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Кратак осврт директора школе Миланa Гајића  

на протеклу школску 2021/2022. годину 
 На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Одлуке Тима за праћење 

и координисање примене превентивних мера у раду школа о начину рада, школску 2021/2022. годину 

започели смо по комбинованом моделу наставе. Искуство стечено током трајања епидемије и наставе по 

различитим моделима омогућило нам је одржавање квалитета образовно- васпитног рада. 
Од почетка пролећа настава се реализовала непосредно у школи без преласка на друге моделе што 

је изузетно допринело подизању квалитета практичне наставе, реализацији ваннаставних активности и 

припреми ученика за такмичења, матурске и завршне испите. 
После две године паузе због пандемије изазване корона вирусом, у школској 2021/2022. години 

створени су услови за организовање такмичења ученика. Наши вредни ђаци донели су нам пехаре, 

награде, дипломе и медаље са стручних, општеобразовних и стручних такмичења.За успехе који су 

постигли, Наставничко веће наградило је ове ученике дипломама, књигама и новчаним наградама. 
Ученици, станари дома су такође имали прилику да учествују на Регионалном и Републичком  такмичењу 

Домова ученика Републике Србије (Домијада). Након бројних успеха на Регионалној домијади, хол дома 

красе нови пехари освојени на републичком нивоу такмичења. 
За све наставнике наше школе током децембра реализована су два програма стручног усавршавања 

у области васпитног рада којим се јачају компетенције за комуникацију и сарадњу: „Осећати се добро у 

својој професионалној улози-снаге и ресурси за веће задовољство послом“ и „Да ли мој говор тела помаже 
или одмаже?-невербална комуникација у функцији васпитно образовног процеса и сарадње.Побољшању 

квалитета реализације наставе допринела су и два електронска програма обуке Завода за унапређење 

образовања у васпитања „Дигитална учионица“ и „Програм обуке наставника за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима“. 
До децембра 2021. године настављено је са реализацијом пројекта“Сами идемо брже, заједно 

идемо даље” којим се пружа подршка инклузији и промовише интеракција ученика миграната са 

ученицима редовне наставе.Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобрило је предлог 
измене буџета након уплате треће транше средставатако да су преостала средства прерасподељена 

(ученици су посетили позоришну представу „Професионалац“ у Центру за културу Ваљево; за наставнике 

наше школе реализован је стручни програм за који је део средстава обезбеђен из пројекта, а део из буџета 
школе; набављена су три штампача за који је део средстава обезбеђен из пројекта, а део из буџета школе; 

Центру за прихватање миграната у Боговађи предато је 50 новогодишњих пакета).  

Ову школску годину обележило је и учешће наше школе у два велика пројекта од националног 

значаја, Друго пилотирање државне матуре и ПИСА 2022 истраживање. 
У марту месецу, организовано је  ПИСА истраживање.У кабинету информатике тестирано је 40 

ученика рођених 2006. године изабраних случајним узорком. Током тестирања, ученици су на рачунарима 

радили задатке у доменима читалачке писмености, науке, математике и креативног мишљења. Резултати 
истраживања биће доступни јавности након обраде, почетком децембра 2023. године. 

Април 2022. године памтимо по Другом пилотирању државне матуре. Пилотирању су предходиле 

обукешколских тимова, родитеља и ученика о начину спровођења државне матуре.Пилотиране су и 

процедуре и квалитет задатака.Из општеобразовних предмета ученици су радили  тест. Ученицима 
образовних профила пољопривредни техничар, ветеринарски техничар и прехрамбени техничар 

тестирано је знање из српског језика и књижевности и математике. Ученици образовног профила техничар 

хортикултуре који су предмет математика имали само током првог и другог разреда, имали су прилику да 
одаберу један од понуђених општеобразовних предмета. Ученици су се у највећем броју определили за 

биологију, а бирали су још и енглески језик, историју и географију. Ученици овог образовног профила 

радили су и тест провере стручно-теоријских знања. 
Завршни испит се пилотира једном, а матура два пута. Према актуелном плану Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, после пилотирања, радиће се и две пробне матуре.  

Како би кроз  реализацију практичне наставе сваки ученик  стекао  знања,  вештине и ставове – 

стручне компетенције, током предходних година створени су неопходни услови који подразумевају 
људске и материјално-техничке ресурсе.У циљу побољшања квалитета практичне наставе у области 

ратарства, повртарства и воћарства, кроз примену савремених технолошких поступака производње садног 

материјала, током 2022.године  настављени су радови на изградњи Радионице за биотехнологију. У   
пролеће 2021. годинезавршена је прва фаза радова тзв. „сива фаза“ у којој је објекат изграђен, стављен 

под кров и затворен фасадном столаријом.   
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Академска мрежа Србије (АМРЕС) је у сарадњи са Министарством трговине, туризма и 

телекомуникација и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, покренула пројекат под 
називом „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе“. Циљ је да све основне 

и средње школе у Србији добију приступ интернету преко Академске мреже Србије.  Повезивањем наше 

школе на АМРЕС рачунарску мрежу ученици  су добили  приступ поузданом и сигурном интернету. Сав 

саобраћај се филтрира, што значи да је онемогућен приступ сајтовима са непримереним садржајем. 
Као сваке године, уложени су напори у одржавање постојећих објеката и школске 

економије.Поред  ремонта и редовног техничког одржавања пољопривредне механизације,извршени су 

молерско-фарбарски и радови на поправци намештаја у школским зградама, објектима на школској 
економији  и дому ученика. Вршило се редовно допуњавање, унос и садња биљака у школском дворишту 

и у Ботаничкој башти лековитог биља. За потребе одржавања школског парка током практичне наставе 

ученика набављен је тример и моторна тестера. Израђен је пројекат и извршена замена дела канализационе 

мреже. Израђени су пројекти за замену светиљки у школским зградама, као и за санацију спортских 
терена. Урађена је Процена ризика од катастрофа и План заштите спашавања. Настављене су активности 

које се односе на озакоњење објекта „Нарцис“. 

Књишки фонд библиотеке обогаћен је стручном литературом, лектиром  и популарним насловима. 
По петнаести пут забележени су текстом и фотографијом сви важни догађаји, ваннаставне 

активности, успеси на такмичењима,  најлепши литерарни и ликовни  радови ученика у школском  листу 

„Изданак“.  
Ђак генерације Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ је Анђела Јанковић, 

пољопривредни техничар. Наставничко веће наградило је најбољег ученика новчаном наградом.Матурант, 

носилац Вукове дипломе, успешан такмичар Лука Рабат, ветеринарски техничар добитник је награде„др 

Ђорђе Радић“.Награду додељују представници САНУ, Пољопривредни факултети и институти, 
Министарство пољопривреде Републике Србије најбољим ученицима пољопривредних школа Републике 

Србије. Знање које носи из наше школе  потврдио је освојивши 100 бодова као први на ранг листи 

Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду. 
Рад наше школе презентовали смо на Сајму образовања у Лазаревцу, а радо смо дочекали ученике 

осмог разреда свих основних школа са наше територије. Школску економију посетио је велики број деце 

васпитне установе „Милица Ножица“, као и ученици млађих разреда градских школа. 
И ове године настављена је добра сарадња са представницима градске власти, школске управе и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Током године школу су посетили саветници 

министра просвете, науке и технолошког развоја, Зоран Костић и Ђорђе Ђоковић, начелница  Одељења 

за координацију рада школских управа Јасмина Ђелић, помоћник министра за предшколско и основно 
образовање , Милан Пашић, помоћник министра за средње образовање, Милош Благојевић и помоћник 

министра за инвестиције, ученички и студентски стандард, Милутин Ђуровић. Представници 

Министарства одржали су бројне састанке са директорима основних и средњих школа у нашој свечаној 
сали. 

У складу са препорукама Министарства о посетима и излетима, уз предузете све превентивне мере 

очувања здравља, ученици су имали прилику да посете Националну возачку академију НАВАК у циљу 

повећања безбедности у саобраћају. Скијаши и они који би желели да постану, имали су прилику да у 
пратњи наставника физичког васпитања уживају на стази Црни врх, Дивчибаре. 

Пружили смо прилику великом броју факултета и високох школи да се презентују нашим 

матурантима, као део професионалне оријентације. Професори факултета здравствених и пословних 
студија Сингидунум и Високе пословне школе струковних студија одржали су радионице са актуелним и 

занимљивим темама у оквиру наставе предузетништва. 

Сами услови на почетку школске године нису изгледали повољно за реализацију школских и 
ваншколских активности. Све оно што смо пропустили током првог полугодишта успели смо да 

надокнадимо након зимског распуста када је настава враћена у учионице за све ученике. 

У мају 2022. године Наставничко веће Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево по пети 

пут је указало поверење и изгласало за директора школе дипл.инж Милана Гајића. Почетком јула 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић донео је решење о именовању.  

Настављамо и даље да храбро корачамо у сусрет великим изазовима и успесима који нас очекују. 

 
 

                                                                                                          ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

                                                                                                     дипл.инж.Милан Гајић,проф. 
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У В О Д Н И Д Е О 
 

 

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

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

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

следећим образовним профилима: 

 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране  

 

I разред: 

 Пољопривредни техничар   2 одељења 

 Техничар хортикултуре       1 одељење 

 Ветеринарски техничар 1 одељење  

 Прехрамбени техничар 1одељење 

 Пекар –Руковалац-механичар пољопривредне тенике   1 одељењe 

 

II разред: 

 Пољопривредни техничар   2 одељења  

 Техничар хортикултуре       1 одељење 

 Ветеринарски техничар 1 одељење  

 Прехрамбени техничар 1одељење 

 Пекар –Руковалац-механичар пољопривредне тенике   1 одељењe 

 

 

III разред: 

 Пољопривредни техничар 2 одељења 

 Техничар хортикултуре       1 одељење 

 Ветеринарски техничар       1 одељење 

 Прехрамбени техничар 1 одељење 

 Месар –Руковалац-механичар пољопривредне тенике   1 одељењe 

 

 

IV разред: 

 Пољопривредни техничар2 одељења 

 Техничар хортикултуре        1 одељење 

 Ветеринарски техничар 1 одељење 

 Прехрамбени техничар  1 одељење 

 

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

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

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

ученика. 
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II УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ  
 

1. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

1.1.Школски објекти и објекти за образовно-васпитни рад 

ШКОЛСКА ЗГРАДА „А“ 

ШКОЛСКА ЗГРАДА „Б“ 

САЛА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

УЧЕНИЧКИ ДОМ 

ОБЈЕКТИ ШКОЛСКЕ КОНОМИЈЕ  

 

1.2.1.Просторни услови у школи 

ПРОСТОР БРOJ ПОВРШИНА У м2 ОПРЕМЉЕНОСТ ( % ) 

КЛАСИЧНЕ УЧИОНИЦЕ 3 150 врло добра 90% 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ 

специјализована учионица за информатику 1 50+12 одлична 100% 

 медијатека 1 60 одлична 100% 

КАБИНЕТИ 

за стране језике 1 52 одлична 100% 

за српски језик 1 18 одлична 100% 

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

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

за физику  1+1 53 +14 врло добра 85% 

за хемију 1+1 61 +18 одлична 100% 

за механизацију 1+1 49 +21 одлична 100% 

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

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

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

РАДИОНИЦЕ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

за конзервисање воћа и поврћа 1 14 одлична 100% 

за производњу пекарских и 

посластичарских производа 

1 24 одлична 100% 

за прераду млека 1 20 одлична 100% 

за прераду меса 1 20 одлична 100% 

ОСТАЛИ  ПРОСТОР 

свечана сала 1 120 одлична 100% 

библиотека са читаоницом 1+1 48 одлична 95% 

клуб ученика 1 80 одлична 100% 

разглас 1 12 одлична 100% 

радионица за практичну наставу  

пекара- продавница 

1 70 одлична 100% 

КАНЦЕЛАРИЈЕ 

педагога 1 17,13 одлична 100% 

наставничка канцеларија 2 54 +23 одлична 100% 

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

 секретара 1 11 одлична 100% 

директора 1 17,4 одлична 100% 

пом.директора 1 12 одлична 100% 

школска економија 2 18+18 одлична 100% 

ЗУБНА АМБУЛАНТА 1 26 одлична 100% 

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ НА ОТВОРЕНОМ 4 8021 одлична 100% 

САЛА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 1 814 одлична 100% 

 

1.2.2. Просторни услови на школској економији 
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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 3*160 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% 

пластеници 
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2*300 

1*200 

 

одлична 100% 

 

 

1.3. Просторни услови у Дому 
 

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

домова. Садашња стамбено корисна површина у Дому износи око1427m2. 

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

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

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

узраста и смене ученика. 

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

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

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

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

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

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

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

школе као и школски парк.  
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Структура смештајног и другог простора 

 

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  

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

9 
326 одлична 100% 

Вешерај и подстаница 3 52 одлична 100% 

Укупна корисна површина дома је 1470 м2. 

 

1.4. Наставна средства и опрема 

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

   Преглед најважнијих наставних средстава и опреме који су коришћени у остваривању 

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

Дијапројектори 

Паметна табла 

Пројектори 

Платна за пројекцију 

Интерактивна табла 

Фото апарати 

Радио-касетофони 

Графоскопи 

Телевизори 

Разгласна станица 

Лап топови 

Рачунари 

Штампачи 

Сервери 

Скенери 

Копир апарати 

Беле табле 

Флип-чарт табле 

Камера  

ДВД плејери 

Кућни биоскоп 

Музичка линија 

МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА / КАБИНЕТ ХЕМИЈЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Аутоклав 

Стерилизатори  

Инкубатори 

Водена купатила 
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Микроскопи 

Техничке ваге 

Пехаметри 

Биолошка комора 

Магнетна мешалица 

Спектрофотометар 

Рефрактометар 

Аутоматска пипета 

Аутоматска аналитичка вага 

Млин за земљиште 

Тресилица и комплет сита за земљиште 

Сет за екстракцију земљишта 

Пећ за жарење 

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

сушница, дестилатор, пламени фотометар 

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

рефрактометар, спектрометар, бутирометар, ебулиометар 

Остали прибор и посуђе 

Сито за сејање са стом сита 

Када за песак  

Грејна плоча  

Сохлет апарат  

Водено купатило  

Куглични млин  

Апшарат за дестилацију Кједахл  

Опрема за узимање узорака: лабораторијска чаша, тест цеви, мензуре, флашице са округлим дном, елнермајер 

флашице, мензура са мерицом,  Петријева шоља, волуметријска боца, гума за пипету-пропипета, сталак за 

епрувете  

Дестилатор за воду  

Вертикални аутоклав  

Бинокуларни микроскоп-двоглед  

Суви стерилизатор  

Центрифуга  

Сушач за стакло сушнице  

Микробиолошки инкубатор  

ПХ метар  

Магнетна мешалица  

Гербер центрифуга  

Дигитални АББЕ рефрактометар  

Бројач колонија (редова)  

Полариметар  

Дигитални калориметар  

Тринокуларни микроскоп   
РАДИОНИЦЕ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

ПЕКАРА 

Електрична паро-конвекцијска пећница за пекарско-посластичарске производе 

Ферментациона комора 

Слободно стојећа спирална мешалица за тесто 

Полуаутоматска делилица за тесто 

Ламинатор 

Електрични шпорет 

Планетарни миксер 

Шок-комора 

Ласерски термометар и даталогер 

Паро-конвекцијска пећ 

Ферментациона комора 

Топла и расхладна витрина 

Фрижидер и замрзивач 

Кифлерица 

Остали прибор и посуђе 
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МЕСАРА 

Електрична машина за млевење меса 

Електрична стона вакум пакер машина 

Месарски алат и прибор 

МЛЕКАРА 

Лактофриз 

Дупликатор 

Електрични шпорет 

Када за прављење сира 

Остали прибор и посуђе 

КОНЗЕРВИСАЊЕ И ВРЕЊЕ 

Казан за печење ракије са пратећом опремом 

Електрични шпорет 

Дупликатор за пастеризацију 

Полуаутоматска затварачица флаша 

Пасирка за воће 

Остали прибор и посуђе 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ - 60 хектара 

Производни засад шљиве 

Огледни воћњак са противградном мрежом и системом за наводњавање и фертилизацијом 

Виноград 

Матичњак вегетативних подлога 

Матична стабла за репродукцију 

Воћни расадник 

Трап за складиштење воћних садница 

Ратарске културе (кукуруз, пшеница, сточни грашак, тритикале, овас, јечам, луцерка...) 

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

парадајз, паприка, салата...) 

Систем за наводњавање кап по кап 

Производња расада једногодишњег поврћа и цвећа 

Дендролошки расадник 

Ботаничка башта са лековитим и зачинским биљем различитих фамилија 

Стакленабашта (дупла фолија, црна фолија за малчирање, мрежа за засену, систем за наводњавање, систем за 

прскање) 

Школски парк 

СТОЧАРСТВО 

Краве са подмлатком 

Крмаче са подмлатком 

Овце са подмлатком 

Коке носиље 

Животиње у мини зооврту 

Коњи 

ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА 

Апарат за шауман тест 

Апарат за установљавање гравидитета свиња и оваца 

Апарат за мерење дебљине леђне сланине 

Клима бокс за чување семена нерастова 

Контејнер за чување семена бикова 

Стерилизатор 

Хирушки сто 

Хирушки рефлектор  
Комплети акушерских и хирушких инструмента 

Комплет за клинички преглед и лечење животиња 

Прибор за узимање материјала за лабораторијска испитивања 

Прибор и опрема за вештачко оплемењивање крмача, 

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

фрижидер), 

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

екстерна грејна плоча, микроскопске плочице, фотоколирометар, микропипете) 

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

купатило, сталак, кесе, клима бокс појас, катетери) 
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Остали ветеринарски прибор 

Штап за мерење - велики 

Штап за мерење - мали 

Сет опреме за задржавање животиња- Хармс држач за бикове (брунда), ужад за обарање, коњска лула, сајла за 

свиње 

 

Акушерски инструменти и сет опреме: очна кука Хармс-тупа, очна кука Хармс-оштра, породиљска ужад, 

уводник породиљског ужета (лак и тежак), Флесови затварачи (за шавове), ултразвучни тестер 

Сет хирушких инструмената: држач скалпела, оштрица скалпела, клешта, Пеан артерије(клешта као маказе), 

маказе, анатомска клештас, игле за ушивање, држач за игле, ресорбтивни и нересорбтивни  конци (упијајући и 

неупијајући шавни материјал), цера клешта, емаскулатор(клешта)машиница за шишање животиња, ножеви за 

копита, отварач за уста, сталак за инструменте, бубањ за вату, бубрежњак(2 комада) 

Сет опреме за испитивање: реверзибилни стетоскоп(2 комада), гастричне сонде и црева(2 комада),трокар са 

канилом (за пункцију абдоменилног дела ), ветеринарски термометар, уринарни катетер, пластични шприцеви(5 

комада), игле за вишекратну употребу, игле за вађење крви, вакутаинер епрувете (шарене епрувете са шареним 

поклопцима 100 комада), вакутаинер епрувете(100 комада), држач за вакутаинер(3 комада), ТТ сет 

Компресор за преглед меса 

Маказе-модел ЦООПЕР 

Фрижидер 

Операциони сто са дренажом 

Медицински ормар 

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА (МАШИНСКИ ПАРК) 
Берач кукуруза – SIP ŠEMPETER  

Преса за ваљкасте бале KLAAS – тип –ROLLANТ 350RC 

Вучени умотач бала са бочним подизним вилама MASCHIO  
GASPARDO' модел 3100S 

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

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

Подривач FCR – тип RP 120 

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

Садилица кромпира дворедна аутоматска – тип – PLANTER 

Садилица расада дворедна тип – ROZSADA 

Вадилица кромпира једноредна – тип – BULWA 1 

Плуг IMT 750VK' 

Плуг за вађење садница 

Вучени плуг риголер учило 

Раони плуг са точком 

Тањирача – 24 – 61328 

Тањирача TVТ613' 

Дрљача са 4 крила 

Сетвоспремач IМТ 616' 

Култиватор дворедни 

Трактор IМТ 560 

Трактор RAKOVICA 65 

Трактор ZETOR 7340 

Трактор RAKOVICA R/65' 

Трактор  ZETOR PROKSIMA 100 

Житни комбајн LAVERDA 

Житни комбајн ZMAJ' учило 

Силокобајн учило SIP' 

Транспортер за кукуруз 

Круњач за кукуруз 

Спирални елеватор за жито 

Елеватор за бале и кукуруз 

СејалицаIMT 634, 23RF 

Сејалица IMT 634,454' 

Расипач минералног ђубрива 

Приколица – растурач чврстог стајњака 

Предњитракторскиутоваривач 

Цистерна за осоку 3500L 

Цистерна за осоку 6000L 

Прскалица 440L 

Атомизер 
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Приколица 3/3 

Приколица за фрезу 

Пољопривредна приколица ZMAJ 

Приколица 5/2 FAK 

Приколица Т 750 

Виле за сено и сламу 

Превртач и сакупљач сена 

Ношени распипач минералног ђубрива са два диска 

Мулчер за уситњавање биљних остатака 

Компресор и пнеуматске маказе за резидбу воћа 

Мотокултиватор – GOLDONI 

Једноосовински  мотокултиватор 

Звездасте грабље – сунце 

Ротациона косачица 

Косачица 474Т 

Парковска косачица 

Ротациона тракторска косачица 

Тракторска ротациона ситнилица 

Ротациона косачица  

Ротациони растресач-сакупљач сена 

Сило комбајн 

Преса високог притиска PVP 351 

Тифон са топом и кишном рампом 

Задњикранскиутоваривач 

Електрична сечка за сламу 

ДоставновозилоZASTVA 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  
Тракторски раоник за чишћење снега  
Садилица за бели ицрни лук 

Хидраулична прскалица 

Комбајн за силажу 

Хидраулични подизач 

Агромеханички сет алата – рефрактометар, испитивач компресије, испитивач ињектора, испитивач уља за мењач, 

момент кључ 

Мењач (анализатор) влаге зрна 

Психрометар 

МАШИНСКА И СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА 

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

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕНСТИЦИЈЕ 

 

 

АКТИВНОСТ МЕСТО НАЧИН ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Извршени молерско-

фарбарски радови 

Школски објекти 

«А» и «Б и Дом 
ученика 

Буџет РС  

Буџет града Ваљева  
Сопствена средства 

јул-август 

2022. 

Директор, 

секретар 

Набављена наставна 

средства и опрема 

Кабинети, 

учионице и 

радионице 

Буџет РС  

Буџет града Ваљева  

Сопствена средства 

Током 

школске 

2021/2022. 
године 

Директор, 

секретар 

Набављене 

пољопривредне 

машине 

Машински парк Сопствена средства Током 

школске 

2021/2022. 
године 

Директор, 

секретар 

Набављене књиге за 

библиотеку 

Библиотека Сопствена средства 

Ђачки динар 

Током 

школске 
2021/2022. 

године. 

Директор, 

секретар, 
билиотекар 

Настављена изградња 

објекта за практичну 
наставу ученика – 

радионица за 

биотехнологију 

Школска 

економија 

Буџет РС  

Буџет града Ваљева  
Сопствена средства 

Током 

школске 
2021/2022. 

године. 

Директор, 

секретар 

Извршена текућа 
поправка и одржавање 

објеката 

Круг школе Буџет РС  
Буџет града Ваљева  

Сопствена средства 

Током 
школске 

2021/2022. 

године 

Директор, 
секретар 

Извршена текућа 

поправка и одржавање 

наставних средстава и 

опреме 

Школа 

Дом ученика 

Буџет РС  

Буџет града Ваљева  

Сопствена средства 

Током 

школске 

2021/2022. 

године 

Директор, 

секретар 

Настављене активности 

на припреми објекта за 

ученички дом 

Објекат Нарцис Сопствена средства Током 

школске 

2021/2022. 
године 

Директор, 

секретар,управник 

Дома ученика 

 

 
 

1.6. РАД ШКОЛСКЕ ЕКОНОМИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 
У школској 2021/2022. години, радови на  економији су успешно обављени са малим потешкоћама  

зог суше   током пролећа и лета и епидемиолошке ситуације ( ковид 19 ) која траје од средине марта 2020. 

Подигнуте су и цене  репромареријала,  али  и даље смо се организовали  тако да обезбедимо оптималан 
континуитет производње. 

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

повртарском,воћарско-виноградарском, сточарском и цвећарском производњом. Скоро 100 година 

економија служи успешној обуци ученика различитих профила.Повећањем обима и асортимана  
производње, унапређивањем расног састава у сточарству, као и иновацијама у домену технике и 

технологије, данас са пуним правом можемо рећи да је  економија  наше школе најбоља у Србији.  

Обука ученика на школској економији се одвија у последећим  гранама: ратарско-повртарска, 
воћарско-виноградарска, сточарска,  хортикултура и механизација. Практична настава,  која се изводи 

свакодневно, омогућава ученицима да практично примене оно што су научили у настави. 
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Ратарска производњаНајвеће земљишне површине на школској економији заузимају ратарске 

културе. Највише се гаје житарице, махунарке и биљке за сточну храну.  
У септембру 2021.  спремљена је  кукурузна силажаоко 300 тона  Затим је остатак кукуруза обран 

на површини од око 10 хектара,  а  потом скадиштен у чардак. Коришћени су хибриди кукуруза  из 

института ЗП , КВС и НС  групе зрења 600, а пострни око 2,5 хектара из групе 300. У току јесени је 

извршена припрема земљишта за сетву, као и сетва озимих усева у оптималном року. Јечам је посејан на 
површини од око 3,5 хектара, тритикале на 7 хектара, грашак за сточну исхрану на  3,0 хектара и зоб на 

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

У току пролећапосејан је кукуруз на површини од 20 хектара ( НС, ЗП и КВС хибриди из фао групе 
зрења 300, 500 и 600 ). У мају је вакумирано око 3 ха сточног грашака одличног квалитета. На површини 

од 12ха, у току лета, завршена је жетва јечма, тритикалеа и овса, при чему су остварени одлични  приноси 

и поред лоших временских услова ( суша ).  Након тога, завршено је балирање и складиштење сламе. 

Луцерка и вештачка ливада су кошени и балирани  три пута и оставарен добар квалитет сена и висок 
принос. 

Повртарска производњаодвија се на школској економији и намењена је потребама наставе, исхрани 

ученика у дому, као и комерцијалном пласману. У производњи поврћа, примењене су нове еколошке 
технологије гајења ради производње здравог поврћа уз очување животне средине. Комбинацијом 

производње на отвореном пољу и заштићеном простору организована је целогодишња производња, чиме 

је обезбеђена довољна количина поврћа. Повртарска производња на школској економији је заступљена на 
површини од око 4 хектара.  

На економији има три пластеника од лексана површине 540 квадрата и три пластеника од 850 

квадрата од пвц фолије,који служе за производњу расада и поврћа  (парадајза, паприке, тиквица, краставца 

салатара, корнишона, зелене салате, патлиџана, љуте паприке...) у заштићеном простору.  
У пластеницима се производи расада парадајза: 25 000 струка хибрида ’’Биг Биф’’, ’’Амати’’, 

’’Оптима’’, „ Вива“, „ Берно“, ’’Маратон’’ „ Рунер“ „ Аријана“, „ Ред  ђус“, „Томск“, „ Турлок“, „Чери“ и  

других нови високоприносни хибриди , затим паприке 20 000 струка, и то: ’’Слоново уво’’, ’’Црвени 
длан’’, ’’Бели калвил’’, „Мишина“, „Мадона“, ’’Бабура’’, као и паприка за гајење у заштићеном простору 

„ Беладона“ и др.... Зелене салате се произведе око 5000, краставаца и корнишона око 3000 струка, плавог 

патлиџана око 500 и тиквица 300.  
Почетком априла  у пластеницима је расађен парадајз и краставац, у мају паприка, плави патлиџан, 

тиквице, у августу корнишони, а за октобар се планира расађивање  зелене салате и садња црног лука. 

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

висок  принос. 
На отвореном пољу производимо: боранију, пасуљ, грашак, шаргарепу, цвеклу, кромпир, црни и 

бели лук, паприку, купус... 

Воћарско-виноградарска производња одвија се у воћном расаднику, родним засадима и 
школском винограду,у којима се гаји јабучасто, коштичаво и јагодасто воће и винова лоза.  Прошла 

година,, што се тиче воћарско-виноградарске производње, била је нарочито успешна упркос изузетно 

лошим временским условима у току летњег периода. 

Родни засад шљиве, који се налази у Лисом пољу (Забрдица),  простире се на 3,5 хектара и у пуној 
је родности. У њему су заступљене водеће сорте шљиве: стенлеј (555 стабала), чачанска родна (470 

стабала) и чачанска лепотица (125 стабала). Принос и квалитет убраних плодова шљиве су 

репрезентативни, а плодове прерађујемо у ракију, продајемо у свежем стању или их користимо за потребе 
ученика у дому. 

У матичњаку вегетативих воћних подлога током 2019. одгајено је, скинуто и посађено више од 

6000 вегетативних подлога јабуке и дуње. Генеративних подлога џанарике, магриве и дивље крушке има 
9000 и заједно су посађене у растилу где ћемо их крајем августа окалемити. 

У матичном засаду за репродукцију произведено је више од 15000 здравих, сортно чистих и 

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

један део је продат на тржишту нашим сталним купцима. 
Расадничарска производња чини битан део наше производње. У растилу је успешно окалемљен 

велики број подлога, однегован и у јесен повађен велики број првокласних садница. Потврда њиховог 

квалитета је и велика потражња за садницама, нарочито за садницама  трешње, вишње, шљиве и кајсије.  
 

Ове јесени  очекујемо да ћемо у воћном расаднику повадити и спремити за продају преко 10000 

сортно чистих, здравих и сертификованих воћних садница различитих врста и сорти: јабуке (будимка, 
кожара, грени смит, ајдаред, џерзимек, јонаголд, мелроз, ричаред, златни делишес, колачара, крстовача, 

румено вретено, ђердан, муцу, камспур, мич гала), крушке (јунска лепотица, јунско злато, калуђерка, 
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бутира, санта марија, виљамовка, боскова бочица, абате фетел), дуње (лесковачка, врањска, шампион), 

мушмула (домаћа), кајсија (мађарска најбоља, амброзија, роксана, новосадска касноцветна), брескве (ред 
хевен, елберта  и кардинал), трешње (лионска рана, дроганова жута, хеделфингерова), вишње (келерис 

16), мареле  (шпанска марела, краљица хортензија), бадема (истарски и тексас). 

Нови родни засад налази се у кругу школе и простире се на око 0,5 хектара и пример је модерог 

воћног засада са противградном мрежом и системом за наводњавање кап по кап, који нам је био од 
изузетног значаја у току изузетно сушне прошлогодишње летње производње. У овом засаду гајимо: 

крушку (виљамова, боскова бочица, хардијева масловка, калуђерка), јабуку (грени смит, рајндерс, црвени 

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

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

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

најбоља и роксана, окалемљеним на џанарику. Овај засад ове године почео је да даје прве плодове вишње 
и трешње. 

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

(сорте виламет, микер, ваљевка, градина, полка, версај, ерика, отем билст, молинг промис, глен емпл, зева 
и фертоди заматош); купину (сорте чачанска бестрна, лох нес, трипл краун, деликадо); боровницу (сорте 

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

фолијом се гаје две сорте јагоде – зенга зенгана и румба. И овај засад је ове године почео да даје прве 
плодове које прерађујемо или  продајемо у свежем стању. 

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

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

београдска бесемена, кармен, ласта, кардинал, афус али, мускат хамбург, мускат италија и молдова. У 
оквиру практичне наставе из виноградарства ученици имају могућност да на  примерима савладају основе 

ампелотехнике и ампелографије.  

Током зимског мировања обављена је редовна резидба воћака и винове лозе, као и заштита од 
презимљујућих болести и штеточина. 

У оквиру сточарске производњена школској економији заступљене су следеће 

гране:говедарство,свињарство, овчарство, козарство,живинарство,коњарство и пчеларствокао и 
гајење егзотичних животиња  у циљу афирмације и упознавања будућих и садашњих ђака са животињама 

које нису карактеристичне за наше подручје. 

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

неге грла и држања, о чему брину ученици, сарадници у настави и наставници стручних предмета 
сточарства и ветерине. 

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

холштајн - фризијске расе, четрнаест музних грла са припадајућим категоријама ( телад, јунад ). Женска 
телад се остављају за приплод и ремонт сопственог запата, а мушка телад  за продају. Велику пажњу 

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

део користи за сопствене потребе у Дому ученика, а један део прве класе предајемо млекари са којом 

имамо дугогодишњу сарадњу. У селекцијском раду настављена је сарадња са Центром за вештачко 
осемењавање,  тако да приликом вештачког осемењавања користимо семе елитних бикова. Успех у 

селекцији и одгајивању потврђује редовно присуство на изложбама говеда у округу и ван њега, па смо и 

школске 2020/2021. били учесници регионалне изложбе говеда симентаске расе у Лајковцу. Здравствена 
безбедност грла представља један од важних критеријума дуговечности и стабилне производње коме се 

посвећује велика пажња ученика и наставника практичне наставе .  

Свињарство У објекту свињарства гајимо норвешког ландраса, расу свиња која је показала одличне 
резултате у производњи, велики број опрашених прасади и велики број залучених прасади по крмачи 

годишње.  Залучена прасад се налазе у слободној продаји  и за сопствену производњу товљеника. 

Карактерише их мала конверзија хране, брз и квалитетан прираст. За вештачко осемењавање користимо 

семе добијено од сопствених нераста, а прегледано и припремљено за употребу у сопственој лабораторији 
у којој се ђаци обучавају за узимање и припрему доза семена за осемењавање крмача.Такође, у употреби 

је елитно семе немачког и шведског ландраса из центра за вештачко осемењавање.  

Овчарство Запат оваца красе грла расе виртемберг Грла остварује високу производњу јагњади за 
тов и приплод. Сви технолошки процеси у овчарству обављају ученици са наставницима на практичној 

настави у циљу што квалитеније обуке и спремности за сопствену производњу на својим газдинствима. 

Живинарство Јато кока носиља броји 120 хибрида ISA Brown. Произведена јаја иду за продају 
трећим лицима, а део у Дом ученика за исхрану. Висока носивост и квалитет јаја одлика су ових линијских 
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хибрида. Обуком  ученици стичу практиче вештине у живинарству које могу применити на газдинствима 

и фармама.  
Коњарство.  У штали се налази пастув расе енглески полукрвни коњ као поклон Коњичког клуба 

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

годинама са поносом краси нашу коњушницу а велики број ученика има прилику да се обучи за рад са 

њима. Поред овог елитног грла налази се и пони кобила са ждребетом која представља украс нашег 
школског дворишта. 

Мини зоо врт. Карактеристичне патуљасте козе са подмлатком и маснотртичне овце са подмлатком 

украс су нашег мини зоо врта и увек представљају атракцију за најмлађе који посећују нашу школу. 
Пружају и основу ученицима наше школе да се обуче и савладају основне захтеве неге,исхране и смештаја 

коза. Породица лама, које годинама краси наш парк, и ове године добила је подмладак. 

Пчеларство У сарадњи са Швајцарском агенцијом за развој и Регионалном развојном агнецијом 

Подриња, Подгорине и Рађевине , а у оквиру пројекта „ Унапређење производње и квалитета меда у 
Мачванском и Колубарском округу“, нашој шоколи је донирано десет кошница са друштвима ради обуке 

ученика у гајењу пчела и производњи меда као и о унапређивању пчеларства. 

На школској економији се налази пар јелена лопатара а ове године смо са поносом по трећи пут 
добили теле као прави дар природе и доказ аклиматизације овог пара прелепих јелена код нас у школи. 

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

говедарске и свињарске производње, обавља се у нашем млину, од сопствених житарица по таблицама 
предвиђеним за дату категорију. На тај начин смањујемо трошкове производње, а предност је што ученици 

имају прилику да стекну обуку у спремању концентрованих смеша и да савладају технолошки процес 

производње 

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

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

квалитетан практичан рад и стицање компентенција за даљи сопствени рад, њихову обуку у производњи 
и исхрани домаћих животиња, контроли производности, објектима и опреми за животиње и да стечена 

теоријска и практична знања примене на својим газдинствима.  

Школска 2021/2022. специфична по тешким условима рада, пандемији, скоку цена житарица, 
поскупљењу свих инпута није омела ученике општег и ветеринраског смера да своје обавезе из практичне 

наставе испуне на највишем нивоу и тиме допринесу још једној успешној години.  

Као и претходних, и ове године је набављен одређени број средстава механизације. Машински парк 

наше школе је тако постао богатији за још једну ратарску прскалицу, садилицу за лук и тракторски 
виљушкар. Поред овога ту су и леђне акумулаторске прскалице и тример. Све машине обезбеђене су са 

циљем побољшања услова рада и квалитета обуке ученика, а  у складу са производним потребама школе.  

Редовном и правовременом одржавању средстава механизације, што је већ вишегодишња пракса, 
такође је посвећена посебна пажња. То је омогућило обављање свих потребних операција у оптималном 

агротехничком року, а допринело је и повећаној безбедности ученика и руковалаца при раду. 

           Хортикултура- смер који има задатак да оплемени и улепша шклски простор у коме сви, 

ђаци и запослени, проводе много времена. Уз рад и инструкције професора и значајан труд  ђака, и ове 
школске године смо постигли жељене резултате. Производња цветних врста  је почела још средином лета 

када смо посејали двогодишње цветнице које су красиле школско двориште све до пролећа. Почетком 

пролећа дан и ноћ на отвореним површинама смениле су једногодишње цветнице, алисум, агератум, 
салвија, кадифа, импатиенс, које су такође однеговане у пластенику наше школе.  Сарадња са Институтом 

за проучавање лековитог и зачинског биља „Др Јосиф Панчић“ није изостала ни ове године. Садња и 

замена биљака вршена је у току марта месеца. Велики рад и труд  свакодневно улажемо у  одржавање и 

побољшање квалитета свих биљака у школском дворишту и квалитетну практичну наставу.     

 
 

 
 

 

 

 

 

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

2.1 Наставници и стручни сарадници 
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Табеларни приказ наставног кадра који је реализовао наставни програм на одређено време: 
Предмет Пун фонд Непотпун Укупно 

Православна веронаука 100%  100% 

Математика 100%+55%  155% 

Физичко васпитање 
 

15% 15% 

Музичка уметност 
 

5% 5% 

Група предмета пољ. струке-практична настава 100%+100%  200% 

Група предмета ветеринарске струке 100%  100% 

Група предмета прехрамбене струке 50% 
 

50% 

 

2.2.  Структура запослених радника за школску 2021/2022.годину 
Систематизована радна места на бази часова рада у школској 2021/2022. години  

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 

Докто

рат 

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/про

фесор 
      22,55     22,55 

5. Наставник/про

фесор 

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 

9. Помоћни 

наст.практичне 

наставе и 

вежби за образ. 

профил пекар 

(сопственасред

ства) 

  1         1 

10. Стручни 

сарадник(педа

гог, психолог) 

      2     2 

11. Васпитач у 

дому ученика 
      5     5 

12. Библиотекар-

медијатекар 
      1     1 

13. Радник у 

школским 

радионицама и 

школској 

.економији 

4  0,5         4,5 

14. Радник у школ. 

радионици 

(сопствена 

средства) 

1  0,29         1,29 

15. Секретар 

школе 
      1     1 

16. Шеф 

рачуноводства 
         1  1 

17. Референт за 

финансијско-

рачуноводстве

не послове, 

одржавање 

рачунара 

   3        3 

18. Благајник    0,5        0,5 
19. Референт за 

прав.,кадров. и 

административ

не послове 

(сопствена 

средства) 

   0,5        0,5 

20. Касир 

(споствена 

средства) 

   1        1 
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21. Кувар 

посластичар 
  2         2 

22. Помоћни кувар   2         2 
23. Домар мајстор 

одржавања 
 1 1         2 

24 Радник 

обезбеђења без 

оружја 

 2          2 

25. Техничар 

одржавања 

одеће 

  1         1 

26. Возач-

руковалац 

пољ.машина и 

возила 

  2         2 

27. Магационер/ек

оном 
  2 1        3 

28. Помоћни 

радник/спрема

ч. 

10,50           10,50 

29 УКУПНО 

РАДНИКА 

 

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

 

3. УЧЕНИЦИ 

У школској 2021/2022. години уписано је 23 одељења. Највеће  одељење је бројало30 ученика, а 

најмање одељење 16ученика. 
 Настава се изводила у две смене и смене су се смењивале недељно. У једној смени је реализована 

настава за први и трећи разред (12 одељења), а у другој смени за други и четврти разред (11 одељења). 

 3.1 Подручја рада и образовни профили 

Образовни профил Разред I Разред II Разред III Разред IV Укупно 

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

Пољопривредни 

техничар 
2 52 2 34 2 31 2 49 8 166 

Техничар 

хортикултуре 
1 26 1 19 1 23 1 25 4 93 

Руковалац-механ 

пољ.технике 
1/2 9 1/2 12 1/2 12 -  1+1/2 33 

Ветеринарски 

техничар 
1 27 1 28 1 30 1 27 4 112 

Прехрамбени 

техничар 
1 27 1 25 1 26 1 28 4 106 

Пекар 1/2 7 1/2 4   -  1 11 

Месар     1/2 9 -  1/2 9 

Свега  6 148 6 122 6 131 5 129 23 530 

 

3.2. Ванредни ученици  

 

 

Разред 

 

ЗАНИМАЊЕ - IV степен ЗАНИМАЊЕ - III СТЕПЕН 

 П
о
љ

о
п

р
. 

Т
ех

. 

Т
ех

н
и

ч
ар

х
о

р

ти
к
у
л
ту

р
е 

 В
ет

ер
и

н
ар

ск

и
тх

е.
 

те
х
н

и
ч
ар

 

П
р
ех

р
ам

б
ен

и

тх
е.

 

Р
у
к
о
в
ал

.-

м
ех

ан
. 

М
ес

ар
 

П
ек

ар
 

У
К

У
П

Н
О

 

I  
 

  
 

 
  

II   1     1 

III  2 1   
 

 3 

IV 2 1 
 

1    4 

СВЕГА 2 3 2 1 0 0 0 8 

 
3.3.Структура ученика у дому на крају школске 2021/2022. године 
Структура ученика према полу 

 
 

 

 

 пол број ученика % 

1. мушки 59 59 

2. женски 43 44 

укупно 102 102 
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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. 20 12 8 1 14 / 5 / / / 

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

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

укупно 102 59 43 2 29 2 21 2 25  

21 31 23 27 

 

Средина из које ученик долази  

 

 

 

 

 

 

 

Социјални статус родитеља 

редни 
бр. 

васпитне 
групе 

статус-степен образовања родитеља 

oсновnашкола III 
степен 

IV 
степен 

VI 
степен 

VIIстепн 

1. 8 13 16 3 1 

2. 5 26 5 1 1 

3. 14 14 3 2 5 

4. 15 12 13 / / 

5. 12 12 14 / 1 

укупно 54 77 51 6 8 

 

 

 

редни бр. 
васпитне 

групе 

статус-занимања родитеља 

пољопривредници пензионери запослени незапослени 

1. 7 / 18 16 

2. 6 1 17 15 

3. 5 1 18 14 

4. 10 / 14 15 

5. 11 / 10 18 

укупно 39 2 77 78 

Дефицијентност породица ученика 

редни бр. 

васпитне 
групе 

структура породице 

број ученика 

потпуна 
породица 

без једног 
родитеља 

без оба 
родитеља 

разведени 
родитељи 

1. 16 3 / 3 

2. 17 / / 3 

3. 17 2 / 1 

4. 17 1 / 2 

 место-општина број ученика 

1. Ваљево 12 

2. Осечина 17 

3. Мионица 9 

4. Љубовија 7 

5. Уб 20 

6. Лозница 1            

7. Лајковац 4 

8. Владимирци 1                        

9. Коцељева 2 

10. Крупањ 3 

11. Аранђеловац 2                 

12. Лазаревац 9 

13. Љиг 5 

14. Београд 4             

15. Косјерић 1                           

16. Бајна Башта 3 

17. Горњи Милановац 2 

Укупно: 102 
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5. 19 1 / / 

укупно 86 7 / 9 

Укупан број ученика који су напустили Дом у току године: 1 
 

 

4.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.години 
Школске 2017/2018. године Развојни план школе усвојен је на период од 2017/18 до 2021/22. год. Развојни циљеви 

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

набавку савремених наставних средстава, као и адаптацију постојећих објеката.  

 

Област квалитета: Школски програм и Годишњи план рада 

Развојни циљ: 

Школски програм и 

развојни план су у 

складу  са 

потребама и 

условима рада 

Школе. 
 

Критеријум успеха: 

Школски програм и Рзавојни план школе у 

складу са законским прописима 

Задаци: Критеријум успеха 

за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

1.Задатак : 
Одржавање 

усклађености 

школског програма 

и годишњег плана 

рада са прописима 

Школски програм и 
годишњи план рада су у 

потпуности усклађени 

са законима и 

прописима 

Школски програм је у 

потпуности усаглашен 

са наставним плановима 

и програмима 

 Усклађен школски 
програм и годишњи плана 

рада са изменама закона и 

прописа 

 

 

 

√ 
 

 

 
100% 

 

 

2.Задатак: 

Одржавање 

усклађености 

школског програма 
и годишњег плана 

рада 

Школски програм, 

Годишњи план рада и 

Развојни план школе су 

међусобно усклађени 
Наставни планови и 

програми међусобно 

сродних предмета су 

садржајно и временски 

усклађени 

 Уграђен  акциони план 

Развојног плана школе за 

текућу годину,као и  

структурни елеменати 
школског програма у 

Годишњи план рада 

 Садржајно и временско 

усклађен програм 

наставних предмета у 

оквиру појединих 

стручних већа 

 

 

√ 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
100% 
 

 

40% 

Преноси 
се у 
следећу 
годину 
 

Закључак актива за Развојно планирање : 

 У школској 2021/2022.  у потпуности су реализоване активности које се односе на усклађивање докумената са 
изменама Закона о основама образовања и васпитања.. Делимично су остварене активности које се односе на 

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

кроз заједничке састанке стручних већа. 

 

Област квалитета: Настава и учење 

Развојни циљ: 

Јачање компетенција наставника и 

васпитача у циљу подизања квалитета 

образовно-васпитног рада. 

 

Критеријум успеха: 

60% наставника који су присуствовали 

семинарима користе новостечена знања у 

наставном процесу 

 

Задаци: 

 

Критеријум успеха 

за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 
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1.Задатак: 

Стално стручно 

усавршавање 

наставног кадра у 

школи 

-10 наставника током 

једне школске године 

реализује огледне 

часове којима 

демонстрира 

интегрисани приступ 

настави 

-Током школске године 

један тим шаље рад на 

конкурс 
-У свим стручним 

већима вршена је 

анализа- дискусија бар 

једном током године 

-У свим стручним 

већима бар један члан је 

излагао савладан 

програм једном током 

године 

 5наставника одржало5 

угледних часова са 

интегрисаним приступом  

 Један наставник послао 

рад на конкурс Сабора 

учитеља 

 Дискутовано и 

анализирана искуства са 

стручних усавршавања на 

састанцима стручних већа 
 Преко 20 наставника 

излагало је о савладаном 

програму стручног 

усавршавања на 

састанцима Стручног већа 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

50% 

 

 

 

100% 

 

100% 

100% 

2.Задатак: 

Стално стручно 

усавршавање 

наставника ван 
установе. 

