварању радно-подстицајне атмосфере у школи у којој су запослени 

мотивисани да професионално раде и усавршавају своја умећа, а ученици да развијају своје 
способности, препознају таленте и негују их остварујући успех у наставним и ваннаставним 
активностима, а школа ће задржати и унапредити достигнути ниво квалитета рада. 
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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

Школски објекти и објекти за образовно-васпитни рад 
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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 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% 

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% 

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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  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% 

 
 
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 
 

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% 

Укупна корисна површина дома је 1470 м2. 

 
 
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 

Фото апарати 

Радио-касетофони 

Графоскопи 

Телевизори 

Разгласна станица 

Лап топови 

Рачунари 

Штампачи 
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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 

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 

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 

Остали прибор и посуђе 

МЕСАРА 

Електрична машина за млевење меса 

Електрична стона вакум пакер машина 

Месарски алат и прибор 
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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 

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...) 

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 

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) 
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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 –тип TORNADO 40 EOL 8V 

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' 

Житни комбајн LAVERDA 

Житни комбајн ZMAJ' учило 

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 

Мотокултиватор – GOLDONI 
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Једноосовински  мотокултиватор 

Звездасте грабље – сунце 

Ротациона косачица 

Косачица 474Т 

Парковска косачица 

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. 
 
 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 
Наставници и стручни сарадници 
 
 
Структура наставног кадра и стручних сарадника у школској 2016/2017.години дата јеу следећој 
табели: 
 

 
НАСТАВНИЦИ 
 

ТЕОРИЈСКА И 
ПРАКТИЧНА 
НАСТАВА 

СТРУЧНИ 
САРАДНИЦИ 

САРАДНИЦИ 
У НАСТАВИ 

УКУПНО: 

на неодређено 
време са пуним радним временом 

30,50 2 1 33,50 

на неодређено време 
мање од пуног радног времена 

10 1 1 11 

СВЕГА на 
неодређено време 

40,50 2 2 43,50 

на одређено пуно радно време 13 - - 13 

на одређено време 
мање од пуног радног времена 

3 - - 3 

СВЕГА на одређено 
време 

16 - - 16 

УКУПНО НАСТАВНИХ 
РАДНИКА 

56,50 3 2 59,50 
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Структура запослених радника за школску 2016/2017.год према врсти радног односа и фонду. 
 

 
ПРОФИЛ ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 

 
врста радног 
односа 
 

 
пун фонд 
часова 
 

 
са 50% и  
више од 
половине р 
.в. 

 
са мање од 
половине 
р. в. 
 

 
укупно 
 
 

Наставници 
 

неодређено 
одређено 

30,50 
13 

6 
 

4 
3 

40,5 
16 

Помоћни наставници неодређено 
одређено 

7 
1 

 
 

 
 

7 
1 

Организатор практичне 
наставе 

неодређено 
одређено 

1 
 

  1 

Укупно радника у настави 
 
 

52,50 6 7 65,5 

Директор 
неодређено 

 
1   1 

Помоћник директора 
неодређено 

  
0,5  0,5 

Управник Дома 
неодређено 

 
1   1 

Стручни сарадници неодређено 2   2 

Секретар неодређено 1   1 

Шеф рачуноводства неодређено 1   1 

Административни 
радници 

неодређено 
одређено 

3 
1 

 
 
 

 
 
 

3 
1 

Помоћно и 
техничко особље 

неодређено 
одређено 

19 
6 

1  
20 
6 

Кувар 
неодређено 
одређено 

4   4 

Васпитач 
неодређено 
одређено 

5   5 

Укупно запослених 
 

96,50 7,50 7 111 

 
 
ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ 
 
 
Подручја рада и образовни програми 
 
 
ВЕРИФИКАЦИЈА 
 
 
На основу члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 
33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, бр 30/10) и чл. 32. Закона о основама система 
образовања и васпитања (Службени гласник РС” број 72/09 и 52/11), министар просвете , науке 
и технолошког развоја донео је  
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РЕШЕЊЕ  
 
УТВРЂУЈЕ СЕ да Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ у Ваљеву, ул. Владике 
Николаја 54. ИСПУЊАВА прописане услове у погледу школског простора, опреме, наставних 
средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника у радном односу на неодређено 
време и довољног броја ученика да Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ у 
Ваљеву остварује наставне планове и програме. 
 
Школа је регистрована за обављање делатности средњег стручног образовања и васпитања по 
програмима за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за наведене 
образовне профиле у подручју рада ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ.  
 
 

Подручје рада 
за које се 
школа 
верификовала 

Образовни 
програм 

Број лиценце 
издате од стране 
Министарства 

Школа је 
почела да 
изводи 
програме: 

Тренутни 
број 
одељења 

Тенденција 
даљег 
организова
ња 

 

П
о
љ

о
п
р

и
в
р

е
д

а
, 

п
р

о
и
зв

о
д

њ
а
 и

 п
р

е
р
а
д

а
 х

р
а
н
е
 

Пољопривредни 
техничар 

022-05-00235/094-
03 од 24.06.2013. 
Министарство 
просвете Републике 
Србије 

06.04.1994
. 

8 растућа 

Ветеринарски 
техничар 

022-05-00235/094-
03 од 24.06.2013. 
Министарство 
просвете Републике 
Србије 

06.04.1994
. 

4 
стагнирајућ
а 

Прехрамбени 
техничар 

022-05-00235/094-
03 од 24.06.2013. 
Министарство 
просвете Републике 
Србије 

06.04.1994
. 

4 растућа 

Техничар 
хортикултуре 

022-05-235/94-03 од 
20.02.2003. 
Министарство 
просвете и спорта 
Републике Србије 

20.02.2003
. 

4 растућа 

Пекар-Месар 

022-05-00235/094-
03 од 24.06.2013 
Министарство 
просвете Републике 
Србије 

06.04.1994
. 

0.5+0.3 
стагнирајућ
а 

Руковалац-
механичар 
пољопривредне 
технике 

022-05-00235/094-
03 од 24.06.2013 
Министарство 
просвете и спорта 
Републике Србије 

20.12.2001
. 

0.5+0.5+0.
3 

стагнирајућ
а 
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Фреквенција уписа појединих образовних профила(програма) 
 

Образовни 
профил 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Пољопривредни 
техничар 

53 42 49 49 58 54 56 60 55 

Ветеринарски 
техничар 

31 30 24 24 30 32 30 30 30 

Техничар 
хортикултуре 

28 - 30 30 29 28 30 33 24 

Прехрамбени 
техничар 

29 31 24 24 31 30 30 30 31 

Пекар-месар 30 27 25 20 23 18 15 16 14 

Руковалац- 
механичар 
пољопривредне 
технике 

14 14 24 15 14 10 10 9 13 

 
 
 
 
Број ученика у предходних десет година 
 

Разред 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

I 165 185 136 136 144 184 172 177 177 167 

II 155 158 182 182 146 141 174 150 143 171 

III 180 144 150 150 126 144 138 166 141 139 

IV 92 106 115 91 114 91 108 108 128 120 

УКУПНО 592 593 583 559 530 560 592 601 589 591 
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УЧЕНИЦИ – РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ 

Бројно стање ученика (по разредима,подручјима рада и образовним профилима) 

 

Преглед броја одељења редовних ученика по образовним профилима у школској 2016/2017.год: 
 

п
о

д
р

у
ч
је

 р
а

д
а
  

 
Образовни 
профил 

I разред II разред III разред IV разред Укупно 
уписано 

план. уписан. план. уписан. план. уписан. план. уписан. 

о
д

е
љ

е
њ

а
  

у
ч
е

н
и

ка
  
 

Бр 

одељ.   

Бр. 

уч. 

Бр 

одељ.  

Бр. 

уч. 

Бр 

одељ.  

Бр. 

уч. 

Бр 

одељ.  

Бр. 

уч. 

Бр 

одељ.  

Бр. 

уч. 

Бр 

одељ.  

Бр. 

уч. 

Бр 

одељ.  

Бр. 

уч. 

Бр 

одељ.  

Бр. 

уч. 

П
о
љ

о
п
р

и
в
р

е
д

а
, 

п
р

о
и
зв

о
д

њ
а
 и

 п
р

е
р
а
д

а
 

х
р

а
н
е
 

Пољопривредни 
техничар 

2 60 2 55 2 55 2 55 2 48 2 48 2 39 2 39 8 197 

Техничар 
хортикултуре 

1 30 1 24 1 32 1 32 1 17 1 17 1 22 1 22 4 95 

Ветеринарски 
техничар 

1 30 1 30 1 30 1 30 1 24 1 24 1 29 1 29 4 113 

Руковалац-
механичар 
пољопривредне 
технике 

1/2 15 1/2 13 1/3 10 1/3 10 1/3 9 1 9     
1/2 
2/3 
 

32 

Прехрамбени 
техничар 

1 30 1 31 1 29 1 29 1 26 1 26 1 30 1 30 4 116 

Пекар 
    

1/3 5 1/3 5 1/3 7 1/3 7     
2/3 
 

12 

Месар 1/2 15 1/2 13 1/3 9 1/3 9 1/3 8 1/3 8     
1/2 
2/3 

30 

          Укупно: 
6 180 6 166 6 170 6 170 6 139 6 139 5 120 5 120 23 595 
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Ванредни ученици 
 
Вандредни ученици уписани школске 2016/2017.године: 

 

П
о
љ

о
п
р

и
в
р

е
д

н
и

 т
е

х
н
и

ч
а

р
 

В
е

те
р
и
н
а

р
с
ки

 

те
х
н
и

ч
а
р
 

Т
е
х
н
и

ч
а
р

 

х
о

р
ти

ку
л

ту
р
е
 

П
р
е

х
р
а

м
б

е
н
и
 

те
х
н
и

ч
а
р
 

П
е
ка

р
 

М
е

с
а
р
 

Р
у
ко

в
а

л
а

ц
-

м
е

х
а
н
и

ч
а
р

 

п
о

љ
. 

те
х
н
и

ке
 

Упис у први разред   2   1 1 

Промена статуса        

Наставак школовања 1  2 2    

Преквалификација        

Доквалификација     3    

Укупно: 1  4 5  1 1 

 

Структура ученика у дому 

 
За пријем ученика у Дом за школску 2016/2017. годину Министарство просвете Републике 
Србије расписало је заједнички конкурс за пријем ученика у домове у Републици, одредивши 
критеријуме за пријем и број расположивих места.  
Најбитније карактеристике ученичке популације могу се видети у следећим табелама: 
 
Структура ученика према полу 

 
 
 
 
 

 
 
Структура ученика према разреду и полу 
 

разред дечаци девојчице број 
ученика 

I 21 8 29 

II 9 17 26 

III 16 13 29 

IV 10 10 20 

укупно 56 48 104 

Образовни статус ученика 
 

Разред Степен образовања Укупно 

III степен IVстепен 

I  4 25 29 

II 1 25 26 

III 3 26 29 

IV - 20 20 

Укупно 8 96 104 
 

 
Структура ученика по васпитним групама 

 пол број ученика % 

1. мушки 56 53,85 

2. женски 48 46,15 

укупно 104 100 

 група дечаци девојчице број ученика 

1. I 13 6 19 

2. II 14 5 19 

3. III 10 10 20 

4. IV 10 10 20 

5. V 9 17 26 

          укупно 56 48 104 
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ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛНИ ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА 
РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
 
 мале потребе на тржишту рада за 
образовним профилима пољопривредне 
и прехрамбене струке 
 стална тенденција опадања броја 
ученика који завршавају основну 
школу 
 велики број ученика који путују до 
школе 
-недољна сарадња између локалних 
послодаваца и школе 
 

МЕЂУНАРОДНИ ФАКТОРИ КОЈИ 
УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
 
 пројекат узгој свиња на Норвешки начин 

 наша школа је обухваћена пројектом 
„Отворени европски ситем средњег 
стручног образовања из области 
пољопривреде 
 CARDS програм Европске Уније 
 учешће у е-Twining projektima 
 школа је чланица EUROPA-e 

 
 

НАЦИОНАЛНИ ФКТОРИ КОЈИ УТИЧУ 
НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
 
 пољопривреда је национални 

приоритет за инвестиције али су 
инвестиције недовољне 
 национална политика стручног 

усавршавања запослених у образовању 
 национална политика реформе 

средњег стручног образовања 

 

                                                            

ШКОЛА 



 

26 
 

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА 

 
2012/13 - 2016/17.год. 
 

Стандарди квалитета Критеријуми квалитета    

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1. – ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 
1.1. Школски програм и 
годишњи план рада 
школе сачињени су у 
складу са прописима. 
 

1.1.1. Школски програм садржи све законом предвиђене 
елементе. 
1.1.2. Школски програм је сачињен на основу наставног 
плана и програма. 
1.1.3. Годишњи план рада школе сачињен је на основу 
школског програма. 
1.1.4. Глобални/годишњи планови наставних предмета 
саставни су део годишњег плана рада школе. 
1.1.5. Годишњи план рада школе садржи посебне 
програме васпитног рада. 

