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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, 2012-2017.год. и 2018-2022.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.  Милош Ристовски, проф.математике 
10.Јелена Илић, васпитач 
11. Љиљана Марковић, родитељ 
12. Љиљана Божић,  члан Школског одбора  
13. Јована Симић, 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 
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- 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 

- 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  

задужења. 

- 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. 
 
 
 
 



5 
 

 
 

 
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 и 2018-2022.год. 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 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 2018-2022.год., 

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 презентован 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 
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штампаним тако и телевизијским. Публиковање информација: Све важне активности током 

имплементацији биће публиковане у пригодним формама (саопштење, информација на сајту 

школе, школски лист...) 

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 60 хектара 

Број ученика 535 

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. 
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 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 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 
 

Школске 2021/2022 школа је имала  545  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 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 
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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 

МИКРОБИОЛО

ГИЈЕ 

КАБИНЕТ 

ХЕМИЈЕ 

БОТАНИЧКА 

БАШТА 

САЛА ЗА 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ВЕТЕРИНАР

СКА 

АМБУЛАНТ

А 

      

 

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 

васпитног рада , за ученикечије 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.  

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. 

Наша Школа је у свом досадашњем раду показала спремност и отвореност за сарадњу са 

школама и факултетима из земље, али и из целе Европе. 

Међународна сарадња Школе се одвија интензивно посебно од периода друге фазе  Програма 

реформе средњег стручног образовања  Републике Србије који je финансирала Европска 

агенција за реконструкцију (КАРДС) 2006. године. Остваривање савремених наставних планова 
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и програма који омогућују пренос теоретских знања у практичне вештине омогућен је кроз 

бољу опремљеност школа наставним средствима из овог фонда. 

Након успешно реализованих пројеката током предходних година Узгој свиња на норвешки 

начин и Омладинско предузетништво, међународна сарадња од 2016. године реализује се кроз 

укључивање Заједнице пољопривредних школа Србије у Удружење ЕУРОПЕ-а која представља 

удружење школа у области пољопривреде, производе и прераде хране на европском нивоу.  

Након састанка у Пољопривредној школи Алексинац, када су српске пољопривредне школе и 

званично постале чланице ЕУРОПЕА, уследио је позив да представници школа из Ваљева, 

Шапца, Пожаревца, Алексинца и Свилајнца присуствују Генералној скупштини ЕУРОПЕА у 

Ротердаму. 

Маја 2016.године директор и помоћник директора су представљали нашу школу на генералној 

скупштини под називом „Храна и град“ у Ротердаму.Осим Генералне скупштине којој су 

присуствовале 82 чланице удружења, организована је посета компанијама, квалитетна 

предавања и интересантне радионице.  

Сарадња унутар ЕУРОПЕа обухвата међународну размену ученика као и стручног и наставног 

кадра, заједничке истраживачке активности, развијање и унапређивање наставног процеса, 

учешће на семинарима и конференцијама,као и  учешће ученика на међународном такмичењу. 

Остварени су контакти за сарадњу са Пољпривредним школама из Аустрије, тако да се посета 

овим школама реализована 2017. године. 

О могућностима сарадње дискутовано је и приликом посете амбасадора Републике Кине Њ. Е. 

господина ЛИ Манцханг. Амбасадор је у пратњи супруге и првог секретара обишао школску 

економију уживајући у плодовима воћа и поврћа, хвалећи квалитет и здравствену исправност 

наших производа. Посебну пажњу посветио је ботаничкој башти наше школе, па је у наредним 

данима послао мејл у којем је предлагао начине коришћења овог биљног богатства.  

У фебруару 2017. Године приликом посете Ваљеву, украјински амбасадор  Њ. Е.  Олександр 

Александрович изразио је жељу да посети и нашу школу. јер му је, како је рекао, циљ да 

приликом обиласка градова у Србији, упозна и разговара са младим људима-ученицима и 

студентима. Добио је препоруке Владе Србије да обиђе Пољопривредну школу са домом 

ученика „Ваљево“, која је једна од најбољих у Србији.Након обиласка учионица и школске 

економије, амбасадор је причао и са ученицима. Истакао је важност производње здраве хране и 

указао на значај и проблеме тренутне производње хране у свету и Украјни. 

Један од најважнијих фактора који доприноси побољшању квалитета наставе јесте и стручно 

усавршавање наставника. 

 

За професоре стручних предмета, у оквиру TEMPUS пројекат CaSA - Изградња капацитета 

српског образовања у области пољопривреде ради повезивања са друштвом” организовану су 

обуке на пољопривредном факултету које су се бавиле питањима микробиологије хране, 

здрављем говеда, инвестицијама у пољопривреди...  

eTwinning је платформa намењена наставницима  који ради у школама у једној од европских 

земаља учесница, за потребе комуникације, сарадње, развијања пројеката, размене и, укратко, 

ради осећаја припадности европској заједници намењеној учењу. 

Од школске 2016/2017.год наша школа је укључена у два пројекта Есенцијална уља и Покажи 

ми твоју школу заједно са школама из Италије, Португалије, Француске и Шпаније. Око 30 

ученика наше школе укључено је у поједине активности пројекта при чему имају могућност да 

упознају и размењују искуства са вршњацима из ових земаља.  

За квалитет практичне наставе није довољна само жеља и мотив наставника, већ наставна 

средства и опрема, 

Опрема дониране из Пројекта „Подршка ЕУ средњем стручном образовању у Србији“, 

испоручен је школи. Након анализе потреба за опремом у средњим стручним школама и 

разговора директора школе са кординатором пројекта Робертом Куком дефинисана је опрема 
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која ће бити испоручена.  Наша школа добила је вредну опрему, према својим потребама, из 

средстава ИПА фондова. 

Пољопривредну опрему чине машине: Садилица за бели и црни лук, хидраулична прскалица, 

комбајн за силажу, хидраулични подизач, стаклена башта дупла фолија 8*25 м, хидраулични 

подизач, Агро механички сет алата (рефрактрометар, испитивач компресије, инјектора и уља за 

мењач, момент кључ), Анализатор  влаге 

Лабораторијска опрема користиће се у кабинетима  за стручне предмете образовног профила 

прехрамбени техничар , а чине је: лабораторијско посуђе,. тресач са ситима, пешчано 

купатило,грејна плоча, Сокслетов апарат, водено купатило, Кјелдахов апарат, куглични млин, 

дестилатор за воду, вертикални аутоклав, бинокуларни микроскоп (25 комада), суви 

стелиризатор, центрифуга, сушница, микробиолошки инкубатор, pH метар, магнетна 

мешалица,Гербер центрифуга, бројач колонија, полариметар, дигитални колориметар и 

тринокуларни микроскоп. 

Део опреме опредељен и за ветеринарску амбуланту, а то су комплети акушерских и хируршких 

инструмената, комплет за клинички преглед и лечење животиња, прибор за узимање узорака  за 

лаборатосријска испитивања, штап за мерење, сет опреме за фиксирање животиња, фрижидер, 

операциони сто са дренажом,медицински орман. 

 

 Током школске 2020/2021. и 2021/2022. год реализован је  пројекат “Сами идемо брже, заједно 

идемо даље” којим се пружа подршка инклузији   и  промовисање  интеракције ученика 

миграната са ученицима редовне наставе. Наша школа за сада нема ученике мигренте, али како 

се њихов број на територији наше земље стално повећава, желимо да се припремимо и 

оснажимо наше ресурсе  за инклузију ових ученика.  Активности пројекта су се односиле на 

стручне обуке наставника, курс енглеског језика,радионице ученика,  набавку наставне опреме 

(симулатор вожње трактора), позоришну представу и новогодишње пакетиће за кориснике 

Азила и прхватног центра у Боговађи. 

У циљу побољшање квалитета практичне наставе у области ратарства, повртарства  и воћарства 

, кроз примену савремених технолошких поступака производње садног материјала,крајем 

септембра 2020.год. ,на простору школске економије између сале за физичко и пластеника, 

отпочели су радови на изградњи Радионице за биотехнологију. 

У   пролеће 2021. год завршена је прва фаза радова тзв. „сива фаза“ у којој је објекат изграђен, 

стављен под кров и затворен фасадном столаријом.   

У склопу објекта налази се лабораторија за микропропагацију где ће се вршити вегетативно 

размножавање биљака у условима In vitro  тј, брзо, клонирано умножавање биљака у 

асептичним условима , на хранљивим подлогама у контролисаним условима светлости и 

температуре, тј. у  лабораторији. У самој згради осим лабораторије за микропропагацију, налази 

се и простор за аклиматизацију биљака. 

Ова метода се сматра најмодернијим биотехнолошким начином размножавања биљака. 

Применом ове технологије најбоље се преноси генетски садржај матичне биљке на садни 

материјал.  

 

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. 
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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 

 

        Допринос наше школе и директора Милана Гајића образовању у  пољопривреди, потврђен 

је још једном доделом плакете Удружења новинара Агропрес. 

 

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 2022.год. на ванредној седници, Наставничко веће је пети пут подржало  

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

за период од 2022.-2026.год. 

 

Изражавам јасну намеру и одлучност да и у наредном периоду руководим школом, 

придржавајући се  закона и важећих нормативних аката, као и постигнутих договора, на темељу 

искуства стечених кроз две деценије континуираног руковођења у школи. Моја кандидатура за 

ову часну дужност истовремено је и опредељење да наредне четири године квалитетно, у 

складу са свим законом предвиђеним захтевима и својим личним професионалним 

капацитетима, унапређујем струку и доприносим образовању  и васпитњу  генерација ученика.  

Резултати које сам остварио као директор Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево 

током протеклог периода  додатни су ослонац и мотивација за уверење да сам у потпуности 

компетентан за ову дужност. 

 

1.РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСИМА У ШКОЛИ 

Mој примарни задатак је одржавање достигнутог нивоа  и побољшање квалитета образовно-

васпитног рада што планирам да остварим  кроз перманентно стручно усавршавање свих 

запослених,даљу мотивацију, опремање школе, размену искустава и стварање оптималних 

услова за реализацију наставних планова и програма  усмерених на развој 

компетенција.Праћење квалитета образовно-васпитног рада кроз педагошко инструктивни увид  

и предузимање мера за његово унапређење, довешће до  усмеравања целокупног образовно-

васпитног процеса ка остварењу образовних стандарда. Неговаћу културу учења промовисањем 

вредности учења, као и естетских, етичких и других хуманистичких вредности којим се сви у 

школи мотивишу за целоживотно учење као процес који нам може омогућити перспективну 

будућност.Планирам побољшање већ добрих услова за унапређивање наставе и учења на 

школској економији кроз набавку и опремање радионица за практичну наставу, што ће 

допринети мотивацији запослених и ученика за проширивање искустава и прихватање нових 

идеја. 

Посебно ћу се бринути за сигурност и безбедност ученика у кругу школе и креирање климе у 

којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности, не толерише насиље и 

развија одговорност свих.  

У школи и дому одржаће се високи хигијенски стандарди и наставити са даљом применом  

Интегрисаног система менаџмента квалитета, система управљања заштитом животне средине  и 

општих принципа хигијене хране као јединственог пословног система кроз стандарде ISO 9001, 

ISO 14001 и HCCP Codex alimentarius. 

У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима омогући ћу да настава и ваннаставне 

активности подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања и развој њихових 

социјалних вештина и здравих стилова живота. 

Самоевалуацију свог рада и систематичну самоевалуацију и евалуацију рада наставника, 

стручних сарадника, наставног процеса и исхода учења наставиће да спроводи Тим за 

самовредновање рада школе.  

Схватајући и уважавајући потребе  различитих ученика (талентованих и надарених, оних са 

сметњама у развоју, инвалидитетом и ученика из осетљивих друштвених група) трудићу се да 

омогућим најбоље услове за учење и развој сваког ученика и  осигурати  

да код ученика са посебним образовним потребама те потребе буду препознате и на основу њих 

израђени индивидуални образовни планови. 

Програми учења ће бити прилагођени претходним знањима и искуствима ученика и уважавати 

разноликост средине из које они долазе. 
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Успешност  ученика ћу пратити кроз анализу резултата на тестовима и увидом у школски 

успех, у складу са стандардима постигнућа ученика. 

Наставнике ћу подстицати да користе различите поступке вредновања и самовредновања који 

су у функцији даљег учења ученика. 

Сваки успех ученика у наставним и ваннаставним активностима биће промовисан (медији, 

школски часопис, Годишњак, сајт школе, друштвене мреже) 

 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Као и до сада, организоваћу ,иницирати и надзирати израду планова и извештаја  уз поштовање 

рокова израде тако што ћу запосленима додељивати у задатке у  складу са способностима. 

Сваке школске године Школски одбор ће размотрити и усвојити систематизацију и описе 

радних места.Благовремено ће бити донете одлуке о формирању тимова, решења о годишњем 

задужењу (равномерна оптерећеност наставника), именовани кординатори тимова  и донети 

план побољшања квалитета рада на основу извештаја самовредновања рада школе. 

Потпуно, објективно и благовремено информисање запослених, ученика, родитеља, сарадника, 

стручних органа и органа управљања о свим питања од значаја за рад установе као и до сада 

оствариваћу на седницама органа и кроз штампане и електронске медије наше школе (Изданак, 

Годишњак, сајт).  

Обезбедићу услове за развој и функционисање информационог система ЈИСП кроз набавку 

опреме и његово коришћење у свакодневном раду установе у складу са законом. 

 Заједно са наставницима и стручним сарадницима прати се  и анализира успешност ученика на 

завршним, односно матурским испитима ради планирања унапређивања рада школе. 

 Остварена је изузетна сарадња  са тимовима који обављају спољашње вредновање рада 

установе и тако  да се резултати тог вредновања користе за унапређење рада установе. 

У наредном периоду потребно је одржати усклађеност Школског програма, Годишњег плана 

рада и осталих подзаконских аката са законом  и Развојним планом школе у складу са 

потребама и условима рада. Наставити са досадашњом праксом побољшања и израде  Развојног 

плана школе, Самовредновања и Плана побољшања квалитета у складу са кључним 

стандардима и  индикаторима у овој области. 

Планирање, организација, руковођење, управљање, надзор и вредновање у области образовно-

васпитног рада остварићу организованим тимским радом: Актива за развојно планирање, 

Стручних већа, Педагошког колегијума, Разредних већа, Наставничког већа и школских тимова.  

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Сва радна места у установи су попуњена  запосленима који својим компетенцијама одговарају 

захтевима посла. Поступак пријема запослених у радни однос спроводи се у складу са 

законом.Приправници се уводе у посао по предвиђеној процедури и предузимају се различите 

мере за њихово успешно прилагођавање радној средини. 

Сви запослени ће, као и до сада, имати могућност за усавршавање на основу личног плана 

професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања. 

Својом посвећеношћу послу и понашањем дајем пример запосленима у установи и развијам 

ауторитет заснован на поверењу и поштовању.  

Желим да радну атмосферу карактерише толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и 

подршка за остваривање највиших образовно-васпитних стандарда. Добри међуљудски и 

колегијални односи представљају оквир сваке педагошке сарадње па је потребно задржати 

односе  у којима се размењују искуства и заједно учи; ствара подстицајна радна атмосфера у 

естетски обликованом радном окружењу, у школи у којој се свако осећа поштовано и 

прихваћено, а самим тим и мотивисано за учење и рад. 

Квалитетан рад запослених је препознат и награђује се у складу са правилником.  
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4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Сарадња са родитељима је изузетно важња у остваривању циљева образовања и наставићемо да 

је остварујемо кроз индивидуалне и групне састанке, рад Савет родитеља, редовно извештавање 

родитеља о раду школе. Савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне 

односе са органом управљања и стручним органима установе. Кроз рад са Саветом родитеља: 

разматраћу и прихватати иницијативе, укључити родитеље у различите пројектне активности и 

у рад школских Тимова. 

Школски одбор се редовно информише о свим активностима важним за живот школе, 

постигнућима ученика, извештајима о реализацији образовно-васпитног рада. 

Свим репрезентативним синдикатима у школи  биће омогућено да раде у складу са Посебним 

колективним уговором и законом. 

Добра сарадња са локалном заједницом омогућава укључивање у рад школе и подршку. 

Локална заједница препознаје нашу школу као изузетно значајан ресурс који остварује везе 

партнерство и сарадњу са другим изузетно важним институцијама у области образовања и 

пољопривреде. Локална заједница подстиче развој наше школе јер је препознаје као изузетно 

важну за развој пољопривреде у нашем крају. 

Механизми остваривања међународне сарадње су релативно добро развијени кроз пројекте и 

Заједницу европских пољопривредних школа (ЕУРОПЕА). 

 

5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

- У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђујем израду и надзирем примену буџета 

установе у складу са расположивим и планираним ресурсима;  

- Планирам финансијске токове: приходе и расходе, приливе и одливе финансијских 

средстава;  

- Управљам финансијским токовима, издајем благовремене и тачне налоге за плаћања и 

наплате. 

- Планирам развој материјалних ресурса у складу са оценом постојећег стања и 

могућностима прибављања тих ресурса;  

- Предузимам мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса 

установе, тако да се образовно-васпитни процес одвија несметано;  

- Распоређујем материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење 

образовно- васпитног процеса;  

- Сарађујем са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса;  

- Надзирем процесе планирања и поступке јавних набавки које спроводи установа и 

обезбеђујем њихову ефикасност и законитост;  

- Пратим извођење радова у установи који се екстерно финансирају;  

- Обезбеђујем ефикасност извођења радова које установа самостално финансира. 

- Обезбеђујем покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама;  

- Старам се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу прописане 

документације;  

- Обезбеђујем ажурност и тачност административне документације и њено систематично 

архивирање, у складу са законом;  

- Припремам извештаје који обухватају све аспекте живота установе и презентује их 

надлежним органима установе и шире заједнице. 
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6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

- Пратим измене релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, радних 

односа, финансија и управног поступка;  

- Умем да користим стратешке документе који се односе на образовање и правце развоја 

образовања у Републици Србији. 