-Један члан стручног 

већа је стекао 

сертификат програма и 

презентовао стечена 
знања на састанку 

стручног већа 

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

-Активно учење 1.базични и 2.напредни 

ниво 
-Обука о стандардима постигнућа у 
средњем образовању 

 

 

 

√ 
 
 

 

 

 

 

100% 
 

 

3.Задатак: 

Активна практична 

примена 

новостечених 

знања и вештина у 
припреми  наставе 

Минимум један члан 

стручног већа је 

предвидео најмање 5 

часова са активним 

методама наставе 

 У наставним плановима и 

програмима предвиђене 

савремене наставне 

методе 

 

 

√ 
 

 

 

100% 

 

 

4.Задатак: 

Применити у 

наставном процесу 

знања стечена на 

семинарима 

-Сви  угледни и огледни 

часови предвиђени 

Годишњим планом рада 

су реализовани и на 

њима је јасно уочен 

активан приступ 

настави 

-Минимум један 

наставник током године 

учествује на конкурсу 

 Реализовано 4 угледна 

часа  

 Један наставник  

учествовао  на конкурсу  

Сабор учитеља 

√ 

 

 

√ 

 

80% 

 

100% 

 

 

5.Задатак: 

Оспособити 

наставни кадар за 

примену 

савремених метода 

и иновативних 

облика рада 

Формиран тим који у 

континуитету прати 

процес наставе 

 Дефинисанипоказатељи 

успешности запраћење и 

евалуацијунаставе 

(анализа педагошко 

инструктивног увида) 

 

√ 
 

100% 

6.Задатак: 

Савремене методе 
и иновативни 

облике  рада  

инплементирати  у 

образовно- 

васпитни рад 

Више од 70% 

наставника примењује 
иновативне методе и 

облике рада 

 Реализовани часови на 

којима су присутне 
иновативне методе код 

45% наставника 

 

√ 
 

 

60% 

7.Задатак: 

Наставни кадар 

користи 

информационо-

комуникационе 

-60 % наставника који 

поседују сертификат 

семинара за коришћење 

ИК технологија  

 10 наставника се 

усавршавало путем 

електронских семинара 

 На састанцима Стручног 

већа 10 наставника  

√ 

 

 

 

√ 

100% 

 

 

100% 
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технологије  за 

неформално и 

информално 

образовање 

реализује искуства у 

пракси 

-20% наставника 

користи интернет као 

извор информација за 

своје стручно 

усавршавање 

-У периоду од 5 година 

10 наставника поседује 

сертификат са 
електронских семинара 

презентовало садржаје са 

интернета 

 Извршена обука 

наставника у сарадњи са 

Министарством 

 

 

 

 

 
 

√ 
 

 

 

 

100% 

8.Задатак: 

Наставни кадар 

користи ИК 

технологије за 

планирање, 

припремање и 

реализацију 

наставе. 

-10 наставника је 

реализовало часове 

пројект методом 

-10 наставника поседује 

електронски портфолио 

 17 наставника је 

реализовало часове 

пројект методом 

 Преко 80% наставника 

користи ИКТ у настави 

√ 

 

 

 

√ 

 

100% 

 

 

100% 

 

Закључак актива за Развојно планирање : 

У школској 2021/2022. год велики број активности је у потпуности реализован, тако да треба осмислити нове 

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

активности.  

 

Област квалитета: Настава и учење 

Развојни циљ: 

Развијање мотивације за учење. 

 

Критеријум успеха: 

15% ученика је укључено у рад секција и њихов рад 

се промовише 

Задаци: 

 

Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

1.Задатак: 

Укључити ученике 
у ваннаставне 

активности чиме је 

омогућено да 

ученици 

испољесвоја 

интересовања и 

потребе иостваре 

висок степен 

мотивисаностии 

социјалне 

одговорности 

засопствено 
напредовање 

.Извештај 

наставника 
задужених за 

ваннаставне 

активности 

.Чланови секција 

припремају 

текстове за 

школски лист о 

свом раду 

-Организовање и 

реализација јавних 

часова 

 

 Утврђен тачан броја ученика 

који су укључени у ваннаставне 
активности 

 Промовисан рада секција у 

школском часопису  и 

Годишњаку, Монографији и 

филму 

 Промовисан рад секције кроз 

јавне часове и изложбе 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 
 

100% 

 
 

 

100% 

 

100% 

 

 

2.Задатак: 

Одржати  број 

секција. 

-реформисан рад  

секција 

 Све секције у школи раде √ 100% 

 

 

3.Задатак: 

Обучити 

наставнике за 

различите технике 

учења на часу 

40% наставника 

наводи у 

припремама и 

реализује у настави 

различите технике 

учења 

 У припремама и оперативним 

плановима 15 наставника је 

назначено које технике учења 

користе на часу 

 

√ 

 
 
 

 

50% 

 

 

4.Задатак: 

Наставници  уче 

ученике 

различитим 
техникама учења 

на часу 

Сви наставници 

који су планом 

предвидели 

реализују 

активности на часу 

 15 наставници реализује часове 

на којима се ученици 

оспособљавају за примену 

различитих техника учења 

 

√ 
 

 

50% 
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5.Задатак: 

Наставници 

континуирано 

прате напредовање 

ученика 

Сви наставници 

имају форму којом 

прате напредовање 

60% наставника 

континуирано 

прати напредовање 

ученика 

 Израђена форма за праћење 

напредовања ученика 

 50 наставника користи и 

формативно и сумативно 

оцењеивање 

 Наставници воде сопствене листе 

напредовања, белешке 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Закључак актива за Развојно планирање : 

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

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

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

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

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

 

Област квалитета: Настава и учење 

Развојни циљ:Школа континуирано 

доприноси већој успешности ученика 

и остваривању образовних стандарда 

кроз унапређивање праћења и 

процењивања у настави 

 

Критеријум успеха: 

80% ученика остварује исти успех на завршном и 

матурском испиту као и током школовања 

Задаци: 

 

Критеријум успеха 

за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

1.Задатак: 

Израдити 

јединствене  

критеријуме 

оцењивања на 

нивоу стручних 

већа 

-Израђени јединствени 

критеријуми оцењивања 

-Сви наставници су 

упознали ученике са 

јединственим 

критеријумима за оцену  

 

 Израда јединствених 

критеријума оцењивања 

за предмете на нивоу 

стручних већа 

 Ученици  су упознсти са 

критеријумима 

оцењивања што потврђује 

анкета 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

2.Задатак: 

Тестове знања 

прилагодити 

завршним 

тестовима 

-Реализоване обуке 

-Сви часови припремне 

наставе су реализовани 

 

 Организована припремна 

наставе за завршне и 

матурске испите током 

три недеље 

 Сви наставници 

укључени у реализацију 

матурских и завршних 

испита присуствовали 

свим организованим 

обукама 

√ 

 

 

 
 
 

√ 
 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 
Закључак актива за Развојно планирање : 

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

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

Развојни циљ: Школа континуирано 

доприноси већој успешности ученики 

Критеријум успеха: 

успех је сваке школске године бољи  или исти 

Задаци: 

 

Критеријум 

успеха за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

1.задатак: 

Континуирано 

праћење 

постигнућа 

ученика 

-Анализа резултата на 

нивоугенерације 

-Велки проценат 

матуранатаје уписао 

жељене факултете 

-Ученици учествују и 

постижу добре 
резлтате насвим 

нивоима такмичењима 

-Документација је 

ажурна, а 

извештавање о 

резултатима 

је континуирано и 

служи као 

додатни вид 

мотивацијепостигнућа 

осталих ученика 

 Анализа уписне 

документације:Преко 

70% ученика уписује 

нашу школу по првој 

жељи 

 40%матураната 

наставља школовање, 
од чега 80% на 

жељеним факултетима 

  Праћење постинућа 

ученика на 

такмичењима 

 Анализа постигнућа и 

израда пропратне 

документација 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

2.Задатак: 

Направити систем јавне 
промоције ученика који 

постижу  резултате у 

наставним и 

ваннаставнимактивностима. 

-постављене 

биографије ученика 
који остварују успех 

-промоција свих 

ученика који остварују 

успех 

 

 Кратеке биографије 

ученика и постављене 
на фејсбук страну 

Библиотека школе; 
 Промоција 

талентованих ученика 

кроз изложбе, школски 

лист, конференција за 

штампу 

 Свечана додела награда 

ученицима  

 

√ 

 

 

 
 

√ 
 

100% 

 
 

 

100% 

 

 

3.Задатак: 

Смањење броја ученика 

који су напустили 

школовање 

-реализоване све 

активности у 

адаптацији ученика 

-позитиван ефекат 

допунске и додатне 

наставе 

 Рад на адаптацији на 

школске и домске 

услове живота кроз 

радионице, разговоре, 

сарадњу са 

родитељима 

 Анализа ефеката 

допунске и додатне 

наставе 

√ 

 

 

 

 
 

√ 
 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

Закључак актива за Развојно планирање : 

Активности предвиђене у школској 2021/2022 год,. су у потпуности реализоване .Односе  се на прикупљање и 

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

Пролазност успеха  ученика на крају школске 2021/2022.годинеје већа у односу на предходну годинуза 0,13. 
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Област квалитета:Подршка ученицима 

Развојни циљ: 
У школи функционише систем 

пружања подршке  ученицима , 

ученицима из осетљивих група  уз 

подстицање личног, 

професионалног и социјалног 

развоја 

Критеријум успеха: 

код 40% ученика подстакнут је лични, социјални и 

професионални развој 

Задаци: 

 

Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности  Активност реализована Задатак 

остварен 

у % 

1.задат

ак: 

 
Подстицање и 

развијање 

социјалних 
вештина 

кодученика за 

конструктивн

о решавење 

проблема, 

толерантно 

понашање, 

ненасилну 

комуникацију, 

солидарност, 

развијање 
другарства и 

сл.. 

-.Одељењске 
старешине упознате 

са 

инструментом и 

методологијом 

-Утврђен социјални 

статус свих 

ученика 

-Формирани 

досијеи ученика 

-направљени 

планови подршке  

-Током школске 
године реализоване 

су три радионице са 

овом темом у 

сваком одељењу. 

 -Анкетирани  

ученици првог 

разреда  

 Формирани 

досијеи ученика и 

обављан 

саветодавни рад са 

ученицима којима 
је потребна помоћ  

 Обављени 

разговори са 

одељењским 

старешинама, 

предметним 

наставницима и 

ученицима 

Реализовано 10 радионица 

на часовима одељењске 

заједнице и 15 у дому 
ученика 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 

100% 
 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

2.Задатак: 

Подршка 

личном и 

социјалном 

развоју 

ученика 

 

-40% ученика је 

укључено у 

хуманитарне 

акције, а сви 

ученици су 

укључени у ДКР 

-60 % ученика је 

заинтересована за 

неку ваннаставну 
активност 

илиучествује у раду 

неке секције 

Остварена сарадња 

са Дечјим 

диспанзером, 

саветовалиштем 

замладе,  Центром 

за социјални 

рад, МУП-ом, 

Црвеним крстом... 
-Број реализовних 

културних, 

музичких, 

спортских и 

сличнихманифеста

ција на годишњем 

нивоу 

 Омогућена 

укљученост 

ученика 

ухуманитарни и 

друштвено-

корисни рад 

(неговање 

вршњачке 

помоћи): 
-Спроведене акције добровољног 

давања крви у сарадњи са 

Црвеним крстом Ваљево и 

Институтом за трансфузију 

Београд 

-Чланови ученичког парламента 

предали новогодишње пакетиће 

сакупљене хуманитарном акцијом 

ученика и запослених, 

 Рад на адекватном 

укључивањуучени

ка у живот и 

интересе школе, 

као и у непосредно 

друштвено 

окружење 

-Ученици упознати са секцијама 

које раде у школи, посебно са 

почетком рада нових 

-Ученици присуствовали 

обележавању  Дана школе 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

√ 

 

 
 

 

 
 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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- Наставници и ученици наше 

школе посетили су Међународни 

Сајам књига у Београду 

-Ученици учествовали у програму 

поводом прославе Школске славе-

Свети Сава  

-Oрганизована  изложба радова 

чланова уметничке радионице 

-Први час посвећен обележавању 

важних датума по препоруци 

Министарства просвете  

 

-У Центру за културу одржан је 

културно-забавни програм 

ученика Дома и Ученичког 

парламента, као и изложба 

ученичких радова секција у дому  

- Настављена сарадња са 

релавантним установама 

истручњацима  

-Одржана предавања о   условима 

и значају добровољног 

давалаштва крви,Репродуктивно 

здравље 

- 

 

 Подршка и помоћ 

ученицима 

приорганизацији 

различитих 

врстаманифестациј

а и облика 
дружења 

 
- радионица за .Дневни боравак за 

децу са сметњама у развоју 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

3.Задатак: 

Успоставити 

систем 

подршке за 

талентоване и 

надарене  

ученике 

 

-индентификовани 

ученици 

-ученицима 

пружена подршка 

 

 Идентификовани  

ученци 

 Урађени 

педагошки 

профили ученика 

 ПП служба дала 

препоруке за рад 

са ученицима и 

начине 

индивидуализациј
е 

 Ученик првог 

разреда похађа 

програм из 

биологије у ИСП 

√ 

 

√ 

 
√ 

 

 

 

 

√ 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 
 

100% 

 

 

4.задатак: 

Пружање 

помоћи и 

подршке 

ученицима за 

укључивање у 

рад или за 
избор даљег 

образовања 

Усклађен програм 

ПО са потребама 

ученика 

Током школске 

године 5 високих 

школа или 

факултета је 

презентовало рад 

ученицима 

Током школске 

године ученицима 

 Усклађивање 

програма 

професионалнеори

јентације са 

потребама ученика 
-Презентоване карактеристике 

изабраних занимања на првим 

родитељским састанцима првог 

разреда 

-Ученици трећег и четвртог 

разреда образовног профила 

пољопривредни техничар у 

пратњи професора наде 

Спасојевић су посетили 

Опленичку бербу у Тополи, 

винарију Александровић, као и 

краљевску винарију  

-Ученици упознати са 

карактеристикама изабраних 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

100% 
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су презентована 4 

занимања 

 

занимања - презентације у облику 

паноа 

-Ученици  посетили Сајам 

пољопривреде у Новом Саду 

-посета изложби паса у Београду 

-стручна посета ученика 

прехрамбених техничара 

- Ученици образовног профила 

месар учествовали на Фестивалу 

дуван чварака 

-манифестација „Изађи ми на 

теглу“ 

-Обављани  индивидуални и 

групни разговори са ученицима 

четвртог разреда поводом 

професионалног информисања и 

саветовања и пружања 

психолошке подршке за полагање 

пријемних испита  

-Тестирано је 20 ученика четвртог 

разреда  применом теста ТПО и 

обављено професионално 

саветовање  

-Ученици другог образовног 

профила прехрамбени техничар 

посетили Ваљевску пивару, Завод 

за пољопривреду 

-Ученици завршних разреда 

учествовали у радионицама на 

тему:Самоспознаја- Ја за 10 

година,Информисање о 

занимањима, каријери и путевима 

образовања;За шта сам 

заинтересован,Оријентација 

ствара јасну слику 

Стереотипи о интересовањима и 

склоностима 

“У свету интересовања”  у оквиру 

ЧОС-а  

-Сајам привреде Западне Србије 

посетили  ученици образовног 

профила прехрамбени техничари 

и пољопривредни техничари  

-са радом почела продавница 

пекарских производа 

- Интезивирана сарадња са 

факултетима 
-У циљу професионалног 

информисања, ученицима 

завршних разреда презентовани 

су Пословни факултет- 

Универзитет Сингидунум, Висока 

Пословна школа струковних 

студија-ВИПОС, Висока школа за 

предузетништво,  факултет 

Мегатренд, Алфа универзитет из 

Ваљева иВисока техничка школа 

струковних студија из Новог 

Сада,Технолошко-метарулшки 

факултет Београд.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.задатак: 
Унапређење 
рада ученичког 
парламента. 

-Континуирано 

повећан број акција и 

учесника 

-Информације су 

доступне 

 

 Презентован значај акција 
ученичког парламента; 
промовисане реализоване 
акције ученичког парламента; 
при организовању сваке 
акције пружена подршка 
наставника задужених за рад 
ученичког парламента у 
сарадњи са руководством 

школе 
 Рад ученичког парламента 

промовисан на фејсбук 
страници школе, школском 
листу „Изданак“, Годишњаку 
 
 
 

√ 

 

 

 
 

 

 

 

 

√ 
 

100% 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
100% 
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6.Задатак: 

Успоставити 

систем 
подршке 

ученицима из 

осетљивих 

група 

-реализоване 

компензаторске 

активности 

-Успостављена 

сарадња са 

Центром за 

социјални рад, 

ромским 

организацијама, 

учествовање 
ученика на 

конкурсима 

-ученици редовно 

похађају наставу 

 

 Предузете  

компензаторске 

активности за 

подршку у учењу 

 Успостављена 

континуирана 

сарадња са 

Центром за 
социјални рад и 

Центром за 

породични 

смештај и 

усвојење  

 Обављени 

индивидуални 

саветодавни 

разговори 

√ 
 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Закључак актива за Развојно планирање : 

У школској 2021/2022.год. су у потпуности реализоване активности што се види по броју организованих радионица, 

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

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

активности. 

 

Област квалитета: Етос 
Развојни циљ: 

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

Критеријум успеха: 

80% ученика сматра школу и окружење школе за безбедну средину 

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

успеси ученика се промовишу 

Задаци: 

 

Критеријум 

успеха за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

1.задатак: 

Развијање и 

неговање позитивне 

радне атмосфере и 

међуљудских 

односа у Школи. 

-Сви запослени и сви 

ученици су обавештени 

о свим активностима 

-Приказани сви 
објављени материјали 

-организоване 

активности 

 Обезбеђена је 

успешнакомуникација –проток и 

доступност информација 

свим запосленима и ученицима 

 Редовно је  извештавано о 

учешћучланова колектива и 

ученика уактивностима значајним 

заодвијање школског живота 

 Редовно ажурирање сајта и 
приказивање новинских 

чланака, радио иТВ емисија 

о школи 

 Организовање 

ваннаставних активности у 

којима свако од ученика 

има прилику да постигне 

резултат 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

3.Задатак: 

Презентовати школу 

путем Веб-сајта, 

медија, 

манифестација 

-Све планиране 

манифестације су 

реализоване и медијски 

пропраћене 

 Редовно ажуриран сајт и 

странице на друштвеним 

мрежама 

 Сви медији обавештени о 

активностима у школи 

 Организовање и учешће на 

манифестација у локалној 

средини: 

√ 

 

 
 

√ 

 
 

√ 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 
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Дани гљива, Чваркијада,  Стазама 

лековитог биља 

 

 

4.Задатак: 

Да школа остане 

безбедна средина за 

све ученике. 

-Тим је сваке школске 

године поднео 

извештај о 

активностима 

-Израђен план који је 

саставни део 

Годишњег плана рада 

-Сваке године стручна 

служба бира 3 

радионице 

 

 Формиран тима, изабран 

координатор 

 аналирана реализације 

програма за заштиту деце 

за протеклу школску  

 Изабране три  радионице за 

часове чос 

 Израђен план за заштиту 

ученика за текућу школску 

годину и упознати сви 

актери 
  анкетно истраживање у 

сарадњи са Ученичким 

парламентом  

 Праћење реализације 

планираних активности 

и евиденције насиља 

 Упознавати родитеље 

ученика првог разреда и 

ученика у Дому са 

правилима понашања, 

протоколом поступања у 

случају насиља и 
Правилником о мерама, 

начину и поступку заштите 

и безбедности ученика 

 Израда паноа и кутије 

поверењау сарадњи са 

Ученичким парламентом  

 Васпитне активности у 

дому 

 Предавање представника 

МУП-а 

 Упознати ученици првог 
разреда са школским 

полицајцем на часу ОЗ 

 Појачан васпитни рад са 

ученицима 

 Пружена помоћ ученицима 

у решавању индивидуалних 

проблема или проблема са 

другима 

 Интензивиран и 

индивидуализиран 

васпитни рад: 

-са починиоцима насиља  
-са жртвама насиља 

 Школски турнир у фудбалу 

 Организоване и 

реализоване  културне 

активности, ваннаставних 

активности у циљу 

промоције школе као 

безбедног места 

√ 

 
100% 

 

5.Задатак: 
Одржати школску 
средину пријатну за 
све. 

-уређен и оплемењен 
школски простор 

 Одржаван и уређен  школски 
парк 

 фонтана у школском дворишту  
 мини ЗОО врт 
 Учионице оплемењене 

радовима ученика 

 Ходници школе оплемењени 
изложбом радова ученика 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

100% 
 
100% 
 
100% 
 

100% 
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√ 

100% 

6.Задатак: 

Развијање и 

неговање активног 
учешћа родитеља у 

животу школе 

-током школске године 

спроведене 

континуиране  размене 
информација 

 Родитељи су упознати са 

организацијом рада у 

школи и дому; са 
правилницима и 

протоколима рада у  школи 

и дому; са дужностима 

одељењских старешина и 

васпитача 

 Родитељи су информисали 

одељењске старешине и 

васпитаче о здравственом 

стању,  психофизичком и 

социјалном развоју, 

интересовањима и 
навикама ученика 

 Размењене информације о 

адаптацији ученика на 

школске и домске услове 

живота и рада 

 Размењене информације о 

резултатима учења, 

понашању ученика, 

ваннаставним 

активностима  и о 

ваншколском ангажовању 

 Саветодавни рад са 
ученицима који имају 

тешкоћа у раду и њиховим 

родитељима, по потреби, 

повезивање ученика са 

специјализованим 

службама 

 Родитељи су присуствовали 

свечаностима, извођењу 

школских представа и 

такмичењима ученика у 

ваннаставним 
активностима 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 

  

100% 

 

 
 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 
 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

7.задатак: 

Даље развијање 

сарадње на свим 

нивоима 

-Урађено најмање 10 

презентација 

-током школске године 

најмање 5 сусрета 

-током школске године 

најмање 5 презентација 

сваке године 

 -организована настава 

физичког 

-током школске године 

најмање 2 представе 
-током школске године 

најмање 2 посете 

-извршени 

превентивни прегледи 

за 90% ученика 

-сваке године 2 пута 

годишње добровољно 

давање крви 

-извршени 

превентивни прегледи 

за 90% ученика и 

санација код 30% 

 Свим Основним школама 

из Ваљева и околине 

презентовани су образовни 

профили и наша школа 

 Ботаничку башту посетили 

су ученици Средњих школа 

 Наши ученици су 

учествовали у свим 

спортским 

манифестацијама Средњих 

школа 
 Факултети и високе школе 

презентовале су свој рад 

ученицима завршних 

разреда 

 СРЦ Петница-часови 

физичког васпитања 

 Православна црква- 

Посета манастирима 

 Центар за  културу 
Пројекције филмова,извођење позоришних 

представа, извођење школских представа, 

изложбе, представљање програма Домијаде,  

√ 

 

100% 
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-током школске године 

најмање 3 активности 

 

 Музеј/галерије(ученици 

дом)  

 КУД,  Плесно друштво- 

Стручна помоћ 

 Стрељачки клуб 

 Здравствени центар 
Превентивне активности, систематски 

прегледи ученика,  

 Црвени крст 
Добровољно давање крви два пута 

 Стоматолошки диспанзер 

 Завод за јавно здравље-

санитарни прегледи 

 Центар за социјални  рад 

 

 Полицијска управа-

предавања 

 Локална самоуправаучешће и 

помоћ у манифестацијама 
 Школска управа 

Дописи, посете просветних саветника, радни 

састанци, анализе, извештаји 

 Предузећа,установе- 
Практична настава 

 Медији: локални медији , 

РТС Београд, ТВ Прва 

Промоција значајних догађаја у 

 Други домови 
Сусрети домова, семинари, размена 

искустава школи 

 

 

 

 Стручна сарадња: 

Институт за лековито биље „ДР 

Јосиф Панчић“ , Београд 

-Ветеринарски специјалистички 

институт, Шабац 

-Институт за вештачко 

осемењавање и репродукцију, 
Велика Плана, 

-Институт за примену науке у 

пољопривреди, Београд 

-Институт за сточарство, Земун 

-Институт за кукуруз „Земун поље“, 

Земун 

-Институт за ратаство и 

повртарство, Нови Сад 

-Пољопривредни факултет, Земун 

Стручна сарадња 

-САНУ- академијски одбор за село 

 

 

Закључак актива за Развојно планирање : 

 

У школској 2021/2022.год. су у потпуности реализоване активности, о чему је поднет извештај свим интересним 

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

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

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

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

Лидерско деловање 

директора 

омогућава даљи 

развој Школе 

 

Критеријум успеха: 

Признања, награде, похвале 

 

Задаци: 

 

Критеријум 

успеха за задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

1.задатак: 

Међусобно 

усклађивање 

планирања и 

програмирања у 

школи 

-Сва документа 

усвојена од стране 

стручних органа 

 Израђени и усвојени 

документи  прописани 

законом: 
Годишњи план рада,  Извештај 

самовредновања, Правилници, 

Процедуре, Протоколи 

√ 

 
 

100% 

 

 

 

 

2.Задатак: 

Ефективно и 
ефикасно 

организовати рад 

школе 

-Формирани тимови у 

које је укључено 40% 
запослених 

 При формирању 

школских тимова 
посвећена је посебна 

пажња равномерном 

распоређивању задужења 

запослених 

√ 
 

100% 

 
 

 

3.Задатак: 

Остварити 

континуирано 

самовредновање 

рада школе – нови 

циклус 

-Реализоване све 

активности из 

акционог плана 

самовредновања 

-Минимун 3 пута 

током школске године 
Тим за 

самовредновање 

поднео Извештај 

-Израђен план 

побољшања 

 Реализоване  активности 

самовредновања из плана 

 Самовреднована област-

Постигнућа ученика 

 Поднет извештај о 

активностима тима за 
Самовредновање и 

извештај самовредновања  

 Израђен план за 

побољшање квалитета 

рада 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 
 

√ 
 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

Закључак актива за Развојно планирање : 

 

У школској 2021/2022.год. су у потпуности реализоване активности које се односе на израду школских докумената 

и самовредновање области. 

 

Област квалитета: Ресурси 
Развојни циљ: 
Обезбедити савремен, стручан, мотивисан и за 

реформу спреман наставни кадар, као и његов развој 

кључнихспособности: самоиницијативност, 

аналитичко мишљење, укључености у тимски рад, 

самосталност  

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

стручног усавршавања ван установе и 220 сати 

стручног усавршавања у установи 

 

Задаци: 

 

Критеријум 

успеха за 

задатак 

Активности  Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

1.задатак: 

Развијати 

систем 

стручног 

усавршавања и 

континуираног 

развоја 

наставника, 

стручних 

-Урађен план стручног 
усавршавања 
-Наставници остварују 
44 сата у установи и 24 
сата ван установе 
-60% наставника је 
презентовало садржај 

програма на свом 
стручном већу 
-60% наставника  
изводи угледне и 

 Сви наставници су 
израдили планове  

стручног усавршавања на свим 
нивоима 

 Понуђени су  и 
омогућени различити 

облици стручног усавршавања 

наставника-семинари, стручни 
скуп, студијска путовања,обуке 

 Наставници су 
мотивисани за  

√ 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 

100% 
 
 
 
 
100% 
 

 
100% 
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сарадника и 

директора 

огледне часове и 

учествује у пројектима 

анализу наученог на семинарима 

на нивоу стручних већа-извештај о 
СУ 

 

  

2.задатак: 
Подстицати 

професионални 

развој 

наставника, 

стручних 

сарадника и 

директора. 

-Број наставника 

који су билиментори 

припраницима 

ушколи и ван ње 

 -Број приказа 
истраживања и 

пројеката наставника 

 Развијање менторских 

односа 

√ 

 
 

100% 

 

 

 

3.Задатак: 

Побољшање 

материјално-

техничких 

услова 

Школе 

-изграђени и 

адаптирани објекти 

 Одржавање школских 

зграда и простора 

 Ремонтовање и набавка 

пољопривредне 

механизације 

 Куповина књига за 

библиотеку 

√ 

 

√ 

 

 

√ 
 

100% 

100% 

100% 

 

 

Закључак актива за Развојно планирање : 

 

У школској 2021/2022.години посебна пажња је посвећена стручном усавршавању запослених, а такав тренд ће се 

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

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

 

Област Циљ Активности Мерезапроценууспе

шности 

Носилацактив

ности 

Време Прекретницез

аинтернопраће

ње 

Одговорнолицезае

валуацијупостигн

утихциљева 

1
 П

л
а

н
и

р
а
њ

е,
 

п
р

о
г
р

а
м

и
р

а
њ

е 
 и

  

и
зв

е
ш

т
а

в
а
њ

е 

Усклађенсадржај 

Годишњегпланарада и 
Школскогпрограмасаизмена

ма и допунамаЗакона 

УсклађивањесадржајаГоди

шњегпланарадашколесаиз
менама и 

допунамаЗаконауграђивањ

емновихпланова 

УсклађивањесадржајаШко

лскогпрограмашколесаизм

енамаи 

допунамаЗакона.уграђива

њемновихпланова 

Школскипрограм и 

годишњипланрадасу
донети у складуса 

допунама и 

изменамаЗакона, 

стандардима и 

развојнимпланом 

Педагог, 

психолог, 
помоћникдирек

тора 

Август 

2021.год. 

Септембар 

2021. 

Руководствошколе 

2
.Н

а
ст

а
в

а
 

и
 у

ч
ењ

е 

Побољшанквалитетнаставно

гпроцеса 

-Огледничасови 

-Угледничасови 

-Иновације 

 

Токомгодинеодржан

оје 4 угледна/огледна 

часа 

Стручнавећа Токомгодине Тромесечја, 

полугодиште, 

крајнаставнего

дине 

Руководствошколе 

3
.О

б
р

а
зо

в
н

а
 

п
о
с
т
и

г
н

у
ћ

а
у

ч
е
н

и
к

а
 

Праћен успехученика у 

учењу и такмичењима у 

циљуизрадемеразапобољша

њеуспеха 

-

анализеопшетегуспехауче

ника и 

успехапонаставнимпредме
тима 

-табелепраћења 

Повећањесредњеоце

непопредметима, 

поодељењима и 

поразредима 

Педагог, 

психолог 

Класификаци

онипериоди 

Тромесечја, 

полугодиште, 

крајнаставнего

дине 

Руководствошколе 

4
.П

о
д

р
ш

к
а
 у

ч
е
н

и
ц

и
м

а
 

Планиране  и 

припреманепосебнеактивнос

тида 

бисеученицимакојизаостају 

у радупомогло у 
савладавањутешкоћа у 

наставномпроцесу, а 

ученицимакојибрженапредуј

уомогућилодаљенапредовањ

е и учешће у 

истраживачкимактивностим

а и другимпројектима 

-

израдапедагошкихпрофил

а и мераподршке 

заученикекојизаостају у 

раду 
Израдапедагошкихпрофил

а и 

мераподршкезаученикекој

ибрженапредују  у раду 

Анализапролазностиопште

гуспехаученика и 

Повећањепроцентапр

олазности и 

општегуспехаученик

а у 

односунапрошлушко
лскугодину 

Педагог, 

психолог 

Токомгодине, 

класификаци

онипериоди 

Тромесечја, 

полугодиште, 

крајнаставнего

дине 

Руководствошколе 
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успехаученикапонаставни

мпредметима 

5
.Е

т
о

с 

Подстицан и промовисан 

успехаученика, 

групеилиодељењакаоуспехш

коле 

+промовисањеуспехапуте

мкњигеобавештења, 

сајтшколе, огласнихтабли 

Свиуспесиученикасу

похваљенипутемсвих

средставаинформиса

ња 

Педагог, 

психолог, 

помоћникдирек

тора 

Токомгодине Тромесечја, 

полугодиште, 

крајнаставнего

дине 

Руководствошколе 

6
.О

р
г
а

н
и

за
ц

и
ја

 р
а

д
а

ш
к

о
л

е,
 у

п
р

а
в

љ
а
њ

е
 

љ
у
д

с
к

и
м

 и
 м

а
т
е
р

и
ја

л
н

и
м

 р
ес

у
р

с
и

м
а
 

Дефинисаниразвојнициљеви 

у складусазаконом 
Јачане 

компетенцијенаставника. 

Побољшан 

квалитетусловарада 

 

ДопунаШколскогразвојног

планазапериод у 
складусаизменама и 

допунамаЗакона 

Семинари:  

-организација и 

руковођењеодељенскимко

лективомученика 

-превенцијазанемаривања, 

злостављања и насиља 

-

Израдаличногпланапрофес

ионалногразвоја 

- набавканаст.средства и 
опреме, 

куповинакњигазабиблиоте

ку  

УсвајањеШколскогра

звојногплана и 
реализацијапредвиђе

нихактивности 

90% 

наставногособљајепр

исуствовалосеминар

има. 

Свинаставнициимају

израђенличнипланпр

офесионалногразвоја 

 

Завршена 

реконструкција , 
набваке, куповина, 

изградња 

Председникстр

учногвећазашк
олскоразвојноп

ланирање 

Руководствошк

оле, 

стручнавећа 

 

 

 

 

 

 

 
Руководствошк

оле 

Септембар 

2021. 
Токомгодине 

 

 

 

 

 

 

 

 

токомгодине, 

новембар 

2021.,мај,јун,
август 2022. 

Септембар 

2021. 
Полугодиште, 

крајшколскегод

ине 

Руководствошколе 
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6. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. годину 

 

1.Подаци о обављеном самовредновању 

Вреднована област: Програмирање, планирање и извештавање 

 
Тим за самовредновање: 

 

Име и презиме Позиција 
 

Милан Гајић Директор 

Мирјана Јакић Вељић Помоћник директора 

Зорица Бранковић Управник дома 

Весна Драгојловић Весић Педагог 

Тања Николић Психолог, испред 

Школског одбора 

Светлана Радовановић Проф.групе предмета 

ветеринарске  струке 

Ана Ђукић Проф.групе предмета 

прехрамбене струке 

Зорица Недељковић Проф.групе предмета 

пољопривредне струке 

Јасмина Вујовић Професор хемије 

Весна Марковић Професор француског и 

латинског језика 

Јелена Илић Васпитач 

.Љиљана Марковић Родитељ 

Јована Симић Ученик 

 

 

 

Коришћена документација: 

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

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

инструктивног рада/увида. 
 

Време у којем је обављено самовредновање: 

 Од септембра 2021.год до јуна 2022.год. 

 

Методе рада: 

 анализа докумената 

 извештаји 

 анкете 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  – Етос 

Стандарди и индикатори 
ПРОЦЕНА 

+ 0 - 

5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи.    

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

5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање.  

5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи предвиђене су мере и санкције.  
5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике примењују се разрађени поступци прилагођавања на нову школску средину. 

+   

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.    

5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу. 

5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивање у погледу резултата рада.  

5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и наставника за постигнуте резултате.  

5.2.4. У школи се организују различите школске активности за ученике у којима свако може имати прилику да постигне 

5.2.5. Резултати ученика са сметњама у развоју посебно се промовишу. 

+   

5.3. Школа је безбедна средина за све.    

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

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља. 

5.3.3. У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској заједници.  

5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања.  

5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима насиља у складу са  Протоколом о заштити деце/ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. 

+   

5.4.Школски амбијент је пријатан за све.    

5.4.1. Улазни простор школе уређен је тако да показује добродошлицу.  

5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама у развоју.  
5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на приватност, користи посебан простор за индивидуалне разговоре наставника са ученицима и 

родитељима.  

5.4.4. У уређењу школског простора преовладавају ученички радови. 

+   

5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима.    

5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела.  

5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад.  

5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика. 

5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у животу школе.  

5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање осећања припадности школи.  

5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници. 

5.5.7. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и делатностима школе. 

+   
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА– Организација рада и руковођење 

Стандарди и индикатори 
ПРОЦЕНА 

+ 0 - 

6.1. Планирање и програмирање у школи међусобно је усклађено.    

6.1.1.  Сви обавезни документи су донети у процедури прописаној Законом.  0  

6.1.2.  Развојни план установе сачињен је на основу извештаја самовредновања.  0  

6.1.3.  Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о остварености стандарда образовних постигнућа.  0  

6.1.4.  У школи постоји план обезбеђивања и коришћења финансијских средстава.  0  

6.2. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе.    

6.2.1. Директор организује несметано одвијање рада школе.  0  

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

6.2.3. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са задатком/очекиваном променом у раду.  0  

6.2.4. Задужења запослених у школи равномерносу распоређена.  0  

6.2.5. Формирана су стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених.  0  

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

6.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе.    

6.3.1. Директор ефикасно и ефективно руководи наставничким већем.  0  

6.3.2. Директор учествује у раду стучних тимова.  0  

6.3.3. Директор укључује запослене у процес доношења одлука.  0  

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

6.3.5. У процесу доношења одлука директор уважава предлоге савета родитеља који унапређују рад школе.  0  

6.3.6. Директор користи различите механизме у мотивисању запослених.  0  

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

6.4.1. Директор остварује инструктивни увид у образовно-васпитни рад у складу са планом рада и потребама школе.  0  

6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и владање ученика.  0  

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

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

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

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

6.5. Лидерско деловање директора омогућило је развој школе.     

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

6.5.2. Директор показује отвореност за промене и иницира иновације. +   

6.5.3. Директор показује поверење у запослене и њихове могућности.  0  

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

6.5.5. Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања свог рада.  0  

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

6.5.7. Директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других за остваривање заједничких циљева. +   
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III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И ДОМА 
а. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

а.1. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
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1. Директор школе       1     1 
2. Помоћник 

директора 
      0,50     0,50 

3. Помоћник 

директора у 

установи стандарда 

      1     1 

4. Наставник/проф.       22,55   
 

 22,55 
5. Наставник/проф. 

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 

9. Помоћни 

наст.практичне 

наставе и вежби за 

образ. профил пекар  

(сопствена средства) 

  1    
 

    1 

10. Стручни 

сарадник(педагог, 

психолог) 

      2     2 

11. Васпитач у дому 

ученика 
      5     5 

12. Библиотекар-

медијатекар 

 
 

  
  1     1 

13. Радник у школским 

радионицама и 

шкоској .економији 

4  0,5    
 

    4,5 

14. Радник у школским 

радионицама 

(сопст. средства) 

1  0,29    
 

    1,29 

15. Секретар школе       1   
 

 1 
16. Шеф рачуноводства    

 
     1  1 

17. Референт за 

финансијско-

рачуноводствене 

послове, одржавање 

рачунара 

   3        3 

18. Благајник    0,5        0,5 
19. Референт за 

прав.,кадров. и 

административне 

послове (сопствена 

средства) 

   0,5        0,5 

20. Касир (споствена 

средства) 
  

 
1        1 

21. Кувар посластичар  
 

2         2 
22. Помоћни кувар  

 
2         2 

23. Домар мајстор 

одржавања 
 1 1         2 

24. Радник обезбеђења 

без оружја 
 2          2 

25. Техничар 

одржавања одеће 
  1 

 
       1 

26. Возач-руковалац 

пољ.машина и 

возила 

  2 
 

       2 

27. Магационер/економ 
 

 2 1        3 
28. Помоћни 

радник/спремачица 
10,50 

   
 

   
 

 
 10,50 

29. УКУПНО 

РАДНИКА 

 

15,50 3 12 11  1 58,05 1  1  102,55 
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1. Рад у сменама 

а. у школи 
У школској 2021/2022. години образовно-васпитни рад се одвијао у две смене. Смене су се смењивале  

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

Час Преподневна смена Поподневна смена 

1. 7.30 – 8.15 13.35 – 14.20 

2. 8.20 – 9.05 14.25 – 15.10 

3. 9.25 – 10.10 15.25 – 16.10 

4. 10.15 – 11.00 16.15 – 17.00 

5. 11.05 – 11.50 17.05 – 17.50 

6. 11.55 – 12.40 17.55 – 18.40 

7. 12.45 – 13.30 18.45 – 19.30 

 

      б.у дому 

Смена Радновреме 

Прва смена 06.30-12.30 

Друга смена 11.00-17.00 

Трећа смена 17.00-23.00 

Четврта смена 16.00-22.00 

 

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

временској артикулацији наставе у школи. 

 

Распоред дневних активности ученика у Дому у школској 2021/2022. години: 
 

РАДНИ ДАНИ: 

време 
активности ученика 

преподневна смена у школи 
време 

активности ученика 

послеподневна смена у школи 

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

0700-0730 Доручак 0730-0800 Доручак 

0730-1330 Редовна настава 0800-0820 Сређивање соба 

1330-1530 Ручак 0820-0905 Учeње 

1500-1520 Сређивање соба и одмор 0905-0925 Пауза 

1520-1600 Учење  0925-1100 Учење 

1600-1615 Пауза 1100-1115 Пауза 

1615-1745 Учење  1115-1200 Рад у васпитној групи 

1745-1800 Пауза  1130-1330 Ручак 

1800-1845 Рад у васпитној групи 1330-1930 Редовна настава 

1830-2000 Вечера 1930-2000 Вечера 

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

2200 Закључавање улазних врата 2200 Закључавање улазних врата 

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

2300-0600 Ноћни одмор 2300-0600 Ноћни одмор 

ВИКЕНД (СУБОТА И НЕДЕЉА): 

0800-830 Устајање и лична хигијена 

830 -900 Доручак 

900-1000 Уређење соба и заједничких просторија 

1000-1200 Учење 

1200-1300 Слободно време 

1300-1330 Ручак 

1400-1900 Слободно време 

1900-2000 Вечера 

2000-2200 Слободне активности и секције 

2200 Закључавање улазних врата 

2200-2300 Припреме за повечерје 

2300-0600 Ноћни одмор 
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Исхрана ученика 

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

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

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

Храна и намирнице које су се користиле у исхрани ученика, као и санитарно-хигијенско стање у кухињи, 
једном месечно су се контролисале од стране Завода за заштиту здравља Ваљево. Васпитачи су имали 

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

квалитетом пружања ове услуге. 

 
2. Дежурство у школи 

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

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

послеподневној смени од 13 часова и 15 минута до 19 часова и 30 минута. Ученици су дежурали у смени 
када су ушколи. Професори су дежурали у смени у којој предају, када су имали најмање часова. Дежурство 

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

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

 Дежурство ученика је било организовано и на школској економији. Дежурали су ученици који су 
изводили практичну наставу на економији школе (одељења пољопривредног и ветеринарског образовног 

профила) према утврђеном распореду. 

 

2.а. Дежурство у дому 

 Дежурствоваспитача 

Дежурство васпитача је било  организовано у свим данима у седмици. 

Радним данима дежурство се одвијало у 3 смене:прва смена од 0630 до 1230 часова, друга смена од 1230 до 
1700 часова,а трећа смена од 1700 до 2300 часова. Дежурство викендом се одвијало  у две смене.Преподневна 

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

 Дежурствоученика у Дому 

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

обављају дужности дежурног ученика, ученици нису похађали наставу. Активности дежурног ученика 
трајала су од 700 до 2100 часа. 

 
 

2. Рад школске библиотеке 
У школској библиотеци радиле су  Весна Марковић,проф.француског и латинског језика и Виолета 

Петронијевић, професор географије. 
 

 

ДАНИ У 

НЕДЕЉИ 

НАСТАВНИК У БИБЛИОТЕЦИ 

Весна Марковић 
 

Виолета Петронијевић 

ПОНЕДЕЉАК   08.30-13.30 

УТОРАК 08.30-13.30   

СРЕДА 08.30-13.30   

ЧЕТВРТАК 08.30-14.00 
  

ПЕТАК 08.30-13.30 
 

 

 
Издавала се стручна и остала потребна литература (лектира, белетристика..) заинтересованим ученицима. 

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

1.РЕДОВНА ТЕОРИЈСКА НАСТАВА 

У току школске 2021/2022. године образовно-васпитни рад је реализован према моделима наставе  

које је на недељном нивоу, на основу процене епидемиолошке ситуације утврђивао Тим за праћење и 

координисање превентивних мера у раду школа, формиран од стране  Института  за јавно здравље  Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“. I модел - настава и учење у школи кроз непосредан рад,  II модел -  

комбиновање наставе учења у школи и наставе и учења на даљину и  III модел – настава и учење на 

даљину. 

2.ДОПУНСКА НАСТАВА 

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

су имали тешкоћа у савладавању наставног плана и програма и нису постигли задовољавајући успех у 
настави појединих предмета. Потреба за организовањем допунске наставе утврђена је у току наставе чим 

су се појавиле тешкоће у учењу. 

 

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

 

Наставни предмет 

 

 

Наставник 

 

Разред 

У
к

у
п

н
о
 

%
 

р
е
а

л
и

за
ц

и
је

 

I II III IV 

Српски језик и књижевност Мирјана Станисављевић      0% 

Српски језик и књижевност Маријана Гоч 4 8   12 38% 
Српски језик и књижевност Наташа Бошковић      0% 
Енглески језик Слободанка Васиљевић      0% 

Енглески језик Марија Младеновић  30    30 86% 

Енглески језик Јелена  Јокић 12 6   18 113% 

Математика Татјана Шарчевић   16  16 50% 
Математика  Сања  Јовановић 25  10  35 100% 

Математика Милош Ристовски 3 38   41 117% 

Физика Благоје Динчић 37 1   38 109% 

Географија Виолета Петронијевић      0% 

Историја Оливера Панић 30    30 86% 

Хемија Виолета Јосиповић 25 9 3  37 106% 

Хемија Јасмина Вујовић 10    10 29% 

Технолошке операције Горица Шеврт      0% 

Објекти и опрема у пекарству; 

Оперције и мерења у пекарству 

Бранка Николић 
10 6   16 100% 

Група предмета прех.струке Јадранка П Гајић 16    16 50% 
Група предмета пољопр. 

механиз. 

Слободан Ђурђевић     
 0% 

Група предмета пољопр. 

механиз. 

Марко Пајић 
    

 0% 

Група предмета пољопр. 
механиз. 

Милан  Прокић 
  4  

4 13% 

Група предмета пољопр. струке Јадранка Гајић      0% 

Група предмета пољопр. струке Александар  Милутиновић      0% 

Група предмета пољопр. струке Нада Спасојевић 35    35 219% 

Група предмета пољопр. струке Марко Стојановић      0% 

Група предмета пољопр. струке Милена Јаковљевић      0% 

 

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

показују да се код ученика који су редовно похађали часове допунске наставе повећала мотивисаност и 
да су успели да савладају наставно градиво, тако да су разред завршили са позитивном оценом из предмета 

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

Годишњем Извештају о раду школе. 
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3. ДОДАТНА НАСТАВА 
Додатна настава је реализована са појединцима и групом ученика у циљу усавршавања и 
стицања знања из одређених предмета  

 

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

реализације 
 

Наставни предмет 

 

 

Наставник 

 

Разред  

У
к

у
п

н
о
 

%
 

р
е
а

л
и

за
ц

и
је

 

I II III IV  

Енглески језик  Слободанка Васиљевић 
 

     0% 

Енглески језик Марија Младеновић  
  

 30  30 86% 

Математика  Сања Јовановић 
    

 
 

0% 

Математика Милош Ристовски 
   

   0% 

Физика Благоје Динчић 4 1     100% 

Географија Виолета Петронијевић 
    

 
 

0% 

Хемија Виолета Јосиповић 24  
  

 24 69% 
Хемија Јасмина Вујовић       0% 
Биологија Јасмина Вујовић 8     8 100% 

Технолошке операције Горица Шеврт 
  

 
 

 
 

0% 
Група предмета прех.струке Гордана Јањић 

    
 

 
0% 

Прерада меса, објекти и опрема у 

пекарству 

Бранка Николић 
 

7 9 
 

 16 100% 

Група предмета прех.струке Јадранка П Гајић  
 

 
 

 
 

0% 

Предузетништво Бранко Вићентијевић       0% 

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

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

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

 

4.ПРИПРЕМНА НАСТАВА  

  У току наставне школске 2021/2022.године, у првом полугодишту, почело се са припремном 
наставом за такмичења ученика. 