+ 
+ 
+ 
 
 
+ 

 
 
 
0 
 

 

 
1.2. Елементи школског 
програма и годишњег 
плана рада школе 
међусобно су усклађени. 
 

1.2.1. У годишњи план рада школе уграђен је акциони план 
школског развојног плана за текућу годину. 
1.2.2. У годишњем плану рада школе оперативно су 
разрађени структурни елементи школског програма. 
1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно 
садржајно усклађени у оквиру сваког разреда.  
1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно 
временски усклађени у оквиру сваког разреда. 

+ 
 
+ 

 
 
 
 
0 
 
0 

 

 
1.3. Годишњи план рада 
школе омогућава 
остварење циљева и 
стандарда образовања и 
васпитања. 

1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета 
наведени су циљеви учења по разредима. 
1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже 
образовне стандарде. 
1.3.3. У годишњим плановима наставних предмета 
предвиђена је провера остварености прописаних 
образовних стандарда или циљева учења наставног 
предмета наведених у наставном програму.  
1.3.4. У оперативним/месечним плановима наставника 
наведено је којим садржајима ће се остварити циљеви 
учења предмета у датом разреду. 

 

0 
0 
0 
 
0 

 

1.4. Школски програм и 
годишњи план рада 
школе усмерени су на 
задовољење различитих 
потреба ученика. 
 

1.4.1. Годишњи план рада школе садржи листу изборних 
предмета која је сачињена на основу    постојећих ресурса. 
1.4.2. Наставници су прилагодили годишњи план рада 
школе специфичностима одељења. 
1.4.3. У годишњем плану рада школе предвиђен је план 
израде ИОП- а (индивидуалног образовног плана) на 
основу анализе напредовања ученика у учењу.  
1.4.4. Факултативни програми и план ваннаставних 
активности сачињени су на основу интересовања ученика и 
постојећих ресурса. 
1.4.5. У годишњем плану рада школе наведене су 
одговорности, динамика и начин реализације Програма 
заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања. 
1.4.6. Школски програм садржи посебне програме за 
двојезичну популацију ученика 

 
 
 
 
 
+ 
+ 

0 
 
0 
 
0 
 
 
 
 

 
 
 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2. – НАСТАВА И УЧЕЊЕ + 0 - 

 2.1.1.  Наставник је јасно истакао циљевe часа.  ●  
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2.1. Планирање и 
програмирање у школи 
међусобно је усклађено. 

2.1.2.  Наставник даје упутства и објашњења која су јасна 
ученицима.                                                                                  

●   

2.1.3.  Наставник је истакао кључне концепте које ученици 
треба да науче. 

 ●  

2.1.4.  Наставник користи наставне методе које су 
ефикасне у односу на циљ часа. 

 ●  

2.1.5.  Наставник поступно поставља све сложенија 
питања/задатке/захтеве. 

 ●  

2.1.6.  Наставник даје потпуну и лако разумљиву повратну 
информацију ученицима о њиховом раду. 

  ● 

2.2.Наставник је 
подучавао ученике 
различитим стратегијама 
учења на часу. 

2.2.1.  Наставник је показао ученицима како да користе 
различите начине/приступе за решавање  
задатака/проблема. 

  ● 

 
2.2.2.  Наставник подучава ученике како да ново градиво 
повежу са претходно наученим. 

●   

 
2.2.3.  Наставник подучава ученике  како да у процесу 
учења повезују наставне садржаје са садржајима из  
свакодневног живота. 

 ●  

 
2.2.4.  Наставник подучава ученике како да у процесу 
учења повезују садржаје из различитих области. 

 ●  

 
2.2.5.  Наставник подучава ученике да постављају себи 
циљеве у учењу, у складу са узрастом и њиховим  
способностимa. 

 ●  

 
2.2.6.  Наставник подучава ученике како да процењују свој 
напредак. 

  ● 

2.3. Наставник је 
прилагодио рад на часу 
потребама ученика. 

2.3.1.  Наставник прилагођава задатке способностима 
ученика. 

 ●  

 

2.3.2.  Наставник прилагођава темпо рада различитим 
потребама ученика. 

 ●  

2.3.3.  Наставник прилагођава начин оцењивања 
различитим способностима ученика. 

 ●  

2.3.4.  Наставник посвећује време ученицима у складу са 
њиховим образовним потребама. 

 ●  

2.3.5.  Наставник региструје и похваљује сваки образовни 
напредак ученика. 

 ●  

2.4. Ученици су 
изградили знања на часу. 

2.4.1.  Ученици пажљиво прате рад на часу /показују 
заинтересованост на часу. 

●   

 

2.4.2.  Ученици су истрајни у раду на часу. ●   

2.4.3.  Активности /радови ученика показују да су разумели 
предмет учења на часу. 

●   

2.4.4.  Ученици користе доступне изворе знања.   ● 

2.4.5.  Ученици користе повратну информацију да реше 
задатак/унапреде учење. 

 ●  

2.4.6.  Ученици процењују тачност одговора/решења.   ● 

2.4.7.  Ученици умеју да изложе како су дошли до решења.  ●  

2.5. Наставник је 
ефикасно управљао 
процесом учења на часу. 

2.5.1.  Наставник ефикасно структурира и повезује делове 
часа. 

●   

 2.5.2.  Наставник ефикасно користи време на часу. ●   
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2.5.3.  Наставник на  конструктиван начин успоставља и 
одржава дисциплину у складу са договореним   
           правилима. 

●   

2.5.4.  Наставник функционално користи наставна 
средства. 

●   

2.5.5.  Наставник усмерава интеракцију међу ученицима 
тако да је она у функцији учења (користи питања,  
           идеје, коментаре ученика за рад на часу). 

 ●  

2.5.6.  Наставник проверава да ли је успешно управљао 
процесом учења/проверава да ли су постигнути  
           циљеви часа 

 ●  

2.6. Наставник je ствoрио 
пријатну атмосферу за 
рад на часу за све 
ученике. 

2.6.1. Наставник показује поштовање према свим 
ученицима. 

●   

 2.6.2. Наставник исказује емпатију према свим ученицима. ●   

 2.6.3. Наставник показује да прихвата личност ученика ●   

 
2.6.4. Наставник адекватно реагује на међусобно 
неуважавање ученика. 

●   

 
2.6.5. Наставник користи поступке мотивисања 
ученика/подстицајна питања/задатке/захтеве. 

 ●  

 
2.6.6. Ученици слободно постављају питања, дискутују и 
коментаришу у вези са предметом учења на часу. 

●   

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3- ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

3.1. Успех ученика 
показује да су остварени 
образовни стандарди. 
*НАПОМЕНА: 
За средње школе може 
се узети у обзир само 
индикатор 3.1.5. 
 

3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је 
остварен основни ниво образовних 
стандарда. 
3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је 
остварен средњи ниво образовних 
стандарда. 
3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је 
остварен напредни ниво образовних 
стандарда. 
3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у 
образовању остварују постигнућа у складу 
са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним 
образовним стандардима. 
3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на 
завршном/матурском/националном испиту. 
3.1.6. Резултати ученика на 
завршном/матурском/националном испиту показују да је 
школа 
остварила резултате на нивоу просека Републике 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

3.2. Школа континуирано 
доприноси већој 
успешности ученика. 
*НАПОМЕНА: 
За средње школе могу се 
узети у обзир индикатори 
3.2.1.,3.2.2,3.2.3, 3.2.4 и 
3.2.5.  
У нашој школи до сада 
није постојала потреба 
за израдом ИОП-а, тако 
да се не узима у обзир и 
индикатор 3.2.4. 

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност 
ученика. 
3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти 
или мањи у односу на прошлу школску 
годину. 
3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују 
напредак у учењу. 
3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у 
складу са циљевима постављеним у 
плану. 
3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују 
напредак у складу са постављеним 
циљевима. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
+ 
+ 
 
+ 
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 3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима 
бољи су у односу на претходну 
школску годину. 
. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4 -  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА    

 
4.1. У школи 
функционише систем 
пружања подршке 
ученицима.  

4.1.1. Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу 
које пружа школа.  
4.1.2. На основу анализе успеха предузимају се мере 
подршке ученицима.  
4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује 
комуникацију са породицом.  
4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку ученицима 
у прилагођавању школском животу.  
4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у 
пружању подршке ученицима. 

 

+ 
 
+ 
+ 
 
 

 
+ 
 
 
 
+ 

 
4.2. У школи се подстиче 
лични, професионални и 
социјални развој 
ученика.  

4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у 
функцији задовољавања различитих потреба и 
интересовања ученика, у складу са ресурсима школе.  
4.2.2. У школи се организују програми/активности за 
развијање социјалних вештина (конструктивно решавање 
проблема, ненасилна комуникација...).  
4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је 
иста или већа него претходне године.  
4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота.  
4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и 
одрживи развој.  
4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се професионални 
развој ученика. 

 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
+ 
 

4.3. У школи 
функционише систем 
подршке деци из 
осетљивих група. 
 

4.3.1. Школа предузима активности за упис у школу 
ученика из осетљивих група.  
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање 
наставе ученика из осетљивих група.  
4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани 
приступ/индивидуални образовни планови за све ученике 
из осетљивих група.  
4.3.4. У школи се организују компензаторни 
програми/активности за подршку учењу за ученике из 
осетљивих група. 
4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и 
појединцима у подршци осетљивим групама. 
 

 

 
 
 
+ 
 
 

+ 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5  - ЕТОС 

5.1. Регулисани су 
међуљудски односи у 
школи. 
 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима 
је регулисано понашање и одговорност свих. 
5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је 
међусобно уважавање.  
5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи предвиђене 
су мере и санкције.  
5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике примењују се 
разрађени поступци прилагођавања на нову школску 
средину. 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

  

5.2. Резултати ученика и 
наставника се 
подржавају и промовишу. 

5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и 
промовишу. 
5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају висока 
очекивање у погледу резултата рада.  
5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања 

 
 
 
+ 
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ученика и наставника за постигнуте резултате.  
5.2.4. У школи се организују различите школске активности 
за ученике у којима свако може имати прилику да постигне 
5.2.5. Резултати ученика са сметњама у развоју посебно се 
промовишу. 

 
5.3. Школа је безбедна 
средина за све. 
 

5.3.1. У школи је видљив и јасно изражен негативан став 
према насиљу.  
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање 
проблема насиља. 
5.3.3. У школи се организују превентивне активности које 
доприносе безбедности у школској заједници.  
5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви 
насилног понашања.  
5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере 
интервенције у случајевима насиља у складу са  
Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 
установама. 

 
 
+ 
 
 
 
 
+ 

  

5.4.Школски амбијент је 
пријатан за све. 
 

5.4.1. Улазни простор школе уређен је тако да показује 
добродошлицу.  
5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама деце са 
сметњама у развоју.  
5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на 
приватност, користи посебан простор за индивидуалне 
разговоре наставника са ученицима и родитељима.  
5.4.4. У уређењу школског простора преовладавају 
ученички радови. 

   

5.5. У школи је развијена 
сарадња на свим 
нивоима. 
 

5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, 
стручних и саветодавних тела.  
5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој 
рад.  
5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и 
прихвата иницијативе ученика. 
5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног 
учешћа родитеља у животу школе.  
5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке 
активности чији је циљ јачање осећања припадности 
школи.  
5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници. 
5.5.7. У школи функционише систем редовног 
информисања родитеља о активностима и делатностима 
школе. 

   

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6- Организација рада и руковођење 

6.1. Планирање и 
програмирање у школи 
међусобно је усклађено. 

6.1.1.  Сви обавезни документи су донети у процедури 
прописаној Законом. 

 0  

 
6.1.2.  Развојни план установе сачињен је на основу 
извештаја самовредновања. 

 0  

 
6.1.3.  Развојни план установе сачињен је на основу 
извештаја о остварености стандарда образовних  
постигнућа. 

 0  

 
6.1.4.  У школи постоји план обезбеђивања и коришћења 
финансијских средстава. 

 0  

6.2. Директор ефективно 
и ефикасно организује 
рад школе. 

6.2.1. Директор организује несметано одвијање рада 
школе. 

 0  
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6.2.2. Постоји јасна организациона структура са 
дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. 

+   

 
6.2.3. Директор поставља јасне захтеве запосленима у 
вези са задатком/очекиваном променом у раду. 

 0  

 
6.2.4. Задужења запослених у школи равномерно су 
распоређена. 

 0  

 
6.2.5. Формирана су стручна тела и тимови у складу са 
компетенцијама запослених. 

 0  

 
6.2.6.  Развијен је систем информисања о свим важним 
питањима из живота и рада школе. 