- Иницирам и у сарадњи са секретаром планирам припрему општих аката и документације;  

- Обезбеђујем услове да општи акти и документација установе буду законити, потпуни и јасни 

онима којима су намењени;  

- Обезбеђујем услове да општи акти и документација установе буду доступни онима којима су 

намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом. 

- Обезбеђујем да се поштују прописи, општа акта установе и води установљена документација;  

- Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора израђујем планове за 

унапређивање рада и извештаје који показују како су спроведене тражене мере. 

 

Као и до сада одговорно ћу управљати финансијама и материјално-техничким ресурсима 

школе; бринути о наменском трошењу финансијских средстава, као и оптималном коришћењу 

свих ресурса школе укључујући и оне нематеријалне. 

Континуирано ћу радити на побољшању 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, столарска 

радионица...) што ће  допринети унапређивању квалитета практичне наставе и целокупног  

образовно-васпитног рада. На школској економији потребно је набавити пољопривредно 

земљиште,   изградити нове и прилагодити постојеће објекте, наставити набавку опреме и 

механизације, кроз мере селекције уводити нов генетски материјал. 

Увођење нових технологија у биљну произвотњу у циљу што боље практичне обуке ученика, 

започето је 2018.год.  кроз припрему неопходне документације за  изградњу радионице за 

биотехнологију. Након 4 године објекат је изграђен и завршена је прва фаза изградње. Током 

наредног мандата планира се завршетак објекта, опремање и привођење намени. 

У току су припреме за проширење смештајних капацитета дома ученика. Влада Републике 

Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја прибавили су у власништво 

хотел „Нарцис“ и дали школи на коришћење за потребе ученичког дома.  

У току су активности на привођењу објекта намени. 

Својим начином и методама рада и руковођењем допринео сам да са поносом  на резултате које 

наша школа остварује и стањем у којем се налази планирамо прославу важног јубилеја- 100 

година постојања. 
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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% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

  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  
(ходниk, 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 

Сервери 

Скенери 
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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 

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 
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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) 

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 
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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 

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. 
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
Наставници и стручни сарадници 

Ред. 

бр. 

Врста посла и степен стручности Основна 

и први 

степен 

Други 

степен 

Трећи 

степен 

Четврти 

степен 

Пети 

степен 

Виша 

школа 

VI  

Факултет 

VII 

степен 

Једногодишња 
специјализација 

Двогодишња 
специјализација 

Магистратура 

VII-2 степен 

Докторат 

VIII 

степен 

Број 

радника 

укупно 
1. Директор школе       1     1 
2. Помоћник директора сопствена средства)       0,50     0,50 

3. Помоћник директора у установи 

стандарда 
      1     1 

4. Наставник/професор       22,55     22,55 
5. Наставник/професор одељењски  

старешина 
      22 1    23 

6. Организатор практичне наставе       1     1 

7. Наставник практ. наставе      1 1     2 
8. Помоћни наст.(сарадник у настави)   0,21 5        5,21 
10. Помоћни наст.практичне наставе и вежби 

за образ. профил пекар  

(сопствена средства) 

  1         1 

11. Стручни сарадник(педагог, психолог)       2     2 

12. Васпитач у дому ученика       5     5 
13. Библиотекар-медијатекар       1     1 
14. Радник у школским радионицама и 

школској .економији 
4  0,5         4,5 

15. Радник у школ. радионици 

(сопствена средства) 
1  0,29         1,29 

16. Секретар школе       1     1 
17. Шеф рачуноводства          1  1 
18. Референт за финансијско-рачуноводствене 

послове, одржавање рачунара 
   3        3 

19. Благајник    0,5        0,5 
20. Референт за прав.,кадров. и 

административне послове (сопствена 

средства) 

   0,5        0,5 

21. Касир (споствена средства)    1        1 
22. Кувар посластичар   2         2 
23. Помоћни кувар   2         2 

24. Домар мајстор одржавања  1 1         2 
25. Радник обезбеђења без оружја  2          2 
26. Техничар одржавања одеће   1         1 
27. Возач-руковалац пољ.машина и возила   2         2 

28. Магационер/економ   2 1        3 
29. Помоћни радник/спремачица 10,50           10,50 

 УКУПНО РАДНИКА 

 
15,50 3 12 11  1 58,05 1  1  102,55 
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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  
 
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 
организовања 

 

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 стагнирајућа 

Ветеринарски 
техничар 

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

06.04.1994. 4 стагнирајућа 

Прехрамбени 
техничар 

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

06.04.1994. 4 Стагнирајућа 

Техничар 
хортикултуре 

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

20.02.2003. 4 Стагнирајућа 

Пекар-Месар 

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

06.04.1994. 1+0.5 Стагнирајућа 

Руковалац-
механичар 
пољопривредне 
технике 

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

20.12.2001. 1+0.5 Стагнирајућа 
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Фреквенција уписа појединих образовних профила(програма) 
 
Образовн

и профил 

2008/

09 

2009/

10 

2010/

11 

2011/

12 

2012/

13 

2013/

14 

2014/

15 

2015/

16 

2016/

17 

2017/ 

18 

2018/

19 

2019

/20 

2020

/21 

2021/

22 

Пољоприв

редни 

техничар 

53 42 49 49 58 54 56 60 55 

60 57 37 37 54 

Ветеринар
ски 

техничар 

31 30 24 24 30 32 30 30 30 
30 29 30 29 28 

Техничар 

хортикулту

ре 

28 - 30 30 29 28 30 33 24 

29 27 26 19 26 

Прехрамбе

ни 

техничар 

29 31 24 24 31 30 30 30 31 

30 29 29 26 27 

Пекар-

месар 
30 27 25 20 23 18 15 16 14 

15 15+ 

19 

10 6 7 

Руковалац- 

механичар 

пољопривр
едне 

технике 

14 14 24 15 14 10 10 9 13 

13 14 13 13 9 

 
 
 
 
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 

2017/ 

18 

2018/

19 

2019

/20 

2020

/21 

2021

/22 

I 165 185 136 136 144 184 172 177 177 167 177 200 130 130 151 

II 155 158 182 182 146 141 174 150 143 171 162 175 134 134 129 

III 180 144 150 150 126 144 138 166 141 139 159 164 185 185 132 

IV 92 106 115 91 114 91 108 108 128 120 110 129 139 139 129 

УКУПНО 592 593 583 559 530 560 592 601 589 591 608 668 588 588 541 
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УЧЕНИЦИ  

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

 

Преглед броја одељења редовних ученика по образовним профилима у школској 2021/2022.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 54 2 35 2 35 2 31 2 31 2 49 2 49 8 169 

Техничар 
хортикултуре 

1 30 1 26 1 19 1 19 1 24 1 24 1 25 1 25 4 94 

Ветеринарски 
техничар 

1 30 1 28 1 29 1 29 1 30 1 30 1 27 1 27 4 114 

Руковалац-
механичар 
пољопривредне 
технике 

1/2 15 1/2 9 1/2 14 1/2 14 1/2 12 1/2 12     
1+1/2 
 

35 

Прехрамбени 
техничар 

1 30 1 27 1 26 1 26 1 26 1 26 1 26 1 26 4 107 

Пекар 1/2 15 1/2 7 1/2 6 1/2 6         
1 
 

13 

Месар         1/2 9 1/2 9     
1/2 
 

9 

          Укупно: 
6 180 6 151 6 129 6 129 6 132 6 132 5 120 5 120 23 541 
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Структура ученика у дому 

 

Структура ученика у дому  

 

 

За пријем ученика у Дом за школску 2021/2022. 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 

 

 

 

 

 

 

 
Редни 

бр. 

васпитне 

групе 

Број  

ученика 

Полна структура разредна структура и степен образовања ученика 

дечаци  девојчице први други трећи 
разред 

четврти 
разред разред разред 

III 

степен 

IV 

степен 

III 

степен 

IV 

степен 

III 

степен 

IV 

степен 

 

      

1. 22 12 10 1 15 2 4 / / / 

2. 20 11 9 / / / 12 1 7 / 

3. 21 12 9 1 14 / 6 / / / 

4. 20 12 8 / / / / 1 8 11 

5. 20 12 8 / / / / / 10 10 

укупно 103 59 44 2 29 2 22 2 25 21 

 

 
 

 пол број ученика % 

1. мушки 59 57,28 

2. женски 44 42,72 

укупно 103 100,00 
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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 
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РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА 

 
2017/18 - 2021/22.год. 

 
Стандарди квалитета Критеријуми квалитета - 0 + 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1. – ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ                 

 

1.1. Програмирање 

образовно-васпитног рада 

је у функцији 

квалитетног рада школе. 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за 

израду овог документа. 
  * 

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне 

циљне групе (наставници, стручни сарадници, директор, 

ученици, родитељи, локална заједница). 

  * 

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава 

специфичности установе. 
  * 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-

истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе. 
 *  

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и 
специфичне потребе ученика   * 

 

1.2. Планирање рада 

органа, тела и тимова је у 

функцији ефективног и 

ефикасног рада у школи.. 

 

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским 

програмом, развојним планом и годишњим календаром. 
  * 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, 

стручних сарадника и директора конкретизовани су циљеви из 

развојног плана и школског програма и уважене су актуелне 

потребе школе. 

  * 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе 

рада и пројектују промене на свим нивоима деловања. 
 *  

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа 

активности и механизме за праћење рада и извештавање током 

школске године. 

 *  

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду 
школе и усклађен је са садржајем годишњег плана рада.   * 

 

1.3.Планирање образовно-

васпитног рада усмерено 

је на развој и 

остваривање циљева 

образовања и васпитања, 

стандарда 

постигнућа/исхода у 

наставним предметима и 

општих међупредметих и 

предметних 

компетенција. 
 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне 

компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и 

исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 

 
 

* 
 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим 

дневним припремама видљиве су методе и технике којима је 

планирано активно учешће ученика на часу. 

 *  

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је 

функционално и засновано је на праћењу постигнућа ученика.  *  

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се 

резултати испитивања интересовања ученика.  *  

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на 
аналитичко-истраживачким подацима, специфичним потребама 

ученика и условима непосредног окружења. 

 *  

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада 

наставника и/или напомене о реализацији планираних 

активности. 

 *  

Од 16 критеријума квалитета у потпуности је остварено 9 односно 56.25%, а више од очекиваног остварено 

је 7 односно 43.75%. 

Од укупно 3 стандарда квалитета које је могуће применити у раду средњих школа сви су остварени на 

изузетно виском нивоу 100%.  

4 = изванредан: 96% до 100%  постигнутих критеријума 
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Стандарди квалитета Критеријуми квалитета - 0 + 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2. – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

2.1. Наставник ефикасно 

управља процесом учења 

на часу.. 

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то 

што је планирано треба да научи. 

 *  

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

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа 

користећи различите методе (облике рада, технике, поступке…), 

односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног процеса. 

 *  

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

 *  

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да 

је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре 

ученика, подстиче вршњачко учење). 

 *  

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна 

средства и ученицима доступне изворе знања. 

 *  

2.2. Наставник 

прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним  

потребама ученика. 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког 

ученика. 
  *  

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика. 
 

* 
 

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у 

складу са његовим образовним и васпитним потребама. 
 

* 
 

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

индивидуализације. 

 
* 

 

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у 

заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и 

интеракција са другим ученицима. 

 

* 

 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним 

и васпитним потребама ученика. 
 

* 
 

2.3. Ученици стичу знања, 

усвајају вредности, 

развијају вештине и 

компетенције на часу. 

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели 

предмет учења на часу, умеју да примене научено и образложе 

како су дошли до решења. 

 *  

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у 

различитим областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

 *  

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, 

одговоре и решења. 

*   

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и 

креативна решења. 

*   

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши 

задатак/унапреди учење. 

 *  

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави 

самостално или уз помоћ наставника. 

*   

2.4. Поступци вредновања 

су у функцији даљег 

учења. 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са 

прописима, укључујући и оцењивање оног што су ученици 

приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњој 

стручној школи). 

 * 

 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања.   * 

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну 
информацију ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне 

препоруке о наредним корацима. 

  * 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.  *  
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2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак 

осталих ученика. 

 

 

*   

2.5. Сваки ученик има 

прилику да буде успешан.. 

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се 

међусобно уважавају, наставник/инструктор практичне наставе 

подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван 
начин успоставља и одржава дисциплину у складу са 

договореним правилима. 

 *  

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање 

ученика уважавајући њихове различитости и претходна 

постигнућа. 

 *  

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и 

слободно изношење мишљења. 

 *  

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде 

теме, обликом рада или материјала. 

*   

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има 

позитивна очекивања у погледу успеха. 

 *  

Од укупно 28 критеријума оствареност у већој мери присутна је код 2 (7.14%), просечно је остварено 21 

(75%), а у мањој мери је остварено 5 (17.85%). У довољној мери сотварено је 82.14% 

3 = добар: 76% до 95% постигнутих критеријума 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3- ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА                                                    -          0        + 

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. 
 

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. 
  * 

3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи 

су у односу на претходну школску годину. 
  * 

Од укупно 2 стандарда квалитета које је могуће применити у раду средњих школа сви су остварени на 

изузетно виском нивоу 100%.  

4 = изванредан: 96% до 100%  постигнутих критеријума 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4 -  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
- 0 + 

 

4.1. У школи 

функционише систем 

пружања подршке свим 

ученицима. 
 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке 
ученицима у учењу. 

  * 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне 

подршке ученицима. 

  * 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере 

подршке ученицима. 

  * 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу 

односно законске заступнике. 

  * 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима 

различите активности у сарадњи са релевантним институцијама 

и појединцима. 

  * 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног 

у други циклус образовања. 

 *  

 

4.2. У школи се подстиче 

лични, професионални и 
социјални развој ученика.  

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање 

социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникација…). 

  * 

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне 

активности и интересовања ученика, школа утврђује понуду 

ваннаставних активности. 

  * 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права 
детета, заштита човекове околине и одрживи развој. 

  * 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 

професионални развој ученика, односно каријерно вођење и 

саветовање. 

 *  

4.3. У школи 

функционише систем 

подршке ученицима из 

осетљивих група и 

ученицима са изузетним 

способностима.. 

 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група   * 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе 

ученика из осетљивих група. 
 

 * 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни планови за ученике из 

осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

 

*  

4.3.4. У школи се организују компензаторни 

програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих 

група. 

 

*  

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију 
ученика са изузетним способностима и ствара услове за њихово 

напредовање (акцелерација; обогаћивање програма). 

 

 

*  

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и 

појединцима у подршци ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима. 
 

 * 

 
Од укупно 16 критеријума квалитета 11 је остварено и више од очекиваног што износи 68.75%. Остали 
критеријуми су у потпуности остварени. 
Од укупно 3 стандарда квалитета које је могуће применити у раду средњих школа сви су остварени на 

изузетно виском нивоу 100%.  

4 = изванредан: 96% до 100%  постигнутих критеријума 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5  - ЕТОС 

5.1. Успостављени су 
добри међуљудски односи  

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано 
понашање и одговорност свих. 

  * 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују 
мере и санкције. 

  * 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се 
разрађени поступци прилагођавања на нову школску средину. 

  * 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и 
конструктивно решавање конфликата 

  * 

5.2. Резултати ученика и 
наставника се подржавају 
и промовишу.. 

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и 
промовише као лични успех и успех школе. 

  * 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и 
запослених за постигнуте резултате. 

  * 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима 
свако има прилику да постигне резултат/успех. 

  * 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у 

различитим активностима установе.   * 

 
5.3. У школи функционише 
систем заштите од насиља. 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према 
насиљу. 

  * 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у 
складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања 
и занемаривања у образовно-васпитним установама. 

  * 

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и 
родитеље, које су директно усмерене на превенцију насиља. 

 *  

5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са 

ученицима који су укључени у насиље (који испољавају насилничко 

понашање, трпе га или су сведоци). 
 *  

5.4. У школи је развијена 
сарадња на свим нивоима. 

5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних 
органа. 

  * 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим 
ученичким тимовима. 

  * 

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије 
наставника и стручних сарадника. 

 *  

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе.  *  
5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке 

активности у циљу јачања осећања припадности школи.  *  

5.5. Школа је центар 
иновација и васпитно-
образовне изузетности. 

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-
образовне изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници. 

 *  

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-
образовну праксу, мењају је и унапређују. 

 *  

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим 
колегама у установи и ван ње. 

 *  

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских 
односа на свим нивоима школе представљају примере добре праксе. 

 *  

5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на 
основу акционих истраживања. 

 *  

Резултати: 

Од укупно 22 индикатора квалитета у области ЕТОС сви су у потпуности остварени- 10 индикатора је на вишем 

нивоу од траженог, а 12 на високом нивоу остварености. 

 

Од укупно 5 стандарда квалитета које је могуће применити у раду средњих школа сви су остварени на 

изузетно виском нивоу 100%.  

4 = изванредан: 96% до 100%  постигнутих критеријума 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6 – Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

6.1. Руковођење 
директора је у функцији 
унапређивања рада 
школе 

6.1.1.  Постоји јасна организациона структура са 
дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. 