 Припремна настава организована је непосредним радом од 01.-10.јуна 2022. за све ученике који су 

упућени на полагање разредних испита и од 17.до 23.августа 2022. године за ученике упућене на полагање 

поправних испита и то из следећих наставних предмета: математика, хемија, педологија и агрохемија, 
пољопривредна техника, декоративна дендрологија, биодекорације и паркарство. 

 У току II полугодишта школске 2021/2022.године организована је припремна настава за матурски 

испит-консултације и припрема ученика четвртог разреда образовног профила техничар хортикултуре из 
изборних предмета као и консултације за израду матурског рада. Организована је припремна настава за 

матурски испит за тест знања и радне задатке за образовне профиле-пољопривредни техничар, 

ветринарски техничар и прехрамбени техничар и за завршни испит образовних профила руковалац-
механичар пољопривредне технике и месар. Припремна настава је организована у трајању од три недеље 

непосредним радом -информисање ученика, увежбавање и припрема за радне задатке, упознавање са 

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

 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

БРОЈ 

САТИ 

ЦИЉНА ГРУПА 

 уређиване и одржаване парковске површине по 
парцелама  

Септембар 2 
I и II разред 

неговано саксијско цвеће у учионицама, кабинетима и 

ходницима  
Септембар 2 

Iразред 

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

чишћено лишћа са парковских површина  Октобар 2 II и III разред 

дежурство у зградама Октобар 2 
Ученици од I-Ivразреда 
по распореду дежурства 

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

одржавано растиње, чишћено лишћа  Новембар 2 II разред 

дежурство у зградама Новембар 1 
Ученици од I-Ivразреда 
по распореду дежурства 

дежурство у зградама Децембар 1 
Ученици од I-Ivразреда 
по распореду дежурства 

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

дежурство у зградама Јануар 1 
Ученици од I-Ivразреда 
по распореду дежурства 

припремане парцеле и грубљене, чишћене парковске 
површине, одржавани и планирани нови засади,стазе и 
други радови  

Фебруар 1 
I, II, III и IV разред 

дежурство у зградама Фебруар 1 
Ученици од I-Ivразреда 
по распореду дежурства 

орезивани јорговани, руже, окресивана парковска стабла, 
подизана жива ограда, сађени четинари, лишћари и 
украсно шибље у школском парку  

Март 2 
II, III и IV разред 

дежурство у зградама Март 2 
Ученици од I-Ivразреда 

по распореду дежурства 

орезивани јорговани, руже, окресивана парковска стабла, 
подизана жива ограда, сађени четинари, лишћари и 
украсно шибље у школском парку 

Април 2 
II, III и IV разред 

дежурство у зградама Април 2 
Ученици од I-Ivразреда 
по распореду дежурства 

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

дежурство у зградама Мај 2 
Ученици од I-Ivразреда 
по распореду дежурства 

неговано парковско цвеће, украсно шибље, шишана трава 
на парковским површинама  

Јун 1 
I и II разред 

дежурство у зградама 
Јун 1 

Ученици од I-Ivразреда 

по распореду дежурства 

 

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

Правилником о друштвено-корисном, хуманитарном раду који се односи на ученике којима је изречена 

васпитна или васпитно-дисциплинска мера, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Обухватао је  
активности чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање ученика и представљао је  

облик ресторативне дисциплине. То је приступ којим се омогућава умањивање или отклањање начињене 

штете, односно последица те штете, развијање свести о одговорности и последицама сопственог и 

понашања других и поправљању односа укључених страна. 
Циљ одређивања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у школама  јесте превенција 

непожељног и друштвено неприхватљивог понашања ученика кроз развој пожељних и позитивних облика 

понашања. Друштвено-користан, односно хуманитарни рад одређивао се  ученицима у складу са тежином 
учињене лакше и теже повреде обавеза ученика или повреде забране водећи рачуна о психофизичкој и 

здравственој способности, узрасту и достојанству ученика.  

За реализацију друштвено-корисног рада са ученицима биле су одговорне одељењске старешине 
у сарадњи са појединим наставницима из одељењског већа и стручним сарадницима. 

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

подносиле су одељењске старешине накласификационим периодима, полугодишту и крају наставне 

2021/2022..године. 
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6.ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

 

ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ 

ВРЕМЕ 

МЕСТО 
НАЧИН 

ОРГАНИЗОВАЊА 
НОСИОЦИ 

практична 

настава 

практична 

настава(блок) 

и проф.пракса  

Пољопривредни 

техничар 
Руковалац-
мех.пољ.технике 

према 

распореду 
часова 

током године 

јун, јул,август 
2022. 

школска економија подела на групе Наставници 

практичне 
наст.пољ. струке 

Техничар 
хортикултуре  

према 
распореду 
часова 

током године 
јун, јул,август 
2022. 

школским стакленицима, школском дворишту и Ботаничкој башти. подела на групе Наставници 
практичне наст. 
Хортикултуре и 
пољ.струке 

Ветеринарски 

техничар 
 

према 

распореду 
часова 

током године 

јун, јул,август 
2022. 

Ветеринарска амбуланта на школској економији, Ветеринарски центар 

“Ваљево” са припадајућим амбулантама, ВС “Ветеринариа”, ВС “Ана-
вет”, ВС “Дивал” у Ваљеву и В. Каменици, ПВА “Мар Вет 014” у 
Ваљеву, ВС “Прима ветерина” у Драчићу, ВС “Пауне” у Паунама, ВС 
“Мићко” у Мионици и Љигу, ВС “Вишић вет” у Мионици,  ВС 
“Здравље вет” у Радобићу, ВС “Наш ветеринар” у Мионици, ВС 
“Марин гај” у Љигу, ВС “Лајковац” у Лајковцу, ПВА “Марко - вет” у 
Лазаревцу, ВС “Кусуровић”, ВС  “Гети”, ВС ”Селвет” на Убу, ПВА 
“Алмивет” у Бранковини, ВС “Осечина” у Пецкој, ВС “Прима вета 

медик” у Коцељеви. 

подела на групе на 

школској еконојији и 
индивидуално или у 
мањим групама у 
ветер.амбулантама 

Наставници 

практичне наст. 
ветер.струке 

Прехрамбени 
техничар 
 

 током године 
јун 2022. 
 
после модула 
током године  

у школској лабораторији, у школским радионицама у Ученичком дому: 
за конзервисање воћа и поврћа, за производњу пекарских и 
посластичарских производа и за прераду млека. 

подела на групе Наставници 
практичне наст. 
прехрамбене 
струке 

Пекар према 

распореду 
часова 

током године 

после модула 
 

у школској радионици у Дому ученика за производњу пекарских и 

посластичарских производа и објекту за исхрану ученика 

подела на групе Наставници 

практичне наст. 
прехрамбене 
струке 

 
Месар 

према 
распореду 
часова 

током године 
после модула 
. 

д.о.“Дарови природе“Дивци, „Сточар“ Уб, кланица „Јасеница“ подела на групе Наставници 
практичне наст. 
прехрамбене 
струке 
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 Распоред извођења практичне наставе 

 

 

Распоред наставе : 

 

Понедељак 

 

Уторак 

 

Среда 

 

Четвртак 

 

Петак 

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

Техничар хортикултуре  II-3  IV-3  III-3 

Ветеринарски техничар IV-4  II-4 III-4  

Прехрамбени техничар      

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

 

в. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

в.а. Обавезни изборни предмети у школ.2021/2022.години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
УКУПНО 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ПРАВОСЛАВНА ВЕРОНАУКА 

I-1 3 22 25 

I-2 2 25 27 

I-3 6 20 26 

I-4 8 19 27 

I-5 5 22 27 

I-6 7 9 16 

УКУПНО 31 117 148 

II-1 10 8 18 

II-2 3 13 16 

II-3 4 15 19 

II-4 4 24 28 

II-5 2 23 25 

II-6 3 13 16 

УКУПНО 26 96 122 

III-1  16 16 

III-2 1 14 15 

III-3 4 19 23 

III-4  30 30 

III-5 2 24 26 

III-6 2 19 21 

УКУПНО 9 122 131 

IV-1  25 25 

IV-2  24 24 

IV-3  25 25 

IV-4  27 27 

IV-5  28 28 

УКУПНО 0 129 129 

СВЕГА 66 464 530 
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Наставу веронауке реализовао је вероучитељ Стојан Јаковљевић, анаставу грађанског васпитања, Виолета 

Петронијевић,професор географије. 
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в.б. Изборни предмети према наставним плановима у школској 2021/2022.години 

 
Разред 

и одељење 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 

II-1 Лековито биље  

II-2 Лековито биље   

II-4 Болести пчела 

II-5 Основе туризма  

II-6 Изабрани спорт  

  

III-1 Органска производња у воћарству и виноградарству 

III-2 Органска производња у воћарству и виноградарству 

III-4 Спортско коњарство  

III-5 Историја пиварства 

III-6 Аграрни туризам  

  

IV-1 Изабрани спорт  

IV-2 Изабрани спорт  

IV-4 Изабрани спорт  

IV-5 Изабрани спорт  

 

 г. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И ВАСПИТАЧИ 

 Одељењске старешине 

РАЗРЕД ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

I-1 Пољопривредни техничар Мирјана Станисављевић 

I-2 Пољопривредни техничар Ана Миљковић 

I-3 Техничар кортикултуре Весна Марковић 

I-4 Ветеринарски техничар Марко Стојановић 

I-5 Прехрамбени техничар Виолета Јосиповић 

I-6 Пекар-Руковалац-механичар пољопривредне технике Ана Ђукић 
 

II-1 Пољопривредни техничар Предраг Бранковић 

II-2 Пољопривредни техничар Милан Прокић 

II-3 Техничар кортикултуре Маријана Гоч 

II-4 Ветеринарски техничар Марија Младеновић Ковачевић 

II-5 Прехрамбени техничар Мирјана Јакић Вељић 

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

III-1 Пољопривредни техничар Марко Пајић 

III-2 Пољопривредни техничар Милош Ристовски   

III-3 Техничар кортикултуре Виолета Петронијевић 

III-4 Ветеринарски техничар Наташа Бошковић 

III-5 Прехрамбени техничар Весна Котарац 

III-6 Месар-Руковалац-механичар пољопривредне технике Радојка Марковић 
 

IV-1 Пољопривредни техничар Зорица Недељковић 

IV-2 Пољопривредни техничар Александар Милутиновић 

IV-3 Техничар кортикултуре Јадранка Гајић 

IV-4 Ветеринарски техничар Наташа Бошковић 

IV-5 Прехрамбени техничар Горица Шеврт 

 

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

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

наставницима, рада са родитељима и сарадње са стручним сарадницима.  

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

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

васпитног рада, радиле матичне књиге, ђачке кљижице, сведочанства, дипломе. 

Активности у области Административних послова и педагошке евиденције односиле су се на прикупљање 
података о ученицима: породичне и социјалне прилике, здравствено стање ученика, интересовања ученика, а посебно 
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професионална интересовања, напредовање ученика, сметње у развоју и понашању, предузете мере , белешке о разговору 

са ученицима и родитељима. 

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

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

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

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

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

развој) и реализовале су индивидуални рад са ученицима ( усмеравање, вођење, саветовање). У раду одељењске заједнице 
активности одељењских старешина биле су усмерене на укључивање ученика у колектив и јачање колектива,разматрање 

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

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

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

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

друштвених активности ученика у школи и ван ње, реализацију тема на ЧОС.У циљу  стицања знања и вештина ученика 

завршних разреда за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања одржана су 4 часа ОЗ са адекватним 

темама: 

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

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

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

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

запаљива средства; Цивилна заштита. 

4.час: Техничко – тактични збор (реализован за ученике свих завршних разреда у касарни.). 

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

историјске догађаје. 
 

 

КАЛЕНДАР ТЕМАТСКИХ ЧАСОВА 

 

септембар 

 

октобар новембар децембар фебруар март април мај 

15. 

(обележено 

15.09.2021.) 

Пробој 

Солунског 

фронта 

14. 

(обележено 

14.10.2021.) 

 

Годишњица 

стрељања и 

страдања 

цивила у 

Драгинцу код 

Лознице 

11. (уочи) 

(обележено 

09.11.2021.) 

Примирје у 

1.св.рату 

 

15. 

Колубарска 

битка 

15. (уочи) 

Сретење 
17. 

(обележено 

17.03.2022.) 

Погром на КИМ 

6. 

(обележено 

06.04.2022.) 

Почетак 

2.св.рата у 

Југославији 

9. 

Дан победе 

 20. 

(обележено 

20.10.2021.) 

Ослобођење 

Београда у 

2.св.рату 

29. 

Битка на 

Кадињачи 

  24. 

(обележено 

24.03.2022.) 

 

Сећање на 

страдале у 

НАТО 

бомбардовању 

12. 

Пробој 

сремског 

фронта 

 

 21. 

(обележено 

21.10.2021.) 

Сећање на 

српске жртве у 

2.св.рату 

    22. 

Сећање на 

жртве 

колокауста, 

геноцида...у 

2.св.рату 

 

 23.-24. 

Кумановска 

битка 

    23. 

Други српски 

устанак 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

друштвеној средини и родитељске састанке. Одржана су по 4 родитељска састанка. 
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Сарадња одељењских старешина са стручним сарадницима одвијала су у циљу у израде плана рада одељењског 

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

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

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

избору и припреми различитих инструмената и обраде података, у избору тема за одељењску заједницу у циљу мотивације 

и превазилажења стреса услед епидемије. 

 

 

Одељење Бр. ученика ЧОС Род. састанак 

I-1 25 32 4 

I-2 27 32 4 

I-3 26 35 4 

I-4 27 32 4 

I-5 27 37 4 

I-6 16 37 4 

УКУПНО 148 205 24 

II-1 18 32 4 

II-2 16 32 4 

II-3 19 35 4 

II-4 28 32 4 

II-5 25 35 4 

II-6 16 35 4 

УКУПНО 122 201 24 

III-1 16 32 4 

III-2 15 32 4 

III-3 23 35 4 

III-4 30 32 4 

III-5 26 35 4 

III-6 21 32 4 

УКУПНО 131 198 24 

IV-1  25 32 4 

IV-2 24 32 4 

IV-3 25 32 4 

IV-4 27 32 4 

IV-5 28 32 4 

УКУПНО 129 160 20 

СВЕГА  530 764 92 
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ВАСПИТНИ РАД  

 

Реализација васпитног рада по програмским подручјима у школској 2021/2022.години 
Ва

сп

ит

на

гр

уп

а 

Програмско подручје: 

Адаптација на живот у 

дому 

Програмско подручје: 

Учење и школска 

успешност 

Програмско подручје: 

Животне  вештине 
Програмско подручје: 

Живот  у  заједници 

 

Носилац 

реализације 

 

Васпитач 

планирано 

/реализовано 

није 

реализовано 

планирано 

/реализовано 

није 

реализовано 

планирано 

/реализовано 

није 

реализовано 

планирано 

/реализовано 

није 

реализовано 

I 1 1 / 10 9 1 16 17 / 9 11 / О.Јовановић 

II 2 2 / 6 6 / 17 17 / 12 12 / K.Марковић 

III 1 1 / 10 9 1 16 17 / 9 11 / Н.Милојковић 

IV 1 1 / 10 10 / 16 16 / 15 14 1 С.Биговић 

V 1 1 / 10 10 / 16 16 / 15 14 1 Ј. Илић, И. 

Шарчевић 
 

Начин остваривања васпитног рада:У школској 2021/2022. години васпитачи су реализовали 

активности васпитног рада у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом. У фебруару месецу планиране 

теме васпитног рада замењене су темама у складу сапотребама ученика и дописима Министарства просвете због 

актуелне епидемиолошке ситуације. Самим тим акценат у васпитном раду стављен је на превенцију ризичних 
облика понашања, очување здравља ученика, развијање свести о преузимању одговорности за властито 

понашање, подстицање мотивације за учење и квалитетно коришћење слободног времена.   

Ученици су углавном били заинтересовани за радионичарски рад.Теме из сва четири програмска подручја 
су им биле занимљиве уколико је сценарио радионице укључивао одређене игре, осмишљавање и представљање 

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

Интересовање за рад је било веће уколико је претходна радионица била динамична, односно показало се 
да је квалитет извођења одређене радионице био најбоља 

мотивацијазанареднурадионицу.Намотивацијуученикаутицаоје и избортема, структурасамегрупе 

(ученицикојисувећималиискуства у радионичарскомрадусууглавномбилиактивнији), и 

обимностсвакодневнихобавеза.Отежавајуће околности у виду боравка ученика сваке друге недеље у дому у 
складу са реализацијом комбинованог модела наставе, су успешно превазилажене. 

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

васпитача и психолога као и укључивањем ученика који су већ боравили у дому. У оквиру овог програмског 
подручја вршњачка едукација и пружање помоћи новим станарима кроз упознавање са организацијом, 

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

негативног дејства одвајања од куће су били континуирано подстицани. 

У оквиру програмског подручја Учење и школска успешност, ученици су стицали низ конкретних знања 
и вештина који се тичу метода и техника учења, планирања и организовања сопственог времена, мотивације за 

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

разреда.Ученици су били нарочито заинтересовани за радионице из области каријерног вођења ученика, које су 
имале за циљ стицање знања, вештина и компетенција за самостално одлучивање о даљем школовању и избору 

занимања након завршетка средње школе. 

Посебна пажња у васпитном раду, посвећена је оспособљавању ученика за активан и одговоран однос 
према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина.Акценат у раду стављен је на 

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

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

адолесценције и одвојеност наших ученика од породице, односно околности које доводе до већег притиска 
групе, осећања беспомоћности и неприпадања новом окружењу.Првенствено се тежило да ученици науче да 

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

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

Поводом реализације програмског подручја Живот у заједници, а у складу са актуелном 

епидемиолошком ситуацијом,оствариване су организоване слободне активности ученика у циљу успостављања, 
неговања и развијање међусобних односа и сарадње. Ученици су веома активно учествовали у спортским 

турнирима, тематском обележавању значајних датума, естетском уређењу дома. Интересовање ученика је 

нарочито било велико када су обрађиване теме које се баве конструктивним решавањем сукоба и ненасилном 

комуникацијом.   
 

 

РАД ВАСПИТНЕ ГРУПЕ 
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Теме састанака васпитне групе 

број састанака васпитне групе 

1. група 2.група 3.група 4.група 5. група укупно 

Праћење и побољшањеуспеха и 

владањаученика, развијањерадних и 

хигијенскихнавика, развијањенавикалепог и 

културногпонашања, 

предлагањеучениказапохвале и награде, 
изрицањеваспитно-дисциплинскихмера, 

организовањеукључивањаученика у активности 

у слободномвремену,  старање о 

благовременојуплатисредставазасмештај и 

исхрануученика. 

36 36 36 35 35 178 

 

Пружањеподршке ученицима: 
 

Основ пружања подршке 

број индивидуалних разговора 

1. група 2.група 3.група 4.група 5. група укупно 

поштовање правила понашањаи распореда 
дневних активности, радне и хигијенске навике, 

конструктивно решавање проблема са друговима, 

савладавање школског градива, побољшање 

школског успеха, емоционалне социјалне, 

здравствене тешкоће, обавезе, учешће у 

васпитном раду,  поштовање епидемиолошких 

мера у дому  

232 251 225 239 229 1176 

 

Појачан васпитни рад са ученицима: 
 

Основ пружања подршке 

број ученика  

1. група 2.група 3.група 4.група 5. група укупно 

појачан васпитни рад са ученицима 5 3 4 1 1 14 

 

Сарадња са школом 
Основ сарадње број индивидуалних разговора 

1. група 2.група 3.група 4.група 5. група укупно 

сарадња са одељењским старешинама поводом  

расзмене информација о успеху, владању ученика, 

мотивацији за рад, праћења наставе, здравственом 

стању ученика... 

206 210 186 211 196 1009 

 

Сарадња са стручним сарадником 
Основ сарадње укупан број индивидуалних разговора за све васп. групе 

 

 

182 
сарадња са стручним сарадником поводом  побољшања 

успеха и владања ученика,  појачаног васпитног рада са 

ученицима, подстицања мотивације за рад, подстицања 

радних и хигијенских навика, конструктивног решавања 

сукоба међу ученицима... 

 

Сарадња са родитељима/старатељима/институцијама 
Основ сарадње број индивидуалних разговора 

1. група 2.група 3.група 4.група 5. група укупно 

сарадња са родитељима/старатељима поводом  

размене информација о успехуи владању ученика, 

мерама за њихово побољшање, појачаног 

васпитног рада, праћења здравственог стања 

ученика...  

240 245 233 185 164 1067 

У школској 2021/2022. години одржана су по  2 родитељска састанка  путем вибер групе у свим васпитним групама 
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д. НАСТАВА  

У току школске 2021/2022. године образовно-васпитни рад је реализован према моделима наставе  које 
је на недељном нивоу, на основу процене епидемиолошке ситуације  утврђивао Тим за праћење и координисање 

превентивних мера у раду школа, формиран од стране  Института  за јавно здравље  Србије „Др Милан 

Јовановић Батут“. I модел - настава и учење у школи кроз непосредан рад,  II модел -  комбиновање наставе 
учења у школи и наставе и учења на даљину и  III модел – настава и учење на даљину. 

Према допису Министарства просвете, науке и технолошког на првом школском часу је интонирана 

химна Републике Србије „Боже правде“ и прочитано  обраћање првог подпредеедника Владе и Министра  

просвете, науке и технолошког развоја Бранка Ружића.   
Први модел наставе-непосредан рад са свим ученицима реализован је од 11.октобра 2021. године до 30. 

децембра 2021. године и од 21. фебруара 2022. године до краја наставне године . У овом периоду од 19-28. 

октобра  2021. године  одељење III-6 је због појаве новооболелих ученика  прешло на други -  комбинован модел 
наставе. 

Дрги модел наставе – комбиновани модел по коме  су одељења са преко 16 ученика подељена у две 

групе. Прва група је једне недеље долазила у школу понедељком, средом и петком, друга група уторком и 
четвртком, а следеће недеље обрнуто. Због броја ученика на групе се нису делила 3 одељења: I-6, III-1 и  III-2. 

За време примене другог модела наставе практична  настава је реализована са свим ученицима. Комбиновани 

модел наставе примењивао се од 01.-10. септембра 2021. године, од 20.септембра до 08.октобра 2021. године и 

од 24.јануара до 11. фебруара 2022. године.  
Трећи модел– настава и учење на даљину у школској 2021/2022. години био је примењен једну недељу 

и то од 13.-17. септембра 2021. године. На  предлог Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета 

и развој установе и једногласне одлуке  Наставничког  већа  као јединствени ситем за управљање учењем и 
реализацију наставе на даљину коришћена је гугл учионица.  

 
Начин реализације: 

- У школи се настава одвијала у две смене , прва смена са почетком у 7:30, а друга у 13:35 часова. 

Час Преподневна смена Поподневна смена 

1. 7.30 – 8.15 13.35 – 14.20 

2. 8.20 – 9.05 14.25 – 15.10 

3. 9.25 – 10.10 15.15 – 16.00 

4. 10.15 – 11.00 16.15 – 17.00 

5. 11.05 – 11.50 17.05 – 17.50 

6. 11.55 – 12.40 17.55 – 18.40 

7. 12.45 – 13.30 18.45 – 19.30 

 

- У истој смени су били ученици првог и трећег, односно другог и четвртог разреда. 

У циљу заштите здравља ученика и запослених, спречавања ширења инфекције и заразних болести, као 

и остваривања права ученика на образовање, образовно-васпитни рад се организовао уз поштовање свих 
препоручених мера заштите. 

 Директор школе је решењем одредио лица задужена за праћење поштовања прописаних 

епидемиолошких мера, односно за пријављивање евентуалних случајева непоштовања мера и за комуникацију 
са надлежним институцијама. 

У случају појаве симптома болести поступало се по процедури и упуствима прописаним од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 
  

ђ. УСПЕХ УЧЕНИКА 

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

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

активностима: 

- На првом часу првог наставног дана у школи 01.09.2021.године свим ученицима првог разреда 
одељењске старешине су прочитале Добродошлицу.  

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

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



 

52 

- Од стране одељењских старешина, као и педагога и психолога који су се представили ученицима првог 
разреда, ученици су обавештени о постојању и раду стручне службе и охрабривани да у њој потраже 

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

- На првим родитељским састанцима одељењске старешине су упознале родитеље са основним 
документима школе, организацијом рада, правилима и постигле договор о континуираној сарадњи са 

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

по потреби).  

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

развијање осећања групне припадности и јачања ученичког колектива. 

- У циљу праћења адаптације ученика на школске услове живота и рада у току прва три месеца школске 
2021/2022.године педагог и психолог су у сарадњи са одељењским старешинама прикупљале податке о 

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

индивидуалне и групне разговоре педагог и психолог су пратили: заинтересованост ученика за рад у 
школи, прилагођавање на школска правила, методе и технике учења ученика, радне навике, 

комуникативност и породичне услове живота ученика. 

- Индивидуални и групни разговори педагога и психолога су се односили на неутралисање негативног 
дејства одвајања од породице, познате животне средине, вршњачке групе. 

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

.“Методе и технике успешног учења“, као и идентификовала ученике са великим бројем недовољних 
оцена. Кроз индивидуални рад са овим ученицима утврђивали су се узроци школског неуспеха. 

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

старешина и психолога и анкетирање ученика пратило се: задовољство ученика условима живота и рада 
у дому и њихово усвајање правила колективног живота; заинтересованост ученика за рад – у дому, 

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

просторијама у дому; радне и хигијенске навике ученика; комуникативност (одржавање контаката са 
осталим ученицима и сарадњу током реализације васпитног рада); породични услови живота ученика. 

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

васпитним групама. Основна стратегија је била сакупити што више информација о ученицима ради 
индивидуализованог приступа. Уколико би се појавила нежељена реакција и понашање, основна 

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

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

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

На крају наставне школске 2021/2022. године од 530 ученика 515 ученик или 97,17% има позитиван успех, 

15ученика 2,83% је са недовољним успехом. 
Од 515 ученика са позитивним успехом одличан успех има 72 ученика (13,98%), вр.добар успех 

202ученика (39,22%), добар успех 231 ученика ( 44,85%) и са довољним успехом је 10ученика (1,94%). 

 Од 15 ученика са недовољним успехом, са 1 недовољном оценом је 12 ученика , са 2 нед.оцене 2 ученика 
и  упућују се  на полагање поправних испита у августовском испитном року. Разред није завршило 1 ученик 

(0,19%). 

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

(са средњом оценом 4,09, а најлошији успех одељење III-6, образовни профил РМПТ- месар (са средњом оценом 
2,98). 

 Ђак генерације је  ЈАНКОВИЋ АНЂЕЛА  ученик  IV-4, образовни профил ветеринарски 

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

за 0,07 мања  него на крају наставне прошле школске године. 

 Ученици су направили укупно52493 оправданих  и 1422 неоправдана изостанка, што износи 101,73 
изостанка  по сваком ученику, што је за 46,80   изостанака  по ученику више него прошле школске године. 

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

изостанака и лакших повреда обавеза ученика изречене су васпитне мере: опомена одељењског старешине  47, 

Укор одељењског старешине 44 и Укор одељењског већа 56. Васпитно-дисциплинске мере, Укор директора 2 
ученика, Укор Наставничког већа 3 ученика. 

 Владање: врло добро 44ученик, добро 42, довољно 12 ученика и незадовољавајуће владање 4 ученика. 

Због одличног успеха и примерног владања, најбољег успеха у одељењу и одговорности према радним 
обавезама, изузетног доприноса и залагања на теоретској,односно практичној настави похваљено је  и награђено 

93 ученика. Одлични ученици су за одличан успех и примерно владање награђени књигама (72  ученика).  
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За изузетно залагање у области теоретске или практичне наставе, као и за изузетно залагање у КЈД школе 

дипломама Пољопривредне школе са домом ученика “Ваљево” награђен је 31 ученик. 
 Од ученика завршних разреда у трогодишњем и четворогодишњем трајању  од 150 ученика 150 је 

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

ученика образовних профила трогодишњег трајања 21 ученик  је положио завршни испит. Од ученика 
образовних профила четворогодишњег трајања 129 ученика је положило матурски испит. 

8 ученика је положило завршни испит са одличним успехом , 8 ученика са вр.добрим успехом, 2 ученика 

са добрим успехом и 3 ученика са довољним успехом.    

31 ученик је положио матурски испит са одличним успехом, 58 ученик са врло добрим, 37 ученика са 
добрим и 3 ученика  са довољним успехом.    

У августовском испитном року  на поправни испит је упућено 14 ученика и то: 6 ученика првог разреда, 

5 ученика другог разреда и  3 ученика трећег разреда. 
Поправни испит у августовском испитном року положио је 14 ученика. 

 После августовског испитног рока, односно на крају школске 2021/2022.године од 530 ученика 

позитиван успех има 529 ученика (99,81%), није завршило разред 1 ученик (0,19%). 
На крају школске 2021/2022.године од 150 ученика завршних разреда у трогодишњем и 

четворогодишњем школовању 150 ученика (100,00%) је завршило школовање. 
 

УЧЕНИЦИ ПОХВАЉЕНИ И НАГРАЂЕНИ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ  

ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ 
I-1 

./ 

I-2 

1.Вујетић Андреј-одличан успех и примерно владање 

I-3 

/ 

I-4 

1.Балиновац Јелена- одличан успех, примерно владање и залагање на практичној настави 
2.Јаковљевић Вук- одличан успех, примерно владање и залагање на практичној настави 

3.Филповић Алекса- одличан успех,примерно владање и залагање на практичној настави 

3.Перић Милутин – одличан успех и примерно владање 

4.Урошевић Милош- одличан успех и примерно владање 

6.Николић Филип-залагање на практичној настави 

7.Максимовић Лазар-залагање на практичној настави 

8.Марковић Никола-залагање на практичној настави 

 

I-5 

1.Милошевић Ивана - одличан успех(5,00)  и примерно владање 

2.Митровић Наташа -  одличан успех и примерно владање 

3.Јовановић Анђелка – без изостанака 
 

I-6 

1.Огњен Росић- одличан успех, примерно владање, најбољи успех у одељењу 

2. Нешић Нина– одличан успех  и примерно владање 

 

II-1 

1.Гођевац Магдалена – одличан успех и примерно владање 

2.Радовановић Бојан-одличан успех и примерно владање 

3.Матић Никола-одличан успех и примерно владање 

 

II-2 
1.Срећковић Александар-одличан успех, примерно владање и залагање на практичној настави 

2.Петковић Лука-залагање на практичној настави 

3.Илић Николина-залагање на практичној настави 

 

II-3 

1.Вилотић Ивана-одличан успех и примерно владање 

2.Миловановић Марија-одличан успех и примерно  владање 

3.Лазић Ива-одличан успех и примерно владање 
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II-4 

1.Суботић Иван-одличан успех и примерно владање 

2.Лупуловић Никита-одличан успех, примерно владање и залагање на практичној настави 

3.Теодоровић Ана-одличан успех, примерно владање и залагање на практичној настави 

4.Ерић Светлана-залагање на практичној настави 

5.Јевтић Лука-залагање на практичној настави 

6.Лукић Анђела-залагање на практичној настави 

7.Пуач Милош-залагање на практичној настави 
8. Ристивојевић Огњен-залагање на практичној настави 

9.Ћебић Милорад-залагање на практичној настави 

 

II-5 

1.Стефановић Анастасија – одличан успех (5,00) и примерно владање 

2.Гаврић Трифун – одличан успех и примерно владање 

3.Марковић Анђела – одличан успех и примерно владање 

4.Новаковић Мина – одличан успех и примерно владање 

5.Станимировић Јелена - одличан успех и примерно владање 

 

II-6 
1.Јећимовић Алекса- примерно владање и најбољи успех у одељењу 

2.Стефан Марковић-примерно владањеи најбољи успех у одељењу 

3.Спасојевић Дејан-примерно владањеи најбољи успех у одељењу 

4.Цветиновић Бранко – најбољи успех у одељењу, врло добар 

 

III-1 

1.Лазић Радован-одличан успех, примерно владање и залагање на практичној настави 

2.Јагодић Анђела-залагање на практичној настави 

3.Ђурђевић Исидора-залагање на практичној настави 

 

III-2 
1.Мартић Александра –одличан успех(5.00) и примерно владање 

2.Пантелић Вук-одличан успех, примерно владање и залагање на практичној настави 

3.Ђорђе Илић – примерно владање и залагање на практичној настави 

 

III-3 

1.Лацмановић Јелена – одличан успех(5.00),примерно владање и залагање на практичној настави 

2.Цветковић Ивана-одличан успех и примерно владање и залагање на практичној настави 

3.Бјеговић Катарина-одличан успех и примерно владање 

4.Богдановић Ивана – одличан успех и примерно владање 

5.Голубовић Сара-одличан успех и примерно владање 

 

III-4 
1.Вићентијевић Софија-одличан успех (5,00),примерно владањеи залагање на практичној настави 

2.Милошевић Петар – одличан успех (5,00),примерно владање и залагање на практичној настави 

3.Радојичић Нина-одличан успех и примерно владање 

4.Сакић Никола-одличан успех и примерно владање 

5. Црепић Милица-одличан успех и примерно владање 

6.Томић Ивана-залагање на практичној настави 

7.Стојановић Анастасија-залагање на практичној настави 

 

III-5 

1.Дамњановић Милош - одличан успех  и примерно владање 

2.Ђурђевић Душан - одличан успех и примерно владање 
3.Перић Милица - одличан успех и примерно владање 

4.Спасојевић Немања - одличан успех и примерно владање 

5.Станојевић Ивана - одличан успех и примерно владање 

6.Шујдовић Анђела - одличан успех и примерно владање 

 

III-6 

/ 
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IV-1 

1.Иконић Станоје - одличан успех и примерно владање 

2.Марковић Небојша одличан успех и примерно владање 

3.Костић Драгана – одличан успех и примерно владање 

4.Миличић Јована– одличан успех и примерно владање 

5.Тодоровић Огњен– одличан успех и примерно владање 

6.Урошевић Марија– одличан успех и примерно владање 

 
IV-2 

1.Брдарић Влада– одличан успех (5,00) и примерно владање 

2.Крстивојевић Огњен - одличан успех (5,00) и примерно владање 

3.Чанчаревић Чедомор - одличан успех и примерно владање 

 

IV-3 

1. 

1.Митровић Марјана– одличан успех и примерно владање 

2.Симић Јована – одличан успех и примерно владање 

3.Ђурђевић Николина – одличан успех и примерно владање 

4.Станојевић Ђурђина – одличан успех и примерно владање 
5.Тодосић Миљана - одличан успех и примерно владање 

 

IV-4 

1.Василић Наталија - одличан успех и примерно владање 

2.Јанковић Анђела - одличан успех (5,00) и примерно владање 

3.Јовановић Анђелија – одличан успех и примерно владање 

4.Милосављевић Ђорђе - одличан успех и примерно владање 

5.Пандуровић Христина - одличан успех и примерно владање 

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

7.Ранковић Марија - одличан успех и примерно владање 

 
IV-5 

1.Глигоријевић Дарко-одличан успех 5,00 и примерно владање 

2.Васић Татјана-одличан успех и примерно владање 

3.Голубовић Јасмина-одличан успех и примерно владање 

4.Ивковић Урош-одличан успех и примерно владање 

5.Илић Љубица-одличан успех и примерно владање 

6.Ковачевић Зорана-одличан успех и примерно владање 

7.Павловић Огњен-одличан успех и примерно владање 

 

НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ: 

1. Јанковић Анђела  IV-4 

2. Рабат Лука IV-4 
3. Глигоријевић Дарко IV-5 

 
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ: Анђела  Јанковић   IV-4 

 
УЧЕНИЦИ  ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМА И НОВЧАНИХ НАГРАДА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“ у школској 2021/2022. години 

III-6 
1.Гачић Огњен – диплома за изузетно залагање на практичној настави  -руковалац-механичар пољопривредне технике  

2.Стојановић Немања - диплома за изузетно залагање на практичној настави  -руковалац-механичар пољопривредне технике  

3. Савковић Славиша  -диплома за изузетно залагање на практичној настави  - месар 

 

IV-1 

1.Иконић Станоје - диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар  

2.Костић Драгана – диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар  

3.Марковић Небојша – диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар  
4.Матић Марко – диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар и за изузетно залагање 

 у раду спортских секција 

5.Миличић Јована – диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар  

6.Павловић Лазар – диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар  

7.Урошевић Марија -  диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар  
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IV-2 

1.Брдарић Влада - диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар  и за изузетно залагање 

 у раду спортских секција 

2.Рафаиловић Војин – диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар   

3.Чанчаревић Чедомир - диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар   

4.Симић Немања - диплома за изузетно залагање на практичној настави-пољопривредни техничар  и за изузетно залагање 

 у раду спортских секција 

 

IV-3 

1.Белушевић Ксенија - диплома за изузетно залагање на практичној настави-техничар хортикултуре 

2.Митровић Марјана -диплома за изузетно залагање на практичној настави-техничар хортикултуре  

3.Симић Јована - диплома за изузетно залагање на практичној настави-техничар хортикултуре  

 

IV-4  

1.Василић Наталија - диплома за изузетно залагање на практичној настави- ветеринарски техничар и за изузетно залагање 

 у раду литерарне секције 

2.Ђурђевић Марко - диплома за изузетно залагање на практичној настави- ветеринарски техничар  

3.Рабат Лука - диплома за изузетно залагање на практичној настави- ветеринарски техничар 

4.Јанковић Анђела -  диплома за изузетно залагање у раду рецитаторске секције и у раду спортских секција 
5.Ђаковић Немања – диплома за изузетно залагање и у раду спортских секција 

6.Јовановић Анђелија – диплома за изузетно залагање  у раду спортских секција  

7.Стељић Немања - диплома за изузетно залагање  у раду спортских секција 

8.Томић  Анита – диплома за изузетно залагање  у раду спортских секција 

9.Ранковић Марија - диплома за изузетно залагање  у раду спортских секција 

10.Драгићевић Немања - диплома за изузетно залагање  у раду спортских секција 

 

IV-5 

1.Глигоријевић Дарко–диплома за изузетно залагање у раду драмско-рецитаторске секције  

2.Павловић Огњен - диплома за изузетно залагање на практичној настави-прехрамбени техничар  

3.Радовановић Павле – диплома за изузетно залагање  у раду спортских секција 
4.Томић Филип - диплома за изузетно залагање  у раду спортских секција 

 
Награђени и похваљени станари Дома ученика  школскe 2021/2022.године - матуранти 
Награђени матуранти: 

1. Брдарић Влада: Диплома и  књига за примерно владање у Дому, залагање у раду фудбалске секције, учешће 

на Регионалнојдомијади у области спорта. 

2. Василић Наталија: Диплома и књига за примерно владање у Дому, залагање у раду литерарне секције, учешће 

и освојено 1.место на Републичкој домијади у литерарном стваралаштву. 

3. Ивковић Урош: Диплома и књига за примерно владање у Дому, залагање у раду одбојкашке и фудбалске 

секције, учешће на Регионалној домијади у области спорта. 
4. Иконић Станоје: Диплома и  књига за примерно владање у Дому, залагање у раду фудбалске и секције стоног 

тениса. 

5. Јанковић Анђела: Диплома и књига за  примерно владање у Дому, залагање у раду фудбалске секције, 

учешћена Регионалнојдомијади у области спорта и ликовног стваралаштва. 

6. Марковић Небојша:Диплома и књига за примерно владање у Дому, залагање у раду фудбалске и секције стоног 

тениса. 

7. Урошевић Марија: Диплома и књига за примерно владање у Дому, залагање у раду уметничке радионице.  

8. Чанчаревић Чедомир: Диплома и књига за залагање у раду шаховске секције, учешће на Регионалној домијади 

у области спорта. 

9. Алемпијевић Јовица: Диплома и књига за залагање у раду драмске секције, учешће и освојено 1.место на 

Републичкој домијадиу области културно – уметничког стваралаштва (драмска секција), као и освојено 1. 
место за најбољу мушку улогу. 

10. Глигоријевић Дарко: Диплома и књига за примерно владање у Дому, залагање у раду драмске секције, учешће 

и освојено 1.место на Републичкојдомијадиу области културно – уметничког стваралаштва (драмска секција), 

као и освојена награда за најбољу мушку споредну улогу. 

11. Костић Драгана: Диплома и  књига за примерно владање у Дому, залагање у раду фудбалске секције, учешће 

на Регионалнојдомијади у области спорта. 

12.  Анђела Пантелић: Диплома и књига за залагање у раду секције стрељаштва, учешће и освојено 1.место на 

Регионалнојдомијади у области спорта. 

13. Симић Јована: Диплома и књига за примерно владање у Дому, залагање у раду секције уметничка радионица 

и учешће на Регионалној домијади. 
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14. Тодоровић Огњен: Диплома и књига зазалагање у раду драмске секције, учешће и освојено 1.место на 

Републичкој домијадиу области културно – уметничког стваралаштва (драмска секција), као и за залагање и 

учешће у раду секције уметничка радионица, 2. место  (макетарсво). 

15. Ђаковић Немања: Диплома и књига за учешће на Регионалној Домијади у области спорта    (одбојкашка 

секција). 

 

Похваљени матуранти: 

1. Алексић Андријана: похвала за залагање у раду секције стрељаштва и учешће на Регионалној домијади у 

области културно – уметничког стваралаштва (уметничка радионица). 

2. Цветојевић Иван: похвала за учшће на Регионалној Домијади у области спорта (фудбалска секција и 

одбојкашка секција). 
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УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ    ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ                                    

разред 

  ПОЗИТИВАН УСПЕХ 

н
е
 

о
ц

е
њ

е
н

и
 

НЕДОВОЉАН УСПЕХ 

с
р

е
д

њ
а

 о
ц

е
н

а
 

ИЗОСТАНЦИ 

п
р

о
с
е
к

 и
зо

с
т
а
н

а
к

а
 

ВЛАДАЊЕ 

ВАСПИТНЕ 

МЕРЕ 

В-Д 

МЕРЕ 

п
о

х
в

а
л

е 

д
и

п
л

о
м

е 

број ПОЗИТИВНИХ успех 
НЕДОВОЉН

ИХ БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА 

О

П УКОР УКОР УКОР 

ученика број % 5 4 3 2 

бр

ој % 1 2 3 4 5 6 7 8 

9

и 

в

и

ш

е 
ОПРАВДАН

И НЕОПРАВДАНИ 4 3 2 1 ОС 

О

С ОВ Д 

Н

В 

I - 1 25 23 92,00   7 14 2   2 8,00 2                 3,07 2744 89 113,32 5 3     5 5 3         

I - 2 27 26 96,30 1 4 20 1   1 3,70 1                 3,13 2529 56 95,74 4 3 1   6 4 2 2   1   

I - 3 26 23 88,46   16 7     3 
11,5

4 3                 3,43 1835 35 71,92 1       4 1           

I - 4 27 27 100,00 5 13 8 1     0,00                   3,83 2071 19 77,41 2     2 1 1     2 8   

I - 5  27 27 100,00 2 9 16       0,00                   3,39 2402 11 89,37 1       1 1       3   

I - 6 16 16 100,00 2 1 13       0,00                   3,00 1974 63 127,31 2 5       2 5     2   

СВЕГА 148 142 95,95 10 50 78 4 0 6 4,05 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,30 13555 273 93,43 15 11 1 2 17 14 10 2 2 14 0 

II - 1 18 17 94,44 3 4 10     1 5,56 1                 3,42 2460 28 138,20 2 2     5 2 2     3   

II - 2 16 14 87,50 1 5 7 1   2 
12,5

0 2                 3,27 1594 95 105,56 2 1   1 1 2 2     3   

II - 3 19 18 94,74 3 6 9     1 5,26   1               3,54 1808 92 100,00   1 2   7   3     3   

II - 4 28 26 92,86 3 15 8     2 7,14   1   1           3,52 3042 122 113 1 3   1   1 3   1 9   

II - 5 25 25 100,00 5 8 12       0,00                   3,65 2054 27 83,24 3       1 2 1     5   

II - 6 16 16 100,00   7 9       0,00                   3,87 2391 5 149,80         1         4   

СВЕГА 122 116 95,08 15 45 55 1 0 6 4,92 3 2 0 1 0 0 0 0 0 3,54 13349 369 112,4 8 7 2 2 15 7 11 0 1 27 0 

III - 1 16 16 100,00 1 8 6 1     0,00                   3,48 1732 29 110,06 3       1 3       3   

III - 2 15 15 100,00 2 3 10       0,00                   3,39 1976 48 134,93 4 1     1 3 2     3   

III - 3 23 21 91,30 5 6 10     2 8,70 2                 3,6 2452 51 108,83 1 2       1 2     5   

III - 4 30 29 96,67 5 19 5     1 3,33 1                 3,87 2234 49 55,60 5 1     4 6 1     7   

III - 5 26 26 100,00 6 7 13       0,00                   3,66 2244 4 86,46 3         1 2     6   

III - 6 21 21 100,00   5 12 4     0,00                   2,98 2266 135 114,33 1 5 2   5 1 7       3 

СВЕГА 131 128 97,71 19 48 56 5 0 3 2,29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,50 12904 316 100,9 17 9 2 0 11 15 14 0 0 24 3 

IV - 1 25 25 100,00 6 13 6       0,00                   3,94 1896 44 77,60   1     1 4       6 7 

IV - 2 24 24 100,00 3 5 16       0,00                   3,47 3436 212 152,00 2 13 2     2 15     3 4 

IV - 3 25 25 100,00 5 8 12       0,00                   3,71 2602 37 105,56         3         5 3 

IV - 4 27 27 100,00 7 13 7       0,00                   3,87 3101 171 121,19 2 1 5     2 6     7 10 

IV - 5 28 28 100,00 7 20 1       0,00                   4,09 1650   58,93                   7 4 

СВЕГА 129 129 100,00 28 59 42 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,82 12685 464 101,93 4 15 7 0 4 8 21 0 0 28 28 

СВИ 530 515 97,17 72 202 231 10 0 15 2,83 12 2 0 1 0 0 0 0 0 3,54 52493 1422 101,73 44 42 12 4 47 44 56 2 3 93 31 
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УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ     ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ 
           

               
разред 

 
ПОЗИТИВАН УСПЕХ 

н
е
 о

ц
е
њ

е
н

и
 

НИСУ 

ЗАВРШИЛИ 

с
р

е
д

њ
а

 

о
ц

е
н

а
 

ИЗОСТАНЦИ 

п
р

о
с
е
к

 

и
зо

с
т
а

н
а

к
а
 ВЛАДАЊЕ ВАСПИТНЕ МЕРЕ В-Д МЕРЕ 

н
а

г
р

а
д

е
 

д
и

п
л

о
м

е 

број ПОЗИТИВНИХ успех ОП УКОР УКОР УКОР 

ученика број % 5 4 3 2 број % 
ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ 4 3 2 1 ОС ОС ОВ Д. НВ 

I - 1 25 25 100,00 
 

7 16 2 
  

0,00 3,07 2744 89 113,32 5 3 
  

5 5 3 
    

I - 2 27 27 100,00 1 4 20 2 
  

0,00 3,14 2529 56 95,74 4 3 1 
 

6 4 2 2 
 

1 
 

I - 3 26 26 100,00 
 

16 10 
   

0,00 3,44 1835 35 71,92 1 
   

4 1 
     

I - 4 27 27 100,00 5 13 8 1 
  

0,00 3,83 2071 19 77,41 2 
  

2 1 1 
  

2 8 
 

I - 5 27 27 100,00 2 9 16 
   

0,00 3,39 2402 11 89,37 1 
   

1 1 
   

3 
 

I - 6 16 16 100,00 2 1 13 
   

0,00 3,00 1974 63 127,31 2 5 
   

2 5 
  

2 
 

СВЕГА 148 148 100,00 10 50 83 5 0 0 0,00 3,30 13555 273 93,43 15 11 1 2 17 14 10 2 2 14 0 

II - 1 18 18 100,00 3 4 11 
   

0,00 3,41 2460 28 138,20 2 2 
  

5 2 2 
  

3 
 

II - 2 16 16 100,00 1 5 8 2 
  

0,00 3,28 1594 95 105,56 2 1 
 

1 1 2 2 
  

3 
 

II - 3 19 19 100,00 3 6 9 1 
  

0,00 3,55 1808 92 100,00 
 

1 2 
 

7 
 

3 
  

3 
 

II - 4 28 27 96,43 3 15 8 1 
 

1 3,57 3,53 3042 122 113 1 3 
 

1 
 

1 3 
 

1 9 
 

II - 5 25 25 100,00 5 8 12 
   

0,00 3,65 2054 27 83,24 3 
   

1 2 1 
  

5 
 

II - 6 16 16 100,00 
 

7 9 
   

0,00 3,87 2391 5 149,80 
    

1 
    

4 
 

СВЕГА 122 121 99,18 15 45 57 4 0 1 0,82 3,54 13349 369 112,4 8 7 2 2 15 7 11 0 1 27 0 

III - 1 16 16 100,00 1 8 6 1 
  

0,00 3,48 1732 29 110,06 3 
   

1 3 
   

3 
 

III - 2 15 15 100,00 2 3 10 
   

0,00 3,39 1976 48 134,93 4 1 
  

1 3 2 
  

3 
 

III - 3 23 23 100,00 5 6 10 2 
  

0,00 3,61 2452 51 108,83 1 2 
   

1 2 
  

5 
 

III - 4 30 30 100,00 5 19 6 
   

0,00 3,88 2234 49 55,60 5 1 
  

4 6 1 
  

7 
 

III - 5 26 26 100,00 6 7 13 
   

0,00 3,66 2244 4 86,46 3 
    

1 2 
  

6 
 

III - 6 21 21 100,00 
 

5 12 4 
  

0,00 2,98 2266 135 114,33 1 5 2 
 

5 1 7 
   

3 
СВЕГА 131 131 100,00 19 48 57 7 0 0 0,00 3,60 12904 316 100,9 17 9 2 0 11 15 14 0 0 24 3 

IV - 1 25 25 100,00 6 13 6 
   

0,00 3,94 1896 44 77,60 
 

1 
  

1 4 
   

6 7 

IV - 2 24 24 100,00 3 5 16 
   

0,00 3,47 3436 212 152,00 2 13 2 
  

2 15 
  

3 4 

IV - 3 25 25 100,00 5 8 12 
   

0,00 3,71 2602 37 105,56 
    

3 
    

5 3 

IV - 4 27 27 100,00 7 13 7 
   

0,00 3,87 3101 171 121,19 2 1 5 
  

2 6 
  

7 10 

IV - 5 28 28 100,00 7 20 1 
   

0,00 4,09 1650 
 

58,93 
         

7 4 
СВЕГА 129 129 100,00 28 59 42 0 0 0 0,00 3,82 12685 464 101,93 4 15 7 0 4 8 21 0 0 28 28 
СВИ 530 529 99,81 72 202 239 16 0 1 0,19 3,57 52493 1422 101,73 44 42 12 4 47 44 56 2 3 93 31 
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Успех ученика у школској 2021/2022. години 

 

 

 
Резултати матурског испита – јунски испитни рок школске 2021/2022. године 

РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 

БР. 