+   

6.3. Руковођење 
директора је у функцији 
унапређивања рада 
школе. 

6.3.1. Директор ефикасно и ефективно руководи 
наставничким већем. 

 0  

 6.3.2. Директор учествује у раду стучних тимова.  0  

 
6.3.3. Директор укључује запослене у процес доношења 
одлука. 

 0  

 
6.3.4. Директор  благовремено предузима одговарајуће 
мере за решавање свакодневних проблема ученика,  
          у складу са могућностима школе. 

+   

 
6.3.5. У процесу доношења одлука директор уважава 
предлоге савета родитеља који унапређују рад школе. 

 0  

 
6.3.6. Директор користи различите механизме у 
мотивисању запослених. 

 0  

6.4. У школи 
функционише систем за 
праћење и вредновање 
квалитета рада. 

6.4.1. Директор остварује инструктивни увид у образовно-
васпитни рад у складу са планом рада и потребама  
          школе. 

 0  

 
6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и 
анализирају успех и владање ученика. 

 0  

 
6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање 
образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и  
          вредновања. 

+   

 
6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошко-
инструктивни рад у школи у складу са планом рада и  
          потребама школе. 

+   

 
6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује 
самовредновање рада школе у складу са прописима. 

+   

 
6.4.6. У школи се користе подаци из ЈИСП-а за унапређење 
рада школа.*** 

   

6.5. Лидерско деловање 
директора омогућило је 
развој школе. 

6.5.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем 
даје пример другима. 

+   

 
6.5.2. Директор показује отвореност за промене и иницира 
иновације. 

+   

 
6.5.3. Директор показује поверење у запослене и њихове 
могућности. 

 0  

 
6.5.4. Директор подстиче континуирано и целоживотно 
учење свих у школи. 

+   

 
6.5.5. Директор планира лични професионални развој на 
основу самовредновања свог рада. 

 0  

 
6.5.6. Директор развија партнерство са другим установама, 
организацијама и локалном заједницом. 

+   

 
6.5.7. Директор подстиче развој школе преговарањем и 
придобијањем других за остваривање заједничких  
          циљева. 

+   
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Одлука о евалуацији  
 
Од укупно 29 ( односно 28 јер се индикатор 6.4.6 не може проценити) показатеља остварености 
стандарда квалитета, 17 је на задовољавајућем нивоу, 11 индикатора је на изузетном нивоу.  

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  7-   Ресурси    

7.1. У школи су 
обезбеђени потребни 
људски ресурси. 
 

У школи је запослен потребан број наставника и стручних 
сарадника као и ненаставног особља  у односу на број 
ученика, а наставно и ненаставно особље има прописане 
квалификације у потпуности. О томе сведочи школска 
документација – ГПРШ и персонални досијеи запослених.  
Школа у своје активности НЕ укључује волонтере, што је 
једини неиспуњени индикатор овог стандарда. 
 

+   

7.2. Људски ресурси су у 
функцији квалитета 
рада школе. 
 

Резултати самовредновања користе се за унапређење 
рада школе. Наставници и стручне службе сарађују 
довољно, што је потребно за унапређивање наставе. 
Учинак запослених се прати ефикасно и систематично. 
Улоге и одговорности свих запослених су јасно 
дефинисане и прихваћене. Заспослени се стручно 
усавршавају са годишњим планом и могућностима школе и 
примењују новостечена знања.  Приправници се уводе у 
посао у складу са законом. У школи постоји разумевање за 
личне проблеме запослених, а конфликти се ефикасно 
решавају.  

+   

7.3. У школи су 
обезбеђени/постоје 
материјално-технички 
ресурси (простор, 
опрема и наставна 
средства). 

Школски простор и опрема задовољавају све законске 
норме и процедуре. Запослени, ученици и њихови 
родитељи школу у потпуности сматрају безбедним местом. 

+   

 
7.4. Материјално-
технички ресурси 
користе се 
функционално.  

Простор се користи према плану коришћења школског 
простора, наставна средства се користе према плану 
коришћења у циљу постизања квалитета наставе. 
Материјално-технички ресурси ван школе користе се 
довољно у функцији остварења циљева наставе и учења. 

+   

7.5. Школа обезбеђује 
сигурно окружење за 
учење. 
 

Школски простор и опрема задовољавају опште услове о 
безбедности на раду. Услови безбедности регулисани су 
Правилником о безбедности ученика и наставника и 
поштују се. Особљу и ученицима су доступне медицинске 
услуге. Особље, ученици и остале релевантне интересне 
стране су обавештени и разумеју процедуре за поступање 
у хитним случајевима и процедуре за управљање ризиком 
и повремено пролазе обуке које се тичу ових тема 

+   
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SWOT АНАЛИЗА 

 

СНАГЕ 
Дуга традиција 
Примена стандарда HACCP, ISO 9001, ISO 
14001 
Школски објекти: дом ученика, фискултурна 
сала, ботаничка башта 
Школски парк и школска економија 
Модерно опремљени кабинети 
Медијатека, библиотека,свечана сала 
Спортски терени 
Објекат за исхрану у кругу школе 
Огласне табле-редовно информисање 
Савремена механизација 
Заокружен процес производње и обуке 
ученика( од њиве до трпезе) 
Магацин готових производа и продавница 
наших производа 
Опредељеност ка сталном иновирању и 
побољшању услова рада 
Редовно усавршавање наставника 
Социјална одговорност школе 
Висок степен безбедности ученика 
Рад ученичког парламента 
Уредност и хигијена 
Јасна правила кућног реда школе којих се 
придржавају и запослени и ученици 
Отвореност за сарадњу са родитељима-  
Учешће у међународним пројектима 
Организација такмичења 
Оглашавање на друштвеним мрежама 
Сајт школе 
Уредна документација 
Организација манифестација и приредби 
Залагање за очување традиционалних 
вредности 
Признања за рад 
Добри резултати на такмичењима 
Стручан кадар 

СЛАБОСТИ 
 
Недовољна унутрашња мотивисаност 
ученика 
Недовољна унутрашња мотивисаност 
наставника; 
Недовољна заступљеност метода активне 
наставе  
Недовољна примена савремених 
информационих технологија и средстава у 
настави  
Неискоришћени материјално-технички 
ресурси 
Недовољна информатичка писменост 
наставника  
Настава није конципирана тако да ученике 
учи различитим техникама учења; 
праћење напредовања  ученика  
 
 
 

ПРЕТЊЕ 
Смањен број ученика услед неповољних 
демографских кретања и пада наталитета 
Запостављање традиције и вековне 
опредељености ка пољопривреди 
Лош материјални положај који доводи до 
смањења иницијативе и личне одговорности 
за све учеснике у образовању 
Недовољна мотивисаност појединих 
наставника за стручно усавршавање 

МОГУЋНОСТИ 
Успостављање боље сарадње са 
локалним послодавцима 
Успостављање боље сарадње са 
представницима локалне заједнице 
Успостављање боље сарадње са 
локалним институцијама 
Укључивање у међународне пројекте 
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МИСИЈА 

 
Пољопривредна школа са домом ученика “Ваљево“ задовољава потребе наших ученика, 

запослених, родитеља, локалних и социјалних партнера у целини.Основни задатак школе, као 
образовне установе, је образовање у области ратарства и повртарства, сточарства, заштите 
биља, воћарства и виноградарства,хортикултуре, ветерине,прехрамбене технологије и 
примену механизације компатибилно са трендовима образовања у свету, уз максимално и 
стално иновирање наставних садржаја и примену савремених метода и техника едукације. 

 Наша школа чува и негује традицију српске пољопривреде, али се развија као образовни 
центар за нове технологије у подручију аграра, Имамо традицију дужу од 120 година која нас 
обавезује на одговорност И изазов у раду и руковођењу школом. 

 
 

ВИЗИЈА 
 

Желимо да се развијемо у образовно-васпитну установу, спремну да одговори на све 
захтеве модерног доба, познату по достигнућима свршених ученика, чије ће знање бити 
најбоља и једина препорука. Обједињавањем сопствених стручних, материјалних и ресурса из 
окружења укључујемо се као равноправни партнер у савремене образовне токове. 
 
 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ РАЗВОЈА 
 
 

 
 
 

 



 

35 
 

 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 
Развојни циљ: 
 
Школски програм и развојни план су у складу  са потребама и условима рада Школе. 
 

1.Задатак :Одржавање усклађености школског програма и годишњег плана рада са прописима 

Активности Начин Одговорна особа 
Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Усклађивање школског 
програма и годишњег плана 
рада са изменама закона и 
прописа 

Праћење измена 
закона и 
наставних 
планова и 
програма 

Секретар, стручни 
актив за развој 
школског програма, 
стручни актив за 
развојно планирање 

током године 
2017/18-2021/22., 
август текуће 
школске  године 

Школски 
програм и 
Годишњи 
план рада 

Школски програм и годишњи план 
рада су у потпуности усклађени са 
законима и прописима 

Израда анекса школском 
програму  

Праћење измена 
закона и 
наставних 
планова и 
програма 

стручни актив за 
развој школског 
програма 

током године 
2017/18-2021/22. 

Школски 
програм 

Школски програм је у потпуности 
усаглашен са наставним плановима 
и програмима 

2.Задатак: Одржавање усклађености школског програма и годишњег плана рада  

Активности Начин Одговорна особа 
Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Уграђивање акционог плана 
Развојног плана школе за 
текућу годину, структурних 
елемената школског 
програма у Годишњи план 
рада 

Израда годишњег 
плана рада у 
складу са 
школским 
програмом и 
развојним планом 

Директор, помоћник 
директора и ППС 

2017/18-2021/22., 
август текуће 
школске године 

Годишњи 
план рада 

Школски програм, Годишњи план 
рада и Развојни план школе су 
међусобно усклађени 

Садржајно и временско 
усклађивање програма 
наставних предмета у 
оквиру сваког разреда 

Стручна већа 
садржајно и 
временски 
усклађују 
програме 
међусобно 
сродних предмета 

Председници 
стручних већа 

2017/18-2021/22., 
август текуће 
школске године 

Оперативни 
планови 
наставника 

Наставни планови и програми 
међусобно сродних предмета су 
садржајно и временски усклађени 
(корелације) 
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 
Развојни циљеви: 
1. Јачање компетенција наставника и васпитача кроз континуирану едукацију у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада. 
2. Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања. 
3. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика и остваривању образовних стандарда кроз унапређивање праћења и 
процењивања у настави 
 

Циљ: 
1.Јачање компетенција наставника и васпитача у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада. 

Специфични циљеви: 

1.1.Стицање нових 
компетенција за 
унапређивање образовно-
васпитног рада 

1.2.Усавршавање постојећих компетенција за 
унапређивање образовно-васпитног рада 
 

1.3.Јачање професионалних 
капацитета запослених нарочито у 
области иновативних метода 
наставе 

1.4.Јачање професионалних 
капацитета запослених 
коришћењем информационо – 
комуникационе технологије 

Задаци: 

1.1.1.Стално стручно 
усавршавање наставног 
кадра у школи. 

1.2.1Активна практична примена 
новостечених знања и вештина у припреми  
наставе 

1.3.1.Оспособити наставни кадар 
за примену савремених метода и 
иновативних облика рада 

1.4.1.Наставни кадар користи 
информационо-комуникационе 
технологије  за неформално и 
информално образовање 

1.1.2.Стално стручно 
усавршавање наставника 
ван установе. 

1.2.2Применити у наставном процесу знања 
стечена на семинарима. 

1.3.2.Савремене методе и 
иновативни облике  рада  
инплементирати  у образовно- 
васпитни рад 

1.4.2.Наставни кадар користи 
ИК технологије за планирање, 
припремање и реализацију 
наставе. 

Циљ:  
1.Јачање компетенција наставника и васпитача у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада. 