  * 

6.1.2.  Формирана су стручна тела и тимови у складу са 
потребама школе и компетенцијама запослених 

  * 

6.1.3.  Директор прати делотворност рада стручних тимова 
и доприноси квалитету њиховог рада 

  * 

6.1.4.  Директор обезбеђује услове да запослени, ученички 
парламент и савет родитеља активно учествују у 
доношењу одлука у циљу унапређења рада школе 

 *  

6.1.5.  Директор користи различите механизме за 
мотивисање запослених 

  * 

6.2. Ушколи 
функционише систем за 
праћење и вредновање 
квалитета рада 

6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и 
надзор у образовно-васпитни рад 

  * 

6.2.2. Стручи сарадници и наставници у звању прате и 
вреднују образовно- васпитни рад и предлажу мере за 
побољшање квалитета рада 

  * 

6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање 
рада школе у функцији унапређивања квалитета 

  * 

6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог 
информационог система просвете за вредновање и 
унапређивање рада школе 

 *  

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и 
вредновање дигиталне зрелости школе 

  * 

6.2.6.  Директор предузима мере за унапређење 
образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и 
вредновања 

  * 

6.4. Људски ресурси су у 
функцији квалитета рада 
школе 

6.4.1. Директор подстиче професионални развој 
запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у 
складу са могућностима школе 

  * 

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег 
вредновања и самовредновања планирају и унапређују 
професионално деловање 

 *  

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе 
сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа 
вреднују и унапређују наставу и учење 

 *  

6.4.4. Запослени примењују новостечена звања из области 
у којима су се усавршавали 

 *  

6.5. Материјално-
технички ресурси се 
користе функционално 

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење 
материјално-техничких ресурса 

 *  

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства 
у циљу побољшања квалитета наставе 

 *  

6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе ( културне 
и научне институције, историјски локалитет, научне 
институције, привредне и друге организације и сл.) 
користе се у функцији наставе и учења 

 *  
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Стандарди квалитета Критеријуми квалитета - 0 + 

 
 

6.6. Школа подржава 
иницијативу и развија 
предузетнички дух 

6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим 
установама, привредним и непривредним организацијама 
и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких 
компетенција ученика 

 *  

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима 
се развијају опште и међупредметне компетенције 

 *  

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија 
предузимљивост, оријентацију ка предузетништву и 
предузетничке компетенције ученика и наставника 

 *  

6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне 
активности у кључним областима квалитета 

 *  

6.6.5. Директор развија међунардну сарадњу и пројекте 
усмерене на развој кључних компетенција за целоживотно 
учење ученика и наставника 

 *  

 

Резултат самовредновања: 

Од укупно 25 показатеља остварености стандарда квалитета, 13 је на задовољавајућем нивоу, 12 

индикатора је на изузетном нивоу(ако се више од 60% испитаника определило за одговор). У 

области квалитета Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима сви критеријуми квалитета су у потпуности остварени. 
 
Од укупно 6 стандарда квалитета које је могуће применити у раду средњих школа сви су остварени на 

изузетно виском нивоу 100%.  

4 = изванредан: 96% до 100%  постигнутих критеријума 

 

 

 

 

SWOT АНАЛИЗА 

 

СНАГЕ 

 Дуга традиција 

 Спремнoст и подршка управе школе за 

иновације, нове идеје, подршку и помоћ 

свим заинтересованим наставницима за 

сарадњу   и  размену  искустава 

 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 

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  
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 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 

 Добра информисаност ученика и 

родитеља  о свим важним питањима у 
животу Школе 

 Настава није конципирана тако да 
ученике учи различитим техникама 
учења; 

 праћење напредовања  ученика  

 недовољна индивидуализација 
наставе; 

 Програми подршке ученицима нису 
довољно препознати од стране 
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 

 Верификација нових образовних 
профила 

 Увођење система дуалног 
образовања за поједине образовне 
профиле 
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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 
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
Развојни циљ: 
Програмирање и планирање образовно-васпитног рада, рада органа, тела и тимова jе у функциjи квалитетног рада школе , усмерено jе на 
развоj и остваривање циљева, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметних и предметних компетенција 

Циљ: Програмирање и планирање образовно-васпитног рада, рада органа, тела и тимова jе у функциjи квалитетног рада школе , усмерено jе на развоj и 

остваривање циљева ов, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметних и предметних компетенција 

1.Задатак: Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази Индикатори успешности 

Усклађивање школског програма и 

годишњег плана рада са изменама закона и 

прописа, као и резултата самовредновања 

Праћење измена закона и 

наставних планова и 

програма,  

Секретар, стручни 

актив за развој 

школског програма, 

стручни актив за 

развојно планирање 

током године 

2022/23-2026/27., 

август текуће 

школске  године 

Школски програм и 

Годишњи план рада 

Школски програм и 

годишњи план рада су у 

потпуности усклађени са 

законима и прописима, 

као и са резултатима 
самовредновања 

2.задатак: У изради Развоjног плана установе учествовале су кључне циљне групе(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заjедница) 

 

-анкетирање свих учесника школског 

живота кроз самовредновање рада установе 

-анализа резултата самовредновања 

-израда Развојног плана установе 

сви учесници школског 

живота, Актив за развојно 

планирање, Тим за 

обезбеђива ње 

квалитета и развоја 

установе, Тим за 

самовредно вање 

Директор, 

кординатори тимова 

Мај-јун 2022. 

Развојни 

план школе за 

наредних пет година, 

Извештај тима за 

самовреднов ање 

Израђен и усвојен 

Развојни план школе за 

период 2021/22-2025/26 

3.задатак: Садржаj кључних школских докумената одражава специфичности установе 

- ажурирање свих 

планова рада тимова, актива, стручних већа 

и органа Школе 

-анализа осипања ученика 

-анализа успеха ученика на матурском 

испиту 
-анализа социјалног и материјалног стања 

ученика 

-анализа и праћење дигиталног напредовања 

наставника 

-идентификација деце 

из социјално осетљивих група 

-имплементација добијених резултата у 

акционе планове органа, тела и тимова 

- Унапређивање  сарадње школских тимова 

Интензивирање састанака и 

анализа реализованих 

активности 

директор, сви активи 

и тимови, 

ПП служба, 

наставници одељенске 

старешине 

Јун – септембар 

 2022/23-2026/27., 

Записник са 

састанка, планови 

рада органа и тимова 

У плановима органа и 

тимова конкретизовани су 

циљеви и уважене потребе 
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4.Задатак: Програмирање рада заснивати на аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе уз уважавање узрасних, развојних и специфичних 

потреба ученика  

- израда глобалних и оперативних планова 

на основу анализе резултата 

самовредновања изабраних области и 

стандарда квалитета рада установе 

 
-израда глобалних и 

оперативних планова на основу анализе 

постигнућа и 

напредовања ученика на крају 

класификационих периода 

- Испитивање интересовања ученика и 

измене наставних планова 

Стручна већа на основу 

анализе модификују 

планове рада 

 
 

 

 

кроз часове ЧОС и 

предметне наставе 

директор, сви 

активи и тимови, 
ПП служба, 

наставници 

одељенске 

старешине 

 

Анкете, Извештај о 

самовреднов ању, 

Глобални и 
оперативни планови 

наставника, 

Акциони планови 

органа, тела и тимова 

Измењени планови рада 
наставника свих стручних 

актива 

5.задатак: Годишњи план рада донети је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим календаром 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази Индикатори успешности 

-анализирати усклађеност годишњег плана 

рада са школским  програмом , развојним 

планом и годишњим календаром  

Увид у документа   

Кординатори 

тимова, стручни 

актив за развој 

школског 

програма, стручни 
актив за развојно 

планирање 

током године 

2022/23-2026/27., 

август текуће школске  

године 

Школски програм и 

Годишњи план рада 

Годишњи план рада је у 

потпуности усклађени са 

Школски програм и 

развојним планом 

6.задатак: У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора конкретизовани су циљеви из развоjног плана и школског програма и 

уважене су актуелне потребе школе и одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим нивоима деловања (1.2.3). 

 

-презентација развојног плана школе на 

седницама наставничког већа, педагошког 

колегијума, ученичког парламента, савета 

родитеља и школског одбора, на сајту школе 

 

-израда акционих 

планова органа, тела, тимова, стручних 

сарадника и директора са конкретизованим 

циљевима и 
активностима из развојног плана и школског 

програма уз уважавање актуелних потреба 

 

 

 

Потребе за променама 

дефинише Тим за 

самовредновање, Тим у 

сарадњи са стручним 

активом за развојно 

планирање врши измене 

планова 

директор, сви 

органи школе, 

тела, тимови и 

стручни 

сарадници 

Август - Септембар  

2022/23-2026/27., 

Оперативни и 

акциони 

планови директора, 

органа школе, 

тимова, стручних 
сарадника 

Измењени планови рада 

органа и тимова 
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7.задатак: Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање током школске године. 

-планирање 

континуираног извештавања о раду органа, 

тела и тимова током школске године на 

седницама НВ, ПК, ШО 

 

-израда оперативних планова тимова, 
стручних већа 

-извештавање на 

седницама ШО, ПК, НВ, 

 

Тимови на састанцима 

сачињавају извештаје у 

складу са плановима  

директор, сви 

органи школе, 

тела, тимови и 

стручни 

сарадници 

Током године 

 2022/23-2026/27. 

Записник са 

састанка, извештаји  

рада органа и тимова 

Континуирано 

извештавање свих тимова 

и органа 

8.Задатак: Годишњи извештаj садржи релевантне информациjе о раду школе и усклађен jе са садржаjем годишњег плана рада 

-израда годишњег извештаја о раду органа , 

тела и тимова 

 

 

-израда годишњег извештаја о раду школе 

Стручна већа, наставници, 

тимови и органи 

сачињавају извештај у 

складу са планом рада   

 

директор, сви 

активи и тимови, 

ПП служба,  

Јун-август 

 2022/23-2026/27. 

Извештај о раду 

школе 

Усвојен Извештај о раду 

школе 

9.Задатак : Наставници користе међупредметне и предметне компетенциjе и стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази Индикатори успешности 

- избор релевантних стандарда постигнућа 

за општеобразовне предмете) у складу са 

наставним садржајима приликом глобалног 

планирања наставе 
 

- избор релевантних предметних и 

међупредметних компетенција 

приликом глобалног планирања наставе 

 

-оперативно планирање наставе у складу са 

исходима постигнућа ученика 

Анализа планова и 

програма наставе и учења   

Наставници, 

стручна већа  

током године 
2022/23-2026/27., 

август текуће школске  

године 

Глобални планови 

рада 

Глобални планови рада 
наставника садрже 

међупредметне и 

предметне компетенције 

10.задатак: У оперативним плановима наставника и њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу  

- оперативни планови и припреме 

наставника садже наведене активности 

ученика током часа 

 

-коредкција планова и 

припрема где је потребно 

директор, педагог, 

наставници 

2022/23-2026/27., 

август текуће школске  

године 

Оперативни планови 

рада 

Оперативни планови свих 

наставника садрже 

активности ученика 

11..задатак: Планирање допунске наставе и додатног рада jе функционално и засновано jе на праћењу постигнућа ученика. 

 

- континуирано оцењивање и 

систематско праћење ученичких постигнућа 
 

-анализа успеха ученика на 

одељењским већима 

-обавезна допунска 
настава- 

Наставници, ОС, 

одељењско веће  

Током године 

2022/23-2026/27., 

Педагошке свеске , 

ЕС дневник, 

извештај о ефектима 
допунске наставе 

Предвиђени часове 

допунске и додатне 
наставе су одржани 
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-анализа постигнућа ученика 

 

-планирање допунске наставе и додатног 

рада 

 

-реализација допунске наставе и додатног 
рада 

 

- Вођење евиденције и 

педагошке документације 

12.задатак: У планирању слободних активности уважаваjу се резултати испитивања интересовања ученика 

-анкетирање ученика о њиховим 

интересовањима везаним за избор 

слободних активности 

-анализа добијених резултата 

-израда акционих 

планова ваннаставних активности уз 

уважавање потреба ученика 

 

-анкетирање спроведе 

педагог у сарадњи са ОС 

-наставници презентују рад 

својих секција  

 

Одељењске 

старешине, 

педагог , 

наставници који 

реализују секције 

Током године 

 2022/23-2026/27. 

Извештај о 

анкетирању 

Формирање нових и 

задржавање постојећих 

ваннаставних активности 

13.задатак: Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног 

окружења 

-анкетирање ученика о потребама 

-анализа резултата самовредновања 
(Подршка ученицима) 

Анкетирање о потребама на 

часовима ОС 

Педагог, 

кординатори 
тимова  

Током године 

 2022/23-2026/27. 
Извештај о 

анкетирању 
Измењени планови  

14.Задатак: Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о реализациjи планираних активности. 

-наставник планира самовредновање 

сопственог рада 

-наставник врши евалуацију часа 

-наставник евидентира резултате 

самопроцене сопственог рада 

- стручно усавршавање наставника за 

-Унапређивање компетенција за 

самовредновање сопственог рада 

Наставници записују 

запажања  

 

ПП служба, 

наставници Тим 

за 

професиона лни 

развој 

Током године 

 2022/23-2026/27. 
Записана запажања  

Сви наставници су 

извршили самопрецену 

сопственог рада 

 

 

 

 



42 
 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 
Развојни циљеви: 
1. Побољшање  ефикасности  управљања процесом учења на часу радом прилагођеним образовно-васпитним потребама 
ученика. 
2.Развијање и примењивање поступка вредновања који су у функцији учења и омогућавају сваком ученику да буде успешан 
 
Циљ:  

1. Побољшање  ефикасности  управљања процесом учења на часу радом прилагођеним образовно-васпитним потребама ученика 

Задатак 1.1.: Јачати компетенције наставника и васпитача у циљу ефикасног управања процесом учења на часу 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази 
Индикатори 

успешности 

Стицање нових и јачање постојећих 

компетенција наставника које се односе на 
ефикасно управљање процесом учења на часу  

Кроз акредитоване програме  

Учешће наставника у 

обукама од националног 
значаја  које организује 

МПНТ и ЗУОВ 

Председници 

стручних већа, 
директор 

Током 2022/23-

2026/27.када се 
укаже прилика  

Сертификат  

Сви наставници стекли 

сертификат о похађању 
програма 

Континуирана сарадња у оквиру стручних већа 

и тимова са мултидисциплинарним приступом, 

ради постизања што вишег степена 

међупредметне и хоризонталне корелације, 

како при планирању, тако и у реализацији 

наставног процеса 

Кроз огледне часове са 

интегрисаним приступом 

настави 

Педагог, 

психолог, 

наставници 

Током школске 

године у 

сагласности са 

плановима 

наставника 

Од 2022/23-

2026/27. 

Годишњи план рада, 

припреме за час, 

извештај са часа, 

Записници са састанка 

стручног већа 

Сва стручна већа  

током једне школске 

године реализује 

огледне часове којима 

демонстрира 

интегрисани приступ 

настави у циљу јачања 

међупредметних 

компетенција 

Формирање базе наставних материјала 

стручних већа  

Наставници додају припреме 

и материјале за час у Гугл 

учионицу стручног већа 

Председници 

стручних већа, 

директор, педагог 

Током школске 

године у 
сагласности са 

плановима 

наставника 

Од 2022/23-

2026/27. 

Наставни материјали у 

Гугл учионици 

80% наставника 

редовно доставља 

припреме и материјале 

Стицање нових и јачање постојећих 

компетенција наставника које се односе на 

употребу ИКТ у настави 

-набавка рачунурске опреме 

-обуке 
Директор, педагог 

Током школске 

године  

Од 2022/23-

2026/27. 

Припреме, наставни 

материјали, 

оперативни планови 

рада 

80% наставника 

користи ИКТ у 

припремању и 

реализацији наставе 
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Задатак 1.2. Индивидуализовати наставни процес 

-групни рад 

-израда материјала 

-израда дидактичких средстава 

Угледни и огледни часови 
Размена искустава –посете 

часу, састанци стручног већа 

Дељење наставног 

материјала 

Дискусије на седницама 

ОВ,Сарадња са ПП службом 

Председници 

стручних већа, 

директор, педагог 

Током школске 
године у 

сагласности са 

плановима 

наставника 

Од 2022/23-

2026/27. 

Припреме, наставни 

материјали, 

оперативни планови 

рада, педагошка 

документација за ИОП 

60%наставника 
планира и реализује 

групни рад 

90% наставника 

израђује материјале за 

ученике по ИОП 

 

Задатак 1.3. Обучити наставнике за различите технике учења на часу 

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

часу 

Предавање педагога и 
психолога о техникама 

учења 

Педагог, психолог 2022/23-2026/27. 
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 
2022/23-2026/27. 

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 2022/23-2026/27. 

Припреме наставника, 

извештај о посећеним 

часовима 

40% наставника наводи у 
припремама и реализује у 
настави различите 

технике учења 

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 

2022/23-2026/27. 
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 2022/23-2026/27. 
Извештаји о 

посећеним часовима 

Сви наставници који су 
планом предвидели 
реализују активности на 

часу 
 



44 
 

 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Циљ:Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика у складу са индивидуалним потребама ученика 

1. ЗАДАТАК  Омогућити ученицима који похађају часове допунског и додатног рада да остварују напредак 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази Индикатори успешности 

-Идентификација ученика којима су 

потребни допунски и додатни часови 

-Израда програма и плана допунске и 

додатне наставе 

-Израда извештаја о ефектима допунске и 
додатне наставе   

Предметни наставници 

током провере постигнућа 

идентификују ученике, 

израђују планове и 
извештавају о ефектима 

Педагог , наставници 2022/23-2026/27. 
Записници, 

планови рада 

Анализа ефеката допунске 

и додатне наставе указује 

на напредак  

2.ЗАДАТАК: Одржати усклађеност  школских оцена са оценама на завршном и матурском испиту 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази Индикатори успешности 

-Анализа збирке задатака за завршни и 

матурски испит  

-Израда тестова у складу са захтевима са 

завршним тестом 

-Организовање припремне наставе за 

завршне и матурске испите 

На састанцима стручних 

већа чланови састављају 

тестове по узору на задатке 

из збирке наглашавајући 

сличност 

Председник стручног 

већа 
2022/23-2026/27. 