УЧЕНИКА 

ЗАВРШИЛИ 

РАЗРЕД 

ИЗАШИ НА 

ИСПИТ 
ПОЛОЖИЛИ 

УСПЕХ 
НИСУ 

ПОЛОЖИЛИ 
5 4 3 2 

IV-1 25 25 25 25 6 12 7 
 

/ 

IV-2 24 24 24 24 5 9 10 
 

/ 

IV-3 25 25 25 25 6 9 10 / / 

IV-4 27 27 27 27 8 9 7 3 / 

IV-5 28 28 28 28 6 19 3 / / 

УКУПНО 129 129 129 129 31 58 37 3 / 

 

 

Резултати завршног испита – јунски испитни рок школске 2021/2022. године 

РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 

БР. 

УЧЕНИКА 

ЗАВРШИЛИ 

РАЗРЕД 

ИЗАШИ НА 

ИСПИТ 
ПОЛОЖИЛИ 

УСПЕХ 
НИСУ 

ПОЛОЖИЛИ 
5 4 3 2 

III-6 21 21 21 21 8 8 2 3 / 

III-7 21 21 21 21 8 8 2 3 / 

УКУПНО 21 21 21 21 8 8 2 3 / 

 
На крају школске 2021/2022. године постигнути су следећи образовно-васпитни резултати: 

Р
а
зр

е
д
 и

 

о
д
е
љ

е
њ

е 

Бр. 

уч. 

Завршили 

разред 

 

Успех 

 

Понавља разред-

нису завршили 

Завршили школовање 

Св. % 5 4 3 2 Бр.уч. % Бр.уч. % 

I 148 148 100 10 50 83 5 
    

II 122 121 99,18 15 45 57 4 1 0,82 
  

III 131 131 100 19 48 57 7 
  

21 100 

IV 129 129 100 28 59 42 
   

129 100 

СВ. 530 529 99,18 72 202 238 16 1 0,82 150 100 

0

50

100

150

200

250

300

I II III IV укупно

одличан

вр.добар

добар

довољан

није завршио
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Бројно стање ученика по разредима 

Разред 

на почетку 

школ. год 

осипање уч. у току шк. 

год 

На крају 

шк. год. 

Разлика у 

бр. уч. 

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

I 6 151 3 
 

3 148 - 3 

II 6 129 7 
 

7 122 - 7 

III 6 132 1 
 

1 131 - 1 

IV 5 129 - 
 

- 129 - - 

СВЕГА 23 541 11 
 

11 530 - 11 

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

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

допунске наставе.  
 

УСПЕХ УЧЕНИКА У ДОМУ 

 
Успех ученика на почетку школске године 2021/2022. 

Структура ученика према успеху по васпитним групама 

успех ученика I васп.група II 

васп.група 

III 

васп.група 

IV 

васп.група 

V 

васп.група 

укупно 

одличан 3 3 5 4 9 24 

вр. добар 13 12 9 14 9 57 

добар 6 5 7 2 2 22 

довољан / / / / / / 

понавља / / / / / / 

укупно 22 20 21 20 20 103 

средња оцена 3.86 3.90 3.90 4.10 4.35 4,02 

 

Успех ученика на крају I полугодишта 2021/2022. године 

Структура ученика према успеху по васпитним групама 

успех 

ученика 
I  

васп.група 

II 

васп.група 

III 

васп.група 

IV 

васп.група 

V 

васп.група 

укупно 

одличан 1 3 3 3 8 18 

вр. добар 5 9 7 12 8 41 

добар 10 7 7 5 2 31 

довољан / / / / / / 

недовољан 4 1 4 / 1 10 

неоцењен 2 / / / 1 3 

укупно 22 20 21 20 20 103 

средња оцена 2,95 3,65 3,24 3,90 4,16 3,58 

 
Успех ученика на крају школске године 2021/22. 

Структура ученика према успеху по васпитним групама 

успех ученика I 

васп.група 

II 

васп.група 

III 

васп.група 

IV 

васп.група 

V 

васп.група 

укупно 

одличан 2 4 4 5 12 27 

вр. добар 10 11 9 12 4 46 

добар 9 5 6 3 4 27 

довољан 1 / 1 / / 2 

понавља / / / / / / 

укупно 22 20 20 20 20 102 

средња оцена 3,59 3,95 3,80 4,10 4,40 3,97 
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АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 
На крају наставне школске 2021/22. године, сви ученици, станари Дома су постигли позитиван успех. Од 

102ученика 27(26,47%) има одличан успех, 46 (45,09%) , врло добар,27 (26,47%) ученика има добар успех, а 2 ученика 

(1,96%), довољан. 

 Најбољи успех постигнут је у IV и V васпитној групи (средње оцене4,10 и 4,40), затим у II и III (средње оцене 
3,90 и 3,80), а у Iваспитној групи, средњa оценa је 3,59. С обзиром да се средња оцена успеха свих васпитних група не 

разликује много од успеха на почетку школске године,  може се закључити да су ученици углавном  потврдили успех са 

којим су започели годину. У поређењу са претходном школском годином, средња оцена успеха је мања за 0,11. 

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

су пружане мере подршке (идентификовани су ученици који нису усвојили ефикасне методе и технике учења; са њима је 

интезивиран инструктиван рад и пружање стручне помоћи васпитача и психолога; рад  у васпитним групама је усмераван 

на стварање кооперативних образаца понашања). 

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

успеха, индивидуалне и групне припреме за стресне ситуације и изазове у новој средини као и рад у неочекиваним 

околностима због пандемије, ученици су без озбиљније угроженог самопоуздања и релативно брзо превазилазили 

почетне неуспехе. 

На крају школске 2021/2022. године похваљено је и награђено 17 матураната и 76 ученика осталих разреда,  
првенствено због примерног понашања, постигнутог успеха у школи и одговорног односа према обавезама. Због лакших 

повреда обавеза, 1 ученик је добио опомену васпитача.  

 

 

 

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ  

 
У школској 2021/2022.години лицима који немају статус редовног ученика, онима који немају завршену средњу 

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

доквалификацијом, преквалификацијом или променом статуса за верификоване образовне профиле. Уз сагласност 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја на ванредно школовање ове године уписанису : 

 
Број ванредних ученика по образовним профилима и разредима који су на крају школске 2021/2022. године 

завршили разред: 

ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ 

Пољопривредни 

техничар 

Техничар 

хортикултуре 

Ветеринарски 

техничар 

Прехрамбени 

техничар 

Пекар Месар  Рук-мех 

пољ.тех 
Свега 

Свега 
 

3 1 
    

4 
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е. ФАКУЛТАТИВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

1.Екскурзије и посете 
Због епидемиолошке ситуације у земљи за школску 2021/2022.годину нису планиране екскурзије ученика. 

 

Реализоване посете у шкоској 2021/2022.години 
Месец Врста посете Одељење 

27.09.2021. 

40. Изложба приплодних говеда 

сименталске расе „Колубара 2021“ – 

Лајковац 

ученици одељења ветеринарски техничар IV4 

Реализатори:професориМарко Ракић, Марко 

Стојановић 

Октобар 2021. Манифестација-Чваркијада  није реализовано 

Октобар 2021. Међународни Сајам књига није реализовано 

Новембар  2021. Посета Народном музеју није реализовано 

15.11.2021. 
Матична библиотека „Љубомир 

Ненадовић“ 

Чланови библиотечке секције 

Реализатори: професори В.Марковић, В.Петронијевић 

15.12.2021. 

26.05.2022. 
Посета позоришној представи 

Ученици 

Реализатори: одељењске старешине, васпитачи 

Март 2022. Посета Модерној галерији није реализовано 

Март 2022. 

Ваљевска пивара Ученици прехрамбене струке   IV-5   

Реализатори:професори прехрамбене струке Г.Шеврт, 

Г.Јањић 

07-08. 05. 2022. 
Манастири јужне и централне Србије заинтересовани ученици 

Реализатори:Чланови стручног већа друштвених наука 

Мај  2022. Међународни пољопривредни сајам  

Нови Сад 

није реализовано 

Мај 2022. Клисура реке Градац није реализовано 

08.06.2022. 
Посета биоскопу  Ученици 

Реализатори: одељењске старешине, васпитачи 

Током школске  

године 

Факултет Сингидунум- трибине и 

предавања о здрављу 

није реализовано 

 

2. Друштвене и слободне активности ученика 

2.1.Ученички парламент 
Ученички парламент у школској 2021/22.години остварио је значајне резултате на пољу активизма 

младих њиховим увођењем у рад школеи локалне заједнице. На његовом челу била је Ивана Богдановић  
III-3, заменик је био Радован Лазић III-1, записничар је била Даница Младеновић I-4.  

Подршка Ученичком парламенту биле су Весна Марковић, професор француског језика и Марија 

Младеновић, професор енглеског језика. 
 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/22 години : 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИНИ 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗ

И 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Конститутивна седница 9. септембар.2021. Записник Ученичког 

парламента 

 

Обележавање европског дана 

језика 

25. септембар 2021. Записник Ученичког 

парламента 

 

Светионик знања-отварање 

конкурса 

2.октобар 2021. Записник Ученичког 

парламента 

 

Посета Народној скупштини 

Србије 

5.октобар 2021. Записник Ученичког 

парламента 

 

Радионица-Здрави стилови 

живота 

13.oктобар 2021. Записник Ученичког 

парламента 

 

Ваљево чита- акција у оквиру 

Матичне библиотеке у Ваљеву 

15. новембар2021. Записник Ученичког 

парламента 
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Обележен  Дан средњошколаца 17. новембар2021. Записник Ученичког 

парламента 

 

Обележен Дан толеранције 25.новембар 2021. Записник Ученичког 

парламента 

 

Трговина људима-радионица 

 

5.децембар2021. Записник Ученичког 

парламента 

 

Организована акција 

прикупљања слаткиша 

децембар 2021. Записник Ученичког 

парламента,сертифика

т 

 

Национални дан књиге „ 

Читајмо гласно“  

28.фебруар 2022. Записник Ученичког 

парламента 

 

Конкурс Црвеног крста „ Крв 

живот значи“ 

2. .март 2022. Записник Ученичког 

парламента 

 

Каријерно вођење-техничар 

хортикултуре 

9.март 2022. Записник Ученичког 

парламента 

 

Трибина „ Ниси сам“ 7.април 2022. Записник Ученичког 

парламента 

 

Европски парламент младих 21.мај 2022. Записник Ученичког 

парламента 

 

Трибина „ Научи да загрлиш, а 
не да удариш“ 

3.јун 2022. Записник Ученичког 
парламента 

 

 

Чланови Председништва Ученичког парламента у школској 2021/2022.години 

Арсић Јелена, Ђокић Коста I-1 

Дамњановић Лука, Синђић Анастасија I-2 

Ђорђевић Милош, Петровић Тамара I-3 

Вилотијевић Богдан, Младеновић Даница I-4 

Аћимовић Елена, Јосиповић Анастасија I-5 

Нешић Нина, Радоњић Стефан I-6 

Радовановић Бојан, Станојевић Анђела II-1 

Лукић Виолета, Вукомир Виктор II-2 

Бабић Анђела, Кнежевић Николина II-3 

Радовановић Марија, Теодоровић Ана II-4 

Марковић Анђела, Станимировић Јелена II-5 

Цветиновић Бранко, Цветиновић Дарко II-6 

Лазић Радован, Мирчетић Невена III-1 

Радовић Анђела, Стефановић Ања III-2 

Лацмановић Јелена, Богдановић Ивана III-3 

Марјановић Ива, Шушњаревић Анђела III-4 

Јевремовић Милица, Матић Драгана III-5 

Рашевић Марко, Гачић Огњен III-6 

Симанић Маја, Тодоровић Огњен IV-1 

Крстивојевић Огњен, Костадиновић Александра IV-2 

Симић Јована, Пантелић Анђела IV-3 

Ђаковић Немања, Ранковић Марија IV-4 

Савић Александра, Ђурђевић Теодора IV-5 

 

2.2.Слободне активности ученика 
У школској 2021/2022. години измењени услови наставе услед пандемије условили су мировање, односно 
промену облика одређених ваннаставних активности. Различите школске секције које су изузетно важан део 

школског живота и које су уопште значајне за креативно и сваковрсно друго, позитивно развијање младог 

човека, у условима епидемиолошких ограничења  реализоване су у донекле измењеном облику. 
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ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
 

 АКТИВНОСТИ 
 

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 
ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 
КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 
РЕАЛИЗОВАНИ 
ПРЕКО ПЛАНА 

-окупљање чланова 

-упознавање са планом рада 

-одређивање термина за извођење 

активности рада секције и договор о 

начину рада 

-Допуњавање плана рада 

-анализа рада у претходној години 

-разговор о Дану школе и избор 

текстова за приредбу 

6. септембар Дневник евиденције- 

зграда А 

 

/ 

 

-читање литерарних радова за Дан 
школе 

-посета градској библиотеци  

-креативне радионице 

-језичко-стилска анализа текстова 

-читање и анализа текстова 

4. октобар Дневник евиденције Читање радова 
за Дан школе 

 

-припремање за литерарне конкурсе 

-читање и анализа текстова ученика 

-креативне радионице 

-представљање нових књига по 

избору ученика 

15. новембар Дневник евиденције /  

-размена идеја, ставова, мишљења о 

одабраним делима 

-језичко и стилско обликовање 
текстова за литерарне конкурс-у 

сусрет школској слави-нове теме, 

нове идеје 

-читање и разговор о радовима 

ученика 

-посета књижевним вечерима 

6. децембар Дневник евиденције Посете 

књижевним 

вечерима 

 

-одабир пригодних ђачких радова за 

школску славу- Светог Саву и 

учешће у програму 

-одабирање радова за поетске 

конкурсе 

јануар Дневник евиденције Није 

реализовано 

 

-креативне радионице-израда 

уметничког текста 
-читање ученичких радова 

21. фебруар Дневник евиденције /  

-литерарни конкурси-одабирање 

радова 

14. март Дневник евиденције /  

-анализирани и читани радови  

чланова секције 

-сарадња са библиотеком 

11. април Дневник евиденције /  

-читани  и  анализирани најуспешнији  
радови ученика 

-посета књижевној вечери у градској 
библиотеци 
-израда паноа са одабраним радовима 
-одабирање радова за школски лист 
„Изданак“ 

16. мај 
 

 
 
23. мај 

Дневник евиденције 
 

 
 школски часопис 
Изданак 

/  

Литерарном секцијом ушколској 2021/2022. години руководила је Маријана Гоч, професор српског језика и 

књижевности. 
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НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАН

И ПРЕКО 

ПЛАНА 

Формирање секције, прављење списка 

ученика 

7.9.2021. евиденција у е- 

дневнику 

/  

Упознавање чланова секције са 

њиховим задацима и усвајање програма 

рада секције 

14.9. 2021. евиденција у е-

дневнику 

/  

Упознавање са облицима новинарског 

извештавања (вест, извештај, 

репортажа) 

21.9.2021. евиденција у е- 

дневнику 

/  

Самостално писање новинарског 

чланка ( вест, извештај, репортажа) 

30.9.2021 евиденција у е-

дневнику 

/  

Подела задужења –ученици који ће се 

бавити културним животом школе 

19.10.2021. евиденција у е- 

дневнику 

/  

Истраживачко новинарство-

најпопуларније и најтраженије књиге 

2. 11. 2021 евиденција у е-

дневнику 

/  

Врсте новинарства-радио, телевизија, 

интернет 

16.11.2021. евиденција у е- 

дневнику 

/  

Јубилеј-60 година од уручења Нобелове 
награде Иви Андрићу-писање 

новинског чланка 

9. 12. 2021. евиденција у е-
дневнику 

/  

Подела задужења за писање извештаја 

о одласку ученика школе у позориште 

14.12.2021. евиденција у е- 

дневнику 

/  

Читање и коментарисање радова 25. 1.2022. евиденција у е-

дневнику 

/  

Подела задужења и избор ученика-

новинара који ће истраживати и 

пратити учешће и успехе ученика наше 

школе на разним такмичењима 

1.2.2022. евиденција у е- 

дневнику 

/  

Интервју као новинарски жанр 22.2.2022. евиденција у е-

дневнику 

/  

Подела задужења и селекција најбољих 

текстова који ће бити упућени 

редакцији школско часописа 

1.3.2022. 

8.3.2022. 

22.3.2022. 

29.3.2022. 

евиденција у е- 

дневнику 

/  

Корекција и лектура текстова 
одабраних за слање редакцији 

школског часописа 

5 4.2022. 
12.4.2022. 

12.4.2022. 

евиденција у е-
дневнику 

/  

Анализа рада секције 3.6.2022. евиденвија у 

елект. 

дневнику. 

Школски 

часопис 

„Изданак“ 

/  

 

Новинарском секцијом у школској 2021/2022. години руководила је Ана Миљковић, професор  српског 

језика и књижевности. 
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ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА  СЕКЦИЈА 
Драмско-рецитаторска секција није могла да оствари планиране активности на уобичајени начин, посебно у 

првом полугодишту школске 2021/22. год, кроз реализацију свечаности поводом Дана школе или прославу 

Светог Саве, нити кроз различите драмске радионице. Ипак, ученици су кроз обиље занимљивог драмског и 
осталог функционалног едукативног материјала, преко гугл учионице за српски језик и књижевност, могли да 

на посредан начин остваре одређене циљеве драмско-рецитаторске секције. 

Драмско-рецитаторском секцијом у школској 2021/2022. години су руководили Мирјана Станисављевић и 
Наташа Бошковић,  професори  српског језика и књижевности. 

 

Културна и јавна делатност школе 
 

Активности Време реализације Напомена 

Дан школе 01.10.2021. 

Све активности су реализоване у складу са 
препорученим епидемиолошким мерама 

Школска слава-

св.Сава 
27.01.2022. 

Јун 2022. Школски лист „Изданак“ 

Свечана додела 
награда и диплома 

најбољим ученицима 

22.06.2022. 
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ЈЕЗИЧКА СЕКЦИЈА-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Договорене су активности за наредну 
школску годину 
Прочитани су изабрани књижевни 
одломци и песмеповодом Дана 
европских језика, извршено истраживање 
о заступљености језика. приказане 
пројекције филмова Било једном у 
Америци и Источно од раја на енглеском 
језику 

Израђени су постери који се односе на 
значај језика и речи 

септембар 
 

евиденција у 
електронском 

дневнику,  постери 

/  

Израђен је пригодан материјала на тему 
`Halloween  ̀

октобар 

 

евиденција у 
електронском 

дневнику 

Посета Сајму 

књига 

 

Прочитани су и тумачени одломци из 

Хамлета, Макбета, Краља Лира и 
Отела новембар 

 

евиденција у 
електронском 

дневнику, пано 

/ Пронађени су и 

стављени су на 
пано текстови 
поводом 
Светског дана 
толеранције 

Израђене су  новогодишње честитке као 
и пано везан за новогодишње и божићне 
празнике 

Ученици су увежбавали кратке дијалоге 
везане за обичне животне ситуације 

децембар 
 

евиденција у 
електронском 

дневнику 
 

/  

Изабране су  занимљивие језичке игре и 
вежбања на интернету јануар 

евиденција у 
електронском 

дневнику 

/  

Израђени су панои поводом St. 
Valentine`s Day 

 
фебруар 

евиденција у 
електронском 

дневнику, панои 

/  

Састављени су рецепти за омиљено јело 
уз коришћење речника 
Написани су есеји нa слободне теме  

март 
 

евиденција у 
електронском 

дневнику, рецепти 
есеји 

/  

Дискутовало се о текстовима везаним за 
енглеску традицију и обичаје 

 
       април 

 
 
 

евиденција у 
електромском 

дневнику, вајбер 
преписка 

Није посећена 
нити одржана 

језичка приредба 
због новонастале 

ситуације 

 

Пронађен је пригодан материјал на тему 
Easter( Ускрс) 

 
 
       април 
 

 
евиденција у 
електронском 

дневнику 

/ Обележен је 
Светски дан 

здравља освртом 
на здраве стилове 

живота и народну 
медицину 

Обновљени су најрепрезентативнији 
примери тежих граматичких и лексичких 
садржаја ( фразални глаголи, пасив, 
индиректни говор, кондиционалне 
реченице ) 
Слушанесупесместранихизвођача ( Tears 

in Heaven, Soldier ofFortune, Angel of 
Harlem, Show must goon, Money for 

nothing ) азатимјекоментарисанооњима 

мај 
 

евиденција у 
електронском 

дневнику 

/  

Извршена је евалуација садржаја 
обрађиваних током године, дискутовано 
је,  коментарисано, изношени су  
предлози, 

јун 
евиденција у 
електронском 

дневнику 

/  

 
Језичком секцијом у школској 2021/2022.години руководила је Марија Младеновић, професор енглеског 
језика. 
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ПРЕВОДИЛАЧКА СЕКЦИЈА-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

- Договорене су активности за 

наредну школску годину 

- Извршен је одабир књижевних 

одломака за превођење 

- Извршена је расподела одломака 

за превођење 

септембар евиденција у 

електронском 

дневнику 

/  

- упражњавано је онлајн превођење 

 

 

октобар евиденција у 

електронском 

дневнику 

одлазак на сајам 

књига и набавка 

речника, 

граматика и 

литературе због 

тренутне 
епидемиолошке 

ситуације 

 

- рађени су преводи поезије 

енглеских и америчких песника 

- извршена је компаративна 

анализа превода поезије 

    новембар евиденција у 

електронском 

дневнику 

/  

- ученици су сами бирали 

активности 

- извршена је компарација 

колоквијалних израза 

  децембар евиденција у 

електронском 

дневнику 

/  

- извршена је компаративна 

анализа превода одабраних 

одломака из дела енглеских  

романописаца 

 јануар Евиденција у 

електронском 

дневнику пано 

/  

- извршен је одабир и превођење 
стручних текстова 

- извршено је упоређивање превода 

идиома 

фебруар евидeнција у 
електронском 

дневнику 

/  

- извршена је анализа грешака у 

преводима 

- радило се на преводима 

новинских чланака, форми и 

структура 

март евиденција у 

електронском 

дневнику 

/  

- радило се на превођењу есеја 

- увежбавана су правила службене 

кореспонденције 

април евиденција у 

електронском 

дневнику 

/  

- обрађиване су скраћенице у 

енглеском језику 

 мај евиденција у 

електронском 

дневнику 

/  

- презензтовани су најбољи 

преводи 

     јун евиденција у 

електронском 
дневнику 

/  

 
Преводилачком секцијом у школској 2021/2022.години руководила је Слободанка Васиљевић, професор 
енглеског језика. 
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БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-Формирана је секција инаправљен 
списак ученика 
-Чланове секције  упознати са 
њиховим задацима и усвајен је 
програма рада секције 
-Чланове секције су упознати са са 
књижним и некњижним фондом 
-обележенЕвропски дан језика 

 
1. септембар 2021. 
10.септембар 2021. 
25.септембар 2021. 

Дневник рада секције   

- израђен план деловања у условима 
пандемије корона вируса 
-Чланови су упознати са физичком 
обрадом књижне грађе и 
библиотечким стручним пословима 
-урађени прикази романа и њихова 
промоција  

1. октобар 2021. 
15.октобар 2021. 
29.октобар2021. 

Дневник рада секције, 
фотографије, 
 

  

-Ажурирани су евиденциони картони 

свих чланова у књижној грађи 
библиотеке. 
-успостављена сарадња са матичном 
библиотеком Љубомир Ненадовић 

8. новембар  2021 

26.новембар  2021 

Дневник рада секције, 

огласна табла 
 

  

-Проверавано је враћање књига упрвом 
полугодишту. 
-Извршена је провера враћеног фонда 

ученика свих разреда 

3.децембар  2022. 
9 децембар  2022. 

 

 Дневник рада секције, 
огласна табла    

  

-Уређен  школски пано коришћењем 
фотографија из архиве 

27. јануар   2022. Дневник рада секције , 

огласна табла 
  

- Припремани су чланци за школски 
лист Изданак 

- Вршен је одабир и набавка књига 

- Обележен  међународни  дана 
матерњег језика 

1. фебруар  2022. 
17. фебруар  2022. 

Дневник рада секције, 
фотографије,инстагра 

  

- Спроведена анкета о набавци књига  
- Сређени  су евиденциони картони  
- Израђени ликовних радови тему 
читања 

4.  март  2022. 
17.март  2022. 
22.март   2022. 

Дневник рада секције, 
огласна табла 
 

  

- Анализиран је рад чланова секције и 

њихов допринос раду библиотеке и 
промоцији читања на друштвеним 
мрежама 
-урађена евиденција и увођење књига 
поклон збирке Миће Орловића 
-издвојене најлепше мисли о књигама 

1.април   2022. 

15.април 2022. 
29.април  2022. 

 

Дневник рада секције 

 
  

-Одабране су и набављене књиге за 
награде ученицима 

-Прављени су спискови дужника и 
извршена контрола враћања књига 
ученика завршних разреда 

12. мај  2022. 
26.мај   2022. 

 

Дневник рада секције 
 

  

-Извршена је контрола враћања књига 
ученика IV разреда 
-Анализирана је  реализација програма 
рада секције и изношене су идеје и 

предлози за следећу школску годину 

9.јун 2022. 
10.јун 2022. 

 

Дневник рада секције   

 

Библиотечком секцијом у школској 2021/2022.години руководила је Весна Марковић,проф.француског 

и латинског језика. 
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ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-Формирање секције, план рада 

и 

    предлози ученика; 

-Учешће у активностима 

поводом Дана  школе 

 

10./24.септембар 

2021. године 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику одељења 

I-3 и II-3 

/  

 

-Активности  ученика у виду 

семинарских     радова и 

презентација ( с обзиром на 

изво-    ђење наставе на 

даљину) 

 

8./15.октобар               

2021.године 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 

/ 

 

-Обележавање Дана примирја у 

Првомсветском рату; 

(семинарски радови и 
презентације) 

 

 

5./11.новембар 
2021.године 

 

Евиденција у 

електронском 
дневнику 

/ Изложба радова 

чланова секције 

поводом  Дана 
примирја-

11.новембра 

-Краљевина Југославија- 

цртање каратаса поделом 

земље; израда 

паноа(изложених у учионици 

одељења I-3) 

10.децембар 

2021.године 

 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 

/ 

 

-Свети Сава- лик и дело, значај 

за српскинарод и цркву; 

-Присуство ученика 

обележавању школске славе  

28.јануар 

2022. године 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

/ Израда паноа 

српских  

владара 

Немањића 

-СРЕТЕЊЕ- Дан државности 

Србије 

-Сретењски устав из 1835. 
године 

 

18.фебруар 

2022.године 

 

Дневник рада 

секција 

 

/ 

 

 

 

 -Обележавање погрома Срба 

на Косову и Метохији 2004. у 

оквиру републичког програма 

обележавања; 

-Годишњица НАТО агресије на 

СРЈ 1999. (семинарски радови 

ученика) 

 

 

18./24.март            

2022.год. 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику; 

 

 

 

/ 

Учешће ученика 

у обележавању 

Дана жена, са 

члановима 

биолошке 

секције 

Обележавање 

НАТО 

бомбардовање 

1999.године 

-Обележавање 22. априла – 

Дан сећањана жртве геноцида 

и страдања Срба у  НДХ 
-Обележвање 23. априла 1815. 

године- данподизања Другог 

српског устанка 

 

1./8./24. април 

2022.године 
 

 

Евиденција у 

електронском 
дневнику 

 

 

/ 

Обележавање 

12.априла-Дан 

сећања 
на пробој 

сремског 

фронта; 

-Обележавање Дана победе над 

фашизмом 

(семинарски радови ученика); 

-Посета свечаности поводом 

обележавања    страдања 

мајора Миленка Павловића; 

-Ноћ музеја- изложбе у 

Народном музеју 

4./14./20.мај 

јун 2022. 

године 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 

 

/ 

 

 
Историјскомсекцијом у школској 2021/2022.години руководила је Оливера Панић, професор историје.   
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АГРАРНО-ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-Формирана је секција 

инаправљен списак ученика 

-Чланови секције су упознати 

са њиховим задацима и усвојен 

је програма рада секције 

- Укључени предлози ученика 

у програм рада 

 

септембар/ октобар Дневник рада 

секције 

/  

 

- Договорена  израда пројекта 

(Вулкани) 

- Разматрана методологија 
израде пројекта 

- Успостављене теоријске 

основе 

новембар Дневник рада 

секције, 

записник стручног 
већа 

 

/ 

 

- Ученици се бавили 

истраживачким  радом 

- Прикупљене информације, 

текстови и слике о: 

Географском распореду 

вулканских овбласти на 

Земљи; Значајним вулканским 

ерупцијама на Земљи; 

Највишим вулканским купама 
на Земљи; Вулканима у 

Србији; Јубиларној 2015. 

години од страховите 

експлозије планине Тамбор у 

Азији источно од Хималаја.    

децембар/ 

јануар 

Дневник рада 

секције, записник 

стручног већа 

 

/  

- Подељена су задужења 

- Ученици су приступили 

писању пројекта 

- Чланови секције су дали своје 

коментаре и заузели лични 

став о овој актуелној 

проблематици 

фебруар Дневник рада 

секције 

 

 

/ 

 

- Ученици су израђивали 

пројекат 
- Чланови аграрно-географске 

секције су презентовали  своје 

истраживачке активности 

март Дневник рада 

секције 
пано 

 

 

/  

-Млади географи су се 

укључили и у акцију “Да 

Ваљево  продише“.  

Резултирало је израдом паноа. 

април/ 

мај 

Дневник рада 

секције 

 

 

/ 

 

 

 

- Анализиран  је рад секције 

- Дати су предлози за идућу 

годину 

- Похваљени су сви чланови 

секције за активност 

јун Дневник рада 

секције 

 

 

/ 

 

 

Аграрно-географском секцијом у школској 2021/2022.години руководила је Виолета Петронијевић, професор 

географије. 
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БИОЛОШКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

1.Формирање секције 

2.Доношење плана рада 

3.Пројекат “Јесење лишће и 
пигменти“ 

септембар Дневник рада 

секције 

/  

 

1.Теренски рад – учешће у 

манифестацији „Дани гљива“ 

2.Учествовање у одржавању 

парцела ботаничке баште у 

школи 

октобар Дневник рада 

секције 

 

/ 

 

1.Учествовање у одржавању 

парцела Ботаничке баште у 

школи 

2.Адитиви у прехрамбеним 

производима 

3.Обележавање светског дана 

борбе против дијабетеса 

новембар Дневник рада 

секције 

/  

1.Ретке и угрожене животињске 
врсте Србије 

2.Обележавање светског дана 

борбе против СИДЕ 

децембар Дневник рада 
секције 

 
/ 

 

 1.Учествовање у одржавању 

парцела ботаничке баште у 

школи 

2,Обележавање Светског дана 

вода 

март Дневник рада 

секције 

/  

1.Уређење школског дворишта 

2.Природно бојење јаја 

3.Обележавање Дана планете 

април Дневник рада 

секције 

 

 

/ 

 

 

 

1.Ретке и угрожене биљне врсте 

Србије 

2.Теренски рад- проучавање 

флоре Ваљева – паркПећина 
3.Теренски рад – проучавање 

флоре Ваљева – река Градац 

4. Учествовање у одржавању 

парцела ботаничке баште у 

школи 

мај Дневник рада 

секције 

 

 

/ 

 

1.Учешће у манифестацији 

„Лековитим стазама ваљевских 

планина“ 

2.Обележавање Светског дана 

заштите животне средине 

јун Дневник рада 

секције 

 

 

/ 

 

 
Биолошком секцијом у школској 2021/2022.години је руководилаЈасмина Вујовић, професор биологије.   
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ФОТО  СЕКЦИЈА 
Фотосекција је током школске године 2021 /22. годинеје прилагођавала свој рад околностима током 

пандемије корона вируса.  У раду са члановима фото секције комбинован јенепосредан начин рада  и рад на 
даљину посредством одговарајућих комуникационо - информационих платформи. 

Активно учешће у раду скције узело једесет ученика, а неколико ученика је  повремено 

учествовало.Најинтензивнији рад секције био је почетком школске године,зато што су нам спољашње 

околности у то време биле најпогодније.  
На часовима фотосекције афирмисано је уметничко стваралаштво у области фотографије, а чланови  

фотосекције учили су да стварају изузетне, несвакидашње фотографије. Да би дошли до квалитетнијег знања 

комбинована су теоријска знања и практичне вештине. Пажња је посвећена и значају фотографије за процес 
учења и општеобразовних и  стручних предмета. 

За учење, рад и комуникацију коришћени су мобилни телефони,  дигитални фотоапарати и 

рачунарска техника, а за стицање теоријских знања, каталози са разних изложби, видео галерије са интернета,  
фотографски часописи, видео-мултимедијални садржаји и посете најзначајнијих фотографских сајтова на 

интернету. Ученици су учествовали уфотографисању догађаја из живота школе.Реализована је и изузетна 

сарадња са Фото клубом Ваљево. 

Фото секцијом у школској 2021/2022. години је руководио Благоје Динчић,  професор  физике. 

 

 
ПОСЛАСТИЧАРСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

1.Састанак са члановима 

секције  и усвајање  плана рада 

2. Упознавање са сировинама и 

подела рецептура 

септембар Дневник рада 

секције 

/  

 

1.Производња колача од прхког 

теста 

2.Производња еклера 
3.Презентација производа 

 

октобар 

Дневник рада 

секције 

 

/ 

 

1.Производња мафина 

2.Презентација производа 

 

новембар 

Дневник рада 

секције 

/  

1.Производња крем - пите 

2.Презентација производа 

децембар Дневник рада 

секције 

 

/ 

 

1.Производи од меденог  теста 

2.Производња сладоледа 

3. Online презентација 

производа 

 

април 

Дневник рада 

секције 

/  

1.Размена рецепата 

2.Припрема фотографија за 

часопис  

 

мај 

Дневник рада 

секције 

 

 

/ 

 

 

 

1.Сумирање резултата рада 

секције 

јун Дневник рада 

секције 

 

 

/ 

 

 

Посластичарском секцијом у школској 2021/2022.години су руководилеРада Марковић и Јадранка П. 

Гајић,професори групе предмета прехрамбене струке. 
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ПРЕДУЗЕТНИЧКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

 Формирана секцијаи усвојен 

план рада; Усвојени основни 

појмови о предузетништву; 

 Усвојена  знања о особинама 

и мотивима предузетника 

 

 

Септембар 2021. 

 

 

Електронски дневник 

/  

 Дати примери за најбоље 

предузетничке идеје из 

окружења; Сагледане 

могућности реализације 

предузетничких идеја у 

нашем окружењу 

 

Октобар 2021. 

 

Електронски дневник 

 

/ 
 

 Ученици су упознати са 

могућим савременим 
начинима финансирања, и 

значајем 

мултидисциплинарног 

образовања у 

предузетништву 

Октобар 2021. Електронски дневник /  

 Ученици су упознати  са 

документацијом за 

регистровање предузећа. 

 Ученици су и практично 

попуњавали  потребна 

документа; Ученици су 

присуствовали школи 
предузетништва. 

 

 

Новембар 2021. 

 

 

Електронски дневник 

 

/ 
 

 Ученици су упознати са 

методама за истраживање 

тржишта.Ученицима је 

демонстрирана методологија 

за израчунавање отплате 

зајма при једнаким 

ануитетима. 

 

 

Децембар 2021. 

 

 

 

Електронски дневник 

/  

 Ученици су упознати са 

могућностима развијања 

предузетничке идеје у 

непрофитном сектору. 

 Ученици су упознати са 
значајем  пословног бонтона. 

 

 

Фебруар 2022. 

 

 

Електронски дневник 

/  

 Ученици су упознати са 

могућим изворима 

финансирања; Ученици 

упознати са значајем 

маркетинга за успех у 

пословању предузећа, као и 

могућим облицима 

промоције. 

 

 

Март 2022. 

 

 

Електронски дневник 

 

/ 

Школа  

предузетништва 

на универзитету 

Сингидунум 
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 Успстављена је сарадње са 

другим школама; Ученици су 

присуствовали школи 

предузетништва ипосетили 

занимљиве   изложбе и 

сајмове (Спрег ) на 

територији нашег града 

 

 

Април 2022. 

 

 

Електронски дневник 

/  

 Посета најуспешнијим 

предузећима и успостављање 

контакта са најуспешнијим 

предузетницима  

 

 

Мај 2022. 

 

 

Електронски дневник 

 

/ 
 

 
Предузетничкомсекцијом у школској 2021/2022.години руководио је Бранко Вићентијевић,професор 

предузетништва и групе агроекономских предмета.   
 
ВЕТЕРИНАРСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 
Формиран и усвојен План рада секције и 
извршена подела активности унутар 
секције 

06.09.2021. Ес Дневник   

Извршена набавка потребног материјала и  
литературе за рад 

20.09.2021. 
 

Ес Дневник Припреме у оквиру 
прославе  Дана 
школе 

 

Обрађене теме - Законски прописи у 
ветеринарској пракси – праћење измена и 
допуна Законских прописа и њихова 
примена у ветеринарској пракси 
  - Закон о добробити животиња 
„Службени гласник РС“ бр.41/2009 - 
Програм мера у ветерини - праћење 

активности на територији Србије са 
акцентом на Колубарски регион 
(вакцинација, туберкулинизација) -  израда 
и презентација радова 

15.11.2021. Ес Дневник   

Обрађена тема Кинологија и 
дехелминтизација – директна заштита 
животиња, индиректна заштита људи од 
паразитских болести 

29.11.2021. Ес Дневник Одлазак на изложбу 
паса 

 

Обрађена значајна тема у ветеринарској 
медицини - Превентива  – услов добре 
ветеринарске праксе  

10.12.2021. 
13.12.2021. 

Ес Дневник   

Обрађена тема по избору чланова секције – 
панзоотије, израда и презентација радова 

24.12.2021. Ес Дневник   

Обрађена тема у ветеринарској медицини - 

Трихиноскопски преглед, израда и 
презентација радова 

27.12.2021. Ес Дневник   

 

Обрађена тема – „Шта је ново у 
ветерини?“израда и презентација радова 

24.01.2022. 
25.01.2022. 

Ес Дневник   

 
Пратили тему – Утицај климатских 
промена на животиње 

04.02.2022. 
07.02.2022. 

Ес Дневник   

Пратили занимљивости из области 
ветерине под називом  „Да ли сте знали...?“ 
, израда и презентација радова 

21.02.2022. 
 

Ес Дневник   

 

 
Упознати са проучавањем  орнитологије, 
израда и презентација радова 

09.03.2022. Ес Дневник   

Упознати са проучавањем фелинологијe, 
израда  и презентација радова 

04.03.2022. 
09.03.2022. 

Ес Дневник   

Проучаване и анализиране примене 
генетског инжењеринга у ветерини 

19.04.2022. Ес Дневник   

Обрађена тема-  Биолошки рат, израда и 
презентација радова 

18.04.2022. 
28.04.2022. 

Ес Дневник   

Обрађена значајна тема ГМО, израда и 
презентација радова 

29.04.2022. Ес Дневник   
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Обрађена тема по избору чланова секције – 

Мајмунске богиње 

13.05.2022. Ес Дневник   

Упознати са проучавањем хипологије, 
израда  и презентација радова 

17.05.2022 Ес Дневник   

Анализиран рада секције на крају школске 
године  

27.05.2022. Ес Дневник   

 
Чланова секције предложили измени и 
допуне активности за наредну школску 
годину 

30.05.2022. Ес Дневник   

 

 

Ветеринарском секцијом у школској 2021/2022.години руководила јеСветлана Радовановић, професор групе 

предмета ветеринарске струке.   
 

 

 
 

 

 
 

ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

1. Основни одбојкашки 

ставови 

септембар дневник евиден. /  

2. Падови и партерна 

гимнастика 

септембар дневник евиден. /  

3. Одбијање лопте “прстима” септембар дневник евиден. /  

4. Одбијање лопте “чекић” септембар дневник евиден. /  

5. Увежбавање пријема и 

додавања лопте 

септембар дневник евиден. /  

6. Позиције и улоге играча у 

игри 

септембар дневник евиден. /  

7. Позиције и улоге играча у 

одбрани 

септембар дневник евиден. /  

8. Позиције и улоге играча у 

нападу 

септембар дневник евиден. /  

9. Системи игре у одбрани септембар дневник евиден. /  

10. Одбрана луком напред септембар дневник евиден. /  

11. Одбрана луком назад септембар дневник евиден. /  

12. Систем у игри 6:0 септембар дневник евиден. /  

13. Систем у игри 5:1 са 

либером 

октобар дневник евиден. /  

14. Кондициона припрема октобар дневник евиден. /  

15. Кондициона припрема октобар дневник евиден. /  

16. Акробатика и партерна 

гимнастика 

октобар дневник евиден. /  

17. Акробатика  партерна 

гимнастика 

октобар дневник евиден. /  

18. Игра са суђењем октобар дневник евиден. /  

19. Игра са суђењем октобар дневник евиден. /  

20. Игра са суђењем октобар дневник евиден. /  

21. Игра са суђењем новембар дневник евиден. /  

22. Игра са суђењем нобембар дневник евиден. /  

23. Игра са суђењем новембар дневник евиден. /  

 
Одбојкашкомсекцијом у школској 2021/2022.години руководио јеПредраг Бранковић, професор физичког 

васпитања. 

 
РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
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АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

1. Хватање и  додавање 

лопте 

новембар дневник евиден. /  

2.Додавање лопте-кратки 

замах 

новембар дневник евиден. /  

3.Додавање лопте-дуги 

замах 

новембар дневник евиден. /  

4.Једнострука финта у јачу 

страну 

новембар дневник евиден. /  

5.Двострука финта у јачу 

страну 

новембар дневник евиден. /  

6.Једнострука финта у 

слабију страну 

новембар дневник евиден. /  

7.Двострука финта у јачу 

страну 

новембар дневник евиден. /  

8.Вођење лопте новембар дневник евиден. /  

9. Скок шут у вис новембар дневник евиден. /  

10.Скок шут удаљ новембар дневник евиден. /  

11.Чеони шут новембар дневник евиден. /  

12.Шут са крила новембар дневник евиден. /  

13.Систем игре у одбрани  

6:0 

децембар дневник евиден. /  

14.Систем игре у одбрани  

5:1 

децембар дневник евиден. /  

15.Систем игре у одбрани  
3:2:1 

децембар дневник евиден. /  

16. Системи игре у нападу децембар дневник евиден. /  

17. Системи игре у нападу децембар дневник евиден. /  

18.Кондициона припрема децембар дневник евиден. /  

19. Кондициона припрема децембар дневник евиден. /  

20. Игра са суђењем децембар дневник евиден. /  

21. Игра са суђењем децембар дневник евиден. /  

22. Игра са суђењем децембар дневник евиден. /  

23. Игра са суђењем децембар дневник евиден. /  

24. Игра са суђењем децембар дневник евиден. /  

25. Игра са суђењем јануар дневник евиден. /  

26. Игра са суђењем јануар дневник евиден. /  

27. Игра са суђењем фебруар дневник евиден. /  

28. Игра са суђењем фебруар дневник евиден. /  

29. Игра са суђењем март дневник евиден. /  

30. Игра са суђењем март дневник евиден. /  

31. Игра са суђењем март дневник евиден. /  

32. Игра са суђењем март дневник евиден. /  

33. Игра са суђењем март дневник евиден. /  

34. Игра са суђењем март дневник евиден. /  

35. Игра са суђењем март дневник евиден. /  

 
Рукометномсекцијом у школској 2021/2022.години руководио јеПредраг Бранковић, професор физичког 

васпитања. 
 

ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Игра на два гола 4+1 септембар Дневник рада /  

Техника вођење,додавање 

из места и кретања,дупли 

пас 

септембар Дневник рада /  
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Техника вођења и 

додавања, увежбавање 

септембар Дневник рада /  

Техника вођења и 

додавања, увежбавање 

септембар Дневник рада /  

Техника 

жонглирање,пријем лопте 

са земље и ваздуха-игра 

септембар Дневник рада /  

Тактика, игра на прву 

лопту, игра на другу лопту 

октобар Дневник рада /  

Тактика, игра 3 на 3 на 

један додир –игра са 

играчем више-мање 

октобар Дневик рада /  

Тактика 4+1 на три додира октобар Дневник рада /  

Тактика 4+1 на три додира октобар Дневник рада /  

Кондициони тренинг, 

вежбе снаге и 

издржљивости 

октобар Дневник рада /  

Тактика, игра из 

прекида,индиректан и 

слободан ударац 

октобар Дневник рада /  

Тренинг-утакмица октобар Дневник рада /  

Извођење пенала новембар Дневник рада /  

Кондициони тренинг новембар Дневник рада /  

Тренинг-утакмица новембар Дневник рада /  

Техника, сви елементи-

увежбавање 

новембар Дневник рада /  

Игра на два гола новембар Дневник рада /  

Општинско такмичење 18.02.2022. Дневник рада /  

 

Фудбалскомсекцијом у школској 2021/2022.години руководио јеСаша Атанасковић, професор физичког 
васпитања. 

 
СТОНОТЕНИСЕРСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Игра сингл септембар Дневник рада /  

Техника држања 

рекета,игра 

септембар Дневник рада /  

Техника форхенд ударац септембар Дневник рада /  

Техника форхенд ударац-

уцежбавање 

септембар Дневник рада /  

Техника форхенд ударац-

уцежбавање 

септембар Дневник рада /  

Техника форхенд ударац-

уцежбавање 

септембар Дневник рада /  

Техника бекхенд ударац септембар Дневник рада /  

Техника бекхенд ударац-

увежбавање 

септембар Дневик рада /  

Техника бекхенд ударац-

увежбавање 

окторбар Дневник рада /  

Техника бекхенд ударац-

увежбавање 

окторбар Дневник рада /  

Техника ударца 

наизменично 

октобар Дневник рада /  

Техника ударца 

наизменично 

октобар Дневник рада /  

Игра, увежбавање октобар Дневник рада /  

Техника сервис октобар Дневник рада /  

Техника сервис-

увежбавање 

октобар Дневник рада /  

Игра у паровима октобар Дневник рада /  
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Игра у паровима-

увежбавање 

новембар Дневник рада /  

Игра сингл новембар Дневник рада /  

Општинско и окружно 

такмичење 

6.11.2021. Дневник рада /  

 

Стонотенисерском секцијом у школској 2021/2022.години руководио јеСаша Атанасковић, професор 
физичког васпитања. 
 

 

 

КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА  

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Окупљање 

заинтересованих ученика 

и договор око рада секције 

новембар Дневник евиден. 

/  

Обучавање вођења, 

додавања и хватања лопте 
новембар Дневник евиден. 

/  

Обучавање двокорака, 

понављање додавања и 

хватања 

новембар Дневник евиден. 

/  

Обучавање двокорака са 

дуплим пасом, игра 2:0, 

3:0 

децембар Дневник евиден. 

/  

Игра 1:1, принципи 

одбране „човек на човека“ 
децембар Дневник евиден. 

/  

Игра 2:1, 3:2 јануар Дневник евиден. /  

Обука скок шута, 
увежбавање дриблинга 

(предња, средња, задња) 

фебруар Дневник евиден. 
/  

Контранапади 2:0, 3:0 фебруар Дневник евиден. /  

Двокорак-скок 

шут,шутирање слободних 

бацања 

март Дневник евиден. 

/  

Шутирање са разних 

позиција 
март Дневник евиден. 

/  

Игра 4:4, 5:5 март Дневник евиден. /  

Зонска одбрана 2-3 март Дневник евиден. /  

Обука напада на зону 2-3 април Дневник евиден. /  

Игра 5:5 уз увежбавање 

зонске одбране 
април Дневник евиден. 

/  

Шутирање са разних 

позиција, игра на два коша 
април Дневник евиден. 

/  

Игра на два коша уз 

суђење 
март Дневник евиден. 

/  

Игра на два коша уз 

суђење 
март Дневник евиден. 

/  

Игра на два коша уз 

суђење 
март Дневник евиден. 

/  

Игра на два коша уз 

суђење 
март Дневник евиден. 

/  

Градско такмичење за 

дечаке и девојчице, хала 

Студент 

05.03.2022. 

Дневник евиден., 

извештаји, 

фотографије 

/  

 
Кошаркашком секцијом у школској 2021/2022.години руководила јеЉиљана Игњатовић, професор физичког 

васпитања. 

 

 



 

81 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ДОМУ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Чланови секцијасу за рад користили, у првом реду, објекте Дома и Школе. 

Секције су се одржавале према распореду рада васпитача (у периоду од 20 до 22 часа, од понедељка до четвртка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованимактивностима у школској 2021/2022.години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Одржана је аудиција за пријем нових 
чланова 

 
  

/ / 

Конституисана је секција и утврђен је 
плана рада секције 

 
Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

  
Утврђени су чиниоци усменог 
изражавања ( казивања и 
интерпретације): правилна артикулација 
гласова и речи (вежбе уз читање 

припремљених текстова); мисаоно-
емотивна ангажованост. 

23.11.2021. 
30.11.2021. 

 

  
/ / 

Одржане су прве читалачке пробе 
секције.  

 
 

/ / 

Вежбе дикције,интонације,емоције у 
интерпретацији изабраног текста. 

06.12.2021. 
08.12.2021. 
14.12.2021. 
16.12.2021. 
21.12.2021. 
23.12.2021. 

28.12.2021. 
29.12.2021. 

 
 

 
/ / 

Утврђени су чиниоци усменог 
изражавања- средства интонације: 
јачина, висина, боја гласа; логички 
акценат и цезура.  

 

/ / 

Анализиран је текст и дикцијске вежбе. Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Научено је шта је  појам драма, драмске 
врсте, монолог и дијалог.  

 / / 

Креиран је садржај лика кроз монолог, 
откривен је сценски задатак и основне 
радње кроз дијалог. 

/ / 

Изабран је садржај рада и читалачке 
пробе. 

/ / 

Реализована су редовне пробе секције 25.01.2022. 
22.02.2022. 
23.02.2022. 
24.02.2022. 

 
Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 
 Одржано је прво секцијско 
представљање 
 а)Организован је одлазак у позориште 

/ / 

СЛОБОДНА АКТИВНОСТ-СЕКЦИЈА НАСТАВНИК ЗАДУЖЕН  ЗА РАД СЕКЦИЈЕ 

Драмска  секција Светлана Биговић 

Плесна секција Светлана Биговић 

Уметничка радионица Катарина Марковић 

Стрељаштво Јелена Илић/Ивана Шарчевић 

Фудбалска секција Огњен Јовановић 
Шаховска секција Огњен Јовановић  
Одбојкашка секција Небојша Милојковић 

Стони тенис Небојша Милојковић 
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 Формирана је драмска група у пракси-

упознавање са свим етапама припреме 
позоришне представе. 

28.02.2022. / / 

 

Одржано је литерарно-рецитаторско 
вече ( у друштву  члановова лит.нов. 
секције) 

 
01.03.2022. 
02.03.2022. 
03.03.2022. 
16.03.2022. 
17.03.2022. 
23.03.2022. 
24.03.2022. 

28.03.2022. 
29.03.2022. 
30.03.2022. 
31.03.2022. 

 / / 

Организоване су вежбе у читању 
текстова које супредстављале 
особености различитих говорних 
подручја (дијалекти, 

акцентуација).Ученици су слушали 
радио- драму. 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

   

Извршен је одабир драмских и лирских 
текстова за учешће на такмичењима. 

 
./ / 

Анализирани су текстови.   /. / 
Организоване су  читалачке пробе и 
извршена је подела улога.. 

/ / 

Ученици су за сценско извођење 
адаптирали део драмског текста „Макар 
за један загрљај“ у режији глумице 
Ангелине Лукић.  
а)  Утврђено је (Шта је драма? Шта су 
елементи добре  драмске приче?) 
б) Формирана је сценска радња као 

темељ позоришне уметности ( Како се 
драмски текст претвара у радњу?  
Односи и сукоби као окосница сваке 
позоришне представе) 
 Одржане су читалачке пробе 

01.04.2022. 
02.04.2022. 
04.04.2022. 
05.04.2022. 

 

   

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

/ / 
Одржане су редовне пробе секције 
Утврђено је шта је емоција и 
имагинација у интерпретирању   поезије 

06.04.2022. 
 

07.04.2022. 
 
 
 
 

 
 
 

08.04.2022. 

   
 / / 
   

Утврђено је  шта је инструмент сваког 
глумца?(Људско 
тело,глас,мимика,емоција,имагинација;к
онцетрација,поистовећивање) 

/ / 
Дневник васпитног  

рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

 

Организоване су завршне припреме у  
центру за културу „Ваљево“ 

/ / 

Одржане суредовне пробе секције / / 

Ученици су учествовали на  такмичењу 
домова ученика (регионална домијада у 
Чачку). 

 
09.04.2022. 

 
 
 
 

04.05.2022. 
10.05.2022. 
11.05.2022. 

12.05.2022. 
 

 
 

13.05.-15.05.2022 

 
/ / 

Ученици су извели део  адаптираног 
драмског текста „Макар за један 
загрљај“ у режији глумице Ангелине 
Лукић,а у форми поетски приказ 

представили су се стиховима песника 
Андреја Јелића Мариокова„Како се кува 
српски пасуљ“. 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 

о дневном дежурству 

/ / 

Завршно секцијско представљање: 
извођење              
позоришног комадана републичкој 
домијади у Београду. 

 / / 
Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

  

 Извршена је анализа учешћа на 
регионалном и републичком такмичењу. 

23.05.2022. 

 / 
 

/ 

 Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

Организована је припрема за завршно 
секцијско представљање 

25.05.2022. 
26.05.2022. 

 

 
/ / 

Организована је реприза културно- 
уметничког стваралаштва у Центру за 
културу“ Ваљево“за ученике и 

професоре наше школе. 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Извршена је анализа рада секција у 
школској 2021/2022.год. 01.06.2022. 
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Утврђен је однос планираног и 

реализованог. 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

 
Драмском секцијом у школској 2021/2022.годинируководилајеСветлана Биговић, васпитач. 

 
ПЛЕСНА  СЕКЦИЈА  

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Формирана је секција 

01.12.2021. 
08.12.2021. 
15.12.2021. 

22.12.2021. 
29.12.2021. 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Извршен је упис нових чланова Дневник васпитног рада / / 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / Извршено је испитивање 
могућности и склоности чланова 
секције Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / Усвојен је план и програм рада 
секције 

Увежбавано је исправно ходање 

02.02.2022. 
09.02.2022. 
23.02.2022. 

 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Ученицима је демонстрирано 
неговање покрета и правилног 
држања тела 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 
 
 

/ / 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / Увежбаван је ритам – корак по 
ритму 

Увежбавано  је кретање ногу и 
тела по ритму 
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Извршено је повезивање песме и 

плесa 

02.03.2022. 
09.03.2022. 
16.03.2022. 
18.03.2022. 

 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

 Увежбавани су  стари плесови 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / Ученици су увежбавали кораке 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбавана је кореографија за 
модеран плес под називим 

“Бехуте“ 
 
         22.03.2022. 

23.03.2022. 
24.03.2022. 
29.03.2022. 

 
30.03.2022. 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Повезивање кореографије – 
формирање целине плеса 
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбавање корака - ритам и 
корак по ритму 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Утврђиване су технике модерног 
плеса 
Организованоје припремање 
ученика за регионалну  Домијаду  

         31.03.2022. 
05.04.2022. 
06.04.2022. 
07.04.2022. 

 
 

 
         28.04.2022. 
 
         05.05.2022. 
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

 
 
 
Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 
Организовано је увежбавање 
корака 

Организованојеувежбавање 
ритмике 
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Извршено је припремање 

кореографије за Домијаду 

Организоване су припреме 
ученика за републичку Домијаду  

10.05.2022. 
 

 
01.06.2022. 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ 
 

/ 
 

Извршена је анализа рада 
секција у школској 
2021/2022.год. 
Утврђен је однос планираног и 
реализованог. 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ 
 

/ 
 

 

Плесном секцијом у школској 2021/2022.годинируководилајеСветлана Биговић, васпитач. 

 
УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА 

Извештај о реализованимактивностима у школској 2021/2022.години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-Формирана је секција 
-Презентован је рад секције у 
протеклој школској години 

-Уписани су чланови 
-Испитане су могућности и 
склоности чланова секције за 
креативан рад     Обезбеђени 
су потребни реквизити и 
материјал за рад  
-Усвојен је план рада секције 

8.12.2021.  
 

Дневник васпитног рада 

 

 
Израда плаката 

поводом 

манифестације 
 „Дани гљива“ 

 
 
 

 
/ 
 

-Декорација домских 

просторија поводом 
новогодишњих празника 
-Израда новогодишњих 
аранжмана, накита и украса и 
постављање у просторијама 
дома 

15.12.2021 

16.12.2021. 
20.12.2021. 
21.12.2021. 
29.12.2021. 
 

Дневник васпитног рада, 

фотографије 
 

 

 
 
 
/ 

                    / 

Техника декупаж (салветна 
техника) 
Наношење акрилне боје 
Одабир салвета, лепљење 
мотива са салвета 
Лакирање предмета 
Сваки члан секције је 

техником декупаж декорисао 
свој омиљени предмет 

27.01.2022 
02.02.2022. 
10.02.2022. 
23.02.2022. 
23.03.2022. 
 

Дневник васпитног рада, 
фотографије 

 
 

Докорација дома 
поводом 
 „Дана 

заљубљених“ 

 
 
                 / 

Договор око предстојеће 
Домијаде 
Избор и поставка експоната за 
изложбу 
- ( таписерије у раму – 

категорија  рукотворине) 
-Дорада макете- етно 
домаћинство 

 
23.03.2022. 
28.03.2022. 
29.03.2022. 
 

06.04.2022. 
 

Дневник васпитног рада, 
фотографије 

 

 
/ 

 
- Сликање по 
белим мајцама 
различитих мотива 
( категорија 

примењена 
уметност) 
 

-Регионална Домијада у Чачку 
- Анализа Регионалне домијаде 
и постигнутих резултата  

09.04.2022. 
11.04.2022. 

Дневник васпитног рада, 
фотографије 

 
/ 

 
/ 

-Развијање свести ученика о 

значају рециклаже,израдом  
Васкршњих корпи.  Шарање 
јаја,поставка декоративних 
корпи у домским просторијама  
поводом васкршњих празника. 

11.04.2022. 

19.04.2022. 

Дневник васпитног рада, 

фотографије 

 

 
/ 
 

 

              / 

 Израда и поставка паноа на 
тему 
“ Лековито биље“ 

Поставка експоната у 
просторијама дома са 
Регионалне домијаде 
-Анализа рада секције у 
школској 2021/22. 

11.05.2022. 
25.05.2022. 

Дневник васпитног рада 
 

 
            / 

 
 

              / 

 



 

85 

Уметничком радионицом у школској 2021/2022.годинируководилајеКатаринаМарковић, васпитач. 
 

СЕКЦИЈA СТРЕЉАШТВА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Формирана је секција 07.12.2022. 
09.12.2022. 
14.12.2022. 
16.12.2022. 

 
 

 
Дневник васпитног 
рада 
Књига евиденција о 
дневном дежурству 

/ / 

Уписани су нови чланови / / 

Испитиване су могућности и 
склоности чланова секције 

/ / 

Усвојен је план и програм рада 

секције 
/ / 

Вођени су тренинзи под 
стручним надзором 

21.12.2022. 
23.12.2022. 
28.12.2022. 
25.01.2022. 
27.01.2022. 
01.02.2022. 

03.02.2022. 
08.02.2022. 
10.02.2022. 

 
Дневник васпитног 
рада 
Књига евиденција о 
дневном дежурству 

/ / 

Селектовани су и изабрани 
стални чланови секције 

/ / 

Рађено је на техникама става, 

нишањења, дисања и окидања 
/ / 

Одржани су тренинзи 22.02.2022. 
24.02.2022. 
01.03.2022. 
03.03.2022. 
10.03.2022. 
15.03.2022. 

17.03.2022. 

 
Дневник васпитног 
рада 
Књига евиденција о 
дневном дежурству 

 
/ 

 
/ 

Рађено је на новим елементима 
за успешност у постизању 

резултата / / 

Одржани су тренинзи 22.03.2022 
24.03.2022. 
29.03.2022 

05.04.2022. 
07.04.2022. 
12.04.2022. 

 
Дневник васпитног 
рада 

Књига евиденција о 
дневном дежурству 

/ / 

Ученици су се припремали за 
Домијаду 

/ / 

Одржани су тренинзи 21.04.2022. 
26.04.2022. 
28.04.2022. 
05.05.2022. 
10.05.2022. 

11.05.2022. 
12.05.2022. 

 
Дневник васпитног 
рада 
Књига евиденција о 
дневном дежурству 

/ / 

Сумирани су утисци чланова 
секције на крају године 

/ / 

 
Секцијом стрељаштва у школској 2021/2022.годинируководилајеЈелена Илић, васпитач. 
 

ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Основана секција 24.11.2021. 
30.11.2021. 
 

Дневник васпитног 

рада 
/ / Усвојен план и програм рада 

Обезбеђена потребна опрема и реквизити 

Реализован редован тренинг – игра 01.12.2021. 
08.12.2021. 

Дневник васпитно 
града 

/ / 

Извршено појединачно такмичење ученика у 
шутирању пенала 
Извршено појединачно такмичење  ученика у 
полигону спретности 

13.12.2021. 
22.12.2021. 
29.12.2021. 

Дневник васпитног 
рада 

/ / 

Извршена припрема за одигравање пријатељске 
утакмице са неком екипом 25.01.2022. 

03.02.2022. 
Дневник васпитног 

рада 
/ / 

Одиграна пријатељска утакмица између  запослених 

у Пољ.школи са домом ученика Ваљево и ученика 

Приказани табеларно подаци са такмичења 10.02.2022. 
23.02.2022. 
24.02.2022. 
08.03.2022. 

Дневник васпитног 
рада 

/ / Извршено Техничко-тактичко увежбавање екипе 

Извршена припрема за учествовање на домијади 10.03.2022. 
17.03.2022. 

/ / 



 

86 

Извршено учешће на Регионалној домијади у 

Краљеву  26.03.2022.  

Утисци са домијаде 

21.03.2022. 

23.03.2022. 
26.03.2022. 
31.03.2022. 

Дневник васпитно 
града 

Извршен даљи рад секције 

 

07.04.2022. 
12.04.2022. 
20.04.2022. 
28.04.2022. 

05.05.2022. 
12.05.2022. 
19.05.2022. 

Дневник васпитног 
рада 

Књига евиденције 
дневног дежурства 

/ 

Учествовање на 
републичкој 
Домијади  у 

Врању од 10-ог 
до 12-ог маја 

Организован турнир између соба у Дому 
Сумирани сви резултати за целу школску годину 

13.06.2022. 

Дневник васпитног 
рада, 

Књига евиденције 
дневног дежурства 

/ / 

 

Фудбалском секцијом у школској 2021/2022. години руководио је Огњен Јовановић, васпитач. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ШАХОВСКА СЕКЦИЈА 

Извештај о реализованимактивностима у школској 2021/2022.години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Уписани чланови секције (окупљање) 25.11.2021. 

30.11.2021. 

Дневник васпитног 

рада 

/ / 

Утврђен план и програм рада секције 

Упознавање са правилима игре 

Подела чланова на категорије 

Припреме за домски турнир 

07.12.2021. 
13.12.2021. 
21.12.2021. 
27.12.2021. 

Дневник васпитног 
рада 

Дневник васпитног 
рада 

/ / 

Мини турнири између чланова секције 24.01.2022. Дневник васпитног 
рада 

/ / 
 

  

Извршена припрема за Домијаду 02.02.2022. Дневник васпитног 
рада 

/ / 

Анализа успеха рада секције 22.02.2022. 

Организација мини турнира између чланова 
секције ради боље припреме за Домијаду 
Турнир у Дому 

03.03.2022. 
07.03.2022. 
16.03.2022 

Дневник васпитног 
рада 

/ / 

Учествовање на Домијади регионалној у 
Краљеву 26. 03. 2022. год. 

26.03.2022. Дневник васпитног 
рада 

/ / 

   

Организоване су припреме ученика за 
републичку Домијаду 

12.04.2022. 
19.04.2022. 
28.04.2022. 
05.05.2022. 
12.05.2022. 

Учествовање на Домијади републичкој у 
Београду14. 05. 2022. год. 

14.05.2022. 

Наставак рада секције 19.05.2022. Дневник васпитног 
рада 
 

/ 
 

/ 
 Сумирање резултата са Домијаде 

 
Шаховском секцијом у школској 2021/2022.годинируководиојеОгњенЈовановић, васпитач. 

 
ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА  

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
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АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАН

И 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Оформљена секција 
Утврђен план и програм рада секције 

 
 
 
 

22.11.2021.   

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Обезбеђени потребни реквизити и опрема 
за секцију 
Реализовано испитивање способности 

ученика 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбавани ставови – приземни, 
паралелни, дијагонални, раскорачни 

29.11.2021. 
06.12.2021. 
15.12.2021. 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано одбијање лопте –  одбијање 
лопте прстима и чекићем 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбавани основни став и кретање у 
основном ставу 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбано додавање лопте у паровима и 
тројкама 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбано  додавање лопте из зона 2, 3 и 4 
ниске и средње 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбавани сервис – сервис одозго – 
тенис сервис из места 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 
 

 
 

/ / 

Увежбавано смечовање са залетом, скок и 
удар лопте руком 

 
 
 

20.12.2021. 
27.12.2021. 
24.01.2022. 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбаван сервис – сервисирање одозго – 
тенис сервис са залетом и у скоку 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра  Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано смечирање у чеоној равни Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбавање свих елемената игре  
 
 
 
 
 
 

31.01.2022. 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано блокирање Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

 Увежбавано смечирање Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано дизање за смеч Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Усавршавани сви елеменати игре  

 
07.02.2022. 
21.02.2022. 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбавана тактика екипа у одбрани Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Увежбавање свих елемената игре  
 
 

 
07.02.2022. 
21.02.2022. 

 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Блок – Смеч – Тактика (екипа у одбрани) Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 
 

/ / 
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Реализован редован тренинг – игра  

 
04.04.2022. 
11.04.2022. 
06.04.2022. 
11.04.2022. 
13.04.2022. 
14.04.2022. 
16.04.2022. 

18.04.2022. 
 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра  Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Учешће на Регионалној домијади у 
Ваљеву 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 

дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра   
 

09.05.2022. 

16.05.2022. 
23.05.2022. 
30.05.2022. 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Мушка и женска екипа учествовали на 
Регионалној Домијади у Ужицу 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Анализа резултата са Домијаде и игра Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра  Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра  Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције о 
дневном дежурству 

/ / 

 

Одбојкашком секцијом у школској 2021/2022. години руководио је Небојша Милојковић, васпитач. 

 

 

 

 

 
 

СЕКЦИЈА СТОНОГ ТЕНИСА 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Оформљена секција 
Утврђен план и програм рада секције 

 
 

22.11.2021.   
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Обезбеђени потребни реквизити и 
опрема за секцију 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Ученици упознати са историјом  
настанка спорта, правилима игре и 

предностима бављења стоним тенисом 

 
 

29.11.2021. 
06.12.2021. 
15.12.2021. 
20.12.2021. 
27.12.2021. 

 
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 

о дневном дежурству 

/ / 

Реализовано испитивање способности 
ученика 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Увежбавана игра сингл Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике држања рекета и 
игра сингл 

Увежбаване технике игре – форхенд 
ударац 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике игре – форхенд 
ударац 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике игре – бехенд 
 
 
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 
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Увежбаване технике удараца 

наизменично 

 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике удараца 
наизменично 

 
 

24.01.2022. 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике игре -  сингл 
Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике сервис 

 

 

 
 
 

07.02.2022. 
21.02.2022. 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Увежбаване технике сервис 
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 

о дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано сервисирање и смечирање 
 

 
07.02.2022. 
21.02.2022. 

 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Увежбавано сервисирање и смечирање 
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Усавршавани сви елеменати игре  
 
 

07.02.2022. 
21.02.2022. 

 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра  
 
 

04.04.2022. 
11.04.2022. 
06.04.2022. 
11.04.2022. 
13.04.2022. 

14.04.2022. 
16.04.2022. 
18.04.2022. 

 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Домски турнир у стоном тенису 
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 

 

Дневник васпитног 

рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 
 

 
 

 
09.05.2022. 
16.05.2022. 
23.05.2022. 
30.05.2022. 

 
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 

о дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра 
 

Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Реализован редован тренинг – игра Дневник васпитног 
рада/Књига евиденције 
о дневном дежурству 

/ / 

Анализирани резултати са Домијада  и 
анализиран рад секције током године 

 

 
Стонотенисерском секцијом у школској 2021/2022. години руководио је Небојша Милојковић, васпитач. 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

 
АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕЛИЗАЦИЈЕ 

Турнир у шаху Огњен Јовановић март 

Испраћај матураната Светлана Биговић, Катарина 

Марковић, Небојша Милојковић, 

Јелена Илић, Тања Николић, Ивана 

Шарчевић,Огњен Јовановић 

јун 

 

Кроз Ваљево Огњен Јовановић јун 
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Турнир у стоном тенису Небојша Милојковић 30. март 2022. 

Tурнир у фудбалу Огњен Јовановић јун 

 

 

У циљу подршке процесу прилагођавања ученика првог разреда на живот у дому и окружењу у коме су 
дом и школа у септембру је организована активност „Кроз Ваљево“ како би се ученици боље упознали 

са важнијим установама у граду. 

Ученици  су у децембру посетили позоришну представу „Професионалац“ у Центру за културу Ваљево. 
Истог месецадекорисане су домске просторије поводом предстојећих празника где су ученици показали 

своју креативност и маштовитост. 

У фебруару месецу један број ученика је присуствовао трибини „Превенција трговине људима“ у 
организацији Црвеног крста, а у марту су организована два турнира, у стоном тенису и шаху, за све 

станаре дома. 

У циљу указивања на значај препознавања насиља на интернету и значај превенције трговине људима 

ученици другог и трећег разреда су присуствовали трибини „Ниси сам“ у Центру за културу Ваљево у 
организацији Канцеларије за младе, почетком априла месеца. 

У мају је одржана журка на којој су додељене дипломе и књиге поводом испраћаја матураната и 

обележавања још једне успешне године. 
Турнир у  малом фудбалу између соба станара је одржан је у јуну месецу. Током овог месеца ученици су 

присуствовали и пројекцији филма о Светом Василију Острошком и концерту плесне групе „Groove 

crew“ у Центру за културу Ваљево. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.ТАКМИЧЕЊА И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ 

УЧЕНИКА„ВАЉЕВО“ - школска 2021/2022.година 
Ученици су се и ове школске године такмичили на свим нивоима од школског до републичког,како из 

општеобразовних предмета у рангу свих средњих школа тако и из стручних предмета у рангу 

пољопривредних школа. 
И у овој школској години изузетно велики број ученика је узео учешће, посебно на школском нивоу 

такмичења.Кроз припрему и реализацију такмичења,посвећена је пажња ученицима са бољим 

успехом,подигнут је ниво образовања и развијена здрава конкуренцију међу ученицима . 

 

ОБЛАСТ РАНГ 
ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 
УЧЕСНИЦИ РЕЗУЛТАТ 

Пољопривредна 

производња 
Републичко 

18.-19.3.2022. 

Топола 

Влада Брдарић 
Пољопривредни техничар 

VII место 

Немања Стојановић 

Руковалац-механичар 

пољопривредне технике 

II место 

Марјана Митровић 

Техничар хортикултуре 
I место 

Производња и 

прерада хране 
Републичко 

25-27.3.2022. 

Пожаревац 

Огњен Павловић 

Прехрамбени техничар 
III место 

Славиша Савковић 

Месар 
V место 

Ветеринарска 

медицина 
Републичко 

08-10.4.2022. 

Футог 
Лука Рабат III место 

Хемија Окружно 
09.4.2022. 

Ваљево 
Алекса Филиповић 

Без пласмана на 

даљи ниво 

такмичења 

Општинска смотра 

рецитатора Србије 

„Песниче народа 
мог“ 

Општинско 
20.4.2022. 

Ваљево 
Дарко Глигоријевић 

Пласман на 

републичко 

такмичење 
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Биологија Окружно 
08.05.2022. 

Ваљево 
Вук Јаковљевић 

III место 

Пласман на 

републичко 

такмичење 

 

 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  
Након годину дана паузе због пандемије изазване корона вирусом, ученици наше школе су се поново 

нашли на спортским борилиштима, били веома активни и мотивисани,  и при том постигли запажене 

резултате.  

Градско такмичење у стоном тенису одржано је 22.09.2021. године. Ученица I-1 Јелена Арсић освојила 
је 2 место. Учествовале су још и Милица Максимовић IV-4, Анђела Јанковић IV-4, Милован Терзић III-2 и 

Немања Симић IV-1. Екипе је водио професор саша Атанасковић 

На Светосавској трци која се традиционално одржава 27.01.2022. године, учешће су узели и наши 
ученици. Илија Милисављевић II-5  је у конкуренцији активних атлетичара заузео одлично 5. место, док је 

његова сестра Марија из истог одељења била шеста у конкуренцији девојчица. Ученике је водила професорка 

Љиљана Игњатовић. 
На такмичењу у баскету 3:3 које одржано 11.02.2022. године, мушка екипа наше школе у саставу 

Трифун Гаврић II-5,  Милан Зец IV-4 и Реља Арсенијевић IV-4 је заузела 3. место. Ученике је водио професор 

Владимир Спасојевић. 

Спортска хала „Студент“ била је 23.02.2022. године домаћин општинског првенства у одбојци за дечаке 
и девојчице. Екиипе наше школе су освоје 3. места. За дечаке су наступали: Игор Радосављевић IV-1, Марко 

Матић IV-1, Милан Зец IV-4, Дејан Пантелић IV-4, Реља Арсенијевић IV-4, Немања Ђаковић IV-4, Павле 

Радовановић IV-4, Филип Томић IV-5, Виктор Вукмир II-2, Дарко Глигоријевић IV-5 и Немања Стељић IV-
4. Девојчице су играле у саставу: Милица Максимовић IV-4, Ивана Томић III-4, Анђелија Јовановић IV-4, 

Марија Радовановић II-4, Марија Ранковић IV-4, Анастасија Јевтић I-3, Тамара Косић I-3, Тамара Петровић 

I-3 и Анита Томић IV-4. Екипе је водио професор Предраг Бранковић. 
07.03.2022. године 44 ученика наше школе су у пратњи професора Саше Атанасковића и Владимира 

Спасојевића боравили на Дивчибарама. Сви ученици су имали обезбеђену ски опрему и обуку скијања.  

Такмичење средњих школа у футбалу одржано је 8.03.2022. године у конкуренцији пет средњих школа, 

а ученици и ученице наше школе су заузели 3. места. Мушка екипа: Немања Стељић IV-4, Немања 
Драгићевић IV-4, Вељко Радовановић IV-2, Страхиња Јефтовић I-2, Лука Дамњановић I-2, Влада Брдарић IV-

2, Андреј Ранковић IV-5, Лазар Крстић I-4 и Иван Цветојевић IV-2. Женска екипа: Милица Максимовић IV-

4, Јелена Арсић I-1, Нина Павловић I-1, Тина Павловић I-1, Исидора Ђурђевић III-1, Елена Аћимовић I-5 и 
Тамара Косић I-3. Ученике је водио професор  Саша Атанасковић. 

Градско првенство средњих школа за дечеке и девојчице, одржано је 29.03.2022. године. Дечаци наше 

школе освојили су 1. место а девојчице 3. место. Мушка екипа је играла у саставу: Чедомир Чанчаревић IV-

2, Влада Брдарић IV-2, Марко Матић IV-2, Лазар Павловић IV-1, Стефан Поповић IV-1, Лука Лазаревић IV-
1, Марко Стефановић IV-1, Игор Радосављевић IV-1, Андреј Ранковић IV-1, Урош Ивковић IV-5, Павле 

Радовановић IV-5, Стефан Марјановић II-5 и Стефан Обрадовић I-5. Женска екипа: Христина Пандуровић 

IV-4, Анита Томић IV-4, Тамара Косић I-3, Тина Павловић I-1, Нина Павловић I-1, Јелена Арсић I-1 и 
Христина Радојичић III-4.. Екипе је водио професор Предраг Бранковић. 
 

 

 

РЕЗУЛТАТИ НА РЕГИОНАЛНИМ И РЕПУБЛИЧКИМ СУСРЕТИМА ДОМОВА УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ДОМИЈАДА ШКОЛСКЕ 2021/22.одине 

ДИСЦИПЛИНА РЕГИОНАЛНА ДОМИЈАДА (Краљево, Трстеник, Ваљево, Чачак) 

СТРЕЉАШТВО 

I  место девојке екипно: Ана Бојичић, Пантелић Анђела, Ерић Светлана 

I  место девојке појединачно: Ана Бојичић 

II место момци појединачно: Михаило Весић  

ШАХ 
I  место девојке појединачно: Ана Аћимовић  

II место момци појединачно: Вук Јаковљевић  

ОДБОЈКА III место момци: Павић Никола, Глигоријевић Дарко, Алемпијевић Јовица, Сакић 

Никола,Ђаковић Немања, Ивковић Урош, Пантелић Вук,Марковић Милан 
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3.ДАН ШКОЛЕ  

Сваке године Дан школе прослављамо 1. октобра.  Обележавање тог важног датума траје у ствари скоро 

читаву седмицу, када се реализују занимљиви програми и презентације различитих активности школе  и дома 
ученика ( из пољопривредне, ветеринарске и прехрамбене струке, као и спортска такмичења, а све се 

заокружи централном школском приредбом и дружењем са бројним гостима).  

Нажалост, измењене околности у вези са пандемијом, условиле су и промену прославе Дана школе . Ове 
школске године, ученици  првог разреда упознали су се са историјатом школе, а остали разреди су се 

подсетили, кроз  текст који су ђаци читали на часовима током недеље обележавања Дана школе. 

 

 

4.ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА  

Школска слава -  Свети Сава се сваке године обележавала пригодном свечаном академијом и разним 

активностима, које величају овај празник. Ове године такве активности нису реализоване јер у време 
пандемије вируса није било дозвољено окупљање  већег броја људи.  

Дан Светог Саве је обележен  резањем славског колача, у  присуству мањег броја наставника уз 

поштовање свих мера које су прописане.  

 
  

5. ЦРВЕНИ КРСТ 

У петак,  25.03.2022. у просторијама наше школе одржала се хуманитарна акција добровољног давања крви 

у сарадњи са Црвеним крстом Ваљево и Заводом за трансфузију крви. Наши ученици су још једном показали 

хуманост на делу и одазвали се у великом броју. Чак 29 пунолетних ученика је желело да буде хумано и 

донира крв, од чега је 26 ученика приступило давању крви. Овој акцији предходило је едукативно предавање 
о значају добровољног давалаштва крви. 

КУЛТУРНО-

УМЕТНИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

I  местолитерарно стваралаштво: Наталија Василић   

I  местодрамски приказ: Назив: Макар за један загрљај 

I  местомодеран плес: Милица Јевремовић, Милица Петровић, Кристина Томашевић, 

Виолета Лукић, Нина Павловић, Тина Павловић 

II  место-макетарство: Огњен Тодоровић 

III место-примењена уметност: Јелена Лацмановић 

III место-издаваштво: лист ИЗДАНАК 

ДИСЦИПЛИНА РЕПУБЛИЧКА ДОМИЈАДА (Београд) 

КУЛТУРНО-

УМЕТНИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

I  местолитерарно стваралаштво: Наталија Василић   

I  местодрамски приказ: Назив: Макар за један загрљај  
Аутор: Милица Живковић, Ангелина Лукић и чланови Драмске секције Пољопривредне 

школе са Домом ученика Ваљево 

Глимци: Дарко Глигоријевић,  Јовица Алемпијевић, Вук Јаковљевић, Огњен Тодоровић, 

Анђела Шујдовић, Ивана Вилотић, Маријана Јосиповић, Нина Терзић и Ђорђе Вилотић-

тонац 
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Број давалаца крви,односно ученика, који се пријавио да учествује у овој акцији, не показује само њихову 

хуманост и велико срце, већ да живимо међу младим људима, који итекако желе да допринесу друштву у 
којем живе и несебично помогну другима у невољи. 

За рад ЦК и помоћ у организовању хуманитарних акција задужена је Јасмина Вујовић, професор 

биологије. 
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IV СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 
Реализација угледних, огледних часова и иновација у школској 2021/2022. години 

ПРЕДМЕТ 

ОБЛАСТ 

САДРЖАЈ 

 
НАЧИН 

НОСИЛАЦ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ. 
НИВО 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

 

Бинарна номенклатура –називи 

биљака 

огледни час  

 

Слободанка Васиљевић,  

Весна Марковић, 

Марија Младеновић  

није реализовано Стручно веће страних 

језика 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

БИОЛОГИЈА 

Развој организма адолесцената, 

кардиоваскуларни капацитети и 

органи у току физичког вежбања 

огледни час Предраг Бранковић 

Јасмина Вуковић 

није реализовано Стручна већа 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

СОЦИОЛОГИЈА 

Спречавање насиља у школи и на 

спортским теренима и развој 

свести младих о међусобној 

толеранцији, фер-плеј у спорту.... 

огледни час Предраг Бранковић 

Ружица Теовановић 

није реализовано Стручна већа 

СОЦИОЛОГИЈА Еколошки глобални проблеми угледни час Ружица Теовановић 17.05.2022. Одељење III -3 
Струч.веће друш. наука 

ИСТОРИЈА 

ГЕОГРАФИЈА 

СОЦИОЛОГИЈА 

Култура и религија угледни час Оливера Панић 

Виолета Петронијевић 

Ружица Теовановић 

није реализовано Стручна већа 

ИЗБОРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Светски дан здраве хране огледни час Г. Шеврт 

Г. Јањић 

Октобар 2021. Одељење IV-5 

Стручно веће технолога 

ИЗБОРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Производња ајвара огледни час Г. Шеврт 

Г. Јањић 

Новембар2021. Одељење IV-5 

Стручно веће технолога 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА У 

ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ 

Производња ликера и сензорна 

анализа јаких пића 

огледни час Г. Јањић Мај 2022. Одељење IV-5 

Стручно веће технолога 

ПРЕРАДА МЕСА Технолошки процес производње 
његушке пршуте 

огледни час Б. Николић није реализовано Стручно веће технолога 

ИСТОРИЈА ПИВАРСТВА 
ТЕХНОЛОГИЈА БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА 

Јечам као сировина у производњи 
хране и пића 

огледни час Ј. Гајић 
Р. Марковић 

није реализовано Стручно веће технолога 

ПРОИЗВОДЊА ПЕЦИВА, КОЛАЧА И 
ТЕСТЕНИНА 

Испитивање утицаја температуре 
печења и влажности ваздуха у пећи 

на квалитет лиснатог теста 

иновације В. Котарац 
Р. Марковић 

 

није реализовано Стручно веће агронома 

ВАСПИТНИ РАД У ДОМУ 
УЧЕНИКАЖивотне вештине 

 
„Сачувајмо свет око нас“ 

угледни час Небојша Милојковић није реализовано Стручновећеваспитача 

ВАСПИТНИ РАД У ДОМУ 

УЧЕНИКАЖивотне вештине 
„Употреба дрога мења живот“ 

угледни час ЈеленаИлић,Огњен 

Јовановић 

није реализовано Стручновећеваспитача 

ВАСПИТНИ РАД У ДОМУ 
УЧЕНИКАЖивотне вештине 

 
„ Све о нама“ 

угледни час Светлана Биговић, 
Катарина Марковић 

није реализовано Стручновећеваспитача 

Реализацију стручног усавршавања пратио је директор и педагошко-психолошка служба школе која је полугодишње директору подносила извештај о стручном усавршавању 

наставника.  
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Извештај о реализацији обуке и усавршавањазапослених у 2021/2022. години 
Датум: 

 

30.08.2022. 

Надлежност

: Директор 
      

Ред. бр. 

 
Врста обуке 

Време 

одржавања 

обуке 

Коме је намењена обука 

Врста обуке 

(интерна/екстерна

) 

Оквирни 

трошкови за 

извођење 

обуке 

Напомена 

1. 1. 
Поступак пријема, складиштења  и чувања 
намирница за исхрану 

30.08.2021. 
Запосленима у служби исхране, 
набављач, магационер 

интерна  
 

2. 2. 
Поступак чувања хране до сервирања (НАССР 

студија) 
30.08.2021. Запосленима у служби исхране интерна  

 

3. 3. 
Примена НАССР-а у служби набавке и 

складиштења 
30.08.2021. Набављач, магационер интерна  

 

4. 4. 
Политика безбедности хране, Политика квалитета 

и Политика заштите животне средине  
30.08.2021. 

Запосленима у служби исхране, 

набављач, магационер 
интерна  

 

5. 5. 
Средстава за хигијену која се користе у у 

Ученичком дому   
30.08.2021. 

Радницима на одржавању хигијене у 

дому ученика, кухиње, млекаре, 

сировог млека и школских радионица 

интерна  

 

6. 6. 
Примена процедура којима се спроводи НАССР 

систем 
30.08.2021. 

Запосленима у служби исхране, 

набављач, магационер 
интерна  

 

7. 7. 
Попуњавање  и коришћење образаца из 

процедура којима се  спроводи НАССР систем 

30.08.2021. Запосленима у служби исхране, 

набављач, магационер 
интерна  

 

8. 8. Хигијена запослених у служби исхране 
30.08.2021. Запосленима у служби исхране, 

набављач, магационер 
интерна  

 

9. 9. 

Понашање узапослених у време пандемије  – 

правилног прања и дезинфекције руку, обавеза 
заштитне опреме-маска, по потреби рукавице 

30.08.2021. 

 

 
 

 

Радницима на одржавању хигијене у 

дому ученика, кухиње, млекаре, 
сировог млека и школских радионица 

интерна  

 

10. 10. Чишћење и дезинфекција у условима пандемије 

30.08.2021. 

 

 

 

 

Радницима на одржавању хигијене у 

дому ученика, кухиње, млекаре, 

сировог млека и школских радионица 

интерна  

 

11. 11. Мере за правилно расађивање зелене салате 
19.11.2021. Наставници и помоћни 

наст.практичне наставе 
интерна   

12. 12. 
Мере зимске резидбе винове лозе у циљу 

постизања што бољег квалитета 

23.03.2022. Наставници и помоћни 

наст.практичне наставе 
интерна   

13. 13. 
Правилно коришћење, употреба  и безбедан рад 

са ношеним тракторским силажним комбајнима 
19.08.2022. 

Радницима на школској економији- 

руковаоцима пољ.машина 
интерна   
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Годишњи извештај о стручном усавршавању у школској 2021/2022. години   
Број сати стручног усавршавања директора, помоћника директора, стручних сарадника, наставника и васпитача  
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Милан 

 Гајић 

10 
 

2 2   
 

35 
 

7 27 25 108 16 

Мирјана 
 Јакић Вељић 

   
   

 
19 

 
 21 24 64 24 

Весна 

Драгојловић 

Весић 

10 
 

2 2  
 

 15  
 

1 5 35 16 

Тања 

 Николић 

    
 

 
 12 3 

 
 30 45 65 

Мирјана 

Станисављевић 

  
4 

 
  

 
12 

 
2  

 
18 48 

Маријана Гоч 
    

  
 

12 
 

7 3 
 

22 40 

Наташа 

 Бошковић 

  
4 

 
   10 

 
2  

 
16 48 

Ана  
Миљковић 

12 
 

4  
   

10 
 

2 
  

28 48 

Слободанка 

Васиљевић 

 
2 

   
 

    
  2 32 

Марија 
Младеновић 

 
2 

 
16 

 
 

 
5 

  
  15 49 

Јелена Јокић 
 

2 
 

 
 

     
 

 2 40 

Весна 

Марковић 

 
6 

 
16 

 
 

 
5   

 
 27 49 

Татјана 
Шарчевић 

 

 1 8 4   
    

  13 40 
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Сања 

Јовановић 

 
5 8 2    

  
   15 24 

Милош 

Ристовски 

 
3 

  
 1 

  
5 

 
 10 19 56 

Јелена 

Живановић 

 1 
  

   
 

   10 11 32 

Саша 

Атанасковић 

14  
  

  
 

6 4    24 40 

Предраг 

Бранковић 

14 
  

   
  

12 4  10 40 16 

Владимир 

Спасојевић 

14 
 

    3 
 

7 
 

  24 16 

Љиљана 

Игњатовић 

14 
     

 
 

9 4  32 59 52 

Ружица 

Теовановић 

8 6 
 

  
    

   14 48 

Оливера Панић 
 

6 
 

    
  

2  
 

8 24 

Виолета 
Петронијевић 

 6 
 

    
 

 
 

 
 

6 24 

Стојан 

Јаковљевић 

 
6 

  
  

  
    6 16 

Благоје Динчић 
 

4 10 
 

  
   

   14 / 

Виолета  

Јосиповић 

 
4 11    

  
3    18 16 

Јасмина Вујовић 
 

3 10      11   
 

24 96 

Горица Шеврт 18 1 
 

   6 
 

10 
 

 
 

35 64 

Весна Котарац 6 3 
 

   2 
     

11 40 

Гордана Јањић 24 1 
 

   6 
 

10   
 

41 64 

Радојка  
Марковић 

6 1 
 

   2 
   

  9 69 

Бранка  

Николић 

6 
  

   2 
 

10    18 64 

Ана Ђукић 6 
  

   2 
 

    8 69 

Јадранка 

П.Гајић 

6 1 
 

   2 
 

    9 64 

Марко 

 Пајић 

 
43 7 

     
10 2 3 

 
65 40 
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Слободан 

Ђурђевић 

 
35 7 

      
2 

  
44 8 

Милан  

Прокић 

 
35 7 

         
42 24 

Бранко 

Вићентијевић 

 
53 7 

      
8 

  
68 104 

Јадранка  

Гајић 

 
33 7 

         
40 16 

Александар 

Милутиновић 

 
41 7 

      
2 

  
50 64 

Нада 

Спасојевић 

 
37 7 

     
10 

   
54 32 

Зорица 

Недељковић 

 
35 7 

         
42 16 

Милица  

Недељковић  

 
37 7 

     
10 2 

  
56 32 

Весна  

Дроњак  

 
37 7 

      
2 

  
46     32 

Славица 

Јанковић 

 
37 7 

     
10 2 

  
56 16 

Светлана 

Радовановић 

 
39 7 

      
6 

  
52 16 

Ивана 

Дамњановић 

 
41 7 

      
8 

  
56 16 

Марко  

Ракић  

 
45 7 

   
6 

 
10 6 

  
74 16 

Марко 

Стојановић 

 
39 7 

   
6 

     
52 56 

Милена 

Јаковљевић 

 
43 7 

         
50 120 

Славко 

Ђурђевић 

 
35 7 

         
42 32 

Марко  

Пешић 

 
37 7 

         
44 56 

Никола 

Спасојевић 

 
43 56 

      
8 3 

 
110 16 

Милан 

Новаковић 

 
33 7 

         
40 16 
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Ненад 

Живковић 

 
49 7 

      
8 

  
64 56 

Слађана 

Јовановић 

 
35 7 

         
42 32 

Небојша  

Живковић  

 
37 7 

         
44 56 
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Светлана 

Биговић 

    
   10 19    29 48 

Јелена 

 Илић 

    
   5 13  

 
 18 49 

Катарина 

Марковић 

    
  

 
28 22    50 48 

Небојша 

Милојковић 

    
  

 
11 3    14 67,5 

Огњен 

Јовановић 

    
  

 
20 19    39 17 

 

 
У школској 2021/2022.години Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ била је организатор : 

семинара:  „Да ли мој говор тела помаже или одмаже? - невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње“и „Осећати се добро у 
својој професионалној улози-снаге и ресурси за веће задовољство послом“ (11 и.12. децембар 2021.године – за све запослене)
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Педагошко-инструктивни увид /рад и саветодавни рад директора, 

помоћника директора и стручних сарадника 
Током школске 2021/2022.године директор, помоћник директора и стручни сарадници 

педагошко-инструктивни увид/рад реализовали су посетама часова редовне теоријске наставе, 

вежби, практичне наставе, угледних, огледних часова и иновацијама, допунске и додатне наставе, 
секцијама, одељењским заједницама и васпитном раду у Дому. Кроз разговоре, сугестије и предлоге 

после посета унапређивали су образовно-васпитни рад. Педагошко-психолошка служба је 

саветодавним радом са наставницима о начинима подршке,  применама одређених мера пружала 

подршку ученицима који имају проблема у учењу и мотивацији. 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ УВИДУ/РАДУ 

ДИРЕКТОРА,ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ,УПРАВНИКА ДОМА И ПЕДАГОГА У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022.ГОДИНИ 

 БРОЈ ПОСЕТА РАЗЛИЧИТИМ ОБЛИЦИМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 Редовна  
теор.наст. 