Специфични циљ: 1.1.Стицање нових компетенција за унапређивање образовно-васпитног рада 

Задатак:1.1.1 Стално стручно усавршавање наставног кадра у школи 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време реализације Докази Индикатори успешности 

Интегрисани 
приступ настави 

Кроз огледне часове 
Педагог, 
психолог, 
наставници 

Током школске године у 
сагрласности са 
плановима наставника 
Од 2017/18-2021/22год 

Годишњи план рада, 
припреме за час, 
извештај са часа, 
Записници са састанка 
стручног већа 

5 наставника током једне 
школске године реализује 
огледне часове којима 
демонстрира интегрисани 
приступ настави 

Учешће на 
конкурсима 

Тимови наставника шаљу 
радове на објављене 
конкурсе  

Наставници, 
председници 
стручних већа 

Током школске године 
приликом објављивања 
конкурса 
2017/18-2021/22 

Базе података на 
интернету, припреме за 
час, Записници са 
састанка стручног већа, 

Током школске године 
један тим шаље рад на 
конкурс 
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извештај о стручном 
усавршавању 

Дискусије, анализе, 
размена искуства 

На састанцима стручних 
већа дискутује се о 
начинима за побољшање 
наставе и анализира 
реализација огледних и 
угледних часова 

Председници 
стручних већа 

Током школске године 
након реализованих 
часова 
2017/18-2021/22 

Записници са састанка 
стручног већа, извештај 
о стручном 
усавршавању 

У свим стручним већима 
вршена је анализа- 
дискусија бар једном током 
године 

Излагање о 
савладаном 
програму стручног 
усавршавања 

На састанцима стручних 
већа наставници преносе 
нова искуства члановима 
који нису посетили 
програм стручног 
усавршавања 

Наставници 
који су 
савладали 
програм, 
председник 
стручног већа 

Током школске године 
након реализованих 
програма 
2017/18-2021/22 

Записници са састанка 
стручног већа, извештај 
о стручном 
усавршавању 

У свим стручним већима 
бар један члан је излагао 
савладан програм једном 
током године 

Циљ:  
Јачање компетенција наставника и васпитача у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада 

Специфични циљ: 1.1.Стицање нових компетенција за унапређивање образовно-васпитног рада 

Задатак: 1.1.2.Стално стручно усавршавање наставника ван установе. 

Активности Начин Одговорна особа 
Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Реализација програма стручног 
усавршавања из области- 
превенција насиља, 
злостављања и занемаривања 

Кроз 
акредитоване 
програме  

Председници стручних 
већа, директор 

Током 
2018.године 
када се укаже 
прилика  

Сертификат  

Један члан стручног већа је стекао 
сертификат програма и презентовао 
стечена знања на састанку стручног 
већа 

Реализација програма стручног 
усавршавања из области-
инклузија ученика са сметњама 
у развоју 

Кроз 
акредитоване 
програме  

Председници стручних 
већа, директор 

Током 
2019.године 
када се укаже 
прилика 

Сертификат  

Један члан стручног већа је стекао 
сертификат програма и презентовао 
стечена знања на састанку стручног 
већа 

Реализација програма стручног 
усавршавања из области-
комуникацијске вештине 

Кроз 
акредитоване 
програме  

Председници стручних 
већа, директор 

Током 
2020.године 
када се укаже 
прилика 

Сертификат  

Један члан стручног већа је стекао 
сертификат програма и презентовао 
стечена знања на састанку стручног 
већа 

Реализација програма стручног 
усавршавања из области-
учење да се учи и развијање 
мотивације 

Кроз 
акредитоване 
програме  

Председници стручних 
већа, директор 

Током 
2021.године 
када се укаже 
прилика 

Сертификат  

Један члан стручног већа је стекао 
сертификат програма и презентовао 
стечена знања на састанку стручног 
већа 

Реализација програма стручног 
усавршавања из области-
иновативне методе наставе и 
управљање одељењем 

Кроз 
акредитоване 
програме  

Председници стручних 
већа, директор 

Током 
2022.године 
када се укаже 
прилика 

Сертификат  

Један члан стручног већа је стекао 
сертификат програма и презентовао 
стечена знања на састанку стручног 
већа 
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Циљ:  
Јачање компетенција наставника и васпитача у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада. 

Специфични циљ:1.2.Усавршавање постојећих компетенција за унапређивање образовно-васпитног рада 

Задатак: 1.2.1 Активна практична примена новостечених знања и вештина у припреми  наставе 

Активности Начин Одговорна особа 
Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

У наставним плановима 
и програмима 
предвидети савремене 
наставне методе 

За поједине 
наставне садржаје 
треба предвидети 
да ће бити 
обрађени 
применом активне 
методе наставе 
или интегрисаног 
приступа 

Председници 
стручног већа, 
педагог, психолог 

Агуст у периоду 
2017/18-2021/22. 

Оперативни 
планови рада 
наставника 

Минимум један члан 
стручног већа је предвидео 
најмање 5 часова са 
активним методама наставе 

Програми наставних 
предмета су међусобно 
садржајно и временски 
усклађени у оквиру 
сваког разреда. 

Анализом програма 
рада сродни активи 
усклађују време 
обраде различитих 
модула 

Педагошки 
колегијум, 
председници 
стручних већа 

Август у периоду 
2017/18-2021/22 

Записници са 
седница 
стручног 
већа, 
оперативни 
планови 
наставника 

Усклађени су планови 
минимум за два стручна 
већа прехрамбене струке и 
2 стручна већа 
пољопривредне струке 

1.2.2.Применити у наставном процесу знања стечена на семинарима 

Активности Начин Одговорна особа 
Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Реализација угледних и 
огледних часова 

Угледни и огледни 
часови предвиђени 
Годишњим планом 
рада и личним 
планом стручног 
усавршавања се 
реализују 

Наставници, 
педагог, психолог 

2017/18-2021/22 
Извештај о 
часу, 
припрема 

Сви  угледни и огледни 
часови предвиђени 
Годишњим планом рада су 
реализовани и на њима је 
јасно уочен активан приступ 
настави 

Учешће на конкурсима 
примера добре праксе  

Наставници шаљу 
пријаву на конкурс 

Наставници 2017/18-2021/22 
База 
података на 
интернету 

Минимум један наставник 
током године учествује на 
конкурсу 
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Израда апликација за 
ИК технологије у 
настави 

У сарадњи са 
проф. 
Информатике 
израдити 
апликације 

Наставници 2017/18-2021/22 
База 
података на 
интернету 

Минимум 3 професора 
организује рад на овакав 
начин 

 
Циљ:  
1.Јачање компетенција наставника и васпитача у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада. 
Специфични циљ: 1.3.Јачање професионалних капацитета запослених коришћењем информационо – комуникационе 
технологије 
Задатак: 1.3.1.Оспособити наставни кадар за примену савремених метода и иновативних облика рада 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази Индикатори успешности 

Провера 
оспособљености 
наставника за примену 
ИКТ у настави 

Увидом у 
сертификате, 
припреме 
наставника, 
анализом упитника 

Проф. Информатике, 
помоћник директора 

 Јун 2017.год 
Сертификати, 
извештаји 
анкете 

60 % наставника поседују 
сертификат за рад на 
рачунару и користи 
стечено знање  

План обуке наставника 

Пријава на конкурс 
Министарства 
просвете за обуку 
наставника који не 
поседују основне 
копетенције за рад 
на рачунару 

Проф. Информатике, 
помоћник директора 

Јун 2017.год 

Одлука 
Министарства 
о школама 
које учествују 
у обуци 

Школа је изабрана за 
обуку наставника 

Реализација неопходне 
обуке за рад на 
рачунару 
 

У школи се 
организује обука за 
све наставнике 

Директор, Проф. 
Информатике, 
помоћник директора 

Август 2017.год 

Сертификати 
наставника, 
персонални 
досије 

15 наставника је успешно 
завршило обуку 

Задатак:1.3.2. Наставни кадар користи ИК технологије за планирање, припремање и реализацију наставе. 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази Индикатори успешности 

Планирање и 
реализација часова 
пројект методом уз 
употребу ИКТ 

У оперативним 
плановима рада 
наставници наводе 
које садржаје ће 
обрадити пројект 
методом, 
реализација часова  

Педагог, психолог, 
тим 

2017/18-2021/22 

Оперативни 
планови рада 
наставника, 
увид у 
припреме, 
извештај са 
часа 

10 наставника је 
реализовало часове 
пројект методом 
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Циљ:  
2. Развијање мотивације за учење . 

Специфични циљ: 2.1.Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике наставе 

Задатак: 2.1.1.Укључити ученике у ваннаставне активности чиме је омогућено да ученици испоље своја интересовања и 
потребе и остваре висок степен мотивисаности и социјалне одговорности за сопствено напредовање 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази 

Утврђивање тачног броја 
ученика који су укључени 
у ваннаставне активности 

Извештај наставника 
задужених за 
ваннаставне 
активности 

Тим 
Октобар 2017/18-
2021/22 

Дневник рада ваннаставних активности 

Промоција рада секција у 
школском часопису  

Чланови секција 
припремају текстове за 
школски лист о свом 
раду 

Наставници, 
редакција 
листа 

2017/18-2021/22 Текстови у школском листу 

Промовисање рада 
секције кроз јавне часове 

Организовање и 
реализација јавних 
часова 

Наставници 2017/18-2021/22 
Дневник рада ваннаставних активности, 
извештаји 

Задатак:2.1.2.Одржати  број секција које раде у школи. 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази 

Анализа интересовања 
ученика за ваннаставне 
активности 

Анкетирање ученика 
чланова Парламента о 
интересовањима 

Тим 
Децембар  
2017/18-2021/22 

Евиденција тима, записник са Ученичког 
парламента 

Укључити ученике у 
планирање рада секције 

Чланови секције 
предлажу теме  

Наставници  2017/18-2021/22 
Дневник рада ваннаставних активности, 
извештаји 

Изменити програм и план 
рада појединих секција  

Наставник уважава 
потребе ученика и 
израђује план рада 
секције 

Наставник 2017/18-2021/22 Годишњи план рада 
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Циљ:  
2. Развијање мотивације за учење  

Специфични циљ:    2.2.Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике  учења 
Задатак: 2.2.1. Обучити наставнике за различите технике учења на часу 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Организација предавања 
за све наставнике и 
васпитаче о различитим 
техникама учења на часу 

Предавање педагога 
и психолога о 
техникама учења 

Педагог, 
психолог 

2
0
1

7
/1

8
-2

0
2
1
/2

2
 

Евиденција 
тима, извештај 
о раду школе 

Сви наставници су присуствовали 
предавању 

Стручна већа припремају 
план коришћења 
различитих техника 

На састанцима 
стручних већа 
разматра се 
коришћење 
различитих техника 
учења за поједине 
наставне теме 

Председници 
стручних већа 

Записници са 
састанка 
стручног већа 

Сва стручна већа су дискутовала 
о техникама учења која ће 
применити 

Наставници примењују 
договорене технике 

У припремама 
наставника је 
назначено које 
технике учења 
користе на часу 

Наставници 

Припреме 
наставника, 
извештај о 
посећеним 
часовима 

40% наставника наводи у 
припремама и реализује у настави 
различите технике учења 

Задатак: 2.2.2. Наставници  уче ученике различитим техникама учења на часу 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Наставници планирају 
наставне садржаје 
погодне за 
демонстрирање 
одређених техника 
учења 

Оперативним 
плановима предвиђени 
су начини на које се 
ученици вежбају у 
различитим техникама 
учења 

Наставници, 
помоћник 
директора 

2017/18-
2021/22 

Оперативни 
планови 
наставника 

У 60% оперативних планова 
наставника једна од 
предвиђених активности јесте и 
обучавање ученика за различите 
технике учења 

Наставници реализују 
часове на којима се 
ученици оспособљавају 
за примену различитих 
техника учења 

За предвиђене 
наставне садржаје 
наставници вежбају 
ученике за различите 
технике учења 

Наставници 
2017/18-
2021/22. 

Извештаји о 
посећеним 
часовима 

Сви наставници који су планом 
предвидели реализују 
активности на часу 
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Циљ:  
2. Развијање мотивације за учење  

Специфични циљ:    2.3.Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике оцењивања 
Задатак: 2.3.1. Наставници континуирано прате напредовање ученика 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Организација стручног 
усавршавања 
наставника са темом 
праћења напредовања 

Директор школе организује 
програм за све наставнике 

Директор 
2017/18-2021/22 

када се укаже 
прилика 

Извештај о 
раду школе, 
сертификати 

Сви наставници су 
савладали програм о 
праћењу напредовања 
ученика 

праћењење 
напредовања ученика у 
белешкама наставника 

На састанцима стручних 
већа чланови бирају форму 
по којој ће пратити 
напредовање ученика 

Председници 
стручних  

2017/18-2021/22 
Записници са 
састанка 
стручног већа 

Сви наставници имају форму 
којом прате напредовање 

Наставници користе и 
формативно и 
сумативно 
оцењеивање 

Наставници прате 
напредак ученика, 
евидентирају мишљење и 
препоруке 

Наставници 2017/18-2021/22 
Евиденција 
наставника 

60% наставника 
континуирано прати 
напредовање ученика 

Употреба електронског 
дневника 

предметни наставници 
уносе препоруке и 
мишљење 

Одељењски 
старешина, 
наставници 

2017/18-2021/22 

када се укаже 
прилика 

Електронски 
дневник 

Наставници уноси податке у 
електронски дневник 

Задатак: 2.3.2. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Израда форме по којој 
ће ученици пратити 
напредак из различитих 
предмета 

Педагошки колегијум у 
сарадњи са тимом за ШРП 
израђује табелу по којој 
ученици прате напредак 

Стручни 
актив за шрп 

2017/18-
2021/22 

Израђен 
образац 
праћења 

80% ученика бележи 
напредовање 

Реализација часова на 
којима се ученици 
обучавају како да прате 
напредовање 

Одељењске старешине 
обучавају ученике на 
начине попуњавања 
табела 

Одељењске 
старешине 

2017/18-
2021/22 

Извештај са 
часа 
одељењског 
старешине 

Све одељењске старешине су 
реализовале час обуке 
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Циљ: 
2. Развијање мотивације за учење  

Специфични циљ:    2.4.Техничка опремљеност школе, пријатан, адекватан и подстицајан простор за примену савремених и 
иновативних метода наставе у циљу мотивације ученика. 