Записници са 

састанка стручног 

већа стручних 

предмета 

Сва стручна већа су 
анализарала збирку 

задатака и формирала јасан 

став о припреми ученика за 

испит 

Тестови који се користе за 

процену знања су у 

сагласности са тестовима 

на завршном испиту 

Сви часови припремне 

наставе су реализовани 

 
 
 
 

Критеријуми оцењивања доступни 

ученицима на Гугл учионици 

 

Стручна већа врше измене и 

прилагођавање постојећих 

критеријума и постављају их 

у Гугл учионицу 

Стручна већа, педагог 2022/23-2026/27. Гугл учионица 

Сва стручна већа су 

поставила критеријуме 

оцењивања на Гугл 

учионицу 

Израда тестова за ученике у Гугл учионици 
Стручна већа израђују 
тестове по којима ученик 

може пратити напредовање 

Стручна већа, педагог 2022/23-2026/27. Гугл учионица 

Сва стручна већа су 
поставила тестове 

оцењивања на Гугл 

учионицу 
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
Развојни циљ: 
1.Одржати и унапредити  систем пружања подршке  ученицима , ученицима из осетљивих група  уз подстицање личног, професионалног 
и социјалног развоја 
 
Циљ 1.Одржати и унапредити  систем пружања подршке  ученицима , ученицима из осетљивих група  уз подстицање личног, професионалног и социјалног развоја 

1.ЗАДАТАК: Подстицати и развијати социјалне вештине 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 

Утврдити социјални статус (ученици првог  

разреда) 

-Идентификовати неприлагођене ученике и 

направити њихове 

планове  подршке 

-Индивидуално праћење и формирање 

досијеа ученика којима је потребна помоћ 

-Едукација ученика на часовима 

одељењског старешине – неговање 

демократског духа и развијање осећања 
припадности колективу 

на састанцима разредних 

већа 

анкете  

Разговори са ОС, 

посматрање 

саветодавни рад 

Радионице на часовима ОЗ 

помоћник директора, 

педагог 
2022/23-2026/27. 

записници  

извештај 

Дневник рада 

Све одељењске старешине 
упознате са инструментом 

и методологијом 

утврђивања социјалног 

статуса ученика 

Утврђен социјални статус 

свих ученика 

направљени планови 

подршке за 

идентификоване ученике 

Формирани досијеи 

ученика 

Током школске године 

реализоване су три 

радионице са овом темом у 

сваком одељењу 

2. ЗАДАТАК: Пружити 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 

2022/23-2026/27. 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, 

2022/23-2026/27. 

извештаји 

40 % ученика је 
заинтересована за 
неку ваннаставну активност 
или учествује у раду неке 
секције 

Наставити и установити нову сарадњу са 

релавантним установама и стручњацима 

Организовање трибина, 

предавања, посета... 
Руководство школе 

током школске 

године, 2022/23-

извештаји, 

записници 

Остварена сарадња са 

Дечјим 
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који раде на промоцији 

репродуктивног здравља, 

равноправности полова и хуманих 

односа 

2026/27. 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 mанифестација и облика 

дружења 

Разматрање /прихватање 
иницијатива ученика, стварање 

безбедних услова реализације... 

Руководство школе, 
ППС, председништво 

Ученичког парламента 

током школске 
године, 2022/23-

2026/27. 

извештаји, 
записници 

Број реализовних 

културних, 
музичких, спортских и 

сличних манифестација на 

годишњем нивоу 

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  

2022/23-2026/27. 

педагошка 

документација 

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  

2022/23-2026/27. 

педагошка 

документација 

Израђени индивидуални 

планови за све 

идентификоване  ученике 

Сарадња са надлежним институцијама 
Контакти, разговори са 

представницима 

Предметни професори 

у сарадњи са ППС 

током године  

2022/23-2026/27.. 

педагошка 

документација 

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, 

2022/23-2026/27. 

педагошка 

документација, 

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, 2022/23-

2026/27. 

летопис 

 Током школске године 5 
високих школа или 

факултета је презентовало 

рад ученицима 

Успоставити интезивнију сарадњу са 

тржиштем рада, односно НСЗ 

Упућивање ученика на 

додатна тестирања, 

организовање предавања 

 

 

 

руководство школе, ппс 

текуће школске 

године, 2022/23-

2026/27. 

 

 

школска 

документација 

Интензивирана сарадња са 

НСЗ 

5.ЗАДАТАК: Унапређење рада ученичког парламента. 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази Индикатори успешности 

Континуирано повећање броја 

акција које су у организацији 

Презентовање значаја акција, 

промоција већ реализованих и 
Тим за подршку рада УП 

текуће школске 

године, 2022/23-

извештај, 

записник 

Континуирано повећан 

број акција и учесника 
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ученичког 

парламента и ученика који 

учествују 

у њима 

ученика који учествују у акцијама. 

Пружање подршке организовању 

акција. 

2026/27. 

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, 2022/23-

2026/27. 

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, 

2022/23-

2026/27. 

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, 

2022/23-

2026/27. 

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/старатељи

ма 

ППС 
педагошка 
документација 

ученици редовно похађају наставу 

 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ЕТОС 

 
Развојни циљ: 
1.Одржавање  препознатљивог  статуса и угледа школе, ученика и свих запослених истицањем њених основних ипосебних 
обележја, промоцијом ученичких постигнућа и резултата рада наставника, али и подизањем нивоа културе понашања 
2. Школа представља центар иновација у реализацији практичне наставе кроз праћење савремених  достигнућа у области 
пољопривреде 

 

1.Одржавање  препознатљивог  статуса и угледа 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: Развити  и неговати позитивну радну атмосферу и међуљудске односе  у Школи. 

Активности Начин 
Одговорна 

особа 
Време реализације Докази Индикатори успешности 

Одвијање успешне 
комуникације –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, 

2022/23-2026/27. 

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, 

 2022/23-2026/27. 

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 
Администрато

р сајта школе 

током школске 

године, 2022/23-

2026/27. 

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, 

предсеедници 
стручних већа 

 

 

 

 

 

током школске 

године,  

2022/23-2026/27. 

Школска 

документација 
Организоване активности 

2. ЗАДАТАК: Обезбедити подршку  и помоћ родитеља, Школског одбора и локалне заједнице у промоцији Школе поводом  обележавања јубилеја 100 година 

Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ 
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Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази Индикатори успешности 

Направити план активности 

поводом обележавања 100 година Школе 

(Савет родитеља, Школски 

одбор, локалана заједница) 

Организациони одбор 

за прославу јубилеја 
Директор Током 2022/23. 

Записник са 

састанка 

Организационог 

одбора 

Сачињен план са 

јасном расподелом 

активности 

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 2022/23. Записници 

Активно учешће свих 

заинтересованих 
страна 

Израда монографије, презентационог и 

промотивног материјала 

Учествовање у изради 

материјала 
Руководство школе Током 2022/23. 

Монографија, 

филм, плакат, 

билборд, 

позивнице, 

брошуре... 

Урађена монографија, 

филм о школи и  

презентациони и 

промотивни материјал 

Реализација програма обележавања у 

сарадњи са Центром за културу  

Култирно- уметнички 

програм поводом 

обележавања јубилеја 

Руководство школе Октобар 2023. 
Видео запис, 

фотографије 
Реализован програм 

3.ЗАДАТАК: Подржати и промовисати успех и резултате ученика и наставника 

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази Индикатори успешности 

Редовно ажурирање сајта и странице на 

друштвеним мрежама 

Извештаји о 

активностма 
администратор 

током школске 

године, 2022/23-

2026/27 

сајт, страница 
Сајт и страница редовно 

ажурирани 

Обавештавање медија о активностима у 

школи 

Саопштења, интервју, 

видео рилози, радио 
емисије 

Руководство школе 

током школске 

године, 2022/23-
2026/27 

летопис  
Медији редовно 

обавештени 

Организовање манифестација 

Спортски сусрети, 

Изложба коња, 

едукативни семинари 

за пољопривредне 

произвођаче 

Руководство школе 

током школске 

године, 2022/23-

2026/27 

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, 2022/23-

2026/27 

летопис  

Школа је узела учешће у 

свим планираним 

манифестацијама 
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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  2022/23-

2026/27 

Педагошка 

документација  

Формиран тим сваке школске 

године 

Евалуација –анализа реализације 

програма за заштиту деце за протеклу 

школску годину: 

-анализа о предузетим превентивним и 

интервентним активностима 

Увид у 

документацију 

Тим ,ППС 

 

 

 

Август  2022/23-

2026/27 

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  2022/23-

2026/27 

Педагошка 
документација, 

извештаји 

Израђен план који је саставни 

део Годишњег плана рада 

Избор радионица за часове чос одабир радионица ППС, тим 
Октобар 2022/23-

2026/27 

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 

2022/23-2026/27 
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 

2022/23-2026/27 

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 2022/23-

2026/27 

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 ученика 

ЧОС, састанци 

васпитних група 

Одељенске 

старешине, 

васпитачи и 

ученици 

Септембар 2022/23-

2026/27 

Дневник рада- час 

одељењског 

старешине 

Сви  ученици првог разреда су 

упознати са протоколом 

поступања у случају насиља 

Развијање културе понашања и 

толеранције различитости кроз часове 

одељењског старешине и васпитне 

активности у дому 

ЧОС, састанци 

васпитних група 

Одељенске 

старешине, 

васпитачи 

Током године 

2022/23-2026/27 

Дневник рада- час 

одељењског 

старешине 

Реализоване су током године 

три  радионице на часу 

одељењског старешине 
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Израда паноа и презентација на тему 

ненасиља у сарадњи са Ученичким 

парламентом 

предлагање тема 

 Ученици, 

Наставници, 

васпитачи 

Новембар 

2022/23-2026/27 

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 

2022/23-2026/27 

Школска 

евиденција, 

летопис 

 

Предавање представника МУП-а предавања Тим, пп служба 
Март  

2022/23-2026/27 

Школска 

евиденција, 
летопис 

Реализована предавања 

минимум једном током године 

Улога школског полицајца ЧОС 

Тим, одељењски 

старешина, 

васпитач 

Октобар  

2022/23-2026/27 

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,васпитач

и, ППС 

Током године 

2022/23-2026/27 

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 

2022/23-2026/27 

Дневник рада- 

листе за праћење 

понашања 

ученика, свеске 

одељењских 

старешине 

Појачан васпитни рад за сваког 

ученика где се укаже потреба 

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 

2022/23-2026/27 

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 

2022/23-2026/27 

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 

2022/23-2026/27 

Свеске 

одељењских 

старешина 

Свакодневно се прати ризично 

понашање 
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Организовање и реализација спортских 

активности. 

 

 фер плеј турнир 

спортске игре по 

принципу сви 

побеђују 

спортом против 

насиља 

Наставници 

физичког 

васпитања, тим 

Током године 

2022/23-2026/27 

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 
2022/23-2026/27 

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 

сарадња са локалном заједницом 

праћење ефеката предузетих мера 

активности 

према 

Протоколу 

ТИМ, Директор 

школе, Управник 

дома, Одељенске 

старешине, 

васпитач и остали 

актери 

Током године 

2022/23-2026/27 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

Све процедуре се спроводе 

Активирање на основу правилника о 

безбедности: 

-унутрашње заштитне мреже 
-спољашње заштитне мреже 

активности 

према 

Протоколу 

Тим, остали актери 
Током године 

2022/23-2026/27 

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 

2022/23-2026/27 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

Покренут васпитно-

дисциплински поступак 

5.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,  

Родитељски састанци у 

школи.  

Групни састанак са 

родитељима у Дому 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 
 

 

Директор, управник 

Дома, одељењске 

старешине, 

васпитачи, педагог, 

психолог 

септембар 2022/23-

2026/27 

записници, 

школска 

документација 

Током школске  године 

одржана минимум 4 

родитељска састанка 
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психофизичком и социјалном развоју, 

интересовањима и 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 

2022/23-2026/27 

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 

2022/23-2026/27 

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 

2022/23-2026/27 

документација 

ППС 

током школске године 

спроведене континуиране  

размене информација 

Саветодавни рад са неопредељеним 

ученицима и њиховим родитељима 
поводом избора занимања 

Индивидуални 

разговори са 
родитељима 

 

Одељењске 

старешине, стручна 
служба 

Током године 
2022/23-2026/27 

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,васпитач

и, сајт школе 

Током године 

2022/23-2026/27 
записници, сајт 

током школске године 

континуирано  присуствовање 

родитеља различитим 

свечаностима 

Позив родитељима да присуствују 

извођењу културно-уметничког програма 

са Домијаде 

Информисање 

родитеља 

Одељењске 

старешине,васпитач

и, сајт школе 

Април 

2022/23-2026/27 
сајт школе 

Родитељи присутвовали 

извођењу програма са Домијаде 

6.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 

Средње школе Ваљева 

Сусрети ученика 

Такмичења, градска 

првенства, посете 
школама, састанци 

Директор, предметни 

наставници, ученички 
парламент 

Током године 

2022/23-2026/27 
летопис 

током школске године најмање 

5 сусрета 
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чланова ученичког 

парламента 

Више школе и факултети 

Презентације образовних профила 
Предавања 

Стручна служба 

школе, наставници, 

представници 

установе 

Током године 

2022/23-2026/27 
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 

2022/23-2026/27 
летопис 

током школске године најмање 

2 сусрета, презентације 

Православна црква-одељење за 

веронауку 

Посета манастиру  

Организовање посете  
Вероучитељ, 

наставници,  

Током године 

2022/23-2026/27 
летопис 

сваке школске године посета 

манастирима 

Градска библиотека 

Учлањивање ученика, размена 

искустава, стручна помоћ 

Организација трибина, 

предавања, књижевних 

вечери 

Наставници, 

васпитачи, 

библиотекари 

Током године 

2022/23-2026/27 
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 

2022/23-2026/27 
летопис 

током школске године најмање 

2 представе 

Музеј/галерије 
Изложбе 

Организовање посете 

Наставници, 

одељењске 
старешине, 

васпитачи, запослени 

у музеју и галеријама 

Током године 
2022/23-2026/27 

летопис 
током школске године најмање 
2 посете 

КУД,  Плесно друштво 

Стручна помоћ 

 

Припрема ученика за 

такмичење 

Васпитачи,спољни 

сарадници 

Током године 

2022/23-2026/27 
летопис 

реализована плесна и 

фолклорна секција у Дому 

Туристичке агенције 

Ескурзије ученика 

Организација ескурзија и 

превоз ученика 

Директор, 

представници 

туристичких агенција 

Од октобра 

2022/23-2026/27 
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 

2022/23-2026/27 
летопис 

извршени превентивни 

прегледи за 90% ученика 

Црвени крст 

Хуманитарне акције 
Акција 

Активисти Црвеног 

крста школе 

Током године 

2022/23-2026/27 
летопис 

сваке године 2 пута годишње 

добровољно давање крви 

Стоматолошки диспанзер Рад амбуланте у нашој Педагог,одељењске Током године летопис извршени превентивни 
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Стоматолошки прегледи ученика школи старешине, 

здравствени радници 

2022/23-2026/27 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 

2022/23-2026/27 
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 
2022/23-2026/27 

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 

2022/23-2026/27 
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 

2022/23-2026/27 
летопис 

током школске године најмање 

3 активности 

Локална самоуправа 

Обележавање значајних датума, 

учешће у раду Школског одбора 

Разговори, састанци, 

посете 

Директор, 

представници 

локалне самоуправе 

Током године 

2022/23-2026/27 
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 

2022/23-2026/27 
летопис континуирана сарадња 

Предузећа,установе 

Практична настава 

Дуални модел 

Реализација практичне 

наставе са ученицима 

Директор, наставници 

практичне наставе 

Током године 

2022/23-2026/27 
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 

2022/23-2026/27 
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 

2022/23-2026/27 
летопис континуирана сарадња 

Институт за лековито биље „ДР Јосиф 

Панчић“ , Београд 

-Ветеринарски специјалистички 
институт, Шабац 

Састанци, посете, 

сусрети, анализе 
Директор 

Током године 

2022/23-2026/27 
летопис континуирана сарадња 
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-Институт за вештачко осемењавање 

и репродукцију, Велика Плана, 

-Институт за примену науке у 

пољопривреди, Београд 

-Институт за сточарство, Земун 

-Институт за кукуруз „Земун поље“, 
Земун 

-Институт за ратаство и повртарство, 

Нови Сад 

-Пољопривредни факултет, Земун и 

Нови Сад 

-Центар за ВТо Велика Плана 

-САНУ- одбор за село 

Стручна сарадња 

   

2. Школа представља центар иновација у реализацији практичне наставе кроз праћење савремених достигнућа у области 

пољопривреде 

    1.ЗАДАТАК: Омогућити одвијање практичне наставе у радионици за биотехнологију 

Активности Начин 
Одговорна 

особа 
Време реализације Докази Индикатори успешности 

Временска и просторна 

организација практичне 

наставе у биотехнолошкој 

радионици 

Организатор практичне наставе у сарадњи са 

наставницима практичне наставе прави план 

и распоред рада у радионици  

Руководство 

школе, 

организатор 

практичне 

наставе  

током школске 

године, 

2022/23-2026/27. 

Школска 

документација 

Део часова практичне 

наставе за  сви ученике 

образовног профила 

пољопривредни техничари 

се реализује у 

биотехнолошкој 

радионици 

Успостављање процеса 

производње у биотехнолошкој 
радионици  

Организатор практичне наставе и 

наставници контролишу и воде процес 

производње садног материјала из културе 
ткива 

Руководство 

школе, 

организатор 
практичне 

наставе 

током школске 

године, 
 2022/23-2026/27. 

Школска 

документација 

Произведен садни 

материјал 
Успостављање сарадње са 

институцијама које се баве 

узгојем биљака из културе 

ткива 

Директор у сарадњи са Пољопривредним 

факултетима и истраживачким центрима 

Директор, 

организатор 

практичне 

наставе 

током школске 

године, 2022/23-

2026/27. 

Школска 

документација 
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Развојни циљ: 
1.Лидерско деловање директора омогућава унапређивање рада школе на основу резултата вредновања квалитета рада 
2.Људски и материјално-технички ресурси су у функцији квалитета рада школе 
       

1.Лидерско деловање директора омогућава унапређивање рада школе на основу резултата вредновања квалитета рада 

1.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 

2022/23-2026/27. 
Записници 

Формирани тимови у које је 

укључено 40% наставника 

Одржавање јасне 

организационе структуре 

Поштовање процедура и 

носиоца активности 
Директор 

Током године 

2022/23-2026/27. 

 

Записници 

Запослени разумеју начин на који 

функционишу процедуре и 

одговорности 

2.ЗАДАТАК: Остварити континуирано самовредновање рада школе  

Активности Начин Одговорна особа Време реализације Докази Индикатори успешности 

Формирање Тима 

Реализација активности 
самовредновања из плана 

Подношење Извештаја  

Израда плана за побољшање 

квалитета рада 

На предлог директора 

према акционим плановима 

тим за самовредновање 
подноси Извештај 

Наставничком већу 

анализа резултата 

самовредновања и предлог 

мера 

Директор, Тим за 

самовредновање 

август –септембар 

2022/23-2026/27. 