Допунска 
настава 

Додатна 
настава 

Секције 
 

ОЗ 
 

Практ. 
настава 

Угледни, 
оглед 
час,иновациј
е 

Васпитни 
рад 

Директор 30 5 5 5 5 8 17 5 

Помоћ. 

директора 

35 10 10 10 10 5 17 5 

Управник дома - - - 5 - - - 15 

Педагог 55 15 15 10 10 10 17 10 

Психолог 20 - - 10 - - 10 20 
 

Сви наставници су имали комплетне писане припреме за рад и користили су уџбенике и 

стручну литературу. Већина наставника је применила одговарајућа дидактичко-методичка решења 
на часу-јасно су истицани циљеви часа, упуства и објашњења која су била јасна ученицима као и 

кључни концепти које ученици треба да науче. Примењиване су различите стратегије учења: 

повезивање новог градива са предходно наученим, повезивање градива са садржајима из 
свакодневног живота, повезивање садржаја из различитих области. Недовољно је било присутно 

подучавање ученика да постављају себи циљеве у учењу, у складу са узрастом и њиховим 

способностимa и да процењују свој напредак. На часовима практичне наставе ученици су користили 

функционална знања. Већина наставника јасно истиче циљеве часа, кључне концепте које ученици 
треба да науче, користи наставне методе ефикасне у односу на циљ часа и поступно поставља све 

сложенија питања и задатке. Мањи број наставника даје потпуну и лако разумљиву повратну 

информацију ученицима о њиховом раду. 
Већина наставника је циљ часа истакла благовремено и јасно, а мањи број функционално. 

Учење на часу одвија се у највећој мери путем предавања, где су ученици аудитивно или визуелно 

активни, док наставник објашњава. Мање је присутна креативна активност и стицање знања 

самосталним радом. Али, са друге стране веома мали број ученика је сензорно и мисаоно пасиван 
односно незаинтересован за рад. У току часа ученици су углавном извршавали задате активности и 

одговарали на питања, у мањој мери полемисали међусобно и са наставником и тражили допунска 

објашњења. На крају часа преко 95% наставника је извршило рекапитулацију најчешће сажетим 
понављањем садржаја, а мање обичним репродуковањем и пропитивањем ученика. Преко 90% 

наставника је задало домаћи задатак и дало неопходне инструкције за самосталну израду. На 

посматраним часовима у великој мери је било присутно уважавање свих дидактичких принципа, а 
нарочито принципа поступности и систематичности, прилагођености наставе узрасту ученика, 

очигледности и повезаности наставе са животом. Преко 95% наставника ефикасно управља 

временом на часу. 

На посматраним часовима присутни су сви облици рада. Повећана је присутност активне 
наставе у односу на прошлу наставну годину. 

Већина наставника је такође прилагодила рад на часу потребама ученика: задацису били 

прилагођени способностима ученика, темпо рада се прилагођавао различитим потребама ученика, 
време се посвећивало ученицима у складу са њиховим образовним потребама. регистрован је и 

похваљен сваки образовни напредак ученика. Начин оцењивања се прилагођавао различитим 

способностима ученика. Већина наставника је користила облике и методе активне наставе. 
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Највећи број наставника подучава ученике како да ново градиво повежу са предходно 

наученим. Већина наставника подучава ученике да у процесу учења повезују наставне садржаје са 

садржајима из свакодневног живота, да повезују садржаје из различитих области и постављају 
циљеве у учењу у складу са узрастом и способностима.Мањи број наставника је показао ученицима 

како да користе различите начине и приступе за решавање задатака и како да процењују свој 

напредак. 
На великом броју часова ученици су заинтересовани и истрајни у свом раду, показали су да 

разумеју предмет учења на часу, користили су наставникову повратну информацију да унапреде 

учење, процењивали тачност и умели су да изложе како су дошли до решења.Наставници су 

ефикасно управљали процесом учења на часу тако што су ефикасно структуирали и повезивали 
делове часа, редослед наставних етапа је био правилан, наставни ток повезан,ефикасно су користили 

време, на конструктиван начин успостављали дисциплину на часу,функционално користили 

наставна средства, користили питања и коментаре ученика за рад на часу. Избор наставних 
средстава је био у складу са дидактичким захтевима: адекватан наставним садржајима, примерен 

узрасту и знању ученика, прилагођен процесу сазнања и наставниковој оспособљености за њихову 

употребу. 
На часовима је владала пријатна атмосфера:наставници су показивали поштовање према 

ученицима и прихватали личност ученика.Недовољно наставника је користило поступке 

мотивисања ученика у смислу подстицајних питања,задатака и захтева. Потребно је да већи број 

ученика слободно поставља питања, дискутује и коментарише у вези са предметом учења на часу. 
Сви васпитачи су имали комплетне писане припреме за рад. У васпитном раду циљеви су се 

остваривали кроз мале кораке, чињенице и идеје су представљане јасно и прецизно, комуникација 

је била ефикасна и остављало се довољно времена за дискусију о плановима и потребама. У нешто 
мањој мери се охрабривала продуктивност.  

Извештаје о педагошко-инструктивном и саветодавном раду директора и стручних 

сарадника подносили су Наставничком већу два пута годишње (на полугодишту и крају наставне 
2021/2022.године) директор школе и педагог.  
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V РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 
Педагошки колегијум 

 

Чланови Педагошког колегијума у школској 2021/2022. години су били:директор школе 
Милан Гајић, помоћник директора Мирјана Јакић Вељић,управник дома Зорица Бранковић, 

педагогВесна Драгојловић-Весић, психолог Тања Николић, председник стручног већа српског 

језика и књижевностиМаријана Гоч, председник стручног већа страних језикаВесна Марковић, 
председник стручног већа физичког васпитања Предраг Бранковић, председник стручног већа 

друштвених наука и обавезних изборних предметаСтојан Јаковљевић, председник стручног већа 

математике, рачунарства и информатике Сања Јовановић, председник стручног већа 

хемије,биологије и физике Виолета Јосиповић, председник стручног већа агронома и 
ветеринараСветлана Радовановић, председник стручног већа технолога Весна Котарац и 

председник стручног већа васпитача Огњен Јовановић. 

 
Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-одабран начин организације наставе према предложеним 

моделима у  школској години 2021-22 

-изабран  јединствени систем за управљање учењем 

-урађена потребна педагошка документација 

30.8.2021. Записник 

педагошког 

колегијума 

 

- поднет извештај о раду руководилаца стручних већа 

- организован рад са талентованим ученицима и 

ученицима који имају потешкоћа у учењу 

- усвојен план припрема и распореда  такмичења  

 –урађен план каријерног вођења и саветовањА ученика 

-поднет извештај о сарадња са стручним институцијама   

- поднет извештај о релизованим активностима тима за 
заштиту деце од насиља, злостављањаи занемаривања 

-поднет извештај о релизованим активностима Стручног 

актива за развојно планирање 

- поднет извештај тима за самовредновање 

- поднет извештај о стручном усавршавању наставника 

 

 

9.2.2022. 

Записник 

педагошког 

колегијума 

 

-извршене припреме за  организовање завршних и 

матурских испита 

-поднет извештај са одржаних такмичења 

-урађена припрема набавке материјала, наставних 

средстава и опреме за школску 2022/2023. год. 

-извршен избор уџбеника и издавача за школску 

2022/2023. год. 
- урађени извештаји о реализованим активностима у 

школској 2021/2022.год   

– урађена расподела часова за школску 2022/2023.  

   - израђени  планови за школску 2022/2023.год 

8.6.2022. Записник 

педагошког 

колегијума 
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2. Наставничко веће 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 
ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 
РЕАЛИЗОВАНИ 
ПРЕКО ПЛАНА 

I. Организациони послови    

-Анализаране су организационо-техничке припреме 

 за почетак рада школе 

- Донета је одлука о избору области 

самовредновања за школску 2021/2022.г. 

- Дат је предлог за ученичке екскурзије и посете 

- Утврђена је припрема неопходне документације 

- Дискутовано је о раду одељењских старешина и 

стручних већа у наредној години 

- Поменута су предстојећа такмичења ученикa 

31. 08.2021. 
Записник 

Наставничког већа 

 

- Донета је одлука о избору уџбеника за наредни 

период 

- Размотрен је и усвојен Извештај о раду школе за 

школску 2020/2021.г 
-Размотрен је и усвојен Годишњи план рада за 

школску 2021/2022.г. 

- Размотрен је и усвојен Извештај о раду директора 

школе за школску 2020/2021 

- Запослени су упознати са динамиком послова на 

школској економији као и са организацијом рада у 

Дому ученика 

- Постигнут је договор око уписивања писмених 

провера знања у електронски дневник 

13.09.2021. 
Записник 

Наставничког већа 

 

- Усвојен је Извештај o успеху и владању ученика 

на крају првог тромесечја школске 2021/2022.г. 

- Изречене су васпитно-дисциплинске мере 
- Донета је одлука о обавезној допунској настави за 

поједине предмете 

- Решен је захтев за доквалификацију 

- Дискутовало се о проблему изостајања и 

тренутног успеха ученика 

- Презентован је досадашњи рад на школској 

економији 

9.11.2021. 
Записник 

Наставничког већа  

- Усвојен је Извештај о успеху и владању ученика 

на крају првог полугодишта школске 2021-2022.г.  

- Изречене су васпитнo- дисциплинске мере 

- Усвојен је Иѕвештај о успеху ванредних ученика у 

новембарском испитном року школске 2021/2022.г. 
- Анализиран је и усвојенПлан уписа ученика за 

школску 2022-2023г. 

-Предложен је број одељења за упис за школску 

2022-2023.г. 

- Дато је обавештење о одржаним семинарима ---    

- Наставничко веће је упознато са Програмом 

националне матуре 

- Наставничко веће је упознато са Правилником о 

сталном стручном усавршавању и напредовању у 

звању наставника, васпитача и стручних сарадника 

- Запослени су упоѕнати са  календаром такмичења 

за школску 2022-2023 из  општеобраѕовних и 
стручних предмета 

       31.12. 2021. 
Записник 

Наставничког већа 

 

- Усвојен је Иѕвештај о успеху ванредних ученика у  

јануарском испитном року школске 2021/2022.г. 

- Наставничко веће је упознато са Пројектом 

државне матуре и спровођењем пилотирања 

 

- Поднет је Иѕвештај о попису имовине, обавеза о 

потраживања ПШДУВ за 2021 годину 

      23. 3. 2022. 
Записник 

Наставничког већа 
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- Поднет је Извештај о финансијском пословању 

ПШДУВ за 2021 годину 

- Поднет је Иѕвештај о одржаним такмичењима 

- Наставничко веће је упознато са пословима 

обављеним на школској економији 

- Дискутовало се о дежурству ученика и наставника 

- Дато је обавештење о предстојећој презентацији 

Канцеларије за младе 

- Анализиран је и усвојен Извештај о  успеху и 

владању ученика на крају трећег тромесечја 

школске 2021-2022.г. 

 - Анализирано је спровођење пилотирања матуре 

- Поднет је Иѕвештај о успеху ученика на 
претходно одржаним такмичењима 

- Дато је обавештење о предстојећим наставним 

суботама 

- Презентован је рад у Дому ученика 

- Представљене је постојећа динамика послова на 

школској економији 

      12.4.2022. 
Записник 

Наставничког већа 

 

- Извршена је анализа успеха ученика 

- Извршена је анализа владања ученика 

- Указано је на ученике који тренутно имају лош 

успех и како са њима поступати 

- Донета је одлука о упућивању одређеног броја 

ученика на разредни испит из француског језика 
- Изречене су васпитно-дисциплинске мере 

- Указано је на неопходност интезивирања 

припрема за предстојећи матурски и завршни испит 

- Дато је обавештење о успеху ученика Дома на 

реализованим такмичењима, као и информација о 

такмичењима која предстоје 

- Дато је обавештење о планираном кросу РТС-а 

       10. 5 .2022.   

 

 

 

 

 

 

Записник 

Наставничког већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чланови Наставничког већа су гласали ѕа избор 

директора школе 

- Изабран је директор школе на период 2022-2026.г. 

      30.5.2022. 
Записник 

Наставничког већа 

 

- Усвојен је Иѕвештај о успеху ученика завршних 

разреда на крају наставне 2021-2022.г. 
- Усвојен је Извештај о владању  ученика завршних 

разреда на крају наставне 2021-2022г. 

- Изречене су васпитно-дисциплинске мере, 

похвале, награде и додењене су дипломе ПШДУВ 

- Изабран је ђак генерације 

- Додељена  су задужења за израду Годишљака 

- Решен је захтев за одсуство ученика са наставе 

- Дата су обавештења о предстојећим састанцима, 

већима и коришћењу годишњег одмора 

      3.6.2022. 
Записник 

Наставничког већа 

 

- Извршена је верификација матурских и завршних 

испита одржаних у јунском испитном року школске 

2021-2022.г. 

- Постигнут је договор око награђивања ученика 
завршних разреда 

- Изречене су похвале и додељене награде 

- Изречене су васпитно-дисциплинске мере 

     21.6.2022. 
         Записник 

Наставничког већа 

 

- Анализиран је и усвојен Иѕвештај о  успеху 

ученика  I , II, III разреда прехрамбене струке на 

крају наставне 2021-2022.г. 

- Анализиран је и усвојен Извештај о владању 

ученика  I, II, III разредапрехрамбене струке на 

крају наставне 2021-2022.г. 

- Изречене су похвале, награде, васпитно-

дисциплинске мере 

- Расправљало се о расподели часова 
- Дато је обавештење о упису ученика у II, III и IV 

разред шк. 2022-2023. г. 

     27.6.2022. 
Записник 

Наставничког већа 
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- Аналиѕиран је упис ученика у први разред шк. 

2022-2023.г. 

- Усвојен је иѕвештај о успеху ученика на на 

раѕредним и ванредним испитима у јунском 

испитном року школске 2021-2022.г. 

 - Извршена је расподела часова по наставницима и 

предметима 

- Изнети су подаци о радницима за чијим је радом 

делимично престала потреба као и потребе за 

новим радницима 

- Договорена је подношење неопходне педагошке 

документације 
- Изнет је распоред активности за месец август 

      20.7.2022. 
Записник 

Наставничког већа 

 

- Анализиран је и усвојен Извештај о  успеху  

ученика на крају наставне 2021-2022.г 

- Анализиран је и усвојен Извештај о владању 

ученика на крају наставне 2021-2022.г. 

- Изречене су похвале, награде, васпитно-

дисциплинске мере 

- Дато је обавештење о распореду часова 

- Изречене су потребе за неопходном педагошком 

документацијом 

- Формирани су тимови и остали струшни органи за 

школску 2022-2023.г. 
- Дато је обавештење за конкурс ученика за 

становање у Дому ученика 

- Пружене су информације о завршеним радовима у 

школи и на школској економији 

     17.8. 2022.  

 

- Анализиран је и усвојен Извештај о успеху 

ученика на поправним и ванредним испитима у 

августовском испитном року шк.2021-2022.г. 

- Усвојен је иѕвештај о самовредновању за школску 

2021-2022.г 

     26.8.2022  

 

- Анализиран је и усвојен Извештај о успеху 

ученика на крају школске 2021-2022.г. 

- Анализиран је и усвојен Извештај о владању 

ученика на крају школске 2021-2022.г. 

- Иѕвршена је верификација завршних и матурских 
испита у августовском испитном року школске 

2021-2022.г. 

     29.8.2022.  

 

 

Седнице Наставничког већа су се одржавале у наставничкој канцеларији у згради ''Б'', а чланови 

Наставничког већа су бити обавештавани путем огласних табли у школи и путем емаила. 
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3.Разредна већа 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

Урађен распоред одржавања родитељских састанака  

Упознато бројно стање ученика у одељењима 

 

Током септембра 2021. Записник са седнице 

разредних већа 

Евидентирани ученици за рад у допунској, додатној настави, 

слободним активностима  и секцијама 

Васпитни и васпитно-дисциплински проблеми ученика 

Током октобра 2021. Записник са седнице 

разредних већа 

Анализиран успех и дисциплина на крају првог 
класификационог периода 

Васпитни и васпитно-дисциплински проблеми ученика 

Током новембра 2021. Записник са седнице 
разредних већа 

Извештај о успеху  

Анализиран успех и дисциплина на крају првог полугодишта Децембар 2021. Извештај о успеху и 

владању ученика 

Спроведене мере за побољшање успеха ученика који доста 

изостају са наставе 

Васпитни и васпитно-дисциплински проблеми ученика 

Током јануара-

фебруара 2022. 

Записник са седнице 

разредних већа 

Оцењивање ученика за тромесечје 

Проблеми и превазилажење проблема код наставе на даљину 

Припрема и организација матурских и завршних испита 

Похвале, награде, предлози за ученика генерације 

Током марта, априлаи 

маја 2022. 

 

Записник са седнице 

разредних већа 

Анализиран успех и дисциплина ученика на крају наставне 

године 

Током јуна 2022. Извештај о успеху и 

владању ученика 

Записник са седнице 

разредних већа 

Утврђен коначни успех на крају школске године Током августа 2022. Записник са седнице 

разредних већа 

 

Седнице разредних већа од првог до четвртог разреда одржавале су се једанпут месечно у просторијама 

школске читаонице. Седницама су председавали председници разредних већа и помоћник директора. 

Председници разредних већа су: 

 Први разред Весна Марковић, професор француског и латинског језика  

 Други разред Марија Младеновић Ковачевић, професор енглеског језика 

 Трећи разред Светлана Радовановић, професор групе предмета ветеринарске струке 

 Четврти разред Јадранка Гајић, професор ратарске групе предмета 
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4.Одељењска већа 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

1.Донет годишњи план и програмрада Одељењског 

већа 

2 Утврђено бројно стање ученика 

3 Утврђен распоред писмених задатака 

4Утврђен план реализације осталих облика 
образовно-васпитног рада 

 

 

01.09.2021. 

 

 

Записник са седнице 

одељењских већа 

1 Анализиран успех и владање ученика на првом 

тромесечју и мере за побољшање 

2 Проблеми и мере за побољшање организације 

допунског рада 

3Анализирана реализација осталих облика образовно-

васпитног процеса (слободне активности) 

 

први класификациони 

период 08.11.2021.год. 

 

 

 

Записник са седнице 

одељењских већа 

1 Анализирана реализација наставног плана и 

програма у првом полугодишту  

2. Анализиран успех и владање ученика на 

полугодишту  и мере за побољшање 

3 Примена педагошких мера, похвале, награде, казне; 

4 Анализирана реализација друштвено-корисног рада 

и осталих облика ваннаставних активности 

 

30.12.2021. год. 

 

 

 

Записник са седнице 

одељењских већа 

1 Анализиран успех и владање ученика на трећем 
класификационом периоду  и мере за побољшање 

2.Анализирана реализација допунске и додатне 

наставе 

3.Анализирана реализација осталих облика 

образовно-васпитног процеса (слободне активности) 

 
11.04.2022. 

Записник са седнице 
одељењских већа 

1. Утврђени успех и владање ученика завршних 

разреда  

2. Урађен предлог Наставничком већу за награде 

3. Предложене испитне комисије и организована 

припремна настава за ученике који су упућени на 

поправне испите 

 

 

. 

03.06.2022. 

 

Записник са седнице 

одељењских већа 

1 Утврђен успех и владање ученика образовних 

профила прехрамбени техничар, техничар 
хортикултуре, пекар и месар 

 

24.06.2022. 

Записник са седнице 

одељењских већа 

1.Утврђен успех и владање ученика образовних 

профила пољопривредни техничар, ветеринарски 

техничар и руковалац –механичар пољ.технике 

2.Утврђен успех и владање ученика на крају наставне 

школске 2021/2022. године 

 

17.08.2022. 

 

Записник са седнице 

одељењских већа 

1.Утврђен успех и владање ученика на крају  школске 

2021/2022. године 

29.08.2022. Записник са седнице 

одељењских већа 

У раду Одељењског већа учествовали су професори, директор, помоћник директора, педагог, 
психолог. 
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5.Педагошко веће 

 

Педагошковећесучинилидиректоршколе, управникДома, васпитачи и стручнисарадник- психолог, 
којисуоствариваливаспитни, односностручнирад у Дому. 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Анализирана је припрема за почетак рада 

дома; Урађен је распоред  рада и 

дежурства васпитача 

Усвојени су  планови васпитног рада за 

септембар месец, план рада стручног већа 

васпитача и план рада васпитних група за 

школску 2021/22. Планирано је 

предузимање мера за превенцију и 

сузбијање КОВИД-19, рад дома и боравак 

ученика у условима епидемије КОВИД-

19. 
Формиран је и утврђен број и структура 

ученика по васпитним групама 

Ученици су распоређени по собама. 

Постављена је организација васпитно-

образовног рада 

30.08.2021. 

 

записник 

педагошког већа 

 

/ 

 

Планирани су послови и радни задаци   за 

школску 2021/22.год а у складу са 

препорукама Министарства и кризног 

штаба за превенцију и сузбијање КОВИД 

19.; усвојени су планови васпитног рада 

за октобар и новембар месец. 

Испитивање заинересоиваности ученика 
за учешће у раду домских секција. 

 

26.10.2021. 

 

записник 

педагошког већа 

педагошка 

документација 

/ 

-Праћена је адаптација ученика на домске 

услове, анализиран је успех  ученика, 

владање у дому и школи и мере појачаног 

васпитног рада; усвојени су планови 

васпитног рада за децембар месец 

- Ученици су похваљени за постигнут 

успех у школи, одговоран однос према 

обавезама у дому, учешће и залагање у 

раду домских секција. 

- Планирано је предузимање мера у циљу 

побољшања безбедности ученика и 
превенције насиља у дому. 

07.12.2021. 

 

 

записник 

педагошког већа, 

педагошка 

документација 

 

/ 

 

Усвојени су планови васпитног рада за 

јануар и фебруар месец , праћење успеха 

и понашања ученика Планирана је 

сарадња са школом, родитељимаи 

друштвеном средином 

Планиране су мере за побољшање 

школског успеха ученика. 

Праћена је реализација секцијског рада. 

05.01.2022. педагошка 

документација 

записник 

педагошког већа 

/ 

 

Усвајање планова васпитног рада, 

праћење успеха и понашања ученика. 

Извршене су припреме везане за учешће 

на Регионалној домијади у области 

спорта и културно- уметничког 
стваралаштва.  

Организација Регионалне домијаде у 

области  спорта( одбојка и стрељаштво) у 

нашој школи. 

Праћено је здравствено стање ученика и 

њихових родитеља. 

- Праћена је исхрана и хигијена ученика у 

дому. 

07.03.2022. 

 

 

 

 
 

 

 

Записник 

педагошког већа , 

Педагошка 

документација 

/ 
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усвојени су планови васпитног рада за 

васпитног рада за април месец, праћење 

успеха и понашања ученика. 

Извршене су припреме везане за учешће 

на Регионалној домијади у области 

спорта и културно- уметничког 

стваралаштва.  

04.04.2022. 

 

  

-Праћена је реализација васпитног рада и 

вођења педагошке документације , 

анализиран је  успех и понашање 

ученика, сарадња са родитељима ученика. 

Усвајање планова васпитног рада за мај 

месец 
-Анализа остварених резултата на 

сусретима домова ученика- Домијадама. 

-Припрема за испитивање задовољства 

ученика и њихових родитеља. 

10.05.2022. 

 

Записник 

педагошког већа , 

Педагошка 

документација 

/ 

Разматрано награђивање матураната и 

планиран свечани  испраћај. Усвајање 

планова васпитног рада за јун месец, 

праћење успеха и понашања ученика. 

23.05.2022 Записник 

педагошког већа 

/ 

 

Анализирано је понашање ученикаод 1. 

до 3. разреда у дому, залагање у раду 

секција, учешће и остварени резултати на 

Домијадама у школској 2021/22. 

 -Ученици су награђени бодовима 
приликом конкурса за школску 2022/23. 

-Анализиран је конкурс за пријем 

ученика у дом за школску 2022/23. 

Анализирани резултати анкетирања 

ученика и родитеља о задовољству 

пружањем услуга у дому. 

Анализирана је реализација годишњег 

Плана рада 

22.06.2022. Записник 

педагошког већа 

педагошка 

документација 

/ 

 

 
 

 
 

 
 

6.Стручна већа 

 
СТРУЧНА ВЕЋА У ШКОЛ.2021/2022.години ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ 

ВЕЋА 

Стручно веће српског језика и књижевности Маријана Гоч 

Стручно веће страних језика Весна Марковић 

Стручно веће физичког васпитања Предраг Бранковић 

Стручно веће друштвених наука и обавезних изборних предмета Стојан Јаковљевић 

Стручно веће математике и информатике Милош Ристовски 

Стручно веће хемије, биологије и физике Виолета Јосиповић 

Стручно веће агронома и ветеринара Светлана Радовановић 

Стручно веће технолога и микробиологије Весна Котарац 

Стручно веће васпитача Огњен Јовановић 
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6.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
Чланови Стручног већа у школској 2021/2022.години били су професори српског језика и 

књижевности: Маријана Гоч, Наташа Бошковић, Мирјана Станисављевић, Ана Миљковић . 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ 

 
ВРЕМЕ    

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ КОЈИ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-план рада Стручног већа 

-програмске и 

организационе новине у 

време наставе на даљину 

-усаглашавање критеријума 
оцењивања 

-израда глобалних и 

оперативних планова 

-избор уџбеника 

-припрема материјала за 

Изданак 

-припрема програма за Дан 

школе 

 

 

 

27.август 

 
 

 

 

24.септембар 

 

 

 

записник Стручног 

већа 

 

 

 

 

 
 

 

 

Припрема 

програма за Дан 

школе 

 

-приредба поводом Дана 

школе 

-посета Сајму књига 

-анализа оствареног  на 
крају првог 

класификационог периода 

-извештај са Педагошког 

колегијума 

 

 

15.октобар  

 
 

 

 

   . 

 

 

 

―‖― 

Посета Сајму 

књига, приредба 

за Дан школе 

 

-договор око организовања 

огледних часова 

-учешће на семинару  

-припрема ученика за 

такмичења 

новембар  

 

―‖― 

 

 

 

 

-анализа реализације 

допунске и додатне наставе 

-припрема ученика за 

школска такмичења 

-анализа  планираног на 
крају другог 

класификационог периода 

-секције-анализа рада 

-припрема програма за 

Светог Саву 

-одабир радова за школски 

часопис 

-стручно усавршавање-

семинар у нашој школи 

10.децембар 

 

 

 

25. фебруар 

 

―‖― 

 

 

 

 

 припрема 
програма за 

Светог Саву  

 

-одабир радова  за 

литерарне конкурсе 

-рад на уређивању 
школског часописа Изданак  

4. март 

 

 

―‖― 

 

/ 
 

-припрема рецитатора  за 

такмичење 

- припрема надарених 

ученика за Књижевну 

олимпијаду 

-извештај са Педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

18. март 

 

 

 

 

―‖― 

 припрема 

ученика за 

такмичења и 

учешће на 

Књижевној 

олимпијади 
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-праћење реализације 

планираног 

-учешће наших ученика на 

Књижевној олимпијади 

(општински ниво) 

-рад на прегледању тестова 

на Књижевној олимпијади 

(општински ниво ) 

-анализа учешћа наших 

ученика на Књижевној 

олимпијади 

 

25. март 

 

 

 

записник Стручног 

већа 

 

 

Учешће на 

Књижевној 

олимпијади 

 

-анализа ефеката додатног 

и допунског рада 
-учешће на Књижевној 

олимпијади (окружни ниво) 

-рад на прегледању тестова  

(окружни ниво) 

-анализа рада секција 

22. април 

 

записник Стручног 

већа 

Учешће на   

Књижевној 
олимпијади 

 

Рад на 

прегледању 

тестова 

 

-учешће на Републичкој 

Књижевној олимпијади 

-извештај са Педагошког 

колегијума 

- план реализације 

припремне наставе за 

матуру 
-извештај са Педагошког 

колегијума 

-предлог за набавку 

наставних средстава, избор 

уџбеника за наредну 

школску годину 

- припрема текстова за 

Годишњак 

-израда извештаја о раду и 

планова за наредну 

школску годину 

-анализа рада секција 
-анализа ефеката додатне и 

допунске наставе 

-анализа постигнућа у 

текућој години 

-састанак матурског 

испитног одбора 

-израда збирне листе часова 

-лекторисање текстова за 

Годишњак  

 

 

20. мај 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

24. јун 

 

 

 

 

 

 

-записник са 

Педагошког 

колегијума 

 
-записник са 

састанака Стручног 

већа 

Учешће на 

Књижевној 

олимпијади 

Похађање 
онлајн 
семинара 

-матурски писмени задатак 

из српског језика 

-прегледање и оцењивање 
матурских радова, израда 

прелиминарне листе 

-анализа ученичких 

постигнућа на матурском 

писменом из српског 

језика,израда коначне листе 

и састављање извештаја за 

Наставничко веће  

-лекторисање текстова за  

Годишњак 

- анализа рада већа и израда 
извештаја  

-прегледање тестова из 

српског језика на завршном 

испиту у основној школи 

10. јун 

 

 
 

 

 

 

13. јун 

 

 

 

 

17.јун 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледање 
тестова на 

завршном испиту 
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-дежурство у Комисији за 

жалбе на прелиминарне 

резултате теста из српског 

језика 

 

Председник стручног већа српског језика и књижевности језика је била Маријана Гоч, професор 
српског језика и књижевности (44 сата). 

6.2.СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА  

Чланови стручног већа страних језика у школској 2021/22 години су били: Весна Марковић - 

латински и француски језик, Слободанка Васиљевић – енглески језик, Марија Младеновић– 
енглески језик, Јелена Јокић - енглески језик. 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022.години : 
АКТИВНОСТИ 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Израђен  план рада стручног већа 31.08. 

 

записник стручног већа   

Израђен план набавке уџбеника 31.08. записник стручног већа   

Израђени  глобални и оперативни 

планови 
31.08 

записник стручног већа   

Обележен Дан европских  језика  

25.09. 

 

школска огласна табла, 

фотографије, записник 

стручног већа 

  

Направљен план набавке учила 2.10. записник стручног већа   

Одржан састанак стручног већа 15.10. записник стручног већа   

Урађен извештај  о утицају 

интернета у учењу страних језика 
16.11. 

записник стручног већа   

   Извршена нализа техника  

учења у настави страних језика 
2.12. 

записник стручног већа   

Започета припрема за такмичење 

страних језика 
8.12. 

записник стручног већа   

Учешће на семинарима  «Да ли 

мој говор тела помаже»,    « 

Осећати се добро у својој 

професионалној кожи» 

12.12. 

записник стручног већа   

  Обележени новогодишњи 

празници 
25.12. 

записник стручног 

већа,огласна табла 

  

Извршена анализа ефеката 

допунске 
2.2. 

записник стручног 

већа, књига евиденције 
о допунском и 

додатном раду 

  

Извршена анализа додатне настве 

и припрема школског такмичења 
22.2. 

записник стручног већа 
 

 

Припремљени прилози за 

школски лист Изданак 2.3. 
Записник стручног 

већа, Изданак 

 
 

Одржано школско такмичење из 

енглеског језика 2.3. 
записник стручног већа   

Одржано такмичење из страних 

језика-енглески језик 
19.3. 

записник стручног већа   

Учешће на Онлајн семинарима на 

платморфи „ Чувај Ме“ 
30.3. 

записник стручног 

већа,сертификати 

  

Одржана пројекција 

документарних филмова 
28.4. 

записник стручног већа   

Одржани разредни испити из 

француског језика 
24.5. 

записник стручног 

већа, извештај 

  

Урађена расподела часова 
9.6. 

записник стручног 
већа, извештај 

  

Учешће на трибини Шкоских 

библиотекара Србије 1.6. 
записник стручног већа   

Израђени извештаји за школску 

2021/22 
24.6. 

записник стручног 

већа, извештај 
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Урађени прилози за Годишњак 
24.6 

записник стручног 

већа,годишњак 

  

Урађени планови за школску 

2022/23. 
5.7. 

записник стручног 

већа,годишњак 

-   

Предата документација за 

ученике који иду по ИОП 
30.6. 

записник стручног већа   

Председник стручног већа страних језика је била Весна Марковић, професор француског и 

латинског језика (44 сата) 

 

6.3.СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 

Чланови стручног већа физичког васпитања у школској 2021/2022. години су били: Саша 
Атанасковић, Предраг  Бранковић, Љиљана Игњатовић и Владимир Спасојевић. 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА-

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

Усвојен план рада стручног већа 17.08.2021. записник с. већа   

Обављен договор око реализације наставе у 

новој школској години  

19.08.2021. записник с. већа   

Извршено упознавање са новинама  и 

реформисаним програмима 

20.08.2021. записник с. већа   

Извршена расподела часова за професоре 24.08.2021. записник с. већа   

Обављена израда глобалних и оперативних 

планова 

26.01.2021. записник с. већа   

Обављен договор око реализације наставе  31.08.2021. записник с. већа   

Обављен договор око набавке материјала, 

наставних средстава и опреме 

01.09.2021. записник с. већа   

Обављена припрема ученика за такмичење 30.09.2021. записник с. већа   

Обављен договор у вези са унапређивањем 

наставног процеса  

06.10.2021. записник с. већа   

Извршена анализа постигнутих резултата са 

такмичења 

28.10.2021. записник с. већа   

Усвојени и анализирани извештаји са 
стручних скупова 

10.11.2021. записник с. већа Вибер група  

Анализирана реализација плана и програма 

рада  

24.11.2021. записник с. већа Вибер група  

Извршена припрема ученика за такмичења 30.11.2021. записник с. већа Вибер група  

Анализиран успех на првом полугодишту као 

и мере побољшања 

10.12.2021. записник с. већа Вибер група  

Усвојени извештаји са семинара и стручних 

скупова 

28.12.2021. записник с. већа Вибер група  

Анализирано праћење унапређивања 

наставног процеса  

22.02.2022. записник с. већа Вибер група  

Обављени  договори о реализацији угледних и 

огледних часова за које су задужени чланови 

већа 

09.03.2022. записник с. већа   

Анализирано праћење реализације наставних 

планова и програма  

29.03.2022. записник с. већа   

Анализирани резлтати са такмичења 21.04.2022. записник с. већа   

Извршена анлиза успеха ученика и процеса 

наставе физичког васпитања 

10.05.2022. записник с. већа   

Усвојени извештаји са стручних скупова 25.05.2022. записник с. већа   

Анализиран успех ученика на крају наставне 

године 

24.06.2022. записник с. већа   

Председник стручног већа физичког васпитања је био Предраг Бранковић, професор физичког 

васпитања (44) сата. 
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6.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА - ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, 

СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ПРАВОСЛАВНА 

ВЕРОНАУКА 

Чланови Стручног већа у школској 2021/2022. години су били: Ружица Теовановић, професор 
социологије, устава и права грађана, Александар Веселиновић, професор филозофије, Оливера 

Панић, професор историје, Виолета Петронијевић, професор географије и грађанског васпитања  и  

Стојан Јаковљевић, професор православне веронауке. 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
 

 Председник стручног већа друштвених наука је био Стојан Јаковљевић, вероучитељ (44) сата. 

 

6.5.СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ, РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ 

Чланови стручног већа математике, рачунарства и информатике у школској 2021/ 2022. години су 

били професори математике: Сања Јовановић, Милош Ристовски, Татјана Шарчевић и професор 
рачунарства и информатике Јелена Живановић. 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022.години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА-

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

 Усвајање годишњег плана 

стручног већа за школску 

2021/22. годину; 

 Израда планова за редовну, 

додатну и допунску наставу 
за школску 2021/22.годину; 

03.09.2021. Записник 

стручног већа, 

школска 

документа, 

педагошка 
документација 

  

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

- Усвојен плана рада стручног већа 

- Урађени  оперативни и глобални планови 

- Договорена набавка уџбеника 

- Договорена  набавка материјала, наставних средстава и опреме 

- Уведене дидактичке иновације у наставном раду 

- Осавремењена настава  применом  мултимедијалних средстава 

 

31.август, 
2021. 

 

 

 

Сви чланови 

стручног већа 

- Унапређен  наставни  процес  у планираним терминима  за 

реализацију 

- Извештавање са стручних скупова –дискусија и предавања  

- Организована и реализована  посета  манастиру Острог и 
манастирима Браничевске епархије 

- Анализа рада секција, додатне и допунске наставе 

- Дискусија о предлозима педагошког колегијума 

 

25. новембар 

2021. 

 

28. децембар 2021. 

 
Сви чланови 

стручног већа 

- Анализиран  постигнут  успех  током првог полугодишта  и 
предложене мере за побољшање истог 

- Утисци о прослави школске славе 

- Припрема ученика за такмичења 

- Извештавање  са семинара и стручних скупова – дискусија 

- Преношење порука са педагошког колегијума 

22. фебруар 
2022. 

 

Сви чланови 

стручног већа, као 

и посебно 
задужени чланови 

-    Посета културно – историјским споменицима (Тршићу   

      и Текеришу) манастиру Троноша 

 Праћење унапређивања наставног процеса 

- Договор и реализација угледних часова за које су задужени 

поједини чланови актива 

- Реализација угледног часа из предмета: православна веронаукаа  

- Праћење реализације наставних планова и програма  

- Реализација угледног часа из предмета социологија 

20. мај 2022. 

Сви чланови 

стручног већа, као 

и посебно 

задужени чланови 

- Анализиран успех ученика после одржане допунске и додатне 

наставе  

- Анализиран  успеха ученика на крају наставне године и дати 

предлози за унапређење истог наредне године 

-   Посета  манастирима :Добрун, Херцеговачка Грачаница, 

Острог, Дајбабе и Морача 

 

 
13. Јун 2022. 

 

 

 

 

 
Сви чланови 

стручног већа 
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 Договор о узимању учешћа 

на републичком такмичењу 

из математике; 

 Израда иницијалног теста за 

ученике првог разреда; 

 Разматрање резултата рада 

прошле (2020/21) школске 

године. 

 Организовање и извођење 

допунских и додатних часова 

у току 2021/2022 године 

23.10.2021. Записник 

стручног већа, 

књиге 

евиденције 

  

 Извештај о раду у 
педагошком колегијуму 

Током целе 
године 

Записник 
стручног већа 

  

 Извештај о раду у 

педагошком колегијуму 

 Договор о припремама 

ученика за такмичења 

28.12.2021. Записник 

стручног већа 
  

 Реализована редовна, 

допунска, додатна и 

препремна настава редовних  

 Стручно усавршавање 

наставника и размена 

искустава у области 

унапређења наставе 

 Припремна настава за 
ванредне ученике 

Током целе 

године 

Записник 

стручног већа, 

књиге 

евиденције 

  

 Одржано школско такмичење 

из математике и формирана 

екипа за Републичко 

такмичење 

Није одржано  Записник 

стручног већа, 

књиге 

евиденције 

  

 Анализирана реализација 

наставе, успеха на 

класификационим периодима 

и мере за побољшање успеха 

 договори око организације 

испита за ванредне ученике 

Током целе 

године 

  

 

 Учешће на републичком 

такмичењу из математике 

Није одржано  
  

 Извештај о раду већа, 

усавршавању, ефектима 
допунске и додатне наставе 

 Расподела часова за наредну 

школску годину 

29.Јун.2022 

 

Извештаји 

стручног већа, 
школска 

документа, 

педагошка 

документација 

  

Председник стручног већа математике, рачунарства и информатике је био Милош Ристовски,  

професор матеамтике(44 сата). 
 

6.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ И БИОЛОГИЈЕ 

Чланови стручног већа хемије, биологије и физике у школској 2021/2022.години су били: Виолета 
Јосиповић,професор хемије, Јасмина Вуковић, професор хемије и биологије, Мирјана Јакић Вељић, 

професор хемије и Благоје Динчић, професор физике. 

 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/ 2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА-

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

1.Усвојен је  Годишњи  план рада већа за школску 

2021/2022. годину, изабран  председник стручног 

већа 
2.Утврђени су уџбеници,приручници и стручна 

литература 

 

1.9. 2021. Записник са 

седнице 

Стручног 
већа;планови 

рада 

наставника 
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3.Анализарани  и усвојени су глобални и 

оперативни  планови за школску 2021/2022.годину 

4. Усвојени су  планови  рада секцијa, додатне и 

допунске наставе 

5. Планирана је   реализација  угледних и огледних 

часова 

6. Анализирана је  настава на даљину 

7. Урађен је лични план професионалног 

усавршавања у школи и ван ње 

8. Извештено је  са Педагошког колегијума 

1.Усвојен је  начин  организације и избора  ученика 

за рад у секцијама, допунској и додатној настави.  

2.Договорен  је начин  реализације, плана и 
програма   иновацијa које ће се примењивати у 

настави, угледних и огледних часова 

3.Анализиран је рад са ученицима који су у 

прошлој школској години пратили наставу по 

персонализованом програму наставе и учења 

(ИОП) 

4. Усаглашени су критеријуми оцењивања 

5. Дискутовани су извештаји после семинара , 

коришћења  алата Гугл учионице 

26.10.2021. Записник са 

седнице 

Стручног већа,  

  

1.Анализиран  је успех и постигнућа ученика на I 

класификационом периоду 

2.Утврђене су  мере за повећање мотивације у 
учењу 

3.Дискутовани су планови активности, праћење и 

вредновање ученика по ИОП-у 

4. Дискутовани су извештаји после семинара -

невербална комуникација и снаге и ресурси за веће 

задовољство послом 

13.12.2021.  Записник са 

седнице 

Стручног већа, 
школска 

документација 

за ИОП 

  

1.Анализиран  је успех ученика на крају првог 

полугодишта 

2.Анализиранa  је реализациja  наставног  плана и 

програма у првом полугодишту 

3. Анализирано је  стручно  усавршавање  

професора у првом полугодишту 

4. Извештено је  са Педагошког колегијума 
5.Извештено је и дискутовано са обуке рада на 

новим Casio дигитронима 

6.Дискутовано је о државној матури после 

одржаних вебинара 

7. Договорена је реализација школских такмичења 

из хемије и биологије и организација окружног 

такмичења из хемије 

8.Анализирани су резултати праћења и вредновања 

ИОП-а за период  јануар –март (први разред )  

7.3.2022. Записник са 

седнице 

Стручног већа 

  

1.Анализиран  успех ученика из предмета на крају 

трећег класификационог периода 

2. Извештавано је о резултатима рада секције, 
допунске наставе, додатне наставе 

3. Извештавано је о коришћеним методама активне 

наставе 

15.4.2022. Записник са 

седнице 

Стручног већа 
 

 

  

1.Анализиран је  успех ученика на крају наставне 

године 

2. Сумирани су  резултати и извршена припрема 

извештаја о реализацији свих облика наставе 

3. Извештено је  са  Педагошког колегијума 

 

23.6.2022.  Записник са 

седнице 

Стручног већа, 

школска 

документација 

–извештаји 

рада 

  

Председник стручног већа хемије, физике и биологије је била Виолета Јосиповић, професор хемије 
(44 сата).  
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6.7. СТРУЧНО ВЕЋЕ АГРОНОМА И ВЕТЕРИНАРА 

Чланови Стручног већа агронома и ветеринара у школској 2021./2022. години су били:   

директор школе - Милан Гајић,професори - Слободан Ђурђевић, Јадранка Гајић, Светлана 
Радовановић, Славица  Јанковић, Александар Милутиновић, Зорица Недељковић, Нада Спасојевић, 

Ивана Дамњановић, Марко Ракић, Бранко Вићентијевић, Милена Јаковљевић, Марко Стојановић, 

Милан Прокић, Марко Пајић, Милица Недељковић, Весна Дроњак, Никола Спасојевић, Марко 
Пешић, Ненад Живковић, Слађана Јовановић, Славко Ђурђевић, Небојша Живковић и организатор 

практичне наставе и управник школске економије  - Милан Новаковић. 
 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години: 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРЕКО 

ПЛАНА 

Усвојен плана рада 

стручног већа 

 

31.08.2021.  

Записник 

Стручног већа и ес 

Дневник 

  

 

Извршена расподела 

часова теоретске и 

практичне наставе на 

професоре и распоред 

часова 

31.08.2021. 

 

 

23.06.2021. 

12.07.2021. 

Записник 

Стручног већа, ес 

Дневник 

и Записници 

Седница 

Наставничког већа 

  

Израђени оперативни и 
глобални планови 

Израђени лични планови 

професионалног развоја 

 
 

Август 2021. 

Записник 
Стручног већа, 

ес Дневник 

  

 

 

Извршен договор за избор 

уџбеника 

 

31.08.2021. 

 

 

 

13.09.2021. 

Записник 

Стручног већа, ес 

Дневник 

и Записници 

Седница 

Наставничког већа 

  

 

Извршен договор за 

набавку материјала, 

наставних средстава и 

опреме 
 

31.08.2021. 

 

 

13.09.2021. 

Записник 

Стручног већа,ес 

Дневник 

и Записници 

Седница 
Наставничког већа 

  

Издата задужења 

члановима Стручног већа у 

организацији припреме 

Дана школе 

 

 

13.09.2021. 

 

Записник 

Стручног већа  и 

Записник Седница 

Наставничког већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Започете припрема ученика 

за школска такмичења из 

области хортикултуре и 

технике и технологије 

биљне производње и 

одређени ментори 

31.12.2021. 

31.01.2022. 

 

 

 

31.12.2022. 

 

09.02.2022. 

Записник 

Стручног већа, ес 

Дневник  

 

Записници 

Седница 

Наставничког већа 

 
Записник 

Педагошког 

колегијума 

  

 

 

Започете припрема ученика 

за школска такмичења из 

области ветеринарске 

медицине и одређен 

ментор 

 

31.12.2021. 

31.01.2022. 

 

31.12.2021. 

 

09.02.2022. 