Задатак: 2.4.1. Изградити центар за производњу садног материјала из културе ткива. 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Припрема документације за 
изградњу лабораторије за 
производњу садног материјала 
из културе ткива 

Кроз јавне набавке, 
сарадњу са 
архитектама и 
извођачима радова 

Директор 

2017/18-
2021/22 када 
се укаже 
прилика 

Документа  Припремљена документација 

Обезбедити средства за 
изградњу и опремање  

Конкурисање за 
различите фондове 
и пројекте 

Директор 
2017/18-
2021/22 

документација Обезбеђена средства 

Реализација изградње и 
опремања 

У сарадњи са 
извођачима 
радова, јавне 
набавке 

Директор 

2017/18-
2021/22 када 
се укаже 
прилика 

Изграђен 
објекта 

Почетак производње садног 
материјала 

Задатак: 2.4.2. Изградња стакленика 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Припрема документације за 
изградњу стакленика 

Кроз јавне набавке, 
сарадњу са 
архитектама и 
извођачима радова 

Директор 

2017/18-
2021/22 када 
се укаже 
прилика 

Документа  Припремљена документација 

Обезбедити средства за 
изградњу и опремање  

Конкурисање за 
различите фондове 
и пројекте 

Директор 
2017/18-
2021/22 

документација Обезбеђена средства 

Реализација изградње и 
опремања 

У сарадњи са 
извођачима 
радова, јавне 
набавке 

Директор 

2017/18-
2021/22 када 
се укаже 
прилика 

Изграђен 
објекта 

Почетак производње садног 
материјала 
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Циљ: 
3.Школа континуирано доприноси већој успешности ученика и остваривању образовних стандарда кроз унапређивање 
праћења и процењивања у настави. 

Специфични циљ:  
3.1.Усклађивање школских оцена са оценама на завршном и матурском испиту 

Задатак: 3.1.1.примена  јединствених  критеријума оцењивања на нивоу стручних већа 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Анализа и дискусија о 
израђеним јединствених 
критеријума оцењивања 
за предмете  

На састанцима стручног 
већа анализирати 
јединствен критеријум 
оцењивања 

Председник 
стручног већа, 
помоћник 
директора 

2
0
1

7
/1

8
-2

0
2
1
/2

2
 

Записник са 
састанка 
стручног већа 

Израђени јединствени 
критеријуми оцењивања 

Упознати ученике са 
критеријумима 
оцењивања за све нивое 

Након обраде наставних 
тема ученике 
информисати о 
критеријумима 

Наставници 
Анкета са 
ученицима 

Сви наставници су упознали 
ученике са јединственим 
критеријумима за оцену  

Ученици су упознати са 
образовним 
стандардима постигнућа 

Ученици се упознају на 
почетку и током школске 
године о предвиђеним 
стандардима постигнућа 

Наставници 
Анкета са 
ученицима 

Сви наставници су упознали 
ученике са стандардима 
образовних постигнућа у вези 
са предметом који предају 

Задатак: 3.1.2.Тестове знања прилагодити завршним тестовима 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Анализа збирке задатака 
за завршни и матурски 
испит  

На састанцима стручних 
већа 

Председник 
стручног већа 

Септембар 
2017/18-
2021/22 

Записници са 
састанка 
стручног већа 
стручних 
предмета 

Сва стручна већа су 
анализарала збирку задатака и 
формирала јасан став о 
припреми ученика за испит 

Израда тестова у складу 
са захтевима са 
завршним тестом 

На састанцима стручних 
већа чланови састављају 
тестове по узору на 
задатке из збирке 
наглашавајући сличност 

Председник 
стручног већа 

2017/18-
2021/22 

Записници са 
састанка 
стручног већа, 
тестови 

Тестови који се користе за 
процену знања су у сагласности 
са тестовима на завршном 
испиту 

Организовање 
припремне наставе за 
завршне и матурске 
испите 

према правилнику о 
реализацији матурских и 
завршних испита 

 
мај-јун 
2017/18-
2021/22 

Дневник рада 
Сви часови припремне наставе 
су реализовани 
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Израда апликација за 
мобилни телефон за 
припрему испита 

Збирке за припрему се 
пребацују у електронску 
форму 

Проф. 
Информатике 
и 
председници 
стручних већа 

2017/18-
2021/22 

Записници 
стручних већа, 
апликација 

Ученици користе апликацију 

 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ: 
Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. 
 

1.ЗАДАТАК: Континуирано праћење  постигнућа ученика . 

Активности Начин 
Одговорн
а особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Праћење резултата ученика 
остврених при упису у школу 

Увид и анализа 
уписне 
документације 

ППС 

с
е

п
те

м
б

а
р
 т

е
ку

ћ
е
 ш

ко
л

с
ке

 г
о
д

и
н
е
 

2
0
1

7
/1

8
-2

0
2
1
/2

2
 

школска 
документација 

Анализа резултата на нивоу 
генерације 

Праћење остварених резултата 
матураната при упису на жељене 
више, високе школе и факултете 

Одељењске 
старешине у 
контакту са 
ученицима 

ППС 
школска 
документација 

Велки проценат матураната је 
уписао жељене факултете 

Праћење постинућа ученика на 
разним 
такмичењима 

Извештаји са 
такмичења 

ППС 
школска 
документација 

Ученици учествују и постижу 
добре резлтате на свим нивоима 
такмичењима 

Анализа постигнућа и израда 
пропратне документација 

Увид у 
документацију 

ППС 
школска 
документација 

Документација је ажурна, а 
извештавање о резултатима 
је континуирано и служи као 
додатни вид мотивације 
постигнућа осталих ученика 

2. ЗАДАТАК Направити систем јавне промоције ученика који постижу  резултате у наставним и ваннаставним активностима. 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Промоција талентованих 
ученика 
који су се истакли у појединим 
областима  

на родитељским 
састанцима, ШО и 
СР 

Руководство, 
наставници 

то
ко

м
 

го
д

и
н
е
 

2
0
1

7
/1

8
-

2
0
2
1

/2
2
 

записници 
промоција свих ученика који 
остварују успех 

Презентација талентованих 
ученика који су се устакли у 

(стипендије, 
награде, 

Руководство, 
наставници 

записници 
промоција свих ученика који 
остварују успех 
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појединим областима 
локалној 
заједници  

медији) 

Промоција талентованих 
ученика у штампаним 
материјалима школе 

Кратки текстови о 
награђеним 
ученицима у 
школском листу, 
Годишњаку 

Редакције 
штампани 
материјал 

промоција свих ученика који 
остварују успех у штампаним 
материјалима 

3.ЗАДАТАК: Смањење броја ученика који су напустили школовање  

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Рад на адаптацији на школске 
и домске услове живота 

саветодавни рад , 
тестирање 

ППС 
током године 
2017/18-
2021/22 

документација 
ППС 

реализоване све активности у 
адаптацији ученика 

Праћење ефеката допунске и 
додатне наставе 

Анализа извештаја 
наставника који 
остварују 
допунску/додатну 
наставу 

ППС 
током године 
2017/18-
2021/22 

извештаји ППС 
позитиван ефекат допунске и 
додатне наставе 

 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
Развојни циљ: 
1.У школи функционише систем пружања подршке  ученицима , ученицима из осетљивих група  уз подстицање личног, професионалног и 
социјалног развоја 
 

1.ЗАДАТАК: Подстицање и развијање социјалних вештина код ученика за конструктивно решавење проблема, толерантно 
понашање, ненасилну комуникацију, солидарност, развијање другарства и сл.. 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Упознати одељењске старешине 
са инструментом и 
методологијом утврђивања 
социјалног статуса ученика 

на састанцима 
разредних већа 

помоћник 
директора, 
педагог 

септембар 
текуће школске 
године, 
2017/18-2021/22 

записници  

Све одељењске старешине 
упознате са инструментом и 
методологијом 
утврђивања социјалног статуса 
ученика 

Утврдити социјални статус 
(ученици првог  разреда) 

анкете  ППС извештај 
Утврђен социјални статус свих 
ученика 



 

47 
 

Идентификовати неприлагођене 
ученике и направити њихове 
планове  подршке 

Разговори са 
ОС, 
посматрање 

ППС 
октобар текуће 
школске године, 
2017/18-2021/22 

извештај 
направљени планови подршке 
за идентификоване ученике 

Индивидуално праћење и 
формирање досијеа ученика 
којима је потребна помоћ 

Разговори са 
ОС, 
саветодавни 
рад 

ППС 
током школске 
године, 
2017/18-2021/22 

извештај Формирани досијеи ученика 

Едукација ученика на часовима 
одељењског старешине – 
неговање демократског духа и 
развијање осећања 
припадности колективу 

Радионице на 
часовима ОЗ 

ОЗ,ППС 
током школске 
године, 
2017/18-2021/22 

Дневник рада 

Током школске године 
реализоване су три радионице 
са овом темом у сваком 
одељењу 

2. ЗАДАТАК: Подршка личном и социјалном развоју ученика. 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Омогућити ученицима 
укљученост у хуманитарни и 
друштвено-корисни 
рада с циљем подстицања 
емпатије (неговање 
вршњачке помоћи) 

спровођење 
хуманитарних акција у 
школи у сарадњи са 
ученичким 
парламентом, 
организовање ДКР 

наставници 
задужени за 
хуманитарне 
акције, 
одељењске 
старешине 

током школске 
године, 2017/18-
2021/22 

Извештаји 
40% ученика је укључено у 
хуманитарне акције, а сви 
ученици су укључени у ДКР 

Рад на адекватном 
укључивању ученика у живот 
и интересе школе, као и у 
непосредно друштвено 
окружење 

Презентација рада 
секција и ваннаставних 
активности у школском 
часопису, на часовима 
ОЗ, Ученичком 
парламенту 

руководиоци 
секција 

септембар 
текуће школске 
године, 2017/18-
2021/22 

извештаји 

60 % ученика је 
заинтересована за 
неку ваннаставну активност 
или учествује у раду неке 
секције 

Наставити и установити нову 
сарадњу са релавантним 
установама и стручњацима 
који раде на промоцији 
репродуктивног здравља, 
равноправности полова и 
хуманих односа 

Организовање трибина, 
предавања, посета... 

Руководство 
школе 

током школске 
године, 2017/18-
2021/22 

извештаји, 
записници 

Остварена сарадња са 
Дечјим 
диспанзером, 
саветовалиштем за младе,  
Центром за социјални 
рад, МУП-ом, Црвеним 
крстом... 

Подршка и помоћ ученицима 
при организацији различитих 
врста културних, музичких, 
спортских и сличних 

Разматрање 
/прихватање 
иницијатива ученика, 
стварање безбедних 

Руководство 
школе, ППС, 
председништ
во Ученичког 

током школске 
године, 2017/18-
2021/22 

извештаји, 
записници 

Број реализовних културних, 
музичких, спортских и 
сличних манифестација на 
годишњем нивоу 
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mанифестација и облика 
дружења 

услова реализације... парламента 

3.ЗАДАТАК: Успоставити систем подршке за талентоване и надарене  ученике 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Идентификовање ученика  

Процена мотивације, 
самосталности, 
комуникативности и 
способности 

Одељењске 
старешине, 
предметни 
професори, 
ППС 

септембар-
новембар  
2017/18-2021/22 

педагошка 
документаци
ја 

Сви талентовани и надарени 
ученици су идентификовани 

Рад са ученицима на 
интелектуалном и 
афективном плану 

Израда  
индивидуализованог 
плана  према 
потребама 

Предметни 
професори у 
сарадњи са 
ППС 

 новембра  
2017/18-2021/22 

педагошка 
документаци
ја 

Израђени индивидуални 
планови за све 
идентификоване  ученике 

Сарадња са надлежним 
институцијама 

Контакти, разговори са 
представницима 

Предметни 
професори у 
сарадњи са 
ППС 

током године  
2017/18-2021/22. 