школска 

документација 

Формиран Тим 

Реализоване све активности из 

акционог плана самовредновања 
Минимун 3 пута током школске 

године Тим за самовредновање 

поднео Извештај 

Израђен план за побољшање 

квалитета рада школе 

3.Професионални развој директора подстиче иновације и развија школу као заједницу целоживотног учења 

-стручни скупови 

пољопривреда 

-сарадња са стручнима 
инстистуцијама 

- обуке МПНТ 

 

Директор се перманенто 
стручно усавршава 

Тим за стручно 
усавршавање 

2022/23-2026/27. 
Сертификати, 
записници 

Директор у извештајима о раду 
доставља податке о 

професионалном развоју 
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – РЕСУРСИ 

 
2.Људски и материјално-технички ресурси су у функцији квалитета рада школе 

 

1.ЗАДАТАК: Развијати и одржавати 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 

2022/23-2026/27. 
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 

2022/23-2026/27. 
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 

2022/23-2026/27. 
записници 

60% наставника је презентовало 
садржај програма на свом 

стручном већу 

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 

2022/23-2026/27. 
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 

2022/23-2026/27. 

Извештаји 

актива за 

школско 

развојно 
планирање 

Утврђене су потребе и 

направљен је план 

професионалног развоја 

запослених 
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Развијање менторских 

односа на релацији 

наставник – ментор и 

наставник-проправник 

саветодавни рад ППС 
Директор, ППС, стручна 

већа 

По потреби 

2022/23-2026/27. 

Извештаји 

актива за 

школско 

развојно 

планирање 

Број наставника који су били 

ментори припраницима у 

школи и ван ње 

Анализа професионалног 

развоја запослених 

увид у извештај о стручном 

усавршавању наставника 

Директор, ППС, стручна 

већа 

Током године 

2022/23-2026/27. 

Извештаји 

актива за 
школско 

развојно 

планирање 

Број наставника и руководећег 

кадра у школи који на 
годишњем нивоу користе 

могућности професионалног 

развоја 

 

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 

2022/23-2026/27. 
документација 

Континуирано одржавање 

школских зграда и простора 

Ремонтовање и набавка 

пољопривредне 

механизације 

извођење ремонтовања и 

набавка 
Директор 

Током године 

2022/23-2026/27. 
документација 

Ремонтована постојећа и 

набављена нова 

пољ.механизација 

Набавка књига за 

библиотеку 
набавка Директор 

Током године 

2022/23-2026/27. 

пописна листа 

библиотеке 
Књишки фонд увећан за 10% 

Завршетак изградње и 
опремање радионице за 

биотехнологију 

Извођење радова, опремање 
и привођење намени 

Директор 
Током године 
2022/23-2026/27. 

објекат 
Практична настава се изводи у 
радионици 

Проширење смештајних 

капацитета у дому ученика  

Извођење радова, опремање 

и привођење намени 
Директор 

Током године 

2022/23-2026/27. 
објекат 

Реконструисан објекат и пријем 

ученика у дом 
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МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 

РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

Током школске 2013/2014.год. Школски програм и Годишњи план рада су усклађени са изменама 

закона и прописа који се односе на полагање завршних и матурских испита. По новом концепту 

полагања матуре испит се састоји из три дела: испит из српског језика и књижевности, испит за 

проверу стручно-теоријских знања и матурски практичан рад. Уједначавање квалитета матурског и 

завршног  испита на националном нивоу подразумева спровођење  испита по једнаким захтевима и под 

једнаким условима у свим школама. Унапређивање квалитета процеса оцењивања постиже се 

применом методологије  оцењивања заснованог на компетенцијама. Квалитет оцењивања, посебно у 

домену поузданости и објективности, остварен је увођењем делимично екстерног оцењивања. 

Представници послодаваца, стручњаци у одређеној области, обучени су и учествују као екстерни 

чланови комисија у оцењивању на матурском и завршном испиту.  

Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за одређени 

образовни профил стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације. Завршним 

испитом по новом концепту се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном  трогодишњем 

образовању, стекао стандардом квалификације и програмом прописана знања, вештине,  ставове и 

способности, тј. главне стручне компетенције за занимање за које се школовао у оквиру образовног 

профила. Поред дипломе, сваки појединац полагањем оваквог испита стиче и тзв. додатак  дипломи - 

Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил, чиме се на 

транспарентан начин послодавцима представљају стечене компетенције.  

 

Школа  током целе године  планира и припра људске и техничке ресурсе за реализацију испита.  

Матурски и завршни испит спроводи се у учионицама, школским лабораторијама и радионицама, 

ветеринарској амбуланти и школској економији, за шта је извршена набавка неопходних наставних 

материјала. 

Прва генерација ученика образовног профила пољопривредни техничар, ветеринарски техничар и 

прехрамбени техничар завршила је своје школовање 2013/2014.год. полагањем матурских испита на 

овакав начин. 

За ученике образовног профила пекар и руковалац-механичар пољопривредне технике овакав начин 

полагања завршног испита спроведен је школске 2012/2013.год, док  прва генерација ученика образовног 

профила  месар завршава своје школовање полагањем завршног испита школске 2013/14. године.  

 

Након полагања матурског испита, врши се анализа резултата (која је саставни део Извештаја о 

реализацији плана рада Школе). Резултати матурског испита се верификују на Испитном одбору, а 

разматрају се на Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору. 

 

На основу резултата матурског испита предвиђају се редовне и ванредне активности у циљу побољшања 

резултата у наредној школској години. 
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Редовне активности подразумевају следеће: 

 

• одржавање састанака стручних већа у циљу анализе постигнутих резултата на матурском 

испиту и доношење мера у циљу побољшања резултата матурског испита; 

 

• благовремено информисање ученика и родитеља шта  то  подразумева полагање матурског 

испита и начин на који се матурски испит полаже; 

 

• одржавање пробних испита –тест за проверу стручно-теоријских знања  

 

• одржавање унапред испланираног броја часова припремне наставе из математике током 

другог полугодишта четвртог разреда; 

 

 

• током израде матурског рада, одржавање консултација ментора са ученицима, предвиђених 

према плану. 

 

Ванредне активности подразумевају: 

 

• одржавање ванредних консултација са ученицима који би могли имати проблема при 

полагању матурског испита. 

 

Суштински реформа средњег стручног образовања  је подразумевала нове наставне планове, 

садржаје и програме рада. На уштрб општеобразовних предмета повећан је број стручних као и број 

часова вежби и практичне наставе. Уведена је модуларна настава, укључене су интересне групе и 

социјални партнери, јасно дефинисани циљеви, исходи и стручне компетенције за постизање општих 

исхода образовања неопходних за успешан рад, даље учење и постизање веће флексибилности у 

савладавању променљивих захтева света рада и друштва у целини као и већу мобилност радне снаге. 

Програми су развијени на основу стандарда квалификације, уведен је нови концепт полагања маурског 

испита којим се обезбеђује провера стечености стручних компетенција прописаних стандардом 

квалификације. На овај начин створени је  законски оквир и предпоставке за успешно школовање 

стручњака у пољопривредним школама и развој пољопривреде и села.  

 

Практична настава.  

Наша школа име све неопходне услове за извођење вежби и практичне наставе: школску економију и 

радионице за практичну обуку ученика, 80ха пољопривредног земљишта, одговарајуће објекте, домаће 

животиње, неопходну механизацију, радионице за пољопривредну и прехрамбену струку, ветеринарску 

амбуланту, кабинете и лабораторије за вежбе и практичну наставу, опрему и наставна средства.  

Један од најбитнијих предуслова за квалитетно средњошколско пољопривредно образовање је 

обезбеђивање  наведених ресурса у школама. Пољопривредне школе су у неповољнијем положају у 

односу на остале средње стручне школе када је у питању обављање практичне наставе и вежби, изван 

школе, код потенцијалних послодаваца јер нестајањем задруга, пољопривредних добара, комбината, 

прехрамбене индустрије знатно је смањена могућност обављања практичне наставе изван школе.  
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Унапређење наставних планова и програма.  

Стратегија образовања 2020. и Закон о основама образовања и васпитања дају школи аутономију да у 

одређеној мери прилагоде своје планове и програме локалним и регионалним  захтевима, економским и 

другим приликама окружења.  

Изборни предмети омогућавају стицање додатних знања из појединих области које нису обухваћене 

наставним планом, тако да пружају могућност за задовољење индивидуалних потреба и жеља ученика  за 

стицање знања и вештина из тих области. То такође доприноси да се производне специфичности 

појединих регија и потреба за том врстом знања задовоље на овај начин. 

Професионални развој 

Без образованог наставника, његових способности и вештина, оспособљености, мотивације и 

проширених индивидуалних и професионалних знања није могуће развијати пољопривредно образовањe. 

Досадашња пракса је показала да се професионални развој наставника у пољопривредним школама 

односио углавном на подизање педагошких и комуникатинвих компетенција. Усавршавање стручних 

компетенција је углавном препуштено личним иницијативама што због недостатка облика стручног 

усавршавања (велики број специјалности, а потенцијално мали број учесника) што због недостатка новца. 

Школско партнерство.  

Добро осмишљена школска партнерства-успостављање сарадње између две или више школа у 

оквиру једне или више држава усмерене на размену искустава и идеја и повезивање наставног кадра са 

једне стране и ученика са друге стране пре свега треба да подстакне младе људе ка мобилношћу, 

отвореношћу и жеље за непрестаним истраживањем и стицањем нових знаша и вештина. Овакав вид 

школског партнесрства често доводи и до реализације одређених пројеката са тим школама уз помоћ 

њихове државе а таквих примера смо до сада имали у нашим школама., што се несумљиво позитивно 

одразило на квалитет образовања у тим школама 

Сопствени приходи.  

Пољопривредне школе, које у свом саставу имају огледна добра, школске економије и радионице за 

практичну наставу ученика, остварују сопствене приходе. На овај начин школе могу да унапређују 

квалитет рада и стварају боље услове улагањем  у образовање и усавршавање запоселних, изградњу и 

реконструкцију потребних објеката, набаку опреме и наставних средстава. Без сопствених средстава 

школе не би биле у могућности да финансирају производњу односно практичну наставу ученика.  Без 

практичне наставе ученици сигурно не би имали потребне стручне компетенције.  

Циљ овог истраживања је приказати и из педагошке перспективе анализирати доказе о утемељености 

реформе у образовању (увођење образовних стандарда), са посебним нагласком на анализу утицаја 

квалитета практичне наставе на постигнућа (компетенције) ученика.  

Задатак је на основу емпиријских истраживања утврдити реалан утицај квалитета практичне наставе 

на школска постигнућа поредећи усаглашеност успеха ученика током школовања са постигнућима на 

матурском и завршном испиту, као и анализирајући успех ученика на појединим деловима матурског 

испита. 

Основна предпоставка истраживања јесте да опремљеност радионица за обуку ученика и  школске 

економије и стручан кадар који обезбеђују висок квалитет практичне наставе доводе до развијања 

стручних компетенција   што се огледа кроз висока постигнућа ученика на практичном делу матурског 

испита, без обзира какав општи успех су ученици остварили током школовања. 

У истраживању постављеног проблема примењена је слојевита методологија. Реч је о теоријској 

анализи емпиријских истраживања о односу квалитета практичне наставе и постигнућа ученика.Утврђене 
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су колерације између најзначајнијих обележја практичне наставе, општег успеха ученика  и успеха на 

матурском и завршном испиту. 

Истраживање је изведено на узорку ученика завршних разреда школске 2013/14 и 2016/17.године. 

Резултат истраживања је статистичка повезаност (корелација) између појединачног успеха ученика 

током школовања и успеха на матурском и завршном испиту.  

У овом педагошком истраживању техником проучавања документа - матичне књиге ученика, мерни 

инструмент испуњава основне метријске карактеристике (ваљаност,поузданост,објективност,осетљивост и 

обухватност)  

У истраживању утицаја квалитета практичне наставе  на постигнућа ученика примењена је  метода 

теоријске анализе, дескриптивна метода и статистичка обрада података. Методом теоријске анализе 

истражује се организација и начин реализације практичне наставе у Пољопривредној школи са домом 

ученика „Ваљево“ . Статистичка обрада података обухвата израчунавање аритметичке средине успеха 

ученика и оцена на појединичним деловима матурског испита. Дескриптивном методом се утврђују везе 

статистички обрађених података за сваки образовни профил. 

 

Истраживање утицаја практичне наставе на постигнућа ученика  се ослања на два аспекта  

1. Реформисани образовни профили у средњој стручној пољопривредној школи  

2. Правилник о стандардима квалитета рада установе  

 

Средња оцена успеха ученика образовног профила пољопривредни техничар школске 2013/14 за које 

образовање траје четири године је 3.57. Средња оцена матурског испита је 4.06. 

Средња оцена успеха ученика образовног профила пољопривредни техничар школске 2016/17 за које 

образовање траје четири године је 3.69. Средња оцена матурског испита је 3.86. 

 

На основу оваквих резултата може се закључити да су оцене ученика образовног профила пољопривредни 

техничар  током школовања у потпуности усаглашене са резултатима матурског испита. Ученици 

остварују значајно боље резултате у стручном делу матурског испита , а нарочито у изради практичног 

радног задатка што указује да током школовања развијају функционална знања из стручних предмета. 

Средња оцена успеха ученика образовног профила ветеринарски  техничар школске 2013/2014. год.  у 

четворогодишњем трајању је 3.76. Средња оцена матурског испита је 4.04. 

Средња оцена успеха ученика образовног профила ветеринарски  техничар школске 2016/2017. год.  у 

четворогодишњем трајању је 4.09. Средња оцена матурског испита је 4.18. 

На основу оваквих резултата може се закључити да су оцене ученика образовног профила ветеринарски 

техничар  током школовања у потпуности усаглашене са резултатима матурског испита. Приметно је 

дошло до побољшања школског успеха, а на матурском испиту ученици остварују боље резултате на 

стручном делу испита, а посебно на испиту за проверу стручно-теоријских знања (4.48). 

 

Средња оцена успеха ученика образовног профила прехрамбени техничар школске 2013/2014. год. у 

четворогодишњем трајању је 3.69. Средња оцена матурског испита је 3.58. 

Средња оцена успеха ученика образовног профила прехрамбени техничар школске 2016/2017. год. у 

четворогодишњем трајању је 3.96. Средња оцена матурског испита је 3.95. 

Као и код других образовних профила дошло је до потпуног усаглашавања оцена током школовања и 

резултата на матурском испиту. Највећа постигнућа ученици остварују на практичном делу испита (4.55). 
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Средња оцена успеха ученика образовног профила у трогодишњем трајању школске 2013/2014.год. је 3.08. 

Средња оцена завршног испита је 4.44. Разлика од 1.36 нам показује да не постоји усаглашеност успеха и 

завршног испита. 

Средња оцена успеха ученика образовног профила у трогодишњем трајању школске 2016/2017.год. је 3.53. 

Средња оцена завршног испита је 4.43. Разлика од 0,9 нам показује да постоји усаглашеност успеха и 

завршног испита.   

 

Средња оцена успеха матураната школске 2013/2014.год. је 3.65. Средња оцена матурског испита је 3.93. 

Разлика од 0.28 нам указује да постоји усаглашеност између успеха ученика  у четворогодишњем 

школовању образовних профила пољопривредни техничар, ветеринарски техничар и прехрамбени 

техничар и успеха на  матурском испиту. Успех ученика је на нивоу врлодобар. 

Средња оцена успеха матураната школске 2016/2017.год. је 3.91. Средња оцена матурског испита је 3.99. 

Разлика од 0.08 нам указује да постоји потпуна усаглашеност између успеха ученика  у четворогодишњем 

школовању образовних профила пољопривредни техничар, ветеринарски техничар и прехрамбени 

техничар и успеха на  матурском испиту. Успех ученика је на нивоу врлодобар и дошло је до побољшања 

како успеха тако и усаглашености у односу на школску 2013/2014.год.    

Најбоље резултате ученици остварују на практичном делу испита којим се проверава ниво остварености 

стручних компетенција –средња оцена 4.37, што је последица подизања квалитета практичне наставе  којој 

доприносе развијени материјално-технички ресурси школе. 

Поређењем података који се односе на  завршни испит  приметна је неусаглашеност и значајна разлика 

између општег успеха и постигнућа на завршном испиту. 

Међутим, даљом анализом педагошке документације (оцена ученика из општеобразовних и стручних 

предмета) изводимо следећи закључак: 

Оцене ученика из стручних предмета у оквиру којих се оцењује и практична настава и завршног испита 

који се састоји из практичних радних задатака постоји усаглашеност. Овај закључак можемо 

генерализовати на завршни испит у смислу да можемо сматрати да постоји усаглашеност успеха ученика 

образовних профила пекар, месар и руковалац-механичар пољопривредне технике и завршног испита. 

Успех ученика током школовања који уписују трогодишње образовне профиле  значајно је повећан 

2016/2017.год. , па је разлика која се јавља услед постигнућа из општеобразовних предмета мање 

приметна. 

Многa истраживања, и наша и светска, које су имала за циљ побољшање наставе и проналажење 

ефикаснијих начина рада у образовању, показују да се у свим земљама Европе ради на реформи 

образовних система како би образовање успело да одговори изазовима које пред њега поставља модерно 

друштво. Један од иновативних приступа, који је саставни део реформе и за који постоје индиције да је на 

својствен начин обележио развој наставе, допринео ефикасности учења, рада и утицао на постигнућа 

ученика је –оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању и увођење стандарда 

квалификација. У овом  раду испитиван је однос квалитета практичне наставе и постигнућа на матурском 

и завршном испиту чиме се испитује и оствареност стандарда квалификација. 

 Специфичност овог рада огледа се у чињеници да је наша главна идеја пружање одговора на питање какав 

је утицај квалитета практичне  наставе на школско постигнуће, добијен истраживачким поступком који је 

спроведен управо на специфичном узорку – на ученицима наше школе.  