 

Записник 

Стручног већа, ес 

Дневник  

Записници 

Седница 

Наставничког већа 

Заисник 

Педагошког 

колегијума 
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Анализиран успех ученика 

и предузете мере за 

унапређивање наставног 

процеса 

 

 

 

 

Током целе 

школске године 

Записник 

Стручног већа,ес 

Дневник 

и Записници 

Седница 

Наставничког већа 

  

Планиран и сагледаван 

производни процес на 

школској економији  

 

Током целе 

школске године  

Записник 

Стручног већа,ес 

Дневник 

и Записници 

Седница 
Наставничког већа 

 

 

 

 

 

 

 

Унапређен наставни 

процес и планирани 

термини за реализацију 

 

Током целе 

школске године  

Записник 

Стручног већа,ес 

Дневник 

и Записници 

Седница 

Наставничког већа 

  

 

Праћена реализације 

наставних планова и 

програма  

 

Током целе 

школске године  

Записник 

Стручног већа,ес 

Дневник 

и Записници 

Седница 

Наставничког већа 

  

 
Анализиран  успех ученика 

и реализована  допунска и 

додатна наставе 

 
Током целе 

школске године 

Записник 
Стручног већа,ес 

Дневник 

и Записници 

Седница 

Наставничког већа 

  

Анализиран постигнути 

успех на првом 

полугодишту и одређене 

мере за побољшање 

 

31.12.2021. 

 

 

31.12.2021. 

Записник 

Стручног већа,ес 

Дневник 

и Записници 

Седница 

Наставничког већа 

  

Интензивирана припрема 
ученика зарепубличко 

такмичење из области 

хортикултуре и технике и 

технологије биљне 

производње и одређени 

ментори 

23.02.2022. 
10.03.2022. 

 

 

 

Записник 
Стручног већа, ес 

Дневник 

 

 

 

  

Интензивирана припрема 

ученика за републичко 

такмичење у области 

ветеринарске медицине и 

одређен ментор 

 

23.02.2022. 

10.03.2022. 

Записник 

Стручног већа, ес 

Дневник 

 

  

 

 

 

 

Републичко такмичење из 

области хортикултуре и 
технике и технологије 

биљне производњеи  

Републичко такмичење у 

области ветеринарске 

медицине  

20.04.2022. 

 
 

 

 

11.04.2022. 

Записник 

Стручног већа, ес 
Дневник 

Записници 

Седница 

Наставничког већа 

  

 

Увођене иновацијау 

настави за које су задужени 

поједини чланови актива  

 

Током целе 

школске године 

План  иновација у 

настави, и 

Записник 

Стручног већа, ес 

Дневник 

  

Организоване припреме 

ученика и радних задатака 

 

18.05.2022. 
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за полагање матурских 

испита  образовних 

профила - пољопривредни 

техничар, ветеринарски 

техничар, техничар 

хортикултуре  и завршног 

испита за образовни 

профил руковалац- 

механичар пољопривредне 

технике  

 

 

 

 

10.05.2022. 

06.06.2022. 

 

 

 

 

08.06.2022. 

16.05.2022. 
 

 

Записници 

Стручног већа и ес 

Дневник,  

 

Записници 

Седница 

Наставничког већа 

 

Записник са 

Састанка 

Педагошког 

колегијума 
 

Записник 

Испитног одбора 

 

 

Поднети извештаји са 

стручних скупова, 

предавања, семинара 

(online) –дискутовало се на 

тему са стручних скупова, 

предавања и семинара у 

циљу стручног 
усавршавања  

31.08.2021. 

20.09.2021. 

10.11.2021 

31.12.2021. 

31.01.2022. 

23.02.2022. 

10.03.2022. 

20.04.2022. 
18.05.2022. 

21.06.2022. 

15.07.2022. 

Записници 

Стручног већа  

Полугодишњи и 

годишњи 

извештаји  о 

стручном 

усавршавању 

запослених за 
школску 

2021/2022.год 

  

 

 

Анализиран успех ученика 

и реализација допунске и 

додатне наставе 

 

 

Током целе 

школске године 

Записник 

Стручног већа,  

ес Дневник  и 

Записници 

Седница 

Наставничког већа 

  

 

 

 

Анализиран успех ученика 

на крају наставне године и 
резултати завршног и 

матурског испита 

 

 

21. 06.2022. 

 

 

 
06.06.2022. 

20.06.2022. 

 

20.06.2022. 

Записник 

Стручног већа  

 

Записници 

Седница 
Наставничког већа  

 

Записник са 

састанка Испитног 

одбора 

  

 

Анализиран успех ученика 

на крају наставне године 

после обављене 

професионалне праксе 

 

 

 

 

Август  

Записник 

Стручног већа, ес 

Дневник  

 

Записници 

Седница 

Наставничког већа  

  

Посета: 
40. Изложба приплодних 

говеда сименталске расе 

„Колубара 2021“ – 

Лајковац 

Професори Марко Ракић, 

Марко Стојановић и 

ученици одељења 

ветеринарски техничар IV4 

27.09.2021. 
 

Записник 
Стручног већа  

 

  

    Организована и 

реализована настава на 

даљину по 

комбинованом моделу 
за време трајања 
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пандемијепутем 

Google учионице 

 

Председник стручног већа агронома и ветеринара је била Светлана Радовановић , професор групе 

ветеринарских предмета (44 сата). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

6.8.СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕХНОЛОГА И МИКРОБИОЛОГИЈЕ 

Чланови стручног већа технолога и микробиолога у школској 2021/2022. години су 

били: Весна Котарац, Горица Шеврт, Гордана Јањић, Радојка Марковић, Бранка Николић, Јадранка 

П.Гајић  и Ана Ђукић. 
Извештај о реализованим активностима у школској 2021./2022. години: 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ  

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈ 

РЕАЛИЗОВАН  

ПРЕКО 

ПЛАНА 

- Извршена расподела часова теоретске и 
практичне наставе на професоре 

-Усвојен Годишњи програм рада већа 

-Анализирани глобални и оперативни 

планови рада(нови планови и програми у 

четвртом разреду образовног профила 

прехрамбени техничар и трећи разред 

образовни профил месар) 

- Усвојен план посета за школску 

2021./2022. год. 

-Усаглашени и утврђени критеријуми 

оцењивања ученика  
-Урађени лични планови професионалног 

усавршавања 

27.08.2021. записник са 
састанка 

стручног већа 

  

- Извршено планирање производног 

процесапекарских,посластичарских,млекарс

ких и производа добијених конзервисањем 

воћа и поврћа 

-извршено планирање рада допунске и 

додатне наставе прехрамбене струке 

поводом дана школе. 

03.09.2021. записник са 

састанка 

стручног већа 

  

-Анализа комбиноване наставе 

-Анализирани су производни процеси 

конзервисања воћа и поврћа. 

 

05.10.2021. записник са 

састанка 

стручног већа 

  

-Анализиран успех ученика на првом 
класификационом периоду 

-Дати су предлози за пружање мера подршке 

18.11. 2021. записник са 
састанка 

стручног већа 

  

-Предложене су мере за повећање 

мотивације у учењу 

-Размена искуства у раду на даљину 

-Обављен избор ученика завршних разреда 

за републичко такмичење 

24.12. 2021. записник са 

састанка 

стручног 

већа; онлајн 

састанак 

  

-Започета је припрема ученика за 

такмичење; Извршана анализа успеха 

ученика на крају првог полугодишта 

25.02. 2022. записник са 

састанка 

стручног већа 
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Анализа успеха на трећем класификационом 

периоду 

25.03.2022. записник са 

састанка 

стручног већа 

  

 

Припрема за матурски и завршни испит 

5.05.2022. записник са 

састанка 

стручног већа  

  

-Анализиран успех ученика на крају наставне  

године; Сумирани резултати рада допунске  и 
додатне наставе 
-Анализиран и сумиран рад школских радионица; 
анализирани резултати матурских и завршних 

испита у јунском року школске 2021/2022.године 
- Извршен избор уџбеника за наредну школску 
годину 

 

22.06.2022. 

 

 

 

 

 

записник са 

састанка 

стручног већа  

 

 

 

 

  

Председник стручног већа технолога је била Весна Котарац, професор групе предмета прехрамбене 
струке (44 сата) 

 

 

 

6.9.СТРУЧНО ВЕЋЕ ВАСПИТАЧА 
У школској 2021/2022. години Стручно веће васпитача чинили су: Светлана Биговић, професор 

француског језика, Јелена Илић, професор географије, Катарина Марковић, професор биологије, 
Ивана Шарчевић, професор шпанског језика, Небојша Милојковић, професор географије и Огњен 

Јовановић, професор физичког васпитања.   
 

Извештај о реализованим активностима у школској 2021/2022. години 
 

АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ 

ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАН

И ПРЕКО 

ПЛАНА 

 Формирано је стручно веће васпитача. 

 

 

30.08.2021. 

 

 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

васпитача, 

 

/ 

Усвојен је план рада стручног већа за 

школску 2021/22. годину. 

Утврђена је структура ученика по васпитним 

групама (подаци о ученику, здравствени 

проблеми, структура породице, подаци о 

школи). 

Постигнут  је договор о начинима 
упознавања ученика са Правилником о 

организацији живота и рада у Дому. 

Разматрано  Стручно упутство Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја о 

мерама заштите здравља ученика и 

запослених. 

Разматрани су проблеми у вези са 

адаптацијом ученика на живот у Дому. 

20.09.2021. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

васпитача, 

Записник са 
састанка 

Педагошког већа 

/ 

Разматрана су и решавана питања везана за 

организацију обавезних часова учења и за 

свакодневно праћење учења и владања 

ученика у Дому. 

Извршен је месечни увид у напредовање 

ученика у школи. 

Организовано је слободно време ученика у 

складу са епидемиолошком ситуацијом. 

Постигнут је договор о примени педагошких 
мера - похвале и казне (критеријуми 

одређивања). 

Одржани су родитељски састанци за свих 

пет васпитних група путем Viber групе или 

телефонским позивом. 

Разматрано је поштовање епидемиолошких 

мера које се спроводе у дому од стране 

ученика. 

 

18.10.2021. 

 

Записник са 

састанка 

 

 

/ 
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Идентификовани су ученици који спорије 

напредују. 

 Стручног већа 

васпитача, 

Записник са 

састанка 

Педагошког већа 

 

 

Разматране су методе и технике учења 

ученика. 

Реализована је сарадња са одељенским 

старешинама једном месечно. 

Анализиранису школски успех и владање 

ученика и разматране су мере побољшања. 

Урађене су припреме за васпитни рад и 

уредно је вођена педагошка документација. 

Испитана су интересовања (анкетирање) 
ученика за секцијски рад у Дому. 

Одржани су родитељски састанци за свих 

пет васпитних група путем Viber групе или 

телефонским позивом. 

 

 

 

 

15.11.2021. 

 
 

 

 

 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

васпитача, 
Записник са 

састанка 

Педагошког већа 

/ 

Анализиранису школски успех и владање 

ученика на крају првог класификационог 

периода и разматране су мере побољшања. 

Редовно су размењиване информације о 
ученицима. 

Предлагане су педагошке мере: похвале и 

васпитно-дисциплинске мере. 

Формиране су секције и организован је 

њихов рад, 

 

06.12.2021. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

васпитача, 

Записник са 

састанка 

Педагошког већа 

 

/ 

 

 

Одржаван је редован контакт са ученицима и 
родитељима ученика ради добијања 

информација о здравственом стању ученика 

и редовном праћењу наставе на даљину. 

Редовно су размењиване информације са 

одељенским старешинама о праћењу наставе 

на даљину ученика и њиховом здравственом 

стању. 

Анализиранису школски успех и владање 

ученика на крају другог класификационог 

периода и разматране су мере побољшања. 

 

24.01.2022. 

 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

васпитача, 

Записник са 

састанка 

Педагошког већа 
/ 

Редовно су размењиване информације о 

ученицима. 

Договорена је динамика припрема везаних за 

Домијаду у области спорта. 

Вођена је брига о целовитом развоју 

ученика: о социјализацији, међусобним 

односима, о учењу као и о њиховим 
свакодневним интимним проблемима. 

Предлагане су педагошке мере: похвале и 

васпитно-дисциплинске мере. 

 

07.02.2022. 

Записник са 

састанкa 

Стручног већа 

васпитача, 

Записник са 

састанка 

Педагошког већа 

/ 

 

 

 

 

 

 

Анализирани су школски успех и владање 

ученика на крају трећег класификационог 

периода и разматране су мере побољшања. 

Редовно су размењиване информације о 

ученицима. 

14.03.2022. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

васпитача, 

Записник са 
састанка 

Педагошког већа 

/ 

Одржаван је редован контакт са ученицима и 

родитељима ученика ради добијања 

информација о здравственом стању ученика,. 

Размена информација по питању праћења 

ученика, редовног праћења наставе и 
сарадње са родитељима. 

Анализиранису школски успех и владање 

ученика и разматране су мере побољшања. 
04.04.2022. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

васпитача, 

/ 
Анализирана је реализација васпитног рада 

на даљину за месец април. 
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Анкетирани су ученици и њихови родитељи 

о задовољству условима смештаја и 

васпитног рада у дому. 

Записник са 

састанка 

Педагошког већа 

Анализиранису школски успех и владање 

ученика. 

16.05.2022. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

васпитача 

/ 

 

 

Анализирана је реализација васпитног рада 

за месец мај. 

Предложени су за похвале и награде ученици 

завршних разреда -матуранти. 

Анализиранису школски успех и владање 

ученика на крају четвртог класификационог 

периода. 06.06.2022. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

васпитача 
/ 

Предложени су за награђивање ученици, 

станари Дома школске 2021/22. 

Припремљена је конкурсна документација за 

пријем ученика у Дом за школску 2022/23. 

годину 
јул, 2022. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа  

Записник са 

састанка 
Педагошког већа 

/ 

Председник стручног већа васпитача је биоОгњен Јовановић, проф.физичког васпитања, васпитач. 

 

VI ТИМОВИ И СТРУЧНИ АКТИВИ У ШКОЛИ 
 

1.1.Тим за самовредновање рада школе 

 

Чланови Тима за самовредновање: 
1. Милан Гајић,директор 

2.Мирјана Јакић-Вељић, помоћник директора 

3. Зорица Бранковић,управник дома 
4. Весна Драгојловић-Весић, педагог 

5. Тања Николић, психолог испред Школског одбора 

6. Светлана Радовановић, професор групе предмета ветеринарске струке 

7. Ана Ђукић, проф.групе предмета прехрамбене технологије 
8. Зорица Недељковић, проф.групе предмета пољопривредне струке 

9. Јасмина Вујовић, проф.хемије 

10.Весна Марковић, проф.француског и латинског  језика 
11.Јелена Илић, васпитач 

12.Љиљана Марковић, родитељ 

13. Јована Симић ,ученик,представник Ученичког парламента 
 

Координатор Тима за самовредновање  била је Мирјана Јакић-Вељић, помоћник директора 

 

Извештај о реализованим активностима 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Формиран  тим, изабран координатор Руководство 

школе,директор 

18.08. 2021. 

 

Записник са састанка 

тима, решење 

директора 

Успостављен договор  о области 

самовредновања и одговорностима 

чланова тима 

Координатор 

тима, руководство 

18.08. 2021. 

 

Записник са 

састанака тима 

Анализиран  извештај самовредновања за 
предходни циклус, донета одлука о 

области која ће се вредновати током 

школске године 

Координатор 
тима, руководство 

18.08. 2021. 

 

Записник са 
састанака тима, 

Упознате  све  интересне  групе  о новом 

циклусу самовредновања и изабраној 

области 

Руководство 

школе, педагог 

18.08. 2021. 

 

Записник са седница 

Школског одбора, 

Савета родитеља, 

Наставничког већа 
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Израђен  план  самовредновања за 

школску 2021/2022.годину 

Тим за 

самовредновање 
18.08. 2021. 

 

Годишњи план рада, 

извештај 

самовредновања 

Организоване  и реализоване  активности 

предвиђене годишњим планом 

самовредновања 

Тим за 

самовредновање 

Токомгодине 

22.10.2021. 

16.12. 2021. 

29.03. 2022. 

Извештај 

самовредновања 

Прикупљени и обрађени подаци  и докази, 

дефинисани закључци 

Тим за 

самовредновање 

Токомгодине 

22.10.2021. 

16.12. 2021. 

29.03. 2022. 

Евиденција тима, 

извештај 

самовредновања 

Дефинисане  снаге и слабости у изабраној 

области 

Тим за 

самовредновање 

22.10.2021. 

. 

Евиденција тима, 

извештај 

Израђен и допуњен извештај  о 

самовредновању 

Тим за 

самовредновање 

16.12. 2021. 

29.03.2022. 

29.06.2022. 

Извештај о 

самовредновању 

Предложене мере за побољшање квалитета 
рада установе- нацрт плана 

Тим за 
самовредновање 

29.06.2022. План унапређивања 
рада установе 

 

 

 

 

 

1.2.Актив за школско развојно планирање 
Чланови стручног Актива за  развојно планирање су: 

1.Милан Гајић,директор 

2.Мирјана Јакић Вељић, помоћник директора 
3.Зорица Бранковић,управник дома 

4.Весна Драгојловић-Весић, педагог 

5.Тања Николић, психолог 
6.Радојка Марковић, проф.групе предмета прехрамбене технологије 

7.Весна Марковић, проф.латинског и француског језика 

8. 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 

Координатор Стручног Актива за развојно планирање била је Мирјана Јакић-Вељић, помоћник 

директора 
Извештај о реализованим активностима 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Формиран стручни актив, изабран 

председник 

Директор школе, 

педагог, психолог,ШО 

28.08.2021. Дискусија 

Утврђени задатаци и активности из 
развојног плана школе за школску 

2020/2021. год, подељена задужења 

Чланови актива 28.08.2021. Анализа, дискусија 

Анализиран извештај  Самовредновања и 

одређене приоритне области промена 

Чланови актива 28.08.2021. Дискусија, договор, 

увид у документа 

Анализирана  реализација  активности 

предвиђених  развојним планом школе 

Чланови актива 10.12.2022. Праћење, подстицање 

Дате иницијативе за реализацију задатака у 

наредном периоду 

Чланови актива 29.03.2022. Праћење, анализа, 

дискусија, подстицање 

Израђен  извештај  о реализованим 

активностима 

Чланови актива 29.03.2022. 

29.06.2022. 

Увид у пед. документ., 

анализа стања 

 

1.3.Стручни Актив за развој школског програма 
1. Чланови Актива за развој школског програма су: 
1. Мирјана Јакић-Вељић, помоћник директора 

2. Весна Драгојловић-Весић, педагог 

3. Тања Николић, психолог 



 

125 

4. Милош Ристовски, проф.математике 

Координатор Стручног Актива за развој школског програмабила је Весна Драгојловић-Весић, 

педагог. 
Извештај о реализованим активностима 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формиран стручни актив, изабран 

председник 

Директор школе, 

педагог, психолог, 

наставничко веће 

31.08.2021. Дискусија 

Закон о средњем образовању у светлу 

школског програма 

Чланови стручног актива 31.08.2021. Тумачење Закона 

Анекс Школском програму 2020/2021.-

2023/2024. 

Чланови стручног актива 09.02.2022. Израда Анекса 

Анализа извештаја стручних већа Чланови стручног актива 09.02.2022. 

31.03.2022. 

Дискусија 

Анализирани  резултати  

самовредновања школског програма 

Чланови стручног актива 31.03.2022. Дискусија 

Реализоване  активности предвиђене 

Школским развојним планом 

Чланови стручног актива током године 
 

Праћена  реализација  школског 

програма 

Чланови стручног актива током године Кроз извештаје са 

састанака стр. већа 

Анализа   реализације  школског 

програма 

Чланови стручног актива 14. 07.2022. Дискусија, увид у законска 

акта 
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1.4.Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 
Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  су: 

1. Милан Гајић, директор 
2. Зорица Бранковић, управник дома 

3. Мирјана Јакић-Вељић,, помоћник директора 
4. Весна Драгојловић-Весић, педагог 

5. Тања Николић, психолог 

6. Милан Новаковић, наставник практичне наставе 
7. Весна Котарац,проф.групе предмета прехрамбене технологије 

8.Предраг Бранковић, проф.физичког васпитања 

9.Гордана Јањић,проф.групе предмета прехрамбене струке 

10.Катарина Марковић, васпитач 
11.Александар Максимовић, родитељ                                  

12.Ивана Богдановић, ученик представник Ученичког парламента 

 
Координатор Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривањабила је Тања Николић, психолог. 

 
Извештај о реализованим активностима 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Формиран тим, изабран координатор 

тима; 

Анализирана реализација плана за 

заштиту деце за протеклу школску 

годину: 

-анализиране предузете превентивне и 

интервентне активности 

Усвојен је план рада Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

Тим  

 

14.09.2021. Записник са састанка тима 

Реализација превентивних 

активности; 
Постигнут договор са наставницима 

који пружају подршку раду ученичког 

парламента о обележавању поводом 

обележавања Међународног дана 

људских права  

Анализа насилних ситуација од 

почетка школске године 

 

 
Тим  

 

 

 
26.11.2021. 

 

 

Записник са састанка тима 

Договорене активности поводом 

случаја насиља 23.02.2022. године 

Тим , ППС 

 

25.02.2021. 

 

Записник са састанка тима 

Договорене активности поводом 

случаја насиља 15.03.2022..године 

Тим , ППС 

 

15.03.2022. Записник са састанка тима 

Договорене активности поводом 

случаја насиља 29.03.2022..године 

Тим , ППС 

 

30.03.2022. Записник са састанка тима 

Договорене активности поводом 

случаја насиља 12.05.2022..године 

Тим , ППС 

 

13.05.2022. Записник са састанка тима 

Реализована анализа планираних 
активности за школску 2021/2022. 

годину 

Тим 21.06.2022.                                                                                  Записник са састанка тима 
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1.5. Тим за каријерно вођење и саветовање ученика 

 
Чланови Тима за каријерно вођење и саветовањеученикасу: 

1. Весна Драгојловић-Весић,педагог 

2. Тања Николић,психолог 
3. Зорица Недељковић, проф. групе предмета пољопривредне цструке 

4. Александар Милутиновић, проф. групе предмета пољопривредне цструке 

5. Јадранка М.Гајић, проф. групе предмета пољопривредне цструке 
6. Наташа Бошковић, професор српског језика и књижевности 

7. Горица Шеврт,проф. групе предмета прехрамбене струке 

8. Радојка Марковић, проф. групе предмета прехрамбене струке 
9. Светлана Биговић, васпитач 

 

Координатор Тима за каријерно вођење и саветовање ученикабила је Тања Николић, психолог. 

 

Извештај о реализованим активностима 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Формиран тим, изабран координатор 

тима 
ППС, чланови тима 24.08.2021. 

Записник са састанка 

тима 

Израђен план за каријерно вођење и 

саветовање ученика  

 

ППС 

 

24.08.2021. Педагошка 

документација 

Постигнут договор са наставницима 

који пружају подршку ученичком 

парламенту о представљању 
карактеристиказанимања 

тим у сарадњи са 

наставницима и члановима 

ученичког парламента 

 

 

 
26.11.2022. 

 

Записник са састанка 

тима 

Припремљен материјал за припрему 

сценарија радионица о каријерном 

вођењу и саветовању ученика 

ППС 

 

Материјал за 

радионице 

Постигнут договор о остваривању 

сарадње са вишим школама и 

факултетима (представљање 

презентација и видео материјала) 

ППС 

 

електронска 

документација 

Извршена анализа реализованих 

активности 
тим 

21.06.2022. 

Записник са састанка 
тима 
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1.6.Стручни Тим за инклузивно образовање 

 
Чланови Тима за инклузивно образовање су: 

1.Милан Гајић,директор 

2.Весна Драгојловић-Весић,педагог 
3.Тања Николић,психолог 

4 одељењски старешина I-2 Ана Миљковић 

одељењски старешина I-3 Весна Марковић 
одељењски старешина I-4 Марко Станојевић 

одељењски старешина I-6 Ана Ђукић 

одељењски старешина II-1Предраг Бранковић 

одељењски старешина II-2 Милан Прокић 
одељењски старешина II-3 Маријана Гоч   

одељењски старешина II-5Мирјана Јакић Вељић 

одељењски старешина II-6 Гордана Јањић   
одељењски старешина III-2 Милош Ристовски 

одељењски старешина III-5 Весна Котарац 

одељењски старешина III-6 Радојка Марковић 
 одељењски старешина IV-3Јадранка Гајић 

5.чланови одељењског већа одељења I-2, I-3,  I-4, I-6, II-1, II-2, II-5, II-6, III-2, III-5, III-6, IV-3 

6.родитељи ученика по ИОП-у 

 
Координатор Тима за инклузивно образовањебила је Тања Николић, психолог. 

 

Извештај о реализованим активностима 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Формирани тимови, изабран 
координатор тима 

Директор школе 24.08.2021. 
Педагошка 

документација 

Урађен школски план акције за 

инклузивно образовање 

Стручни тим за инклузивно 

образовање 

 

24.08.2021. 

Увид у 

документацију 

Прикупљени подаци о ученицима 

 

Стручни тим за инклузивно 

образовање, одељењске старешине и 

предметни професори 

 

01.10.2021. 

 

 

Извештаји  

Записник са 

састанка Тима Анализирана потреба израде ИОП-а 

Израда ИОП-а 2 за 4 ученика првог 

разреда, 10 ученика другог разреда, 

4 ученика трећег разреда  и 1 

ученика четвртог разреда 

Израда ИОП-а 1 за 3 ученика првог 

разреда и 2 ученика другог разреда 

 

Праћење напредовања сваког 
идентификованог ученика 

 

 

Тимови који су формирани посебно 

за сваког ученика 

 

 

 

11.01.2022. 

12.01.2022. 

 

 

29.03.2022.  

22.06.2022. 

23.06.2022. 

 

Извештаји  

 

 

Записници са 

састанка Тима 
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1.7.Тим за професионални развој запослених 

 

Чланови Тима за професионални развој  запослених кога је именовао и формирао директор 

школе: 

1. Весна Драгојловић-Весић,педагог 

2. Тања Николић,психолог 

3. Зорица Недељковић, проф. групе предмета пољопривредне струке 

4. Весна Котарац, проф. групе предмета прехрамбене струке 

5. Виолета Јосиповић, проф. хемије 

 
Педагошки колегијум је именовао Весну Драгојловић-Весић, педагога која је полугодишње током  
школске 2021/2022.године директору школе подносила извештај о професионалном развоју  

запослених. 
 

Извештај о реализованим активностима 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Формиран тим, избор координатора Руководство 

школе,директор 

26.08. 2021. Записник са састанка 

тима, решење 

директора 

Анализирани  индивидуални  планови 

стручног усавршавања наставника 

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

26.08. 2021. Индивидуални 

планови  

Утврђене приоритетне  области стручног 

усавршавања наставника  

Тим за стручно 

усавршавање 
запослених 

28.09.2021. Записник са 

састанака тима 

Утврђене могућности и услова у школи за 

стручно усавршавање наставника и осталих 

запослених 

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

26.08.2021. 

28.09.2021. 

Записник са 

састанака тима 

Израђен  план стручног усавршавања 

наставника, васпитача и стручних 

сарадника и план стручног усавршавања 

осталих запослених 

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

28.09.2021. План стручног 

усавршавања 

Постигнут договор са директором, 

управником дома, вођом HACCP тима о 

струч.усавршавању запослених на школ. 

економији и дому (спремачице и кувари) 

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

26.08.2021. Записник са 

састанака тима 

Праћена  реализација плана стручног 

усавршавања запослених 

Тим за стручно 

усавр.запослених 

током године 

 

Евиденција 

Израђен и поднет извештај о реализацији 

плана стручног усавршавања запослених 

Тим за стручно 

усавршавање 
запослених 

08.02.2022. 

15.07.2022. 

Извештаји 
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1.8.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва кога је именовао и 
формирао директор школе: 

1. Милан Гајић,директор 

2.Мирјана Јакић Вељић, помоћник директора 

3. Милан Новаковић, организатор практичне наставе 
4. Весна Драгојловић-Весић, педагог 

5. Тања Николић, психолог  

6. Маријана Гоч, проф.српског језика и књижевности, председник стручног већа српског језика и 
књижевности 

7. Весна Марковић, проф.француског језика, председник стручног већа страних језика 

8. Предраг Бранковић, проф.физичког васпитања, председник стручног већа физичког васпитања  
9. Стојан Јаковљевић, вертоучитељ, председник стручног већа друштвених наука и обавезних 

изборних предмета 

10.Милош Ристовски, проф.матеамтике,председник стручног већа математике и рачунарства и 

информатике 
11.Весна Котарац,проф.групе предмета прехрамбене технологије, председник стручног већа 

технолога и микробиолога  

12. Светлана Радовановић, проф.ветеринарске групе предмета,председник стручног већа агронома 
и ветеринара 

13. Огњен Јовановић, васпитач, председник стручног већа васпитача 

14.Виолета Јосиповић, проф.хемије, председник стручног већа хемије,физике и биологије 
15.Бранко Вићентијевић, проф.агроекономских  предмета и предузетништва,члан стручног већа 

агронома и ветеринара 

16.РадојкаМарковић,проф.групе предмета прехрамбене технологије, члан стручног већа технолога 

и микробиолога  
 

Координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништвабила је Весна 

Драгојловић-Весић, педагог. 
 

Извештај о реализованим активностима 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Формиран тим, избор координатора Руководство 

школе,директор 

31.08.2021. Записник са састанка 

тима, решење 

директора 

Утврђени задаци и активности из развојног 

плана школе и Годишњег плана рада  за 

школску 2021/2022.годину; подељена 

задужења 

Координатор 

тима, руководство 

31.08.2021. Записник са састанка 

тима, 

Дефинисана педагошка  документација о 

праћењу и вредновању међупредметних 

компетенција 

Координатор 

тима, руководство 

28.09.2021. Записник са 

састанака тима 

Организоване и реализоване активности 

предвиђене Годишњим планом радом  и 

планом рада Ученичке задруге 

Координатор 

тима, руководство 

28.09.2021. Извештај тима  

Анализирана реализација активности  Координатор 

тима, руководство 

11.02.2022. 

07.07.2022. 

Записник са 

састанака тима 

Израђен  извештаја Координатор 
тима, руководство 

07.07.2022. Извештај о раду  

Предлжене мере за побољшање Координатор 

тима, руководство 

07.07.2022. Записник са састанка 

тима 
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 1.9. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе кога је именовао и формирао директор 
школе: 

Милан Гајић, директор 

2.Мирјана Јакић Вељић, помоћник директора 

3. Милан Новаковић, организатор практичне наставе 
4. Зорица Бранковић,управник дома 

5. Весна Драгојловић-Весић, педагог 

6. Тања Николић, психолог  
7.Маријана Гоч, проф.српског језика и књижевности, председник стручног већа српског језика и 

књижевности 

8. Весна Марковић, проф.француског језика, председник стручног већа страних језика 
9. Предраг Бранковић, проф.физичког васпитања, председник стручног већа физичког васпитања 

10. Стојан Јаковљевић, вертоучитељ, председник стручног већа друштвених наука и обавезних 

изборних предмета 

11.Милош Ристовски,проф.математике, председник стручног већа математике, рачунарства  и 
информатике  

12.Виолета Јосиповић, проф.хемије, председник стручног већа хемије,физике и биологије 

13.Светлана Радовановић, проф.ветеринарске групе предмета,председник стручног већа агронома и 
ветеринара 

14.Весна Котарац,проф.групе предмета прехрамбене технологије, председник стручног већа 

технолога и микробиолога  
15.Огњен Јовановић, васпитач, председник стручног већа васпитача 

16.Љиљана Божић, члан Школског одбора 

17.Биљана Танасковић,родитељ                                       

18.Немања Ђаковић, ученик,представник Ученичког парламента 
 

Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе била је Мирјана Јакић Вељић, 

помоћник директора 
 

Извештај о реализованим активностима 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 
Формиран тим, избор координатора Руководство 

школе,директор 

26.08.2021. Записник са састанка 

тима, решење 
директора 

Анализирани  извештаји самовредновања 

за предходни циклус, Развојног плана и 

Плана побољшања квалитета рада школе 

Координатор 

тима, руководство 

09.09.2021. Записник са 

састанака тима, 

Праћена реализација активности 

предвиђених Развојним планом школе 

Руководство 

школе, педагог 

11.03.2022. 

06.07.2022. 

Записник са 

састанака тима 

Предложене иницијативе за реализацију 

задатака у наредном периоду 

Чланови тима  11.03.2022. 

06.07.2022. 

Праћење, анализа, 

дискусија, 

подстицање 

Израђен  извештај о реализованим 

активностима 

Чланови актива 11.03.2022. 

06.07.2022. 

Увид у педагошку 

документацију, 

анализа стања 
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VII САВЕТ РОДИТЕЉА 

 
Извештај о реализованим активностима 

САДРЖАЈ РАДА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

- Конституисан Савет родитеља за школску 2021/22.годину 

- Изабран председник и заменик председника Савета 

родитеља за школску 2021/2022..годину:Марина 
Вукосављевић, председник 

- Донет и усвојен План рада Савета родитеља за школску 

2021/2022.год. 

- Анализиран успех и владање ученика на крају школске 

2020/2021.године 

- Анализиран Извештај о раду школе за школску 

2020/2021.годину 

- Анализиран Извештај о самовредновању рада школе, 

родитељи упознати са правилима понашања у установи и са 

Протоколом и програмом заштите ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања 

- Анализиран Годишњи план рада школе за школску 

2021/2022.годину 

- Извештај о коришћењу средстава ђачког динара за школску 

2020/2021. 

- Донета одлука о ђачком динару за ученике првог разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

19.09.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Директор, педагог 

- Анализиран успех и дисциплина ученикана крају првог 

класификационог периода и донете мере за побољшање 

- Указано на значај остварене сарадње породице и школе 

 

30.11.2021. 
 

 

Председник Савета 
родитеља, чланови 

Савета 

- Анализиран успех и дисциплина на крају првог 

полугодишта и мере за побољшање 

- Истакнут значај професионалнеоријентације ученика, 

- Анализиран програм заштите ученика од 

- насиља, злостављања и занемаривања 

- Разговор о односу ученика према школским обавезама 

 

 

18.01.2022. 

онлајн 

 

Председник Савета 

родитеља, чланови 

Савета 

- Анализиран успех и дисциплина ученика на крају трећег 

класификационог периода и мере за побољшање 

 

04.05.2022. 

         онлајн  

 

Председник Савета 

родитеља, чланови 

Савета 
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Родитељи ученика првог разреда упознати 

са дужностима одељенских старешина, 

Правилима понашања школског кућног 

реда, Протоколом поступања у случају 

насиљаи Програмом заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања; 

Изабран представник родитеља-Савет 
родитеља 

 

 

одељенске старешине 

ученика од првог до 

четвртог разреда 

 

 

 

септембар 

2021. 

 

 

Записници са 

родитељских 

састанака  

Родитељи ученика-станара Дома упознати 

са дужностима васпитача, Правилником о 

организацији живота и рада у Дому 

ученика, Правилима кућног реда, 

Протоколом поступања у случају насиља и 

Програмом заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

 

васпитачи свих 

васпитних група 

 

 

септембар 

2021. 

 

 

Педагошка 

документација 

Презентоване карактеристике изабраних 

занимања на првим родитељским 

састанцима првог разреда 

одељенске старешине 

првих разреда 

 

септембар 

2021. 

записници са 

родитељских 

састанака, сајт 

школе 

Обављани разговори са родитељима и 

прикупљени подаци о здравственом 

стању, психофизичком и социјалном 
развоју, навикама ученика 

 

одељенске старешине, 

васпитачи, ППС 

 

септембар-

новембар 2021. 

 

Педагошка 

документација 

Обављана редовна размена информација 

са родитељима о адаптацији ученика на 

школске и домске услове живота  

одељенске старешине, 

васпитачи, ППС 

септембар-

новембар 2021. 

Педагошка 

документација 

Родитељи упознати са стручним 

упутством о мерама заштите ученика због 

актуелне епидемиолошке ситуације 

одељенске старешине, 

васпитачи 

септембар, 

новембар 2021. 

записници са 

родитељских 

састанака, сајт 

школе 

У свечаној сали наше школе реализована 

онлајн  обука за Тим родитеља (чланови 

ШО школе и Савета родитеља) поводом 

другог пилотирања државне матуре 

руководство школе 11.03.2022. Летопис 

школе 

Реализован онлајн вебинар за родитеље у 

оквиру Пројекта државне матуре 

руководство школе 16.03.2022. Летопис 

школе 

Обављана редовна размена информација 

са родитељима о резултатима учења, 
понашању ученика, ваннаставним 

активностима и ваншколском ангажовању 

 

одељенске старешине, 
васпитачи, ППС 

 

током школске 
2021/2022. 

 

Педагошка 
документација 

Обављан саветодавни рад родитељима ученика 

који су имали тешкоћа у адаптацији на 
школске и домске услове живота 

ППС током школске 

2021/2022. 

Педагошка 

документација 
ППС 

Обављан саветодавни рад родитељима ученика 
који су имали тешкоћа у учењу и понашању 

ППС током школске 
2021/2022. 

Педагошка 
документација 

ППС 

Представници родитеља свих одељења 
учествовали у раду Савета родитеља 

Директор, помоћник 
директора, ППС, 

председник Савета 
родитеља 

13.09.2021. 
30.11.2021. 

18.01.2022. 
04.05.2022. 

Записници са 
састанака 

Савета 
родитеља 

Родитељи учествовали у раду ШО 
 
 

Руководство школе, ППС, 
пред.ШО  

14.09.2021. 
23.09.2021. 
25.11.2021. 
27.12.2021. 
13.01.2022. 

03.02.2022. 
24.02.2022. 
26.04.2022. 
01.06.2022. 
07.07.2022. 
14.09.2022. 

Записници са 
седница 

Школског 
одбора 

На основу плана сарадње са родитељима из Годишњег плана рад школе наставници и васпитачи су 

операционализовали дневни ред родитељских састанака. 
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VIII ШКОЛСКИ ОДБОР 

 
На основу Решењa Скупштине града Ваљева бр. 112-231/19-04 од 01.03.2019. године дана 

21.03.2019. године  конституисан је Школски одбор, а Решењем Скупштине   града Ваљева бр. 112-
581/21-01/1 од 20.05.2021. године,  разрешени су чланови Школског одбора: Слобдан Бата Ђоковић 

и Иван Матић, као представници локалне самоуправе, а именовани Ђорђе Чолић и Живорад 

Виторовић за чланове Школског одбора, као представници локалне самоуправе. Решењем 

Скупштине   града Ваљева бр. 112-932/2021-01/1 од 22.10.2021. године,  разрешени су чланови 
Школског одбора Александра Петровић и Зорица Тадић, а именовани Слађана Алексић и 

Александар Младеновић, као представници родитеља. 

Као орган управљања Школски одбор броји 9 чланова укључујући и председника и чине га по три  
представника из реда  

1.запослених:  Весна Котарац, Тања Николић  и Бранко Вићентијевић 

2.родитеља:  Наташа Маринковић, Слађана Алексић и Александар Младеновић 

3.јединице локалне самоуправе: Божић Љиљана, Ђорђе Чолић и Живорад Виторовић 
Седницама Школског одбора присуствовалa je и ученицa  Ивана Богдановић (III-3)   представник 

Ученичког парламента без права одлучивања.   

 
Начин рада утврђен  је Законом о основама система образовања и васпитања, Статутом школе  и 

Пословником о раду. 

Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ у школској 2021/2022. години 
одржао је 11 седница на којима су разматрана питања од значаја за рад и пословање школе. Одбор 

је радио у пуном саставу, а седницама су присуствовали и директор школе,  управница Дома 

ученика, помоћник директора, школски педагог, председник синдиката запослених и секретар 

школе у својству записничара.  
У погледу финансијског пословања школе централно место заузимају Усвајање Извештаја о 

финансијском пословању школе у 2021. години, доношење финансијског плана за 2022. годину, 

измена и допуна финансијског плана, усвајање извештаја о спроведеним јавним набавкама у 2021 
години и доношење План јавних набавки добара, радова и услуга и набавки на које се Закон о јавним 

набавкама не примењује за 2022 годину, улагања у инфраструктуру.  

Поред тога Школски одбор је 
 

 Д о н е о   

 Статут Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ 

 Правилник о архивском и канцеларијском пословању 

 Годишњи план рада Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ за школску 

2021/2022. годину 

 Решење о годишњем задужењу директора школе за школску 2021/2022. годину 

 Измене и допуне Финансијског плана Школе за 2021 годину 

 Финансијски план Школе за 2022 годину и измене и допуне 

 Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Ученичке задруге ИЗДАНАК 

 Одлуку о награђивању ђака генерације  

 Одлуку о плану уписа у први разред школске 2022/2023. године редовних ученика  и плану        

            уписа ванредних ученика на доквалификацију и преквалификацију 

 Одлуку о упућивању захтева Граду Ваљево, Одељењу за имовинске послове и општу 

управу, Ваљево  за куповину непосредном погодбом кат.парц.бр. 7436/13 КО Ваљево, 
површине 0.00.05 ха и кат.парц. бр. 7436/14 КО Ваљево, површине 0.00.15 ха, које су 

уписане као јавна својина града Ваљева, ради припајања кат.парц. бр. 7436/4 КО Ваљево, на 

којој је Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ уписана као корисник, 

 Одлуку о упућивању додатног захтева за експропријацију уз новчану накнаду преосталог 
дела непокретности и то: Кат.парцела бр. 1980/3 у површини од 0.06.01. ха, кат.парцела бр. 

1977/4 у површини од 0.06.68 ха, кат.парцела бр.1980/2 у површини од 0.02.42 ха и 

кат.парцела бр. 1981/3 у површини од 0.09.98 ха све у КО Ваљево,  са разлога јер ПШДУВ 
након извршене експропријације и изградње саобраћајнице нема економски интерес за 

коришћење поменутих парцела, 

 Анекс бр. 2. Школског програма (шк.2020/2021.г.-шк.2023/2024.г.)  

 Анекс бр. 1. и Анекс бр. 2. Годишњем плану рада за школску 2021/2022.годину 
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 Одлуку о упражњеним радним местима за шк. 2022/2023. годину 

 Одлуку о спровођењу пописа, имовине и обавеза школе са стањем на дан 31.12.2021.г. 

 Одлуку о уплати једнократних помоћи из сопствених средстава запосленима  и ученицима 

из фонда ђачког динара 

 Одлуку о расписивању конкурса за избор директора школе,  именовао комисију за 

избор директора школе и  упутио Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја Извештај са предлогом о избору Милана гајића дипл.инж.пољопривреде за 

механизацију за директора школе са мандатом од четири године.са директором 

закључио уговор о раду 

 

 У с в о ј и о 
- извештај о раду Школе за школску 2020/2021. годину,  

- годишњи и полугодишњи извештај о раду директора школе, 

- извештај о попису имовине и средстава школе са стањем на дан 31.12.2021. године,  

- извештај о финансијском пословању Школе за 2021. годину, 
- извештаје о успеху и дисциплини ученика на крају сваког класификационог периода у 

школској 2021/2022. години,  

- извештај о упису ученика у школску 2022/2023 годину и броју одељења,  
- годишњи извештај о спровођењу Плана мера за отклањање или ублажавање   

                  неравномерне заступљености полова у Пољопривредној школи са домом ученика 

«Ваљево»  у 2021 години  
 

 д а о    с а г л а с н о с т    н а 

 План јавних набавки добара, радова и услуга и План набавки добара, радова и услуга 

на које се ЗЈН не примењује (чл. 27.став.1. ЗЈН) за 2022. годину 

 Измене и допуне Плана набавки за 2022. године 

 Измене Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у 

Пољопривредној школи са домом ученика „Ваљево“ 

 План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести у 

Школи 

 Одлуку Савета родитеља о висини ђачког динара за школску 2022/2023. годину 

 Програм свечане прославе Дана Школе, школске славе, Св.Саве;  

 

 именовао 

Комисију за бодовање запослених за чијим радом је делимично или у потпуности престала 

потреба за школску 2022/2023. годину 
 

 дао Овлашћење директору школеда 

 изврши избор уредника и сарадника на изради монографије и филма о школи поводом 

прославе јубилеја Школе, 100 година рада средње пољопривредне школе, на дан 01.октобра 

2023. године 

 да образује комисију за израду распореда часова теоријске и практичне наставе и вежби за 
школску 2022/2023. годину 

 

 Закључио уговор о раду са директором, Миланом Гајићем уговор о раду на одређено 

време од 4 године почев од 30.10.2022. године до 29.10.2026. године. 
 
Директор школе, Милан Гајић је Школском одбору благовремено подносио извештаје  о наставним 

и ваннаставним активностима ученика и професора које су организоване у току школске године, 

едукацијама запослених,  радовима у школи, Дому ученика и школској економији, спроведеним 
јавним набавкама и набавкама на које се закон не примењује,  набавци опреме, добара, услуга и 

радова, утрошеним средствима и кадровским променама. 

 

 

 

 

IX САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
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За организовање и праћење планираних активности били су задужени директор, управник дома, 

помоћник директора, педагог и психолог. Извештаје о реализацији плана сарадње са друштвеном 

средином,Наставничком већу на полугодишту и крају наставне 2021/2022.године, подносио је 
директор школе. 

УСТАНОВА СА 

КОЈОМ ЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА 

САРАДЊА 

 

АКТИВНОСТИ 

 

ДИНАМИКА 

 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког развоја 

   
У свечаној сали наше школе одржан је састанак 
помоћника Министра просвете , науке и технолошког 
развоја за предшколско и основно образовање Милана  

Пашић са директорима основних и средњих школа на 
територији ШУ Ваљево 

27.10.2021. Летопис школе 

Посета представника Министарства просвете , науке и 
технолошког развоја сектора за ученички и студентски 
стандард у вези са пројектом Нарцис 

18.11.2021. Летопис школе 

Саветник Министра просвете, науке и технолошког 
развоја Зора Костић и начелнице  Одељења за 

координацију рада школских управа Јасмина Ђелић 
посетили су нашу школу 

24.12.2021. Летопис школе 

Он лајн састанак са представницима Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја који су 
организовале и водиле Ђурђица Ергић и Мила 
Вуковић у вези са извештавањем о реализацији 
пројекта „Сами идемо брже, заједно идемо даље“ 

25.01.2022. Летопис школе 

Нашу школу посетио је помоћник министра просвете, 
науке и технолошког развоја за средње образовање  
МилошаБлагојевић,Саветник Министра просвете, 
науке и технолошког развоја Зоран Костића,Видоје 
Вукашиновић и  Ђорђе Ђоковић 

01.07.2022. Летопис школе 

Ученици и запослени редовно обавештавани о 
препорукама Министарства просвете o примени мера 

за спречавање и ширење епидемије COVID-19 

током године евиденција 

Школска управа 
Ваљево 

 
Дописи, радни састанци, анализе, извештаји 

 
током године 

 
Записници, 
евиденција 

Обданишта, основне и средње школе 

Васпитна 

установа„Хајди“ 

Школску економију посетила су деца васпитне 

установе „Хајди“ 

29.10.2021. Летопис школе 

Васпитна установа 
„Милица Ножица“- 

Ново Насеље 

Школску економију посетила су деца васпитне 
установе „Милица Ножица“- Ново Насеље 

13.04.2022. Летопис школе 

ОШ „Свети Сава“, 
Попучке; ОШ 

„Десанка 
Максимовић“ Ваљево; 

ОШ „Андра Савчић 
Ваљево; “ОШ  „Илија 
Бирчанин“ Ставе; ОШ 
„Нада Пурић“Ваљево 

; „Прва основна 
школа“; ОШ „Милан 
Ракић“ Мионица; ОШ 

„Војвода Живјин 
Мишић“ Рајковић; 
ОШ „Прота Матеја 

Ненадовић“ 
Бранковина; ОШ 

„Стеван Филиповић“ 
Дивци; ОШ „Милован 
Глишић“ Ваљево; ОШ 

„Сестре Илић“, 
Ваљево; ОШ „Здравко 
Јовановић“, Поћута; 

ОШ „Владика 
Николај 

Велимировић“ 
Ваљево; ОШ „Милош 
Марковић“Лесковице 

У циљу професионалног информисања наша школа је 
презентована ученицима осмих разреда основних 

школа 

04.04.2022. 
12.04.2022. 