педагошка 
документаци
ја 

Успостављења сарадња са 
надлежним институцијама 

4.ЗАДАТАК: Пружање помоћи и подршке ученицима за укључивање у рад или за избор даљег образовања 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Усклађивање програма 
професионалне оријентације 
са потребама ученика 

Испитивање потреба 
ученика(анкета 
,разговор) 

ППС 
октобар текуће 
школске године, 
2017/18-2021/22 

педагошка 
документаци
ја, програм 
ПО 

Усклађен програм ПО са 
потребама ученика 

Интезивирати сарадњу са 
факултетима и вишим 
школама  
 

презентације високих 
школа и факултета 

руководство 
школе 

текуће школске 
године, 2017/18-
2021/22 

летопис 

 Током школске године 5 
високих школа или 
факултета је презентовало 
рад ученицима 

Укључивање родитеља који 
ће презентовати своја 
занимања 

Активности предвиђене 
радом Савета родитеља 

Педагог 
текуће школске 
године, 2017/18-
2021/22 

записник  
Током школске године 
ученицима су презентована 
4 занимања 

Успоставити интезивнију 
сарадњу са тржиштем рада, 
односно НСЗ 

Упућивање ученика на 
додатна тестирања, 
организовање 
предавања 

руководство 
школе, ппс 

текуће школске 
године, 2017/18-
2021/22 
 
 

 

школска 
документаци
ја 

Интензивирана сарадња са 
НСЗ 
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5.ЗАДАТАК: Унапређење рада ученичког парламента. 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Континуирано повећање 
броја акција које су у 
организацији ученичког 
парламента и ученика 
који учествују 
у њима 

Презентовање значаја 
акција, промоција већ 
реализованих и ученика који 
учествују у акцијама. 
Пружање подршке 
организовању акција. 

Тим за 
подршку 
рада УП 

текуће школске 
године, 2017/18-
2021/22 

извештај, 
записник 

Континуирано повећан број 
акција и учесника 

Обезбедити доступност 
информација 
о раду ученичког 
парламента за све 
ученике и запослене  

Школски часопис, Годишњак, 
facebook,сајт 

Тим за 
подршку 
рада УП 

текуће школске 
године, 2017/18-
2021/22 

извештај, 
записник 

Информације су доступне 

6. ЗАДАТАК: Успоставити систем подршке ученицима из осетљивих група  

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Предузимање 
компензаторских 
активности за подршку у 
учењу 

израда активности 
компензације 

ППС 

октобар 
текуће 
школске 
године, 
2017/18-
2021/22 

педагошка 
документација 

реализоване компензаторске 
активности 

Сарадња са 
релевантним 
институцијама у 
подршци ученицима из 
осетљивих група 

Успостављање 
сарадње кроз 
личне контакте, 
конкурсе... 

руководство, 
ППС 

током 
школске 
године, 
2017/18-
2021/22 

школска 
документација 

Успостављена сарадња са Центром за 
социјални рад, ромским 
организацијама, учествовање ученика 
на конкурсима 

Активности у циљу 
редовног похађања 
наставе ученика из 
осетљивих група 

Индивидуални 
разговори ОС и 
саветодавни рад 
ППС, сарадња са 
родитељима/стара
тељима 

ППС 
педагошка 
документација 

ученици редовно похађају наставу 
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – 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 
 

    1.ЗАДАТАК: Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у Школи. 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
успешности 

Успешна комуникација –
проток и доступност 
информација свим 
запосленима и ученицима 

Информације о активностима на 
седницма Н.Већа, Школског одбора, 
Савета родитеља, Ученичког 
парламента, информације у 
Школском листу, Годишњаку, на 
Сајту, огласне табле за ученике и 
наставнике 

Руководство 
школе 

током школске 
године, 
2017/18-2021/22 

Школска 
документација 

Сви запослени и 
сви ученици су 
обавештени о свим 
активностима 

Редовно извештавање о 
учешћу чланова 
колектива и ученика у 
активностима значајним 
за одвијање школског 
живота 

Извештаји  о активностима на 
седницма Н.Већа, Школског одбора, 
Савета родитеља, Ученичког 
парламента, у Школском листу, 
Годишњаку, на Сајту, огласне табле 
за ученике и наставнике 

Руководство 
школе 

током школске 
године, 
 2017/18-2021/22 

Школска 
документација 

Сви запослени и 
сви ученици су 
обавештени о свим 
активностима 

Приказ новинских 
чланака, радио и 
ТВ емисија о школи 

Објављивање на друштвеној мрежи 
Администра
тор сајта 
школе 

током школске 
године, 2017/18-
2021/22 

Интернет 
страна школе 

Приказани сви 
објављени 
материјали 

Организација 
ваннаставних активности 
у којима свако од ученика 
има прилику да постигне 
резултат 

Спортска такмичења, изложбе, 
манифестације 

Руководство 
школе, 
предсеедни
ци стручних 
већа 

током школске 
године, 2017/18-
2021/22 

Школска 
документација 

Организоване 
активности 

2. ЗАДАТАК: Подршка и помоћ родитеља, Школског одбора и локалне заједнице у промоцији Школе; Обележавање јубилеја 
поводом 100 година Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ 

Активности Начин Одговорна особа 
Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
успешности 

Направити план активности 
поводом обележавања 100 година 
Школе 
(Савет родитеља, Школски 

Организациони 
одбор 
за прославу 
јубилеја 

Директор Током 2022. 

Записник са 
састанка 
Организационог 
одбора 

Сачињен план са 
јасном расподелом 
активности 
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одбор, локалана заједница) 

Подстицање и припремање 
свих заинтересованих страна за 
активно учешће у прослави 1000 
година Школе  (Савет родитеља, 
Школски одбор, локалана 
заједница) 

Договор на 
састанцима 

Руководство школе, 
наставници 

Током 2022. Записници 

Активно учешће 
свих 
заинтересованих 
страна 

Израда монографије, 
презентационог и 
промотивног материјала 

Учествовање у 
изради материјала 

Руководство школе Током 2022. 

Монографија, 
филм, плакат, 
билборд, 
позивнице, 
брошуре... 

Урађена 
монографија, филм 
о школи и  
презентациони и 
промотивни 
материјал 

3.ЗАДАТАК: Презентовати школу путем Веб-сајта, медија, манифестација 

Активности Начин Одговорна особа 
Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
успешности 

Редовно ажурирање сајта и 
странице на друштвеним 
мрежама 

Извештаји о 
активностма 

администратор 
током школске 
године, 2017/18-
2021/22 

сајт, страница 
Сајт и страница 
редовно ажурирани 

Обавештавање медија о 
активностима у школи 

Саопштења, 
интервју, видео 
рилози, радио 
емисије 

Руководство школе 
током школске 
године, 2017/18-
2021/22 

летопис  
Медији редовно 
обавештени 

Организовање манифестација 

Спортски сусрети, 
Изложба коња, 
едукативни 
семинари за 
пољопривредне 
произвођаче 

Руководство школе 
током школске 
године, 2017/18-
2021/22 

летопис  
Све планиране 
манифестације су 
реализоване 

Учешће на манифестацијама у 
локалној средини 

Дани гљива, 
Чваркијада, Сајам 
туризма, Стазама 
лековитог биља.... 

Руководство школе 
током школске 
године, 2017/18-
2021/22 

летопис  

Школа је узела 
учешће у свим 
планираним 
манифестацијама 

4. ЗАДАТАК: Да школа остане безбедна средина за све ученике. 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
успешности 

Формирање тима, избор 
координатора 

Наставничко веће 
Директор, ппс, 
чланови тима 

Август  2017/18-
2021/22 

Педагошка 
документација  

Формиран тим сваке 
школске године 
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Евалуација –анализа реализације 
програма за заштиту деце за 
протеклу школску годину: 
-анализа о предузетим 
превентивним и интервентним 
активностима 

Увид у 
документацију 

Тим ,ППС 
 

 
 
Август  2017/18-
2021/22 

протоколи, 
педагошка 
документација,  

Тим је сваке школске 
године поднео извештај 
о активностима 

Израда плана за заштиту ученика 
за текућу школску годину и 
упознавање свих актера 

 предлагање 
активности 

ППС 
Координатор 
школског тима 

 
Август  2017/18-
2021/22 

Педагошка 
документација, 
извештаји 

Израђен план који је 
саставни део Годишњег 
плана рада 

Избор радионица за часове чос 
одабир 
радионица 

ППС, тим 
Октобар 2017/18-
2021/22 

Извештај о 
одржаним 
радионицама, 
дневник рада 

Сваке године стручна 
служба бира 3 
радионице 

Договор са Ученичким 
парламентом око активности 

предлагање 
активности 

Ппс, тим 
Октобар 2017/18-
2021/22 

Извештај о 
предузетим 
активностима 

Ученички парламент 
планира активности у 
вези безбедности 
ученика 

Организовање и реализација 
анкетног истраживања у сарадњи 
са Ученичким парламентом у 
циљу праћења ефеката 
превентивних мера 

анкета ППС, тим 
Фебруар 
2017/18-2021/22 

Анкета, 
извештај 

Након спроведеног 
анкетног истраживања 
све интересне групе су 
обавештене о 
резултатима 

Праћење реализације планираних 
активности и евиденције насиља 

увид у 
документацију 

ППС, тим 
Током године 
2017/18-2021/22 

Извештаји,увид 
у свеске 
праћења 

Све интервентне 
ситуације су 
евидентиране 

Упознавање родитеља 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 

Родитељски 
састанак 

Одељенске 
старешине 
Васпитачи 

Септембар 
2017/18-2021/22 

Записник са 
родитељског 
састанка 

Сви родитељи ученика 
првог разреда су 
упознати са протоколом 
поступања у случају 
насиља 

Упознавање ученика првог 
разреда и ученика у Дому са 
школским правилима, протоколом 
поступања у случају насиља и  
Правилником о мерама, начину и 
поступку заштите и безбедности 

ЧОС, састанци 
васпитних група 

Одељенске 
старешине, 
васпитачи и 
ученици 

Септембар 
2017/18-2021/22 

Дневник рада- 
час 
одељењског 
старешине 

Сви  ученици првог 
разреда су упознати са 
протоколом поступања 
у случају насиља 
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ученика 

Развијање културе понашања и 
толеранције различитости кроз 
часове одељењског старешине и 
васпитне активности у дому 

ЧОС, састанци 
васпитних група 

Одељенске 
старешине, 
васпитачи 

Током године 
2017/18-2021/22 

Дневник рада- 
час 
одељењског 
старешине 

Реализоване су током 
године три  радионице 
на часу одељењског 
старешине 

Израда паноа и презентација на 
тему ненасиља у сарадњи са 
Ученичким парламентом 

предлагање тема 
 Ученици, 
Наставници, 
васпитачи 

Новембар 
2017/18-2021/22 

Пано, 
презентација 

Током године Ученички 
парламент реализује 
минимум једну 
активност 

Јачање сарадње са институцијама 
из локалне заједнице у циљу 
превенције и сузбијања насиља: 

контакти Тим, директор 
Током године 
2017/18-2021/22 

Школска 
евиденција, 
летопис 

 

Предавање представника МУП-а предавања Тим, пп служба 
Март  
2017/18-2021/22 

Школска 
евиденција, 
летопис 

Реализована 
предавања минимум 
једном током године 

Улога школског полицајца ЧОС 
Тим, одељењски 
старешина, 
васпитач 

Октобар  
2017/18-2021/22 

Дневник рада- 
час 
одељењског 
старешине 

Сви ученици првог 
разреда су упознати са 
улогом школског 
полицајца 

Наставак едукације свих актера 
школе у циљу сензибилизације на 
појаву и препознавање насиља  
( врсте, облици, начини 
испољавања )  

кроз часове 
одељењске 
заједнице, 
радионице, 
текстове у 
школском листу 

Тим , одељенске 
старешине,васп
итачи, ППС 

Током године 
2017/18-2021/22 

Дневник рада, 
школска 
евиденција 

Током године се 
спроводе минимум 2 
активности 

Појачан васпитни рад са 
ученицима 
 

-праћење 
понашања 
ученика на часу 
-праћење односа 
учесника насиља 
на часу и 
ваннаставе уз 
помоћ дежурног 
наставника 
-праћење 
понашања 
ученика у Дому 
 

Одељенске 
старешине, 
психолог, 
педагог, 
васпитач 

Током године 
2017/18-2021/22 

Дневник рада- 
листе за 
праћење 
понашања 
ученика, свеске 
одељењских 
старешине 

Појачан васпитни рад 
за сваког ученика где се 
укаже потреба 
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Пружање помоћ ученицима у 
решавању индивидуалних 
проблема или проблема са 
другима  

индивидуално 
саветодавни рад 
са ученицима који 
имају проблеме у 
понашању 

Педагог, 
психолог, 
Одељенске 
старешине, 
васпитач 

Током године 
2017/18-2021/22 

Свеске 
одељењских 
старешина 

Пружена је помоћ  и 
саветодавни рад сваком 
ученику када се указала 
потреба 

Интензивиран и 
индивидуализиран васпитни рад: 
-са починиоцима насиља  
-са жртвама насиља 

васпитни рад 

Психолог, 
педагог, тим, 
одељењске 
старешине, 
васпитач 

Током године 
2017/18-2021/22 

Свеске 
одељењских 
старешина 

Пружена је помоћ  и 
саветодавни рад сваком 
ученику када се указала 
потреба 

Праћење ризичног понашања 
ученика путем свакодневног 
контакта у циљу стицања увида у 
њихов социјално психолошки 
статус 

сарадња са 
одељењским 
старешинама 

Одељенске 
старешине, 
васпитачи 

Током године 
2017/18-2021/22 

Свеске 
одељењских 
старешина 

Свакодневно се прати 
ризично понашање 

Организовање и реализација 
спортских активности. 
 