Резултати истраживања потврђују да материјално-технички ресурси  на школској економији омогућавају 

потпуно развијање знања, ставова и вештина ученика, односно стручних компетенција.  
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Резултати овог истраживања доказују усаглашеност општег успеха ученика и резултата на 

матурском испиту, али не може се упоредити  ниво  остварености стручних компетенција са успехом 

ученика осталих пољопривредних школа у Републици Србији.  

Завод за унапређивање образовања и васпитања спровео је истраживање и објавио „ Извештај о 

реализацији Матурског и завршног испита у огледним одељењима у јунском испитном року школске 

2010/2011. Истраживање је обухватило анализу успеха ученика само на нивоу процентуалне пролазности; 

а више је базирано на мишљењу ученика,наставника и послодаваца о примени новог концепта.  

2014.год Завод је објавио истраживање „Анализа реализације матурског испита у образовним профилима 

пољопривредни техничар,прехрамбени техничар,ветеринарски техничар- Примена оцењивања заснованог 

на компетенцијама на матурском испиту“  Ово истраживање слично као и предходно имало је за циљ 

процену ставова наставника, ученика и екстерних чланова комисија  у вези са припремом испита и 

примењеном методологијом оцењивања у погледу информисаности и обучености.  

 

Како би се квалитет практичне наставе подигао на виши ниво потребно је осмислити и реализовати 

подизање стручних компетенција посебно вештина и способности наставника практичне наставе кроз 

организовање практичне обуке на полигонима, за примену најсавременијих технолошко-техничких 

достигнућа у свету и код нас. 

За подизање квалитета практичне наставе у пољопривредним школама веома је важно успостављање 

партнерства – сарадње са пољопривредним школама из иностранства, због чега је потребно у будућности  

веће ангажовање на овом пољу. 

Сопствени приходи које пољопривредне школе остварују у производњи током прктичне наставе ученика, 

користе се за обнављање производње и унапређење образовно-вспитног процеса и стварања повољнијих 

услова за рад. Ова средства представљају важан извор додатног финансирања школа. Законом о буџету 

Републике Србије предвиђено је укидање сопствених прихода пољопривредним школама тј. да се приходи 

уплаћују у буџет.  Без сопствених средстава школе не би биле у могућности да финансирају производњу 

односно практичну наставу ученика.  Без практичне наставе ученици сигурно не би имали потребне 

стручне компетенције, а без њих не може се очекивати њихов допринос развоју пољопривреде и села. 

Даље истраживање усмерено је на анкетирање ученика и родитеља о степену важности и развијености 

стручних компетенција. 

Школа прати промене везане за начин полагања матурског испита и везано за оно што је садржај 

полагања матурског испита и пријемних испита за упис на факултете, а прилагодиће подршку 

ученицима, припрему ученика и начин полагања испита концепту Државне матуре. 
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МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА САРАДЊЕ СА ПОСЛОДАВЦИМА 

Подстицање блиске сарадње између послодаваца и школе кроз размену идеја омогућава ученицима да 

кроз образовање добију набољу могућу припрему за професионални развој. Активност које укључују 

послодавца могу бити кроз: 

1.пружање помоћи у рализицији активности и ангажовању ученика 

2.планирање наставног плана и програма  

 

Активности  Време реализације  Носиоци  

Обезбеђивање физичких ресурса или материјала који се 

могу користити током наставе (узорци сировина, 

промотивни материјали, опрема..) 

Током године Наставник, послодавац 

Стручне екскурзије- посте  Током године Директор, наставник, послодавац 

Представљање послодаваца Током године Директор,наставник, послодавац 

Радионице-развој каријере, писање радне биографије Током године Стручна служба, одељењски 

старешина, послодавац 

Реализација часова практичне наставе код послодавца Током године Директор, наставник, послодавац 

Посете Сајмовима Током године Директор,одељењски старешина , 

послодавац 

Развијање образовања по дуалном  моделу Током године Директор 
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МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И 

РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И 

УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

Школа има разрађене програме за специфичне облике подршке ученицима – допунски рад, додатну 

наставу и припреме за такмичења. Прилагођавања наставних садржаја потребама појединих ученика прате 

одељењске  старешине, предметни наставници и психолог, те се у сарадњи са родитељима и самим 

учеником организују додатни видови подршке попут упознавања техника ефикасног учења, подизања 

мотивације за савладавање тешкоћа, помоћи у превладавању неуспеха (пружа је наставник, ученици из 

одељења и психолог), охрабривања самосталности ученика и његове одговорности за сопствено 

напредовање. 

 

Школу похађају ученици са посебним образовним потребама које проистичу из њихових здравствених и 

физичких карактеристика. За те ученике врши се прилагођавање простора и начина рада.У Школи је 

уочена потреба за прилагођавањем школске зграде особама са телесним инвалидитетом па је изграђена 

рампа за кретање у Дому ученика. 

 

Велики број ученика наше школе није са територије града Ваљева и, док похађа Школу, живи у Дому 

ученика. Одељењске старешине и психолог Школе у сарадњи са родитељима и Домом ученика пружају 

подршку ученицима који станују у Дому ученика.  
 
АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

1.Евидентирање Прикупљање података о ученику 

Израда педагошког профила 

Стручни тим школе за инклузивно 

образовање, мали ИОП тимови за 

додатну подршку ученицима 

2.Прилагођавање садржаја, метода, 

облика рада и наставних средства  

Израда ИОП 2 

Евалуација ИОП2 

Диференцирани задаци 

Прилагођавање техника учења 

Допунска настава 

Слободне активности 

Учешће у манифестацијама 
Сарадња са родитељима 

Консултовање стручног тима школе( 

давање упутстава за рад са овим 

ученицима, упућивање на стручну 

литературу) 

Континуирано праћење остварености 

постављених исхода 

Стручни тим школе за инклузивно 

образовање, мали ИОП тимови за 

додатну подршку ученицима 

3.Укључивање Стручног тима школе Саветодавни разговори са ученицима 

Јачање унутрашње мотивације 

Сарадња са родитељима 

Континуирано вођење евиденције 

Праћење ангажовања ученика у 

ваннаставним активностима 

Стручни тим школе за инклузивно 

образовање, мали ИОП тимови за 

додатну подршку ученицима, 

наставница 

4.Стручно усавршавање запослених  Учешће на акредитованим семинарима 
Усавршавање унутар установе 

Тим за професионални развој и стручно 
усавршавање 

5.Сарадња са Интерресорном комисијом Обезбеђивање мишљења Интерресорне 

комисијеради пријема ученика у школу 

и измене наставног плана и програма 

Педагог 

Психолог 
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План рада са ученицима са изузетним, односно посебним способностима и талентованим ученицима 

 
ДОДАТНА НАСТАВА (припреме за такмичења) реализује се  једном седмично по посебним 

плановима. Опремљене лабораторије и школска економија су предуслов квалитетног рада за 

припрему ученика . 

ОПРЕМАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈА и школска економија  предуслов је квалитетног рада у оквиру 

поменутих предмета. 

Рад са даровитим ученицима се одвија крпз следеће етапе: 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

У нашој школи релативно је мали број ученика који су показивали изразит таленат за одређене области, зато је прво 

пптребно сензитизирати наставнике за препознавање таквих ученика и 

сигнализирање одељењском старешини, родитељу, ПП служби, Стручном тиму за инклузивно образовање. 

Могуће кроз чек листе – укључују се наставници, одељењске старешине, родитељи, ученици, стручни сарадници 

Селекција – кроз психолпшке тестове, тестове знања  

 ОБРАЗОВНА  РЕШЕЊА: 

Обогаћивање  програма - кроз индивидуализацију,  кроз ИОП 3 (процедура се изводи у скалду са законским 

документима и налази се у документацији Стручног тима за инклузивно образовање) 

Када се изврши идентификација надарених/талентованих ученика и одреди се степен/ниво на коме ће се радити са 

њима, планиране активности могу бити следеће, зависно од конкретног случаја: 

 

ВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

- слободне активности (секције) 

- додатна настава из појединих предмета 

- истраживачке станице, семинари, летњи кампови ... 

 

У РЕДОВНОЈ  НАСТАВИ 

- коришћење напреднијих уџбеника 

- прилика да брже прође кроз базично градиво 

- самосталан истраживачки рад 

- рад са ментором 

- сложенији задаци, висока индивидуализација 

- задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог домена 

- дивергентни задаци, они који омпгућавају различите приступе и различита решења 

- коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави 

- флексибилни временско-просторни услови за рад 

- едукативни излети и посете различитим институцијама 

- гостујући предавачи 

 
МОТИВИСАЊЕ НАПРЕДНИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА 

 

- награђивање (према правилнику о награђивању ученика) 

- промоција резултата (школски сајт, часопис, медији) 
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Активност Начин рализације Носиоци реализације 

1.Идентификпвање -прикупљање података 

 

-тестирање ученика 

Психолог,педагог,одељењски 

старешина ,наставници 

2.Прилагођавање метода и 

материјала (код обраде новог 

градива,израде задатака,провере 

знања...) 

-израда прилагпђених планова рада 

 

-постављао максималних циљева и 

задатака 

 

-усавршавање техника учења 

 

-додатна настава 

 

-учествовање на такмичењима 

 

-учествовање на семинарима, 

радионицама, сајмовима... 

Одељењски старешина, 

наставници, педагог, психолог 

3.Укључивање стручне службе у рад -саветодавни рад са ученицима 

 

-јачање унутрашње мотивације 

 

-посете часовима 

 

-професионална орјентација 

 

-континуирано праћење ангажовања 

ученика  

Педагог, психолог 

4.Сарадња са другим 

институцијама 

-континуирано праћење 

-вођење евиденције 

 

 

Директор 



70 
 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ  ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, КАО И 

ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА, ЗАПОСЛЕНИМА И 

УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА И ЗАПОСЛЕНИМА 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
АКТИВНОСТИ 

 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 
 

Током школске 

године 

Креирање климе за неговање 

културе 

понашања и уважавања 

различитости; 
Развијање ненасилних облика 

комуникације и дијалога, 

подстицање ефикасне сарадње са 
другима и тимски рад 

 

 

 

Редовна настава 
Ваннаставне активности 

Спортски турнири 

Културне 
манифестације 

 

 

Чланови Тима Наставници 

Стручни сарадници 
Представници 

Ученичког парламента 

Представници родитеља 

 

 

Септембар 

Усклађивање 

подзаконских аката Школе са 

Општим 
протоколом и осталом правном 

регулативом 

Рад Тима Сарадња са 

релевантним 

стручним органима 

 

Чланови Тима Стручни 

сарадници Органи управљања 

 

 

Септембар 

 

Дефинисање правила понашања и 

Последица њиховог кршења 

 

Рад Тима Сарадња са 

релевантним 
стручним органима 

Чланови Тима Наставници 

Стручни сарадници Органи 

управљања 

 

Октобар 

Дефинисање улога и процедуре у 

поступку интервентних 

активности 

Рад Тима Сарадња са 

релевантним 

стручним органима 

Чланови Тима Стручни 

сарадници 

Органи управљања 

 
 

 

 
Током школске 

године 

 
 

Различити модели превенције у 

које су 
укључени ученици и родитељи, 

представници локалне заједнице 

Редовна настава Секције 
Спортски турнири 

Културне 

манифестације (посете 
позоришту, изложбама, 

Приредбе ...) 

Сарадња 
са ученицима из других 

школа и сл. 

 
Чланови Тима Наставници и 

Стручни сарадници 

Представници 
Ученичког парламента 

Представници родитеља 
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МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА 

Анализа броја уписане деце последњих година у Србији, показује да је све мање деце у свим школама, па самим  

тим, ни наша школа није поштеђена. На повремено осипање не можемо да утичемо, али  зато можемо да предузимамо 

следеће мере као превенцију осипања ученика: 

 

-Праћење процеса адаптације ученика на школску и домску средину у сарадњи са Стручним  тимом  школе      и Tимом  за 

заштиту  од дискриминације, насиља, злостављања  и  занемаривања. 

-Редовно сарађивати са родитељима ученика и инсистирати на јављању школи сваки пут када ученик изостане из 

школе. Тиме се постиже контрола изостајања ученика, прати се разлог изостајања и тиме се може правовремено 

реаговати, уколико изостанци нису оправдани. 

-Идентификовати ученике који су нередовно долазили у школу и индивидулно разговарати са ученицима који 

нередовно похађају наставу. 

-Спречавање дискриминације ученика који не долазе редовно у школу (развијати код осталих ученика позитиван став 

према ученицима који не долазе редовно у школу из различитих разлога: здравствених, социо-економских...). 

-Спровођење активности којима ће се боравак ове деце у школи учинити пријатним и безбедним (укључивање у рад 

секција, разних излета и посета, школских приредби, прослава рођендана...) 

-Рад на  јачању  наставничких компетенција  за  индивидуализовану  и  диференцирану  наставу, путем  стручног 

усавршавања наставника, како би се унапредио квалитет образовања и постигао позитиван ефекат на образовне исходе 

оне популације ученика који не долазе редовно у школу. 

-Рад на сарадњи са  локалном  заједницом, везан за материјалну помоћ породицама ниског социо- економског статуса. 

-Сарадња са друштвеним делатностима и Центром за социјални рад. 

-Различите друштвено-културне активности које се организују у школи исто доприносе спречавању осипања ученика. 

 

 

МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ 

ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

У сарадњи са високом школама и факултетима у нашој школи се реализују радионице и предавања за 

ученике које треба да допринесу развоју међупредметних компетенција , а превазилазе садржај 

појединих наставних предмета. Теме радионица су :предузетништво, здрави стилови живота, 

професионална орјентација,безбедност у саобраћају,  савремене технологије ..... 

Функционална и стручна знања ученика развијају се кроз посете пољопривредним манифестацијама и 

сајмовима, предавањима  и изложбама. 
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ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ИСПИТЕ КОЈИМА СЕ ЗАВРШАВА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Активности Носиоци Време 

реализације 

Разговор са ученицима и 
родитељима 

Предметни наставници, Директор школе, 

Одељ.старешине, Педагог 

Септембар 

 
Упознавање ученика са 
Правилницима о полагању испита 

Одељ.старешине, Предметни наставници Октобар 

 
Утврђивање садржаја потребних за 
полагање испита 

Предметни наставници Током године 

 
Израда распореда припремних 
часова 

Стручно веће Септембар 

 
Реализација припремне наставе 

Предметни наставници Према 

распореду 

Менторски рад Предметни наставници Мај 

Пробни матурски рад Предметни наставници Април, Мај 

 
Утврђивање броја кандидата и 
динамике полагања 

Директор Мај 

Реализација матурскихи завршних испита Предметни наставници, Директор Јун 

*План припремне наставе из стручних предмета прилог су Годишњем плану рада и Развојном плану 

школе. 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

И СЕКРЕТАРА 

Током претходног развојног периода дошло је до измена и  ступања је на снагу нови Правилник о 

сталном стручном усавршавању и  стицању  звања  наставника,  васпитача  и  стручних сарадника 

"Службени гласник РС", број 109 од 19. новембра 2021. (Сл. Гласник РС, бр.81/2017 и 48/2018). Овим 

правилником се стручно усавршавање одређује као саставни и обавезни део професионалног развоја 

који подразумева усавршавање постојећих и стицање нових компетенција рада у установи. Школа 

планира стручно усавршавање запослених на основу процене потреба и на основу приоритета 

образовно-васпитног процеса, приоритетних области које прописује министар, на основу сагледавања 

развијености компетенција потребних за професију наставника, стручног сарадника и директора 

школе, као и на основу личних планова професионалног развоја наставника, реултата вредновања 

квалитета рада Школе, и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа. 

 

Стално стручно усавршавање у установи одвија се кроз активности: 

 

 које Школа организује:извођењем угледних часова или радионица (минимум један/на по 

стручном већу) после  којих  следи  обавезна  дискусија  и  анализа.  Сваки  наставник  има 

право и дужност  да  присуствујује  и  учествује  у  анализи  ових  активности; 

 излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног 

усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са обавезном анализом и 

дискусијом; 

 излагањем на Педагошком колегијуму, Наставничком већу и свим стручним већима. То 

излагање треба да се односи на облик стручног усавршавања који је похађан ван Школе, на 

примену наученог; може да се односи на: приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, 

стручног чланка, истраживања, студијског путовања и стручну посету уз обавезну дискусију. 

Сваки наставник има право и дужност да присуствујује и учествује у анализи ових активности; 

 кроз  истраживања,  реализацију  пројекта,  програма   од   националног значаја, програма 

огледа или облика стручног усавршавања који је припремљен и остварује се у Школи у складу 

са потребама запослених, а по одобрењу ЗУОВ-а;које се спроводе по одобреним програмима 

обука и стручних скупова;које предузима министарство надлежно за послове образовања, Завод 

за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, Педагошки завод Војводине, центри за стручно усавршавање; 

 које се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, односно учешћем 

на међународним семинарима, програмима обука и стручним скуповима везаним за образовање 

и васпитање; предузима их наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом 

професионалног развоја, а нису обухваћене тач. 1)-4) овог члана; 

 које остварују високошколске установе на основу програма у оквиру целоживотног учења. пре 

свега  Математички  и  Физички  факултет  (овде  се  издају  уверења  која садрже и број бодова 

из Европског система преноса бодова – ЕСПБ); 

 у виду обука које предузима појединачни наставник на основу свог личног плана 

професионалног развоја. 

 

Облици стручног усавршавања су: програми стручног усавршавања који се остварују извођењем 

обука; стручни скупови (конгреси, сабори; сусрети, дани; конференције; саветовања; 

симпозијуми; округли столови; трибине; вебинари) летње и зимске школе; стручна и студијска 

путовања и пројекти мобилности; менторства у оквиру студентске праксе која има статус 

установе вежбаонице. 

 

Школа ће пратити остваривање плана свих облика стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника; водиће евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју 

наставника и стручног сарадника; вредноваће примену наученог у оквиру стручног 

усавршавања у раду и допринос стручног усавршавања развоју и постигнућима деце и ученика; 
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анализираће резултате самовредновања, стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања 

рада установе; предузимаће мере за унапређивање компетенција наставника и стручног 

сарадника према утврђеним потребама; упућиваће на стручно усавршавање наставнике и 

стручне сараднике који у петогодишњем периоду нису остварили  најмање 100 бодова и 

предузимаће мере за унапређивање њихових компетенција. 