 фер плеј 
турнир 
спортске игре 
по принципу сви 
побеђују 
спортом против 
насиља 

Наставници 
физичког 
васпитања, тим 

Током године 
2017/18-2021/22 

Извештај након 
одржаних 
спортских 
активности 

Током године 
организована је 
минимум једна спортска 
активност 

Организовање и реализација 
културних, ваннаставних 
активности у циљу промоције 
школе као безбедног места 

-позоришне и 
биоскопске 
представе 
-посете 

Задужени 
наставници,  
Координатор ШТ 

Током године 
2017/18-2021/22 

Извештај након 
одржаних 
активности 

Током године 
организована је 
минимум једна 
активност 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ: 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
успешности 

 спровођење процедура и поступака 
реаговања у ситуацијама насиља 
праћење и евидентирање свих врста 
насиља 
примена адекватних мера за 
сузбијање или ублажавање учињеног 
насиља 
 укључивање родитеља у решавање 
проблема 

активности 
према 
Протоколу 

ТИМ, Директор 
школе, Управник 
дома, 
Одељенске 
старешине, 
васпитач и 
остали актери 

Током године 
2017/18-2021/22 

Педагошка 
документација, 
извештаји 
 

Све процедуре се 
спроводе 
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сарадња са локалном заједницом 
праћење ефеката предузетих мера 

Активирање на основу правилника о 
безбедности: 
-унутрашње заштитне мреже 
-спољашње заштитне мреже 

активности 
према 
Протоколу 

Тим, остали 
актери 

Током године 
2017/18-2021/22 

Педагошка 
документација, 
извештаји 
 

Активирана заштитна 
мрежа 

Покретање поступака унутар установе: 
-васпитни ( према ученицима и 
родитељима ) 
-васпитно дисциплински ( према 
ученицима ) 
-дисциплински ( према наставницима и 
запосленима ) 

активности 
према 
Протоколу 

Директор школе 
Током године 
2017/18-2021/22 

Педагошка 
документација, 
извештаји 
 

Покренут васпитно-
дисциплински поступак 

5.ЗАДАТАК:Одржати школску средину пријатну за све. 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
успешности 

Одржавање школског парка 
практична 
настава 

наставници 
практичне 
наставе 

Током године 
2017/18-2021/22 

Дневник рада Уредан школски парк 

Оплемењивање школског простора 
ученички 
радови 

наставници 
Током године 
2017/18-2021/22 

израђени панои 
оплемењен школски 
простор 

6.ЗАДАТАК: Развијање и неговање активног учешћа родитеља у животу школе 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
успешности 

Упознавање родитеља са 
организацијом рада у школи и 
дому; са правилницима и 
протоколима рада у  школи и 
дому; са дужностима одељењских 
старешина и васпитача 
Избор представника родитеља-
Савет родитеља 
Договор о реализацији ескурзија 
Информисање одељењских 
старешина и васпитача о 
здравственом стању,  
психофизичком и социјалном 
развоју, интересовањима и 

Родитељски 
састанци у школи.  
Групни састанак са 
родитељима у 
Дому 
Индивидуални 
разговори са 
родитељима 
 
 

Директор, 
управник Дома, 
одељењске 
старешине, 
васпитачи, 
педагог, 
психолог 

септембар 
2017/18-2021/22 

записници, 
школска 
документација 

Током школске  године 
одржана минимум 4 
родитељска састанка 



 

56 
 

навикама ученика 
Договор о сарадњи 

Размена информација о 
адаптацији ученика на школске и 
домске услове живота и рада 

Родитељски 
састанци 
Индивидуални 
разговори са 
родитељима 
Телефонски 
разговори 

Одељењске 
старешине, 
васпитачи, 
педагог, 
психолог 

Септембар-
децембар 
2017/18-2021/22 

документација 
ППС, школска 
документација 

Током школске  године 
одржане минимум 2 
размене информација 

Размена информација о 
резултатима учења, понашању 
ученика, ваннаставним 
активностима  и о ваншколском 
ангажовању 
 

Родитељски 
састанци 
Индивидуални 
разговори са 
родитељима 
Телефонски 
разговори 

Одељењске 
старешине, 
васпитачи, 
педагог, 
психолог 

Током године 
2017/18-2021/22 

документација 
ППС, школска 
документација 

током школске године 
спроведене 
континуиране  размене 
информација 

Саветодавни рад са ученицима 
који имају тешкоћа у раду и 
њиховим родитељима, по 
потреби, повезивање ученика са 
специјализованим службама 

Индивидуални и 
групни разговори, 
сарадња са  
специјализованим 
службама 

Стручна служба, 
одељењске 
старешине, 
васпитачи, 
здравствени 
радници 

Током године 
2017/18-2021/22 

документација 
ППС 

током школске године 
спроведене 
континуиране  размене 
информација 

Превентивне активности -обрада 
различитих садржаја о ризичним 
облицима понашања ученика  

Сарадња са 
родитељима око 
избора 
тема.Предавања, 
трибина 

Одељењске 
старешине,васп
итачи, стручна 
служба 

Током године 
2017/18-2021/22 

записници 
током школске године 
одржане минимум 2 
превентивне активности 

Укључивање родитеља у 
превентивне активности и 
сузбијање насиља 

Предавање 

Тим за 
безбедност, 
стручна служба, 
представници 
МУП-а 

Март 
2017/18-2021/22 

летопис 

током школске године 
минимум 10 родитеља 
укључено у  
превентивне активности 

Редовно контактирање  родитеља 
ученика (починиоца насиља или 
ученика који трпи насиље) и 
њихово укључивање у заједничко 
решавање проблема 

Индивидуални 
разговори са 
родитељима 
 

Психолог,педаго
г, Одељенске 
старешине, 
васпитачи 

Током године 
2017/18-2021/22 

записници, 
белешке 

током школске године 
континуирано  
контактирање 
родитеља 
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Професионално информисање 
родитеља  

Родитељски 
састанци 
Индивидуални 
разговори са 
родитељима 

Одељењске 
старешине, 
стручна служба 

Током године 
2017/18-2021/22 

записници 

током школске године 
континуирано  
професионално 
информисање 
родитеља 

Реални сусрети са различитим 
професијама- активности  Клуба 
родитеља 

Скупови, 
предавања 
 

Клуб родитеља 
Децембар -март  
2017/18-2021/22 

записници 

током школске године 
одржане минимум 2 
сусрета са различитим 
професијама  

Саветодавни рад са 
неопредељеним ученицима и 
њиховим родитељима поводом 
избора занимања 

Индивидуални 
разговори са 
родитељима 
 

Одељењске 
старешине, 
стручна служба 

Током године 
2017/18-2021/22 

документација 
ППС 

током школске године 
континуирано  
професионално 
саветовање 

Позив родитељима да присуствују 
свечаностима, извођењу 
школских представа и 
такмичењима ученика у 
ваннаставним активностима 

Информисање 
родитеља 

Одељењске 
старешине,васп
итачи, сајт 
школе 

Током године 
2017/18-2021/22 

записници, сајт 

током школске године 
континуирано  
присуствовање 
родитеља различитим 
свечаностима 

Позив родитељима да присуствују 
извођењу културно-уметничког 
програма са Домијаде 

Информисање 
родитеља 

Одељењске 
старешине,васп
итачи, сајт 
школе 

Април 
2017/18-2021/22 

сајт школе 

Родитељи 
присутвовали 
извођењу програма са 
Домијаде 

Учешће представника родитеља у 
раду Школског одбора и Савета 
родитеља 

Групни састанак  

Директор, 
управник 
дома,помоћник 
директора, 
педагог, 
секретар, 
чланови 
школског одбора 

Током године 
2017/18-2021/22 

записници 

током школске године 
континуирано 
учешће представника 
родитеља у раду 
Школског одбора и 
Савета родитеља  

7.ЗАДАТАК: Даље развијање сарадње на свим нивоима 

Активности Начин Одговорна особа 
Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
успешности 

Основне школе Ваљева и 
околине 
Презентације образовних 
профила Пољопривредне 
школе 

Предавања 
Стручна служба 
школе, 
наставници 

Током године летопис 
Урађено најмање 10 
презентација 
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Средње школе Ваљева 
Сусрети ученика 

Такмичења, градска 
првенства, посете 
школама, састанци 
чланова ученичког 
парламента 

Директор, 
предметни 
наставници, 
ученички 
парламент 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
током школске године 
најмање 5 сусрета 

Више школе и факултети 
Презентације образовних 
профила 

Предавања 

Стручна служба 
школе, 
наставници, 
представници 
установе 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
током школске године 
најмање 5 презентација 

Хала спортова 
Спортски сусрети, посте 
спортским манифестацијама 

Организовање 
такмичења и посета 

Наставници 
физичког 
васпитања, 
запослени у Хали 
спортова 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
током школске године 
најмање 2 сусрета, 
презентације 

Православна црква-одељење 
за веронауку 
Посета манастиру  

Организовање 
посете  

Вероучитељ, 
наставници,  

Септембар 
2017/18-2021/22 

летопис 
сваке школске године 
посета манастирима 

Градска библиотека 
Учлањивање ученика, размена 
искустава, стручна помоћ 

Организација 
трибина, предавања, 
књижевних вечери 

Наставници, 
васпитачи, 
библиотекари 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
током школске године 
најмање 2 посете и 10% 
ученика чланови 

Центар за  културу 
Пројекције филмова,извођење 
позоришних представа, 
извођење школских представа, 
изложбе, представљање 
програма Домијаде, такмичења 
ученика 

Организовање 
посете, коришћење 
сале 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 
васпитачи, 
запослени у 
Центру за културу 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
током школске године 
најмање 2 представе 

Музеј/галерије 
Изложбе 

Организовање 
посете 

Наставници, 
одељењске 
старешине, 
васпитачи, 
запослени у 
музеју и 
галеријама 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
током школске године 
најмање 2 посете 

КУД,  Плесно друштво 
Стручна помоћ 
 

Припрема ученика 
за такмичење 

Васпитачи,спољн
и сарадници 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
реализована плесна и 
фолклорна секција у 
Дому 
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Туристичке агенције 
Ескурзије ученика 

Организација 
ескурзија и превоз 
ученика 

Директор, 
представници 
туристичких 
агенција 

Од октобра 
2017/18-2021/22 

летопис 

сваке године планиране 
и по могућности 
организоване екскурзије 
ученика 

Здравствени центар 
Превентивне активности, 
систематски прегледи ученика, 
добровољно давање крви 

Здравствене 
трибине, предавања, 
организовање 
прегледа, 
консултације 

Стручна служба, 
одељењске 
старешине, 
васпитачи, 
здравствени 
радници 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
извршени превентивни 
прегледи за 90% 
ученика 

Црвени крст 
Хуманитарне акције 

Акција 
Активисти 
Црвеног крста 
школе 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
сваке године 2 пута 
годишње добровољно 
давање крви 

Стоматолошки диспанзер 
Стоматолошки прегледи 
ученика 

Рад амбуланте у 
нашој школи 

Педагог,одељењс
ке старешине, 
здравствени 
радници 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 

извршени превентивни 
прегледи за 90% 
ученика и санација код 
30% 

Канцеларија за младе 
Превентивне активности 

Организовање 
трибина, предавања, 
радионица 

Тим за подршку 
рада ученичког 
парламента, 
ученички 
парламент,  

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
током школске године 
најмање 2 трибине 

Завод за јавно здравље 
 

Организовање 
контролних, 
превентивних 
активности и 
прегледа 

Управник Дома, 
запослени у  
Заводу  за јавно 
здравље 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 

током школске године 
најмање 2 санитарна 
прегледа ученика 
прехрамбене струке и 
запослених у Дому 

Центар за социјални  рад 
Размена информација о 
ученицима, корисницима 
услуга Центра за социјални  
рад 

Консултације, 
разговори 

Стручна служба, 
стручни 
сарадници 
Центра за 
социјални рад 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
током школске године 
најмање 3 сарадње 

Полицијска управа 
Безбедност ученика-
превентивне и интервентне 
активности 

Разговори, 
предавања, сарадња 
са школским 
полицајцем 

Тим за 
безбедност, пп 
служба, 
представници 
Полицијске 
управе 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
током школске године 
најмање 3 активности 
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Локална самоуправа 
Обележавање значајних 
датума, учешће у раду 
Школског одбора 