 

Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чува установа у  досијеу 

наставника и стручног сарадника. 

 

Педагошки  колегијум  ће  одредити  свог  члана  који  ће   пратити   остваривање   плана 

стручног усавршавања и о томе ће извештавати директора. Дакле, ван Школе наставник треба 

да у петогодишњем периоду оствари 100 бодова од којих треба да има 80 са одобрених програма 

стручног усавршавања. 

У оквиру свог радног времена наставник има 64 сата годишње стручног усавршавања од чега је 

одобрено 20 сати за похађање програма ван Школе, а 44 сата су предвиђена за усавршавање у 

оквиру Школе. 

 

У установи 

 

ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ 
УСАВРШАВАЊА К

П
М

П
Е

- Т
Е

Н
Ц

И
Ј

А
 

 

НАЗИВ/ ТЕМА 

 

НИВО 

 

НОСИОЦИ 

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Извпђење угледних 

часова, огледних 

часова, односно 

активности са 

дискусијом и 

анализом 

 

 

К1, К2 

Теме из домена 

конкретних 

наставних 

предмета 

 

стручна већа, 

наставничко веће 

 

 

сви 

наставници 

Током године, детаљнији 

распоред у 

евиденцији стручних већа 

и личним 

плановима стручног 

усавршавања 

 

Узајамна посета 

часовима, уз дискусију 
и анализу 

 

 

К1, К2 

Теме из домена 

конкретних 

наставних 
предмета 

 

 

стручна већа 

 

 

наставници 

 

Излагање са стручних 

усавршавања, са 

обавезном дискусијом 

 

 

К1, К2 

Теме из домена 

конкретних 

наставних 

предмета 

 

стручна већа, 

наставничко веће 

наставници који су 

присуствовал и 

стручном 

усавршавању 

 

Излагање на седницама 

Наставничког већа 

К1- К4 Актуелне теме наставничко веће наставници, ПП 

служба 

 

Током године 

Приказ књиге, 

приручника, стручног 

чланка, педагпшког 

истраживања, часописа 

и дидактичког 

материјала других 

аутора, а из 

областиобразовања и 
васпитања 

 

 

 

 

К1- К4 

 

Теме из домена 

конкретних 

наставних 

предмета 

 

 

 

 

стручна већа 

 

 

 

 

наставници 

Током године, детаљнији 

распоред у 

евиденцији стручних већа 

и личним 

плановима стручног 

усавршавања 

 
Приказ стручне посете и 

студијског путовања 

презентација, анализа, 

дискусија, примена, п0дела 

материјала 

 
К1- К4 

 
 

 

Теме из домена 

појединих стручних 

већа, 

 
Стручна већа 

 
 

Наставници – 

представници 

Стручних већа 

Током године, детаљнији 
распоред у 

евиденцији стручних већа и 

личним 

плановима стручног 

усавршавања 
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Прпмоција школе, анализа 

потреба, планирање и 

реализација облика 

презентација, припрема 

материјала, 
координација 

 

 

 

 

К4 

 

 

 

Презентације шкпле 

 

 

Стручна већа, 

Стручни актив за 

развпјно 
планирање 

 

ПП 

служба,члано ви тима 

за маркетинг и 

промпцију школе 

 

 

 

Током године, детаљнији 

распоред у 
евиденцији стручних већа и 

личним 

плановима стручног 

усавршавања 

Пствариваое истраживаоа у 

устанпви кпје дппринпси 

унапређеоу и афирмацији 

пбразпвнп- 

васпитнпг прпцеса 

 

 

 

К1 – К4 

 

 

 

Актуелне теме 

 

Струшна већа 

ушенишки 

парламент, 

наставнишкп веће 

 

 

 

НаставнициП П 

служба 

 

 

 

Током године 

Израда и пствариваое 

прпјекта у шкпли 

 

К3, К4 

Актуелне 

теме, према 

Гпдищоем плану 
рада 

 

Педагпщки 

кплегијум, тим 

 

Задужени наставници 

 

Током године 

Креираое и реализација 

пблика стручнпг 

усавршаваоа насталпг на 

пснпву пптреба устанпве 

 

 

 

К1 

 

Актуелне теме, у 

складу са 

пптребама 

 

 

 

струшна већа 

 

 

 

ПП служба 

 

 

 

Током године 

 

Рад у прпграмима пд 

наципналнпг значаја 

 

 

К1 

Теме из дпмена 

ппјединих струшних 

Већа 
 

 

струшна већа, 

наставнишкп веће 

Задужени 

наставници, шланпви 

радних група 

 

према ппзивима 

прганизатпра 

ВАН УСТАНОВЕ 

 

ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

НАЗИВ/ТЕМА 

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ, 

УЧЕСНИЦИ 

 

Одобрени прпграми 

стручног усавршавања 

 

 

K1,К2, K3,K4 

 

Теме везане за све 

области за све 

четири 

компетенције 

 

Током године, наставници и стручни сарадници 

 

одпбрени прпграми 

стручног усавршавања – 

Зимски републички 

семинари 

 

 

 

К1 

 

Математика, српски 

језик и коижевнпст 

– стручни 
семинари 

 

 

Јануар 

наставници 

Учешће на 

конференцијам, стручним 

скуповима, 

трибинама 

 

 

К –К4 

 

 

Стручне теме 

Токпм године, директпр, 

наставници и 

стручни сарадници 

 

Учешће у раду 

републичких удружења 

и заједнице средњих 

стручних школа 

 

 

 

К1-К4 

 

Учешће у раду 

републичких 

заједница 

Стручних школа 

Токпм године, директор, 

руководиоци стручних већа  

 

Стручна путовања, посете 

сајмовима 

 
 

К1-К4 

Теме из домена 
појединих 

стручних већа  

 

 
Токпм године, директор, 

руководиоци стручних већа 
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ДИРЕКТОР 

 

 

 

Садржај 

 

 

ОБЛАСТ 

УСАВРШАВАЊА 

 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗ 

АЦИЈЕ 

 

 

РЕАЛИЗАТОР 

С
тр

у
ч

н
о
 у

са
вр

ш
ав

ањ
е 

ва
н

 у
ст

ан
о
ве

 

 

Познавање, примена 

и поштовање закона 

из области обр 

азовања 

 

 

 

Законодавство и 

право, област К6 

Присуство - 

семинари, 

саветовања, 

конференције, 

читањестручних 

часпписа и 
литературе 

 

 

по 

заказивању 

Министарство пр освете, науке и 

технолпшког развоја Образовни 

информатор, Параграф 

 

 

Управљање људским 

ресурсима 

 

 

Право и 

економија област К6 

 

 

Присуство саве 

товању или стру 
чном скупу 

 

 

по 

заказивању 

Министарство пр освете, науке и 

технолпшког развоја Образовни 

информатор, Параграф 

Учествоање у раду  

Заједнице школа и 

удружења 
 

 

Из 

Свихобласти руко 
вођења 

 

 

Присуство и 
евалуација 

 

 

по 
заказивању 

 

Министарство пр освете, науке и 

технолпшког развоја, ЗУОВ 

 
Учествовање на к 

онференцијама и 

Стручним  скупов има 

 
Све области комп 

етенција рада ди 

ректора 

 
Присуство и 

дискусија 

 
 

по 

заказивању 

Министарство пр освете, науке и 
технолпшког развоја Образовни 

информатор, Параграф 

Одобрени програми 

стручног 

усавршавања 

 

К1-К4 

 

Похађање 

семинара 

по 

заказивању 

 

ЗУОВ 

 

Обуке oд јавнoг 

интереса 

Све области комп 

етенција рада ди 

ректора 

 

Похађање обуке 

по 

заказивању 

 

ЗУОВ 

С
тр

у
ч
н

о
 у

са
вр

ш
ав

ањ
е 

у
 у

ст
ан

о
в
и

 

Присуство и 

извештаји са састанка 

Актива директпра 

 

Из 

Свихобласти руко 

вођења 

 

Присуство и 

учешће у раду, 

извештавање 

По плану 

Актива 

директо 

ра 

 

Директор установе 

Посета часовима, 

учешће у 

Раду наставничк ог 

већа, 

Педагошког коле 
гијума и тимова 

Педагпшко- 

Инструктивни рад и 

Руковођење 

школом 

 

Присуство,рук 

овођење и 

учешће у раду 

 

 

У току године 

Стручна литерату ра, часописи, 

увид у 

реализацију угле дних часова 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА ( СЕКРЕТАР, ШЕФ 

РАЧУНОВОДСТВА...) 

  

Садржај 

(тема или назив) 

Област                Начин 

усавршавања              реализације 

 

Ниво 

Време 

реализације 

 

Реализатор 

Нови закони  и 

правилници 
  

Ваншколско 

по 

заказивању 

Параграф, 

Образовни 

информатор и др. 
Законодавство Похађање 

организованих 

семинара 

Праћење стручне 

литературе и 

часописа 

 

 

Правна питања 

Посета 

семинарима, 

читање,  

дискусије 

Ваншколско и 

Школски 

тимови 

 

Континуирано 

током године 

 

Параграф, 

Образовни 

информатор и др 

Пропјектно 

планирање 

Имплементација 

пројекта 

Похађање 

семинара 

Ваншколско по 

заказивању 

ЗУОВ 

Финансирање и 

бучетско 

пословање 

 

Финансије и 

економија 

 

Похађање 

семинара 

 

Ваншколско 

 

по 

заказивању 

Параграф, 

Образовни 

информатор и др 

Праћење стручне 

литературе и 

часописа 

 

Право и 

економија 

 

Читање, 

дискусије 

Школски, 

финансијски тим, 

Педагпшки 

колегијум 

 

Континуирано 

током године 

Параграф, 

Образовни 

информатор и др 

Начин праћења и евалуација: Евиденција код секретара, директор прсати 
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ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

Према  Правилнику  о  сталном  стручном  усавршавању  и  стицању   звања 

наставника, васпитача  и  стручних  сарадника "Службени гласник РС", број 109 

од 19. новембра 2021.  (Сл.  Гласник  РС,  бр.81/2017  и 48/2018), наставници и 

стручни сарадници могу у току  рада  и  професионалног развоја да напредују 

стицањем звања, и то: педагошког саветника, самосталног педагошког 

саветника, вишег педагошког саветника и високог педагошког саветника. 

 
Звања наставници и стручни сарадници могу стицати поступно и то под 

условима дефинисаним Правилником о стручном усавршавању наставника, 

васпитача  и стручних  сарадника.  У једној установи  највише 25% наставника 

може стећи неки  ниво звања, а то су следећи: 

 
• педагошки саветник до 15% запослених наставника и стручних сарадника 

• самостални педагошки саветник до 5% запослених наставника и стручних 
сарадника 

• виши педагошки саветник до 3% запослених наставника и стручних сарадника 

• високи педагошки саветник до 2% запослених наставника и стручних сарадника 

 
Увидом у стручно усавршавање наставника и стручних сарадника Школе, 

констатовано је да у Пољопривредној школи са домом ученика Ваљево један 

наставник  има звање педагошког саветника  (1,72%), тако да се планира у 

наредном периоду да до 3% наставника и стручних сарадника Школе уђе у 

процедуру стицања звања педагошког саветника. 

 

 

 Планиране активности: 

 
 Праћење плана напредпвања наставника 

 Постављање линка са потребним информацијама  

 Редовно обавештавање запослених о  извору информација у оквиру седница 

Наставничког већа 

 Редивни ажурирање Портфолиа професионалног развоја 

 Пружање помпћи запосленим у изради личнпг плана професионалног 

развоја и прикупљању доказа о испуњености услова за стицање звања 

 Мотивисање запослених за прикупљање доказа 
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Активност 

 

Носиоци 

Време реализације 

Анализа интересовања напредовања Стручна већа, Педагог Август 

Идентификациј а заинтересованих Стручна већа, Педагог Август 

Израда плана активности у вези са напредовањем и стицањем 

звања 

Тим за Развојни план Педагог, 

директор 

 

Септембар 

Припрема огледних часова Наставници Током године 

Организовање рада ученичких организација и подстицање 

учешћа ученика у њима 

Координатори 

Ученичкогпарламента Педагог, 

одељенске старешине 

 

Током године 

Креирање програма стручног усавршавања у школи Педагог Септембар 

Помоћ професорима који не владају савременом технологијом  

Наставници информатике 

 

Током године 

Коришћење аудио-визуелних средстава Наставници,стручни сарадници Током године 

Извођење и анализа огледних часова Наставници,стручни сарадници Током године 

Присуство огледним часовима Наставници,стручни сарадници Током године 

Присуство на семинарима, зимским школама, стручним 

скуповима 

 

Наставници,стручни сарадници 

 

Током године 

Учествовање на међународном скупу Наставници,стручни сарадници Током године 

Организовање одласка ученика у биоскоп , позориште , на 

концерте или спортске манифестације 

Предметни наставници,педагог Током године 

Организовање предавања, трибина, књижевних сусрета, 

изложби 

 

Наставници,стручни сарадници 

 

Током године 

Објављивање радова у часописима Наставници,стручни сарадници Током године 

Учешће у изради школског програма Наставници,стручни сарадници Током године 

Руковођење стручним активом, друштвом Наставници,стручни сарадници Током године 

Креирање програма стручног усавршавања Наставници,стручни сарадници Током године 

Извођење наставе на којој је присутан студент или приправник и 

заједничко анализирање наставе 

 

Предметни наставници 

 

Током године 

Припрема ученика за такмичења Предметни наставници Током године 

Учествовање и укључивање Школе у међународне пројекте  

Предметни наставници, 
директор 

 

Током године 

Евалуација реализованих активности Тим за развојно планирање Јун 

Приказ технике за рад у одељењу стручни сарадници Током године 

Израда сценарија за радионицу стручни сарадници Током године 

Представљање педагошко психолошких новина у образовању  

стручни сарадници 

 

Током године 

Обучавање наставника за истраживање стручни сарадници Током године 

Подстицање укључивања родитеља у активност Школе  

стручни сарадници 

 

Током године 

Сарадња са стручним институцијама стручни сарадници Током године 
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ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ 

ЗАСТУПНИКА У РАД ШКОЛЕ 

Школа, као образовно-васпитна установа, може добро обављати своју улогу 

само ако се успостави сарадња ученика, професора и родитеља (односно 

старатеља). 

 
Присутност родитеља у Школи не подразумева само њихов контакт и 

обавештавање о раду њиховог детета, већ активно укључивање у живот и рад 

Школе. 

 
Укључивање родитеља у школски живот планира се на два нивоа: у оквиру 

органа одлучивања и ван њих. 

 
У оквиру органа одлучивања, родитељи су директно укључени у Савет 

родитеља и у Школски одбор, у оквиру којих разматрају и доносе врло важне 

одлуке за живот и рад Школе. Баве се правним, економским и образовно-

васпитним питањима битним за рад Школе. 

 
Родитељи су укључени и у Стручни актив за развојно планирање у оквиру кога 

директно утичу  на  стратешки  план  развоја  Школе,  тј.  на  приоритете  у  

остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, 

критеријуме и мерила за вредновање планираних активности, као и друга 

питања од значаја за развој Школе. 

Поред укључивања родитеља у све структуре Школе које одлучују  о  битним 

питањима за њен живот и рад, планирано је и укључивање родитеља у 

организовање и реализацију различитих активности у Школи - организовање и 

реализацију: такмичења ученика, различитих облика међународне сарадње,  

културних  и  спортских дешавања у Школи и слично. 
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ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА У РАД 

ШКОЛЕ 

ОБЛИЦИ 

САРАДЊЕ 
ЦИЉ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 
ИНФПРМИСАЊЕ 

И САВЕТОВАЊЕ 

РОДИТЕЉА 

 

 

Подизање нивоа 

комуникације – 

партнерства, 

неговање 

разумевања, поштовања 

и поверења, помоћ у 

стварању породичне 

климе која подстиче 

развој и учење 

сајт школе 
Тимови на нивоу 

школе 

током школске 

године 

школски часопис 
новинарска 

секција 

током школске 

године 

предавања ППслужба 
током школске 

године 

 

индивидуални разговори 

Одељењске 

старешине,ПП 

служба 

током школске 

године 

родитељски састанци 
одељењске 

старешине 

током школске 

године 

отворена врата, посете 

родитеља школи 

Директор,Тим за 

промпцију 

школе 

током школске 

године 

 

 

 

 
КОНСУЛТОВАЊЕ 

У ДОНОШЕЊУ 

ОДЛУКА 

 

 

унапређивање 

квалитета рада 

шкпле, 

уважавање ставова 

и мишљењародитеља 

учешће у тимовима 

шкпле 
Директор 

током школске 

године 

родитељски састанци 
Одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Савет родитеља 
Директор,ПП 

служба 

током школске 

године 

Анкетирање  

 

Тимови.ПП 

служба 

током школске 

године 

Школски одбор Директор 
током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

НЕПОСРЕДНО 

УЧЕШЋЕ У РАДУ 

ШКОЛЕ  

 

 

 

 

 

Обезбеђивање 

свеобухватности и 

трајности 

образовно- 

васпитних утицаја 

присуствовање часовима 

као посматрачи 
Одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Присуствовање часовима 

као предавачи 

Одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Посете ученика радном 

месту родитеља 

ппредметни 

наставници 

током школске 

године 

Учешће у спортским и 

хуманитарним акцијама 

Тимови на нивоу 

школе 

током школске 

године 

Дружење у школи-

прославе, приредбе, 

пројекти, изложбе 

Управа школе током школске 

године 
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АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

1. Сарадња са родитељима око безбедносних, 

наставних, организационих и финансијских питања путем родитељских 
састанака, сa циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, 
као и 

обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно- образовних утицаја 

 

 
Најмање 4 пута 

годишње 

 

 

 
Одељењски старешина 

2. Индивидуална сарадња са родитељима 

„Дан отворених врата“ 
Једном месечно 

3. Учествовање родитеља у процесу израде Школског развојног плана и 

самовредновања са циљем побољшања образовно-васпитног рада 

 

Полугодишње 
Одељењски 

старешина 

Психолог 

4. Решавање текућих питања путем Савета родитеља, кога  чине 

представници родитеља из сваког одељења 

 

По плану 

 

Директор 

5. Саветодавни рад стручних сарадника са родитељима Континуирано Психолог 

6. Сaрaдњa сa другим институциjaмa и упућивaњe рoдитeљa нa 

дoбиjaњe aдeквaтнe пoмoћи 

 

Континуирано Психолог 

Одељењски старешина 

7. Учешће родитеља на школским манифестацијама По плану Наставници Васпитачи 

8. Укључивање родитеља у рад Стручног тима школе По потреби Стручни тим школе 

9. Укључивање родитеља у рад малих ИОП тимова за додатну подршку 
ученицима 

 
Континуирано 

Чланови  малих ИОП 

тимова за додатну подршку  

ученицима 
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ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД 

ШКОЛЕ 

Један од стратешких циљева образовања је умрежавање основних и средњих школа како би се свим ученицима омогућили исти услови за оптималну реализацију свих 

видова наставе. Циљ умрежавања је да се деца доведу у равноправан положај, да се побољша комуникација међу ученицима, наставницима, да се подигне 

квалитет наставе на виши ниво. 

 

Умрежавањем  школа омогућује се међусобна размена искустава у пракси, квалитетнија регионална комуникација, размена искустава путем регионалних сусрета, стварање 

ефективних организација учења и подучавања у којем су ученици у центру активности, подржавање активног укључивања родитеља и локалне заједнице у развој школе 

и школских програма, стварање услова за међусобно разумевање и толеранцију различитих региона, нација и култура где различитост представља шансу за 

прогрес 

Умрежавањем школа са другим институцијама може се постићи бржа и ефикаснија размена информација и искуства. Због тога је важно одржавати сарадњу 

осталим школама, али и са институцијама. 

 

Школа сарађује са великим бројем институција: 

 
Установа са којом се сарађује Активност Облик сарадње Носиоци реализације  Време реализације 

Основне школе Ваљева и околине 
Презентације образовних профила 

Пољопривредне школе 

Предавања Стручна служба школе, 

наставници 

Током године 

Средње школе Ваљева 

Сусрети ученика Такмичења, градска 

првенства, посете школама, 

састанци чланова ученичког 

парламента 

Директор, предметни наставници, 

ученички парламент 

Током године 

Више школе и факултети 

Презентације образовних профила Предавања Стручна служба школе, 

наставници, представници 
установе 

Током године 

СРЦ Петница 
Пливање ученика Организовање посета и 

такмичења 

Наставници физичког васпитања, 

запослени у СРЦ Петница 

Септембар 

Хала спортова 
Спортски сусрети, посте спортским 

манифестацијама 

Организовање такмичења и 

посета 

Наставници физичког васпитања, 

запослени у Хали спортова 

Током године 

Православна црква-одељење за веронауку Посета манастиру Острог Организовање посете  Вероучитељ, наставници,  Септембар 

Градска библиотека 
Учлањивање ученика, размена 

искустава, стручна помоћ 

Организација трибина, 

предавања, књиж. вечери 

Наставници, васпитачи, 

библиотекари 

Током године 

Центар за културу 

Пројекције филмова,извођење 

позоришних представа, извођење 

школских представа, изложбе, 

представљање програма Домијаде 

Организовање посете, 

коришћење сале 

Наставници, одељењске 

старешине, васпитачи, запослени у 

Центру за културу 

Током године 
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Музеј/галерије 

Изложбе Организовање посете Наставници, одељењске 

старешине, васпитачи, запослени у 

музеју и галеријама 

Током године 

КУД, Плесно друштво 
Стручна помоћ Припрема ученика за 

такмичење 

Васпитачи,спољни сарадници Током године 

Туристичке агенције 
Ескурзије ученика Организација ескурзија и 

превоз ученика 

Директор, представници 

туристичких агенција 

Од октобра 

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 

Црвени крст Хуманитарне акције Акција Активисти Црвеног крста школе Током године 

Стоматолошки диспанзер 
Стоматолошки прегледи ученика Организовање прегледа Педагог,одељењске старешине, 

здравствени радници 
Током године 

Канцеларија за младе 

Превентивне активности Организовање трибина, 

предавања, радионица 

Тим за подршку рада ученичког 

парламента, ученички 

парламент,запослени у 

Канцеларији за младе 

Током године 

Завод за јавно здравље Контрола хране, 

намирница,санитарно-хигијенског 
стања у кухињи Дома, здравственог 

стања радника који раде са 

намирницама, превентивне 

активности 

Организовање контролних, 

превентивних активности и 
прегледа 

Управник Дома, запослени у 

Заводу за јавно здравље 

Током године 

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 

Полицијска управа Безбедност ученика-превентивне и 

интервентне активности 

Разговори, предавања, 

сарадња са школским 

полицајцем 

Тим за безбедност, пп служба, 

представници Полицијске управе 

Током године 

Локална самоуправа Обележавање значајних датума, 

учешће у раду Школског одбора 

Разговори, састанци, посете Директор, представници локалне 

самоуправе 

Током године 

Школска управа Дописи, посете просветних 

саветника, радни састанци, анализе, 

извештаји 

Посете, састанци Директор, управник дома, 

наставници, васпитачи, стручна 

служба, ШУ 

Током године 

Предузећа,установе Практична настава Реализација практичне 
наставе са ученицима 

Директор, наставници практичне 
наставе 

Током године 
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План сарадње са другим установама и институцијама 

 
Установа са којом се сарађује Активност Облик сарадње Носиоци реализације  Време реализације 

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 

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 

-Институт за лековито биље „ДР Јосиф Панчић“ , 

Београд 

-«Ин витро лаб», Шабац 

-Институт за примену науке у пољопривреди, 

Београд 
-Институт за сточарство, Земун 

-Институт за кукуруз „Земун поље“, Земун 

-Институт за ратаство и повртарство, Нови Сад 

-Пољопривредни факултет, Земун 

Стручна сарадња 

 

 

 

 
 

 

 

Едукација уч.средњих 

пољ.,прех.и ветр.школа у 

заштити животне средине у 

сточарској производњи 

Састанци, посете, сусрети, 

анализе 

Директор Током године 

 
За организовање и праћење планираних активности задужени су директор, управник дома, помоћник директора, педагог и психолог. Извештаје о реализацији 

плана сарадње са друштвеном средином,Наставничком већу на полугодишту и крају наставне године, подносиће директор.
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ОСТАЛИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНОГ РАДА 
 План заштите и унапређивања здравља ученика  

 
Време 

 реализације 

Активност Начин 

 реализације 

Место 

реализације 

Носиоци реализације и 

сарадници 

Август Лекарски преглед ученика приликом усељавања у Дом Контрола документације 

од стране васпитача 

Дом Васпитачи 

Август Израда процедуре поступања у случају да ученик има симптоме COVID19 Консултације Дом Директор, управник, 

васпитачи, психолог 

Токомгодине Праћење понашања ученика путем свакодневног контакта у циљу стицања 

увида у примену епидемиолошких мера заштите 

Посматрање, 

индивидуални и групни 

разговори са ученицима 

Школа, Дом Наставници, васпитачи, 

стручни сарадници 

Септембар Разговори са родитељима у циљу информисања о здравственом стању и 

хигијенским навикама, психофизичком и социјалном развоју ученика  

Примена епидемиолошких мера – значај примене(едукација) 

Састанци и телефонски 

разговори са родитељима 

Школа, Дом Одељењскестарешине,ва

спитачи,  

родитељи 

Токомгодине Промовисање превентивних мера издравих стилова живота приликом обраде 

наставних садржаја у редовној настави и радионица у васпитном раду 

Предавања, радионице, 

трибине 

Учионицешколе 

и дома 

Предметнинаставници, 

васпитачи 

Токомгодине Промовисањапревентивних мера и здравих стилова живота кроз опремање, 

оплемењивање и одржавање школског и домског простора 

Консултације, набавка 

материјала, израда паноа и 

едукативних постера  

Ентеријершколе 

и дома 

Директор, тим за 

подршку рада ученичког 

парламента, ученички 
парламент, чланови 

секција 

Октобар Акција „Тражимо најуреднију собу“ Одабир и награђивање 

ученика најуреднијих соба 

Дом Катарина Марковић 

Огњен Јовановић 

Децембар Организовање предавања о репродуктивном здрављу за ученице првог и 

другог разреда  

Сарадња са  Домом 

здравља- гинеколошки 

диспанзер, предавање 

Клупски део 

дома 

Стручна служба, 

здравствени радници 

Децембар Акција „Тражимо најуреднију собу“ Одабир и награђивање 

ученика најуреднијих соба 

Дом Јелена Илић  

Светлана Биговић 

Јануар Акција „Тражимо најуреднију собу“ Одабир и награђивање 

ученика најуреднијих соба 

Дом НебојшаМилојковић  

Катарина Марковић 

Фебруар Организовање предавања о алкохолизму за ученике другог разреда Сарадња са ЗЦ Ваљево-

служба неуропсихијатрије, 

предавање 

Клупски део 

дома 

Стручна служба, 

специјални педагог за 

болести зависности 

Март Акција „Тражимо најуреднију собу“ Одабир и награђивање 

ученика најуреднијих соба 

Дом Ивана Шарчевић 

Огњен Јовановић 

Март Систематски лекарски преглед ученика првог и трећег разреда Сарадња да Домом 

здравља, преглед ученика 

Дечји диспанзер 

у дому здравља 

Педагог, одељењске 

старешине, здравствени 

радници 
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Мај Акција „Тражимо најуреднију собу“ Одабир и награђивање 

ученика најуреднијих соба 

Дом Светлана Биговић  

НебојшаМилојковић 

Током године Стоматолошки систематски прегледи ученика од првог до четвртог разреда  Сарадња да Стом. 

диспанзером, Зубном 

амбулантом у школи, 

преглед ученика 

Стоматолошки 

диспанзер, Зубна 

амбуланта 

Педагог, одељењске 

старешине, здравствени 

радници 

Прво и друго 

полугодиште 

 

Континуирана едукација запослених у циљу превенције употребе дрога и 

едукација у вези спречавања ширења инфекције COVID19 

Трибине, радионице, 

семинари 

Школа-Дом 

ученика 

директор, стручна 

служба 

Током године Превентивне активности -обрада различитих садржаја о ризичним облицима 

понашања ученика: 
-радионице и материјали за ученике –„Школа без насиља“, „Учионица добре 

воље“, „Еликсир толеранције“, „Чувари осмеха“, „Вештине за адолесценцију“, 

„Умеће одрастања“итд. 

 

радионице, рад у мањим 

групама, трибине,часови 
ОЗ 

Учионице школе 

и дома, ученички 
клуб  

Одељењске 

старешине,васпитачи, 
стручна служба 

Током године Превентивне активности -обрада различитих садржаја о ризичним облицима 

понашања ученика: 

-теме за родитеље-Улога родитеља у формирању самопоуздане деце; Улога 

породице у формирању здравих животних навика; Кммуникација родитеља и 

деце; Осмишљавање заједничког слободног времена; Утицај васпитних 

стилова у формирању личности детета итд. 

Тематски родитељски 

састанци, трибине,  

радионице, рад у мањим 

групама 

Учионице школе 

и дома, ученички 

клуб  

Одељењске 

старешине,васпитачи, 

стручна служба 

Током године Укључивање родитеља, стручњака из одређених области  у превенцију 

ризичних облика понашања младих 

Тематски родитељски 

састанци, трибине, 

радионице 

Учионице школе 

и дома, ученички 

клуб  

Одељењске 

старешине,васпитачи, 

стручна служба 

Током године 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 

Канцеларије 

психолога и 
педагога 

Стручна служба, 

одељењске старешине, 
васпитачи, здравствени 

радници 

Током године Организовање здравствених трибина и хуманитарних акција  Сарадња са ученичким 

парламентом, трибине и 

хуманитарне акције 

Учионице школе 

и дома, ученички 

клуб 

Стручна служба, тим за 

подршку рада ученичког 

парламента, ученички 

парламент 

Децембар, 

април 

Организовање акција добровољног давања крви Сарадња са ЗЦ Ваљево- 

служба трансфузије 

Служба 

трансфузије  

Помоћник директора, 

одељењске старешине, 

здравствени радници 

16.октобар 

новембар 

1. децембар 

31. јануар 

22. март 
7. април 

31. мај 

5. јун 

Обележавање значајних датума везаних за здравствену превенцију и екологију 

према „Календару здравља“ 

Консултације, набавка 

материјала, израда паноа, 

филмске пројекције и 

презентације, предавања. 

Сарадња са 
представницима локалне 

самоуправе и Заводом за 

јавно здравље 

Ентеријер школе 

и дома, ученички 

клуб 

Тим за подршку 

ученичког парламента, 

ученички парламент, 

представници локалне 

самоуправе,  запослени у 
Заводу за јавно здравље 
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Сваког месеца 

септембар-јун 

Контрола хране и намирница које се користе у исхрани ученика,као и 

санитарно-хигијенског стања у кухињи Дома 

Сарадња са Заводом за 

јавно здравље 

Завод за јавно 

здравље 

Управник Дома, 

запослени у Заводу за 

јавно здравље 

На шест 

месеци 

Контрола здравственог стања радника који раде са намирницама у Дому  Сарадња са Заводом за 

јавно здравље 

Завод за јавно 

здравље 

Управник Дома, 

запослени у Заводу за 

јавно здравље 

 
За организовање и праћење планираних активности задужене су одељењске старешине и педагошко-психолошка служба. Извештаје о реализацији плана за 

заштиту и унапређивање здравља ученика, Наставничком већу на полугодишту и крају наставне 2021/2022.године, подносиће Весна Драгојловић- Весић, 

педагог и Тања Николић, психолог. 
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 ПЛАН КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА УЧЕНИКА 

 
АКТИВНОСТ НАЧИН ДИНАМИКА НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Испитивање мотивације ученика за 

занимања у Пољопривредној школи 

Преглед документације уписа 

ученика у први разред 

Септембар- 

октобар 

ППС 

Упознавање ученика првог разреда са 

карактеристикама занимања за које су 

се определили 

Дискусија на часовима редовне 

наставе и часу одељењског 

старешине, васпитним 
активностима у дому 

Септембар- 

октобар 

наставници 

практичне наставе 

одељењске старешине, 
васпитачи 

Идентификација ученика првог разреда 

који су направили погрешан избор 

занимања 

Индивидуални и групни 

разговори 

Септембар- 

октобар 

ППС, одељењске 

старешине, васпитачи, 

наставници 

Сарадња са родитељима о развијању 

правилног и реалног односа према 

изабраном занимању 

Разговор на родитељском 

састанку 

Септембар  одељењске старешине 

Формирање позитивних ставова према 

занимању које су изабрали наши 

ученици 

Разговор на часовима практичне 

наставе и одељењског 

старешине, васпитне активности 

у дому 

Током године одељењске старешине, 

васпитачи, наставници 

Оспособљавање ученика завршних 

разреда за планирање професионалног 

развоја: 

1.Презентација виших школа и 
факултета 

2.Информативни кутак-Ученички 

парламент 

3.Кроз часове редовне наставе и 

васпитни рад у дому 

 Информисање ученика о 

могућностима настављања 

школовања 

Током године 

 

 

 
 

одељењске старешине, 

ППС, наставници, 

васпитачи 

Тестирање ученика и професионално 

саветовање Психолог 
Од децембра 
2021. 

Извештај 

Упућивање у свет рада и 

оспособљавање 

ученика за тражење посла 

Дискусија на часу одељењског 

старешине, реализација 

изабраних радионица 

Током године одељењске старешине, 

ППС 

Реални сусрети са различитим 

професијама- активности Клуба 

родитеља 

Скупови, предавања Током године Клуб родитеља 

 

За професионални развој ученика задужене су одељењске старешине и педагошко-психолошка служба. 

Извештаје о реализацији активности каријерног вођења и саветовања ученика Наставничком већу на 
полугодишту и крају наставне подноси Тања Николић, психолог. 
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ПЛАН РАДА СА УЧЕНИЦИМА ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА 

 

 
АКТИВНОСТ НАЧИН ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Идентификовање ученика из друштвено 

осетљивих група  

Увид у документацију ученика, 

анкета о социоекономском 

пореклу ученика, разговори  

септембар, 

октобар 

ППС, одељенске 

старешине, васпитачи 

Праћење адаптације ученика на 

школске и домске услове живота 

Индивидуални и групни 

разговори са ученицима, сарадња 

са наставницима и васпитачима 

током првог 

полугодишта 

ППС, одељенске 

старешине, васпитачи 

Саветодавни рад са ученицима Индивидуални и групни 

разговори 

током године ППС 

Сарадња са надлежним институцијама Контакти, разговори са 

представницима 

током године ППС 

ТАРИ пројекат-инклузија Рома Семинари, саветодавни рад, 

подршка, извештавања, 

стипендије  

током године Ментор 

Извештај о раду са ученицима из 

друштвено осетљивих група 

израда извештаја јун ППС 

 
План културне и јавне делатности 

 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА 

Прослава Дана школе директор, руководство школе, 

организациони одбор  

септембар, октобар 2021. 

Прослава државних празника и школске славе директор, руководство школе, 

стручна већа 

јануар 2022.  

током године 

Приредбе, представе, изложбе 

Свечана подела диплома и награда нјбољим ученицима 

директор, руководство школе, 

наставници, васпитачи 

током године 

јун 2022. 

Спортска такмичења директор, руководство школе, 

наставници, васпитачи 

током године 

Издаваштво:  

Школски лист «Изданак» Директор, редакција Март-април 2022. 

Годишњак  директор, руководство школе, 

наставници, васпитачи 

 

Јун-август 2022. 

Едукација индивидуалних пољопривредних произвођача директор, наставници током године 
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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: ПРОГРАМИРАЊЕ,ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

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 
 

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 

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 
 

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 2022/23-2026/27. 

 
 

ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

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 
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ОБЛАСТ: ЕТОС 
 

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 ,УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

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 

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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