Разговори, састанци, 
посете 

Директор, 
представници 
локалне 
самоуправе 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис 
током школске године 
најмање 3 активности 

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

Посете, састанци 

Директор, 
управник дома, 
наставници, 
васпитачи, 
стручна служба, 
ШУ 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис континуирана сарадња 

Предузећа,установе 
Практична настава 

Реализација 
практичне наставе 
са ученицима 

Директор, 
наставници 
практичне 
наставе 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис континуирана сарадња 

Медији: локални медији , РТС 
Београд 
Промоција значајних догађаја у 
школи 

Гостовања, конф.за 
штампу, емисије 

Директор, 
управник дома, 
наставници, 
васпитачи, 
стручна служба, 
новинари 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис континуирана сарадња 

Други домови 
Сусрети домова, семинари, 
размена искустава 

Састанци актива 
директора и 
управника домова, 
посете домовима, 
такмичења-Домијада 

Директор, 
управник дома, 
васпитачи, 
стручна служба 

Током године 
2017/18-2021/22 

летопис континуирана 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 

Састанци, посете, 
сусрети, анализе 

Директор 
Током године 
2017/18-2021/22 

летопис континуирана сарадња 
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повртарство, Нови Сад 
-Пољопривредни факултет, 
Земун и Нови Сад 
-Центар за ВТо Велика Плана 
-САНУ- одбор за село 
Стручна сарадња 

   

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 
Развојни циљ: 
Лидерско деловање директора омогућава даљи развој Школе 
       

1.ЗАДАТАК: Међусобно усклађивање планирања и програмирања у школи 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази 
Индикатори 
успешности 

Израда докумената 
прописаних законом 

Годишњи план рада, 
Школски програм-
анекси, Извештај 
самовредновања, 
Правилници, 
Процедуре, Протоколи 

Директор 
Секретар школе 

Током године 
2017/18-2021/22 

Школска 
документација 

Сва документа 
усвојена од стране 
стручних органа 

2.ЗАДАТАК: Ефективно и ефикасно организовати рад школе 

Активности Начин Одговорна особа 
Време 
реализације 

Докази 
Индикатори 
успешности 

Равномерно 
распоређивање 
задужења запослених 

Формирање школских 
тимова, решења о 
годишњем задужењу 

Директор 
август-
септембар 
2017/18-2021/22 

Записници 
Формирани тимови у 
које је укључено 40% 
наставника 

Одржавање јасне 
организационе 
структуре 

Поштовање процедура 
и носиоца активности 

Директор 
Током године 
2017/18-2021/22 

Записници 

Запослени разумеју 
начин на који 
функционишу 
процедуре и 
одговорности 

3.ЗАДАТАК: Остварити континуирано самовредновање рада школе – нови циклус 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази 
Индикатори 
успешности 
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Формирање Тима На предлог директора Директор 
август –
септембар 
2017/18-2021/22 

школска 
документација 

Формиран Тим 

Реализација 
активности 
самовредновања из 
плана 

према акционим 
плановима 

Директор, Тим за 
самовредновање 

Током године 
2017/18-2021/22 

школска 
документација 

Реализоване све 
активности из 
акционог плана 
самовредновања 

Подношење 
Извештаја  

тим за 
самовредновање 
подноси Извештај 
Наставничком већу 

Тим за 
самовредновање 

Током године 
2017/18-2021/22 

школска 
документација 

Минимун 3 пута током 
школске године Тим 
за самовредновање 
поднео Извештај 

Израда плана за 
побољшање 
квалитета рада 

анализа резултата 
самовредновања и 
предлог мера 

Тим за 
самовредновање 

август 
2017/18-2021/22 

школска 
документација 

Израђен план за 
побољшање 
квалитета рада школе 

 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – РЕСУРСИ 

 
Развојни циљ: Обезбедити савремен, стручан, мотивисан и за реформу спреман наставни кадар, као и његов развој кључних способности: 
самоиницијативност, аналитичко мишљење, укључености у тимски рад, самосталност  
 

1.ЗАДАТАК: Развијати систем стручног усавршавања и континуираног развоја наставника, стручних сарадника и директорa 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази Индикатори успешности 

Анализа потреба и 
израда плана стручног 
усавршавања на свим 
нивоима 

на основу личних 
планова 
професионалног 
развоја 

Директор, Педагошки 
колегијум. Тим за 
стручно усавршавање 
запослених 

септембар – 
октобар 2017/18-
2021/22 

записници 
Урађен план стручног 
усавршавања 

Понудити и омогућити 
различите облике 
стручног усавршавања 
наставника 

на основу личних 
планова 
професионалног 
развоја и могућности 
школе 

Директор, Педагошки 
колегијум. Тим за 
стручно усавршавање 
запослених 

септембар – 
октобар 2017/18-
2021/22. 

записници 
Наставници остварују 44 
сата у установи и 24 сата 
ван установе 

Мотивисати 
наставнике за 
анализу наученог на 
семинарима на нивоу 
стручних већа 

на седницама 
Наставничког већа и 
Педагошког 
колегијума указивање 
на значја примене 
наученог 

председници 
стручних већа, Тим за 
стручно усавршавање 
запослених 

Током године 
2017/18-2021/22. 

записници 

60% наставника је 
презентовало садржај 
програма на свом 
стручном већу 
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Мотивисати 
наставнике за 
употребу новостечених 
вештина и знања краз 
разне облике 
професионалних 
активности 

на седницама 
Наставничког већа и 
Педагошког 
колегијума указивање 
на значја примене 
наученог, угледни и 
огледни часови 

Руководство школе,  
Тим за стручно 
усавршавање 
запослених 

Током године 
2017/18-2021/22 

записници 
60% наставника  изводи 
угледне и огледне часове 
и учествује у пројектима 

2. ЗАДАТАК: Подстицати професионални развој наставника, стручних сарадника и директора. 

Активности Начин Одговорна особа 
Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Утврђивање потреба и 
израда плана 
напредовања и 
професионалног 
развоја наставника, 
стручнх сарадника 
и директора 

увид у 
персонална 
досијеа и 
портфолио 
наставника 

Директор, ППС, 
стручна већа 

на почетку 
школске 
године 
2017/18-
2021/22 

Извештаји 
актива за 
школско 
развојно 
планирање 

Утврђене су потребе и 
направљен је план 
професионалног развоја 
запослених 

Развијање менторских 
односа на релацији 
наставник – ментор и 
наставник-проправник 

саветодавни рад 
ППС 

Директор, ППС, 
стручна већа 

По потреби 
2017/18-
2021/22 

Извештаји 
актива за 
школско развојно 
планирање 

Број наставника који су 
били ментори 
припраницима у 
школи и ван ње 

Омогућити приказ 
истраживања и 
пројеката које су у школи 
спроводили наставници 

организовање 
презентација 

Директор, ППС, 
стручна већа 

Током године 
2017/18-
2021/22 

Извештаји 
актива за 
школско 
развојно 
планирање 

Број приказа истраживања 
и пројеката наставника 

Омогућити приказ 
објављених стручних 
чланака, рецензија, 
стручних књига и уџбеника 

организовање 
презентација 

Директор, ППС, 
стручна већа 

Током године 
2017/18-
2021/22 

Извештаји 
актива за 
школско 
развојно 
планирање 

Број приказа објављених 
стучних чланака, 
рецензија, стручних књига 
и уџбеника 

Анализа професионалног 
развоја запослених 

увид у извештај о 
стручном 
усавршавању 
наставника 

Директор, ППС, 
стручна већа 

Током године 
2017/18-
2021/22 

Извештаји 
актива за 
школско 
развојно 
планирање 

Број наставника и 
руководећег кадра у школи 
који на 
годишњем нивоу користе 
могућности 
професионалног развоја 
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3. ЗАДАТАК: Побољшање материјално-техничких услова Школе 

Активности Начин 
Одговорна 
особа 

Време реализације Докази Индикатори успешности 

Набавка наставних 
средстава и опреме 

анализа потреба 
стучних већа 

Руководство 
школе 

Током године 
2017/18-2021/22 

Годишњи план 
рада, наставна 
средства 

Набављена планирана 
наставна средства 

Реконструкција фасаде извођење радова Директор 2017/18-2022/23 документација Фасада реконструисана 

Одржавање школских 
зграда и простора 

извођење радова Директор 
Током године 
2017/18-2021/22 

документација 
Континуирано одржавање 
школских зграда и 
простора 

Ремонтовање и набавка 
пољопривредне 
механизације 

извођење 
ремонтовања и 
набавка 

Директор 
Током године 
2017/18-2021/22 

документација 
Ремонтована постојећа и 
набављена нова 
пољ.механизација 

Набавка књига за 
библиотеку 

набавка Директор 
Током године 
2017/18-2021/22 

пописна листа 
библиотеке 

Књишки фонд увећан за 
10% 

 

МОНИТОРИНГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

Приоритетна област 
Начин и време 
праћења 

Одговорно лице 
Кога треба 
информисати 

Учење и развијање мотивације за учење 
Састанак за поновно 
разматрање- јун  
2017/18-2021/22 

Мирјана Јакић 
Вељић 

Директор, педагог, 
психолог 

Јачање професионалних капацитета 
запослених 

Формални разговор 
са наставницима- јул 
2017/18-2021/22 

Педагог, психолог 
Вођу тима, 
Директора,  
Савет родитеља 

Праћење и процењивање 

Посматрање од 
стране пријатеља-
критичара- јул 
2017/18-2021/22 

Педагог, психолог 
Вођу тима, 
Директора,  
Савет родитеља 
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ЕВАЛУАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
Циљ: Школски програм и развојни план су у складу  са потребама и условима рада Школе 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Школски програм и Рзавојни план 
школе у складу са законским 
прописима 

сви делови Школског програма и Рзавојног 
плана школе у складу са законским прописима 

Увид у документа 

 
 

ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Циљ: 1.Јачање компетенција наставника и васпитача у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада. 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Наставници користе савремене и 
иновативне методе рада на часу, 
примењујући савремене технологије 

60% наставника који су присуствовали 
семинарима користе новостечена знања у 
наставном процесу 

Прикупљени протоколи за 
анализу часа и извештаји са 
часа 

Циљ: 2. Развијање мотивације за учење. 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Ученици су мотивисани за рад кроз 
различите облике и технике учења, као 
и разноврсне облике оцењивања 

60% ученика остварује напредак у учењу, 
укљученост у секције 40% 

Листе за праћење 
напредовања, извештај о раду 
секције 

Циљ: 3.Школа континуирано доприноси већој успешности ученика и остваривању образовних стандарда кроз 
унапређивање праћења и процењивања у настави. 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Школске оцене су усклађене са 
оценама на завршном и матурском 
испиту 

80% ученика остварује исти успех на завршном 
и матурском испиту као и током школовања 

Извештаји са матурских и 
завршних испита 

 
 

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Циљ: Школа континуирано доприноси већој успешности ученики 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Побољшање успеха ученика током 
школских година 

успех је сваке школске године бољи  или исти у 
односу на предходну 

анализа успеха на крају 
школске године 2017/18-
2021/22. 

 



 

66 
 

 

ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Циљ: У школи функционише систем пружања подршке  ученицима , ученицима из осетљивих група  уз подстицање 
личног, професионалног и социјалног развоја 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Ученици су мотивисани за рад у подручјима 
развијања социјалних вештина, укључености у 
ваннаставне активности, рад ученичког парламента 

код 40% ученика подстакнут је 
лични, социјални и професионални 
развој 

Документација ППС, 
извештаји 

 
 

ОБЛАСТ: ЕТОС 
Циљ:Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених истицањем њених основних и 
посебних обележја, промоцијом ученичких постигнућа и резултата рада наставника, али и подизањем нивоа 
културе понашања 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Школа је остала безбедна и пријатна 
средина за све, резултати ученика се 
подржавају и промовишу кроз сарадњу на 
свим нивоима 

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 

Анализе анкета, интервјуи са 
ученицима 

 
 

ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
Циљ:Лидерско деловање директора омогућава даљи развој Школе 

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Школа у својој средини и шире остаје препознатљива по 
квалитету, унапређивању рада и услова за рад, као и по својим 
успесима и резултатима 

Признања, награде, 
похвале 

увид у инспекцијске 
записнике, документација 
школе 

 
 

ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 
Циљ: Обезбедити савремен, стручан, мотивисан и за реформу спреман наставни кадар, као и његов развој 
кључних способности: самоиницијативност, аналитичко мишљење, укључености у тимски рад, самосталност  

Исходи, промене које су се десиле Индикатори Инструменти 

Компетенције наставника појачане у све 
4 области 

90% запослених је током циклуса остварило 120 
сати стручног усавршавања ван установе и 220 
сати стручног усавршавања у установи 

Персонална документа 
запослених, портфолио 
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