15.04.2022. 
18.04.2022. 
19.04.2022. 
20.04.2022. 
09.05.2022. 
11.05.2022. 
12.05.2022. 
18.05.2022. 
23.05.2022. 

Летопис школе 
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Прве основна школа Школску економију посетили су ученици трећег 
разреда основне школе 

01.06.2022. Летопис школе 

Средња школа 
Сјеница 

Нашу школу посетили су представници руководства 
Средње школе Сјеница 

руководство 
школе 

09.09. 2021. 

Средње школе града 
Ваљева 

У нашој школи одржан је састанак Актива директора 
средњих школа града Ваљева 
 

 

руководство 
школе 

23.09. 2021. 
20.12.2021. 

Више школе, факултети, Заједнице 

Факултет 
здравствених и 
пословних студија-
Универзитет 
Сингидунум 

Агрономски факултет 
Чачак 
Академија Шумадија-
одсек Аранђеловац;  
Факултет за 
екологију; Виша 
васпитачка школа 
Шабац 

 
Презентоване високе школе и факултети у циљу 
професионалног информисања ученика завршних 
разреда 
 

 
9.12.2021. 
17.12.2021. 
15.03.2022. 
15.04.2022. 

12.05.2022. 
 
 
 

 

 
Летопис школе 

Факултет 
здравствених и 
пословних студија 
Универзитет 
Сингидунум 

Доц.др Катарина Плећић, доц.др Ивана Дамњановић, 
доц.др Душко Ранисављевић и проф.др Биљана 
Тешић одржали су радионице за ученике четвртог 
разреда 

21.03.2022. 
22.03.2022. 
23.03.2022. 
25.03.2022. 

Летопис школе 

Заједница 
пољопривредних 

школа 

Директор школе и представници стручних већа 
присуствовали састанку Заједнице средњих школа 

пољопривреде,  производње и прераде хране у Соко 
бањи 

03.-05.12.2021. Летопис школе 

Установе културе 

Градска библиотека Реализовано учлањивање ученика, размена искустава, 
пружана стручна помоћ 

током године Евиденција 

Центар за културу 
Ваљево 

За све ученике наше школе организована је посета 
позоришној представи „Професионалац“ 

15.12.2021. Летопис школе 

Ученици другог и четвртог разреда присуствовали 
едукативној трибини „Ниси сам“ у циљу превенције 

насиља на интернету и трговине људима 

07.04.2022. Летопис школе 

 Приказан је културно-уметнички програм ученика, 
станара Дома којим су се представили на регионалном 
и републичком такмичењу домова-Домијада 

26.05.2022. Летопис школе 

Здравствене установе 

ЗЦ Ваљево 

Обављени систематски лекарски прегледи ученика  током 

календарске 
2021. и 2022. 

Извештаји са 

лекарских прегледа 

Црвени крст Ваљево, 
Институт за 

трансфузију Београд 

У школи је организована акција добровољног давања 
крви 

25.03.2022. Летопис школе 

Црвени крст Ваљево Ученици, станари Дома присуствовали трибини 
„Превенција трговине људима“ коју су реализовали 

вршњачки едукатор, ученица  наше школе, А.Ј. у 
сарадњи са Црвеним крстом, Ваљево 

09.02.2022. Педагошка 
документација 

Завод за јавно 
здравље Ваљево 

На шест месеци вршена контрола здравственог стања 
радника који раде у служби исхране; 
Реализовани санитарни прегледи ученика 
Узорковање брисева руку радника у исхрани  и радних 
површина 

током 
календарске 
2021. и 2022. 

Извештаји 

„Ин витро лаб“, 
Шабац 

У складу са законским прописима и HACCP кодексом 
(уведен од 2011год): 
Вршено узорковање и контрола припремљених оброка 
за ученике, хигијене прибора и радних површина 
 
 

током 
календарске 
2021. и 2022. 

 
 

Извештаји 

Стоматолошка служба 
Ваљево 

 

Обављени стоматолошки прегледи ученика од првог 
до четвртог разреда 

 
 
 

током године Картони ученика у 
школској зубној 

амбуланти 

Локална самоуправа 
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Општина Ваљево 
 
 

Састанак директора школе са Градоначелником и 
главним урбанистом Града Ваљева у вези уређења 
просторног плана око Пољопривредне школе са домом 
ученика Ваљево 

20.09.2021. Летопис школе 

Представници  локалне самоуправе учествовали у 
раду Школског одбора 

током године Записници, Летопис 
школе 

Остале установе и организације 

Центар за социјални 
рад Ваљево 

 
Успостављена континуирана сарадња и  размена 
информација  

 
током године 

 
Педагошка 

документација 
Центар за породични 
смештај и усвојење 

ПУ Ваљево У сарадњи са ПУ Ваљево осам ученика наше школе 
посетило НАВАК 

7.12.2021. Летопис школе 
 

У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја 
Републике Србије и Министарством унутрашњих 
послова матуранти наше школе присуствовали 

трибини у Центру за културу „На матуру без 
аутомобила“ 

17.05.2022. Летопис школе 
 

Центар за жртве 
насиља ДАР 

7 ученика школе у пратњи психолога присуствовало 
едукативној трибини „Научи да загрлиш, а не да 
удариш“  

03.06.2022. Летопис школе 

Центар за азил и 
прихватни центар 

Боговађа 

У оквиру реализације пројекта „Сами идемо брже, 
заједно идемо даље“ директор школе уручио је 

новогодишње пакете малолетним корисницима 
Центра за азил и прихватног центра Боговађа 

23.12.2021. Летопис школе 
 

Институт за лековито 
биље „Јосиф Панчић“ 

У нашој школи одржан је састанак директора 
Института за лековито биље „Јосиф Панчић“ са 
сарадницима и директором наше школе 

02.09.2021. Летопис школе 
 

Канцеларије за 
веронауку 

Састанак директора основних и средњих школа са 
Владиком  Исахијем  у организацији Канцеларије за 
веронауку одржан је на Дивчибарама 

7.10.2021 Летопис школе 
 

Касарна „Ваљево“ Директор школе посети Други центар за обуку у 

касарни „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву и 
присуствовао полагању свечане заклетве 

17.09.2021. 

24.12.2021. 

Летопис школе 

 

Друштво истраживача 
Ваљево 

У свечаној сали наше школе ученицима првог разреда 
промовисан је рад Друштва истраживача Ваљево 

22.10.2021. Летопис школе 
 

SGS компанија SGS извршила  надзорну  проверу  примене стандарда 
квалитета ISO14001 ,9001 и HCCP 

02.12.2021. Летопис школе 
 

Ветеринарски центар 
“Ваљево” са 
припадајућим 

амбулантама, ВС 
“Ветеринариа”, ВС 
“Ана-вет”, ВС 
“Дивал” у Ваљеву и 
В. Каменици, ПВА 
“Мар Вет 014” у 
Ваљеву, ВС “Прима 
ветерина” у Драчићу, 

ВС “Пауне” у 
Паунама, ВС “Мићко” 
у Мионици и Љигу, 
ВС “Вишић вет” у 
Мионици,  ВС 
“Здравље вет” у 
Радобићу, ВС “Наш 
ветеринар” у 
Мионици, ВС “Марин 

гај” у Љигу, ВС 
“Лајковац” у 
Лајковцу, ПВА 
“Марко - вет” у 
Лазаревцу, ВС 
“Кусуровић”, ВС  
“Гети”, ВС ”Селвет” 
на Убу, ПВА 

“Алмивет” у 

 
 
 

 
 
 

Практична настава 
 

 
 
 

 
 
 

Током године 

 
Распоред практичне 

наставе ученика 

образовног профила 
ветеринарски 

техничар 
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Бранковини, ВС 
“Осечина” у Пецкој, 
ВС “Прима вета 
медик” у Коцељеви. 

д.о.“Дарови 

природе“Дивци, 
„Сточар“ Уб, кланица 
„Јасеница“ 

Практична настава 
 

Током године Распоред практичне 
наставе ученика 

образовног профила 

месар 

млекара АД „Имлек“ Реализована продаја млека и сарадња поводом 
исхране говеда 

Током године Евиденција 

Центар за вештачко 
осемењавање  из 

Велике Плане 

Реализовано вештачко осемењавање  говеда Током године Евиденција 

Ветеринарски 
институт Шабац 

Реализована  контрола  здраствене и хигијенске 
исправности млека и јаја за конзум и пијаће воде 

Током године- 
месечно 

Евиденција 

Задруга 

„ЗООН“ 
 

Реализовано матичење говеда Током године Евиденција 

Институт за 
сточарство Земун 

Реализована сарадња поводом исхране свиња Током године Евиденција 
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X ОСТАЛИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНОГ РАДА 
 

1.ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА  

 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Ученици су приложили лекарска уверења приликом уписивања у Дом васпитачи август 2021. документација за упис 

Обављани разговори са родитељима и прикупљени подаци о здравственом стању, 

психофизичком и социјалном развоју, навикама ученика 

одељенске старешине, васпитачи, 

педагошко-психолошка служба 

септембар-

новембар 2021. 

педагошка 

документација 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали у радионици на тему: „Живот у дому и 

примена епидемиолошких мера“ 

Васпитачи: Ј.Илић, С.Биговић септембар 2021. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему:“Здраве животне 

навике“ 

Васпитачи: Н.Милојковић, 

О.Јовановић 

октобар 2021. Педагошка 

документација 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали у радионици на тему: „Шта све утиче на 

здравље“ 

Васпитачи: Ј.Илић, С.Биговић октобар 2021. Педагошка 

документација 

Ученици другог и трећег разреда учествовали у радионици на тему: „Здравље уста и 

зуба“ 

Васпитачи: К.Марковић,  октобар 2021. Педагошка 

документација 

Ученици првог, другог и трећег разреда учествовали у радионици на тему:“Правила 

понашања везана за хигијену у Дому ученика“ 

Васпитачи: К.Марковић, 

Н.Милојковић 

новембар2021. Педагошка 

документација 

SGS извршила  надзорну  проверу  примене стандарда квалитета ISO14001 ,9001 и HCCP Руководство школе 02.12.2021. летопис 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су у радионици на тему: „Сачувајмо свет 
око нас 

Васпитачи: И. Шарчевић, 
С.Биговић 

март 2022. Педагошка 
документација 

Ученици првог и другог разреда учествовалиу радионици на тему: Исхрана и здравље Васпитачи: Н.Милојковић, 

О.Јовановић 

март 2022. Педагошка 

документација 

Реализована акција добровољног давања крви Руководство школе 25.03.2022. Летопис школе 

Ученици трећег и четврог разреда учествовалиу радионици на тему: Ризичан сексуални 

однос 

Васпитачи: И. Шарчевић, 

С.Биговић 

април 2022. Педагошка 

документација 

Ученици трећеги четвртог разреда учествовали су у радионици на тему:  „Рециклирајмо!“ Васпитачи: И. Шарчевић, 

С.Биговић 

април 2022. Педагошка 

документација 

Ученици првог и другог разреда учествовалиу радионици на тему: Пити или не пити – како 

да се одлучим? 

Васпитачи: Н.Милојковић, 

О.Јовановић 

април 2022. Педагошка 

документација 

Ученици првог, другоги трећег разреда учествовалиу радионици на тему: Пешачењем до 

здравља 

Васпитачи: Н.Милојковић, 

О.Јовановић, К.Марковић 

мај 2022. Педагошка 

документација 

Ученици другог и трећег разреда учествовали су у радионици на тему:“ Еколошка 

акција“ 

Васпитач: К.Марковић мај 2022. Педагошка 

документација 

Ученици другог и трећег разреда учествовали су у спортској манифестацији : Дан изазова Васпитач: К.Марковић јун 2022. Педагошка 

документација 

Реализовано превентивно-компезацијско вежбање у циљу спречавања и отклањања 

телесних деформитета у оквиру наставе физичког васпитања 

наставници физичког васпитања током године Педагошка 

документација 
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Обављан саветодавни рад са ученицима који имају тешкоћа у раду  и реализована 

сарадња са њиховим родитељима 

педагошко-психолошка служба током године Педагошка 

документација ППС 

Реализовано превентивно-компезацијско вежбање у циљу спречавања и отклањања 

телесних деформитета у оквиру наставе физичког васпитања 

Наставници физичког васпитања током године Педагошка 

документација 

Ученици и запослени редовно обавештавани о препорукама Министарства просвете o 

примени мера за спречавање и ширење епидемије COVID-19 

Руководаство школе током године дописи Министарства 

У складу са законским прописима и HACCP кодексом (уведен од 2011год): 

Једном месечно вршено узорковање и контрола припремљених оброка за ученике, 

хигијене прибора и радних површина 

„Ин витро лаб“, Шабац Током календарске 

2021 и 2022.  

 

Извештаји 

 

На шест месеци вршена контрола здравственог стања радника који раде у служби 

исхране 

 

 

Завод за јавно здравље Ваљево 

Током календарске 

2021 и 2022. 

 

Извештаји 
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2.ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

За организовање и праћење планираних активности задужен је Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Координатор Тима, Тања 

Николић, психолог, подноси Наставничком већу извештај о раду два пута годишње: на полугодишту и крају наставне 2021/2022.године 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ: 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Ученици првог разреда упознати са Правилима понашања школског кућног реда, 

Протоколом поступања у случају насиља и Програмом заштите ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Одељенске старешине 

ученика првих разреда 

септембар 2021. Педагошка документација 

Ученици-станари Дома упознати са Правилником о организацији живота и рада у Дому 

ученика, Правилима кућног реда, Протоколом поступања у случају насиља, Програмом 

заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

Васпитачи свих васпитних 

група 

 

септембар 2021. 

 

Педагошка документација 

Родитељи ученика првог разреда на родитељским састанцима упознати са Правилима 

понашања школског кућног реда, Протоколом поступања у случају насиља и Програмом 

заштите ученика од дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања 

 

Одељенске старешине 

ученика првих разреда 

 

септембар 2021. 

Записници са родитељских 

састанака одељења првог 

разреда 

Родитељи ученика-нових станара Дома  на интервјуима са васпитачимаупознати са 

Правилником о организацији живота и рада у Дому ученика, Правилима кућног реда,  

Протоколом поступања у случају насиља и Програмом заштите ученика од 

дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања 

 

Васпитачи ученика, нових 

станара Дома 

септембар- 

новембар 2021. 

Педагошка документација 

Ученици свих разреда учествовали у радионици на тему:“Живот у Дому“ Васпитачи свих васпитних 

група 

септембар 2021. Педагошка документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему:“Тимски рад“ Васпитачи: Н.Милојковић, 

О.Јовановић 

октобар 2021. Педагошка документација 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали у радионици на тему:“Пријатељство“ Васпитачи: Ј.Илић, 

С.Биговић 

октобар 2021. Педагошка документација 

Ученици другог и трећег разреда учествовали у радионици на тему:“Сарадња“ Васпитач: К.Марковић октобар 2021. Педагошка документација 

Ученици другог и трећег разреда учествовали у радионици на тему:“Гласине“ Васпитач: К.Марковић 

 

октобар 2021. Педагошка документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему:“Комуникација и 

неспоразуми“ 

Васпитачи: Н.Милојковић, 

О.Јовановић 

новембар 2021. Педагошка документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему:“Рука пријатељства“ Васпитачи: Н.Милојковић, 

О.Јовановић 

новембар 2021. Педагошка документација 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали у радионици на тему:“Динамика и 

исходи сукоба“ 

Васпитачи: Ј.Илић, 

С.Биговић 

 

новембар2021. Педагошка документација 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали у радионици на тему:“Посредовање“ Васпитачи: Ј.Илић, 

С.Биговић 

новембар2021. Педагошка документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему:“Извини“ Васпитачи: Н.Милојковић, 

О.Јовановић 

децембар 2021. Педагошка документација 
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Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему:“Драга Савета“ Васпитачи: Н.Милојковић, 

О.Јовановић 

децембар 2021. Педагошка документација 

Ученици другог и трећег разреда учествовали у радионици на тему:“Налажење решења“ Васпитач: К.Марковић децембар 2021. Педагошка документација 

Запослени похађали  обуку„Да ли мој говор тела помаже или одмаже?-невербална 

комуникација у функцији васпитно образовног процеса и сарадње  

Руководство школе децембар 2021. Сертификати о обуци 

Кроз израду паноа и радове ученика обележен Међународни дан људских права  Чланови ученичког 

парламента 

децембар 2021. Педагошка документација 

Ученици, станари Дома присуствовали трибини „Превенција трговине људима“ коју су 

реализовали вршњачки едукатор, ученица  наше школе, А.Ј. у сарадњи са Црвеним 

крстом, Ваљево  

Руководство школе 09.02.2022. Педагошка документација 

Ученици првог, другог и трећег разреда учествовали у радионици на тему: Вршњачко 
насиље 

Васпитачи:К.Марковић, 
Н.Милојковић, 

О.Јовановић 

фебруар, јун 
2022. 

Педагошка документација 

Ученицидругог и трећег разреда учествовали у радионици на тему: Видео игре Васпитач:К.Марковић март 2022. Педагошка документација 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су у радионици на тему: Утицај мас-

медија на младе 

Васпитачи: С. Биговић, 

И.Шарчевић 

март 2022. Педагошка документација 

Ученицидругог и трећег разреда учествовали у радионици на тему: Предрасуде Васпитач:К.Марковић март 2022. Педагошка документација 

Запослени похађали две он лајн обуке (Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља; Улога установа 

образовања и васпитања у борби против трговине људима) на националној платформи 

Чувам те 

Руководство школе март-април 2022. сертификати полазника 

У Центру за културу Ваљево ученици другог и четвртог разреда присуствовали 

едукативној трибини „Ниси сам“ у циљу превенције насиља на интернету и трговине 

људима 

Руководство школе 07.04.2022. Летопис школе 

Ученици првог и другог разреда учествовалиу радионици на тему: Сагледавање 
проблема из различитих углова 

Васпитачи: Н.Милојковић, 
О.Јовановић 

април 2022. Педагошка документација 

Ученицидругог и трећег разреда учествовали у радионици на тему: „Комуникација 

путем виртуелних друштвених мрежа“ 

Васпитач:К.Марковић мај 2022. Педагошка документација 

 

У Центру за културу Ваљево ученицима школе приказана је драмска представа „Макар 

за један загрљај“  у реализацији ученика, станара Дома која је освојила прво место на 

Републичкој Домијади 

Руководство школе 26.05.2022. Летопис школе 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су у радионици на тему:  Изласци Васпитачи: С.Биговић, И. 

Шарчевић 

јун 2022. Педагошка документација 

У Центру за културу Ваљево 7 ученика школе у пратњи психолога присуствовало 

едукативној трибини „Научи да загрлиш, а не да удариш“ у организацији  Центра за 

жртве насиља ДАР 

Руководство школе 03.06.2022. Летопис школе 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Појачан је васпитни рад са ученицима 

-континуирано је праћено понашање ученика на часу 

-обављан саветодавни рад са ученицима који имају проблеме у понашању 

Одељенске старешине, 

ППС, васпитачи 

Током године Педагошка документација 
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-праћен је однос учесника насиља на часу и ван наставе уз помоћ дежурног наставника 

- праћен је однос учесника насиља уз помоћ васпитача 

-предузете интервентне активности у вези са два случаја насиља другог и једним 

случајем насиља трећег нивоа 

- праћени су ефекти предузетих мера 

Тим, директор школе, 

управник дома, ППС, 

одељенске старешине, 

васпитачи и остали актери 

 

 

Током године 

 

Педагошка документација 

 

 

3.КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Извршен преглед документације уписа ученика у први разред као значајан 

показатељ мотивације ученика за занимања у Пољопривредној школи 

ППС септембар- 

октобар 2021. 

документација уписа ученика 

Ученици првог разреда упознати са карактеристикама занимања кроз 
дискусију на часовима редовне наставе, часове одељењског старешине, 

васпитне  активности у дому 

наставниципрактичне наставе, 
одељењске старешине,васпитачи 

септембар- 
октобар2021. 

педагошка документација 

Остварена сарадња са родитељима поводом  развијања 

правилног и реалног односа према изабраном занимању 

одељењске старешине, наставници септембар- 

новембар 2021. 

педагошка документација 

Ученици првог и другог разреда учествовали у радионици на тему:“Све о 

нама“ 

Васпитачи: Н.Милојковић, 

О.Јовановић 

септембар 2021. педагошка документација 

Ученици другог и трећег разреда учествовали у радионици на тему: 

“Лични идентитет“  

Васпитач: К.Марковић септембар 2021. педагошка документација 

У свечаној сали наше школе ученицима првог разреда промовисан је рад 

Друштва истраживача Ваљево 

руководство школе 22.10.2021. летопис школе 

Школску економију посетила су деца васпитне установе „Хајди“ руководство школе 29.10.2021. летопис школе 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали у радионици на тему:“У 

свету интересовања“ 

Васпитачи: Ј.Илић, С.Биговић децембар 2021. педагошка документација 

У сарадњи са ПУ Ваљево осам ученика наше школе посетило НАВАК руководство школе 7.12.2021. летопис школе 

У циљу професионалног информисања, ученицима завршних разреда 

презентовани су:Факултет здравствених и пословних студија 

Универзитета Сингидунум у Ваљеву; Агрономски факултет Чачак; 

Академија Шумадија-одсек Аранђеловац;  Факултет за екологију; Виша 

васпитачка школа Шабац 

руководство школе 9.12.2021. 

17.12.2021. 

15.03.2022. 

15.04.2022. 

12.05.2022. 

летопис школе 

Ученици посебно заинтересовани за наставу предмета Предузетништво 

учествовали су у радионици Народне банке Србије која је реализована на 

Факултету здравствених и пословних студија Универзитета Сингидунум 

у Ваљеву 

руководство школе 15.12.2021. летопис школе 
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Ученици трећег и четвртог разреда учествовали у радионици на тему:“У 

свету вештина и способности“ 

Васпитачи: Ј.Илић, С.Биговић децембар 2021. педагошка документација 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су у радионици на тему: 

Сазнајем преко интернета куда после средње школе 

Васпитачи:С.Биговић, И. Шарчевић фебруар 2022. педагошка документација 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су у радионици на тему: 

Оријентација ствара јасну слику 

Васпитачи:С.Биговић, И. Шарчевић   март 2022. педагошка документација 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су у радионици на тему: У 

свету занимања: стереотипи о инересовањима и склоностима 

Васпитачи:С.Биговић, И. Шарчевић март 2022. педагошка документација 

Директор, управница Дома ученика и управник школске економије са 5 

ученика наше школе присуствовали Сајму образовања у Лазаревцу 

руководство школе 15.03.2022. летопис школе 

У организацији Факултета здравствених и пословних студија Универзитет 

Сингидунум доц.др Катарина Плећић, доц.др Ивана Дамњановић, доц.др 

Душко Ранисављевић и проф.др Биљана Тешић одржали су радионице за 

ученике четвртог разреда 

руководство школе 21.03.2022. 
22.03.2022. 

23.03.2022. 
25.03.2022. 

летопис школе 

У циљу професионалног информисања наша школа је презентована 

ученицима осмих разреда 15 основних школа (ОШ „Свети Сава“, 

Попучке; ОШ „Десанка Максимовић“ Ваљево; ОШ „Андра Савчић 

Ваљево; “ОШ  „Илија Бирчанин“ Ставе; ОШ „Нада Пурић“Ваљево ; „Прва 

основна школа“; ОШ „Милан Ракић“ Мионица; ОШ „Војвода Живјин 

Мишић“ Рајковић; ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина; ОШ 
„Стеван Филиповић“ Дивци; ОШ „Милован Глишић“ Ваљево; ОШ 

„Сестре Илић“, Ваљево; ОШ „Здравко Јовановић“, Поћута; ОШ „Владика 

Николај Велимировић“ Ваљево; ОШ „Милош Марковић“Лесковице) 

руководство школе 04.04.2022. 
12.04.2022. 
15.04.2022. 
18.04.2022. 

19.04.2022. 
20.04.2022. 
09.05.2022. 
11.05.2022. 
12.05.2022. 
18.05.2022. 
23.05.2022. 

летопис школе 

Школску економију посетила су деца васпитне установе „Милица 

Ножица“- Ново Насеље 

руководство школе 13.04.2022. летопис школе 

Школску економију посетили су ученици трећег разреда Прве основне 

школе 

руководство школе 01.06.2022. летопис школе 

У циљу професионалног информисања ученицима континуирано 

достављани материјали и презентације виших школа и факултета 

одељењске старешине током године електронска документација 

Обављани индивидуални и групни разговори са ученицима поводом 
каријерног вођења и  саветовања ученика 

Педагошко-психолошка служба током године педагошка документација 

 

За рад на каријерном вођењу и саветовању  ученика биле су задужене одељењске старешине и педагошко-психолошка служба. Извештаје о реализацији 

професионалног развоја Наставничком већу на полугодишту и крају наставне 2021/2022.године подносила је психолог Тања Николић. 
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4. РАД СА УЧЕНИЦИМА ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА 

АКТИВНОСТ НАЧИН ДИНАМИКА НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Идентификовани ученици из друштвено 

осетљивих група 

Извршен увид у документацију ученика, 

анкета о социоекономском пореклу 

ученика, разговори  

током септембра –октобра 2021. ППС,одељенске старешине, васпитачи 

Праћена адаптација ученика на школске и 

домске услове живота 

Индивидуални и групни разговори са 

ученицима, сарадња са наставницима и 

васпитачима 

током првог полугодишта ППС,одељенске старешине, васпитачи 

Вођен саветодавни рад са ученицима: 
мере подршке у учењу 

Индивидуални и групни разговори током године ППС 

Успостављена сарадња са надлежним 

институцијама: 

Центар за социјални рад Канцеларија за 

роме  

Контакти, разговори са представницима током године ППС 

Урађен извештај о раду са ученицима из 

друштвено осетљивих група 

израда извештаја 07..07.2022. ППС 
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XI РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
1.РАД ПЕДАГОГА 

 
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.1. Учествовала у изради Годишњег плана рада школе  Август;Септембар 

1.2. Урадила Годишњи план рада педагога. Август 

1.3. Планирала заједничке активности са директором и срадницима Август;Септембар 

1.4. Учествовала  у формирању васпитних група Август 

1.5. Учествовала у избору и конципирању ваннаставних и ваншколских актив.  Август 

1.6. Учествовала у изради планова и програма стручних органа школе. Август 

1.7. Учествовала у изради планова и програма стручног усавршавања запослених,помоћ у 
конципирању евиденције о стручном усавршавању. 

Август 

1.8 Учествовала у изради плана каријерног вођења и саветовања ученика Прва недеља септембра 

1.9. Учествовала у изради плана сарадње школе са породицом. Прва недеља септембра 

1.10. Израђивала  месечне планове рада педагога. Задња недеља у м. 

1.11. Помагала наставницима у изради планова додатне наставе, одељењске заједнице, одељењског 
старешине, секција, екскурзија и посета 

Септембар и тшг 

1.12. Планирала и пратила  реализацију  огледних и угледних часова, иновација Август, током год. 

1.13. Водила рачуна о примени педагошко-психолошких принципа у изради распореда часова и 
смена, подели одељењских старешинства, организовању ваннаставних активности. 

Август/ током год. 
 

1.14.Помоћ око организовања ученика и реализације учења на даљину Март-јун 2020. 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

2.1. Систематски пратила и анализирала наставни процес и развој ученика. Током године 

2.2. Пратила организацију образовно-васпитног рада школе, ефеката иновативних подухвата и 
пројеката, као иефикасности нових организационих облика рада, посебно ефеката наставе на даљину 

Током године 

2.3. Пратила  реализацију циљева и задатака појединих наставних предмета и области. Током године 

2.4. Израда анализа успеха и владања  ученика на класификационим периодима  Нов., јануар,април, јун 

2.5. Учествовала  у процесу самовредновања рада школе. Новембар,децембар 

2.6. Пратила  и вредновала успех ученика у разним ваннаставним активностима Од октобра током г. 

2.7. Пратила  усклађености програмских захтева са узрасним и индивидуалним карактеристикама 
ученика 

Током године 

2.8. Пратила поступке  и ефекте оцењивања ученика Нов,,јануар,мај 

2.9.Пратила корелацију садржаја програма у оквиру једног или више наставних предмета. Током године 

2.10. Пружала помоћ и подршку наставницима у процесу унапређивања оцењивања уч. Током године 

2.11.Пратила узроке  школ. неуспеха ученика. За уч.првог разреда Методе и технике учења новембар, током  г.. 

2.12. Учествовала  у реализацији активности развојног плана школе  Током године 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА,ОДНОСНО ВАСПИТАЧИМА 

3.1. Конкретизовала и операционализовала циљеве и задатке образовно-васпитног рад и у складу са 
њима одабирање одговарајућих садржаја, облика,метода и средстава образовно-васпитног рада 

Септембар 

3.2. Стално и систематски радила  на педагошко-дидактичко-методичком образовању наставника 
(активна настава, од преношења знања ка учењу) 

Током године 

3.3. Пружала помоћ  у стручном усавршавању наставника  Током године 

3.4. Учествовла  у раду стручних тимова, већа и актива и школи и предузимала мера за унапређивање 
њиховог рада 

Током године 

3.5. Анализирала часова редовне наставе и других облика образовно вапитног рада којима је 
присуствовала и сагледавала њихове дидактичко-методичкезаснованости 

Од октобра 

3.6. Испитивала узроке проблема који се јављају у образовно-васп.раду  Током године 

3.5.Пружала подршку наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна образовна 
подршка. Координирала израду и у сарадњи са наставником и родитељем, тимско израђивала 
педагошке профиле ученика, учествовала у развијању индивидуалних образовних профила ученика 

Током године 

3.7.Оснаживала наставнике за рад са ученицима изузетних способности кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика(способности, мотивација, стил учења, интересовања, вредности, 
особине личности) и предлагала поступке који доприносе њиховом даљем развоју 

Током године 

3.8.Оснаживала наставнике и васпитаче за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз 
упознавање са карактеристикама тих ученика, развијање флексибилног става према културним 
разликама и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју 

Током године 

3.9. Пружала потребну помоћ одељењским старешинама у квалитетном обављању ове улоге 
(формирање и вођење ученичког колектива; предузимање адекватних мера у случајевима поремећаја 

понашања; испитивање интересовања ученика и њихово укључивање у адекватне ваннастване 
активности; упознавање са психолошко-педаг. карактеристикама уч.; припрема и реализација родит. 
састанака; заштита и унапређивање здравља ученика;каријерно вођење и саветовање ученика) 
 

Током године 

3.10. Пружала помоћ васпитачима у реализацији огледних часова и примера добре праксе Током године 

3.11. Радила на уједначавању критеријума оцењивања Октобар 

3.12. Пружала помоћ приправницима у процесу увођења у посао 
 

Током године 
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4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

4.1. Прикупљала податке о ученицима и сагледавала социјалне и породичне услове Септембар-октобар 

4.2. Израдила инструменате потребне за праћење ученика Септембар 

4.3. Идентификовала и радила  на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању Новембар 

4.4. Спроводила саветодавно индивидулани и групни рад са ученицима Током године 

4.5.Учествовала у професионалном развоју ученика Од децембра 

4.8. Индивидуални рад са ученицима који су учинили повреду радних и  других обавеза Током године 

4.6. Пружала  подршку ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану Током године 

4.7. Пружала  подршку ученицима из осетљивих друштвених група Током године 

4.8.Идентификовала ученика са изузетним способностима(даровити и талентовани) и пружала 
подршку  за њихов даљи развој 

Током године 

4.9.Идентификовала  ученике  који су направили погрешан избор занимања септембар 

4.10. Матуранти – организација, координација и праћење матурског  испита;  јун 

4.12. Пружала подршку  и помоћ ученицима и уч. организацијама у њиховој тежњи за учешћем 
(партиципацијом) у школском животу и раду 

током године 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА 

5.1. Индивидуални и групни саветодани рад са родитељима Током године 

5.2. Педагошко-психолошко образовање родитеља /општи родитељски састанци,предавања за 
родитеље/ Превентивне акт. -обрада различитих садржаја о ризичним облицима понашања ученика 

Током године 
 

5.3.Сарађивала  са родитељима у циљу обезбеђивања јединственог деловања наученике Током године 

5.4.Пружала подршку у раду Савета родитеља Током године 

5.5. Пружала подршку партиципацији у свим сегментима школског живота Током године 

6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  

6.1. Сарађивала са директором и псих. ради утврђивања специф. потреба и мере за побољшање Октобар 

6.2.Размењивала информације о раду тимова Током године 

 6.3.Радила у тиму ради проналажења начина за унапређивање вођења педагошке документације Током године 

6.4.Сарађивала са директором и псих. у циљу јачања компетенцији наст.-организовање семинара Током године 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

7.1. Решавала актуелне васпитно – образовне проблеме кроз рад стручнихоргана Током године 

7.2. Учествовала у раду Наставничког већа, Одељењских већа, Педагошког колегијума Током године 

7.3. Извештавала о резултатима обављених анализа, испитивања и предлагања одговарајућих мера Током године 

7.4. Радила у Тиму за самовредновање, Активу за школ.развојно планирање, Стручном активу за 

развој школ. програма, Тиму за заштиту уч. од насиља, злостављања и занемаривања, Стручном 
Тиму за инклузивно образ., Тиму за стр. усвршавање запослених, Тиму за каријерно вођење  ученика  

 

Током године 

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

8.1. Сарађивала са образовним, здравственим и социјалним институцијама и другим установама које 
доприносе остваривању циља и задатака образов. –васп. рада (Школ. управа, Школ. диспанзер, 
Центар за соц. рад, основне и средње школе, домови ученика, Црвени крст, Тржиште рада, МУП) 

Током године 
 
 

8.2.Сарађивала са канцеларијом за младе Током године 

8.3. Сарађивала са стручним установама које организују семинаре Током године 

8.4.Успостављала сарадњу са локалном заједницом  Током године 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

9.1. Водила евиденцију о свом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу Током године 

9.2. Учествовала у унапређивању школске документације, посебно оне која се односи на планирање и 
праћење реализације плана рада школе; као и документације о стручном усавршавању запослених у 
школи ''досијеи наставника'' 

Током године 

9.3. Водила евиденцију и документацију о сарадњи са ученицима,наставницима и родитељима Током године 

9.4.Припремала се за послове предвиђене гоидшњим планом рада и оперативним плановима рада  Октобар 

9.5. Стручно се усавршавала праћењем стручне литературе, похађањем семинара:  „Осећати се добро 

у својој професионалној улози-снаге и ресурси за веће задовољство послом“, „Невербална 
комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње “. Учествовала у пројектима школе 
(ПИСА и друго пилотирање државне матуре), писала текстове за школски часопис.Реализовала 
активности спољашњег сарданика-саветника ШУ Ваљево за заштиту од насиља. 

децембар,јун,  јул, авгудт 

9.6. Учествовала  у организованим облицима размене искуст. и сарадње ашколских педагога и псих. 
(активи, секције, конгреси, Школ. управа,Педаг. друштво Србије, Институт за педа/ истраживања...) 

Током године 

9.7.Пратила  менторски рад  наставника Током године 

 

На радном месту стручног сарадника – педагога  била је Весна Драгојловић-Весић, педагог. 
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2.РАД ПСИХОЛОГА 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.1.  Учествовала је у припреми Годишњег плана рада и месечних планова рада психолога  август; 
последња  недеља 
у месецу 

1.4.Учествовала је припреми школског програма и самовредновању рада школе током године 

1.2. Пружала је  помоћ васпитачима у планирању и документовању васпитног рада у васпитној групи  током године 

1.3. Учествовала је у планирању превентивних активности које допроносе унапређењу здравља, 

безбедности и заштите права ученика у школи и дому ученика 

август-септембар, 

током године 

1.4. Планирала је заједничке активности са директором и другим стручним сарадником, педагогом август-септембар 

1.5. Учествовала је у формирању и структурирању васпитних група  август 2021. 

1.6. Учествовала је у избору стручне литературе и дидактичких материјала у школи и дому ученика  током године 

1.7.Припремала је план сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја јун 2021.  

1.8.Учесствовала је у планирању и организовању различитих облика сарадње са другим институцијама током године 

2.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

2.1. Учествовала је у праћењу и вредновању образовно-васпитног и предлагала мере за побољшање 
ефикасности, економичности и успешности установе у задовољавању образовних и развојних потреба 
ученика 

током године 

 2.2.Учествовала је у континуираном праћењу и подстицању адаптације и напредовања ученика у развоју 
и учењу 

током године 

2.3.Спроводила је анализу успеха и владања ученика у Дому ученика на класификационим периодима 
(1.тромесечје, полугодиште и крај школске године) 

новембар, 
фебруар, јун 

2.4.Учествовала је у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности и пројеката током године 

2.5.Пратила је и вредновала примену мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за 
ученике 

током године 

2.6. Иницирала је  истраживања васпитне праксе које реализује школа и дом ученика (испитивање 
задовољствакорисника услуга Дома, испитивање ученика, родитеља и наставника у циљу евалуације 
наставе на даљину и испитивање могућих ризика од насиља у дигиталном окружењу 

фебруар, април, 
мај јун 2022. 

2.7. Учествовала је у изради Годишњег извештаја о раду школе  јун, јул 2022. 

3. РАД СА ВАСПИТАЧИМА И НАСТАВНИЦИМА 
3.1Иницирала је и пружала стручну подршку васпитачима односно наставницима у коришћењу 
различитих метода, техника и инструмената праћења ученика 

током године 

3.2.Пружала је подршку васпитачима и наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно-
васпитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада образовно-васпитним потребама 
ученика; избора и примене различитих техника учења; стварања подстицајне атмосфере у групи, односно 
на часу; развијању конструктивне комуникације у групи односно одељењу 

током године 

3.3.Пружала је подршку јачању васпитачких и наставничких компетенција у областима: комуникација и 
сарадња, конструктивно решавање сукоба, подршка развоју личности ученика, подучавање и учење 

током године 

3.4.Пружала је подршку наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 
(тимско израђивање педагошког профила ученика, учествовање у развијању индивидуалних образовних 
профила ученика) 

током године 

3.5.Пружала је подршку васпитачима и наставницима у вођењу васпитних група односно ученичког 
колектива 

током године 

3.6.Пружала је подршку васпитачима и наставницима у раду са родитељима током године 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 4.1. Прикупљала је податке о здравственом стању, психофизичком и социјалном развоју, интересовањима 
и навикама ученика 

током године 

4.2. Учествовала је у праћењу процеса адаптације ученика и пружала подршку у превазилажењу тешкоћа током године 

4.3. Саветодавни рад је реализован са ученицима који су испољавали тешкоће у прилагођавању на домске 
и школске услове живота и рада, тешкоће у савладавању градива, развојне, емоционалне, социјалне 
тешкоће, проблеме понашања.  

током године 

4.4. Испитивала је индивидуалне карактеристике ученика психолошким мерним инструментима и другим 
инструментима процене 

током године 

4.5. Пружала је подршку и помоћ ученицима из осетљивих друштвених група током године 

4.6. Пружала је подршку ученицима у њиховом професионалном развоју током године 

4.7. Пружала је подршку ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану током године 

4.8.Пружала је подршку раду ученичког парламента током године 
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На радном месту стручног сарадника – психолога била је Тања Николић, психолог. 
  

4.9.Учествовала је у појачаном васпитном раду са ученицима 
 

 

током године 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА/ СТАРАТЕЉИМА 

5.1.Остварила је сарадњу са родитељима/старатељима у циљу прикупљања података о ученицима током године 

5.2.Обављала је саветодавни рад са родитељима/старатељима ученика који имају тешкоће у учењу и 
понашању 

током године 

5.3. Обављала је саветодавни рад са родитељима/старатељима ученика који имају емоционалне и 

понашајне проблеме 

током године 

5.4. Остварила је сарадњу са родитељима/старатељима ученика, починиоца насиља или ученика који 
трпи насиље 

током године 

5.5.Пружала је подршку јачању родитељских васпитних компетенција током године 

5.6. Информисала је родитеље/старатеље о релевантним информацијама за рад школе и подстицала њихову 
партиципацију Учествовала је у раду Школског одбора и Савета родитеља. 

током године 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, УПРАВНИКОМ ДОМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

6.1.Сарађивала је директором и управником дома на подручју планирања и програмирања васпитно-
образовног рада 

током године 

6.2.Сарађивала је директором и управником дома  на подручју праћења, организације и иновирања 
васпитно-образовног рада 

6.3. Сарађивала је са директором, управником дома и педагогом у изради стратешких докумената дома 
ученика и школе, анализи података и припреми извештаја.  

током године 

6.4.  Сарађивала је  са директором,  управником дома и педагогом у оквиру рада различитих тимова  Кроз 
сарадњу са педагогом, првенствено је подстицала рад Тима за за заштиту ученика од насиља, злостављања 
и занемаривања, Тима за каријерно вођење и саветовање ученика и и Тима за инклузивно образовање. 

током године 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
7.1.Учествовала је у раду Наставничког и Педагошког већа, Одељењских већа, стручних актива за развојно 
планирање и развој школског програма, Педагошког колегијума 

током године 

7.2.  Учествовала је у раду разних тимова на нивоу школе (Тим за заштиту ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања, Тим за инклузивно образовање, Тим за самовредновање рада школе, 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика ) 

током године 

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
8.1. Сарађивала је са  образовним, здравственим, социјалним институцијама и другим установама и 
организацијама које доприносе остваривању циљева и задатака образовно–васпитног рада (Школска 
управа,  Здравствени центар, Центар за социјални рад, основне и средње школе) 

током године 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

9.1. Водила је евиденцију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу током године 

9.2.   Водила је евиденцију о извршеним анализама, истраживањима, посећеним активностима  током године 

9.3.Припремала се за рад (послови предвиђени Годишњим планом и месечним оперативним плановима 
рада сихолога) 

 

9.4.Стручно се усавршавала праћењем стручне литературе, похађањем семинара:  „Осећати се добро у 
својој професионалној улози-снаге и ресурси за веће задовољство послом“, „Невербална комуникација у 
функцији васпитно-образовног процеса и сарадње“, „Обука школских сарадника за спровођење ПИСА 
истраживања“,  Друго пилотирање државне матуре -Припремна обука за школске тимове, „Заштита деце 

са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља“ „Улога 
установа образовања и васпитања у борби против трговине људима“ .Учествовала је у организацији 
Регионалне домијаде, писала текстове за школски часопис. 

током године 
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3.РАД БИБЛИОТЕКАРА 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА/ДОКАЗИ 

САДРЖАЈИ 

КОЈИ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

ПРЕКО ПЛАНА 

-испланирана набавке књижне, 
некњижне грађе и периодичних 
публикација за ученике, наставнике и 
сараднике  

1.септембар 
2021. 

Записник   

-припремљен програм  рада библиотечке 
секције 

1.септембар 
2021.  

Записник   

-уписани  ученици свих разреда 
- упознати са кућним редом библиотеке 
-сређени картони ученика 

8.септембар 
2021. 

Записник   

-успостављена сарадња са градском 

библиотеком 
-обележен Европски  дана језика 

25.септембар 

2021. 

Записник   

- чланови секције упознати са књижним 
и некњижним фондом 

1. октобар 
2021. 

Записник   

-чланови секције упознати са неговањем 
правилног односа према књизи и 
поштовањем  правилника библиотеке 

коју читалац користи 

15.октобар  
2021. 

 Записник   

- препоручени садржаји  за  читање 
ученика у слободном времену 

29.октобар 
2021. 

Записник   

-испланирана набавке лектире   26.новембар 
2021 

Записник,   

-ажурирани евиденционих картона у 

књижној грађи библиотеке. 

3.децембар 

2021. 

 Записник   

-испланирана обрада лектире са 
наставницима српског језика 
-утврђени  приоритета при набавци  

9.децембар 
2021. 

Записник   

-израђен плана за промоцију читања 10.децембар 
2021. 

Записник   

-урађено сређивање и разврставање 

књига 
-извршена провера враћања књига у 
првом полугодишту 

17. децембар 

2021. 

 Записник    

-урађена заштита књига у библиотеци 24.децембар 
2021. 

Записник   

-припремљени прилози за прославу 

школске славе Светог Саве 
-урађен преглед картона ученика 

27.јануар 2022 Записник,фотографи

је,огласна табла,  
инстаграм 

  

-обележен  дан матерњег језика акција 
 „ Читајмо гласно“ 
-акција читања-Писци нашег краја 

22. фебруар 
2022 

Записник,фотографи
је,огласна табла 

  

- сређени  подаци о књигама   4.март 2022  Записник   
-урађена анкета о библиотечком 
пословању 

17.март 2022. Записник   

-урађена набавка нових књига 15. април 2022. Записник   
-оспособљени ученици за самостално 
коришћење извора знања приликом 
припреме матурског рада 

29. април 2022 Записник   

-урађен  преглед књига обрађене лектире 
и к- одабрана и  урађена набавка књига 
за награде ученицима 
-контрола корисничких картона у њима 

-урађена набавка нових књига за 
награђивање 

12.мај 2022. Записник   

-направљени спискови дужника и 
провера враћања књига ученика 
завршних разреда и матураната 

 17.мај 2022. 
 

Записник   

- урађена повера враћања књига ученика 
I, II и III разреда 

10. јун 2022. 
 

 Записник   

 

 

У библиотеци у току школске 2021/2022.године године радиле су Весна Марковић, професор 
француског језика и Виолета Петронијевић, професор географије. 
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XII РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ 

 
1. РАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ РАДОМ 

1.2.1. Развој културе учења  
САДРЖАЈ/АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДОКАЗ/НАЧИН 

Реализација инвестиција  у школи – објеката на економији, 

кабинета, учионица, решавање имовинско-правних односа  

током године 

 

документација 

школе, 

посматрање 

Организовањепослова у вези са набавком и опремањем школе-

набавком нових наставних средстава за теоријски и практични 

рад ученика 

током године 

 

документација 

школе 

Побољшање материјално-финансијског пословања школе: 

-књишки фонд библиотеке обогаћен је стручном литературом, 

лектиром  и популарним насловима. 

-настављено је редовно одржавање објеката и школског парка, 

пољопривредне механизације и опреме на школској економији. 

- извршени су молерско-фарбарски радови и радови на 
поправци намештаја у школски зградама,објектима на школској 

економији  и дому ученика.  

-вршило се редовно допуњавање, унос и садња биљака у 

школском дворишту и у Ботаничкој башти лековитог биља.  

-за потребе одржавања школског парка током практичне 

наставе ученика набављен је тример и моторна тестера. 

-израђен је пројекат и извршена замена дела канализационе 

мреже.  

израђени су пројекти за замену светиљки у школским зградама, 

као и за санацију спортских терена.  

-урађена је Процена ризика од катастрофа и План заштите 

спашавања.  
-настављене су активности које се односе на озакоњење објекта 

„Нарцис“. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

документација 

школе, 

посматрање 

Стручна заступљеност наставе  септембар 2021. досијеи наставника 

Планирање и праћење  стручног усавршавања запослених у 

циљу подстицања  атмосфере учења у којој ученици постављају 

сопствене циљеве учења и прате свој напредак 

током године 

 

развојни план, 

самовредновање 

За све наставнике реализован програм стручног 

усавршавања:„Осећати се добро у својој професионалној улози-

снаге и ресурси за веће задовољство послом“  

11.-12.12.2021. летопис 

извештај о СУ 

наставника 

За све наставнике реализован програм стручног 

усавршавања„Да ли мој говор тела помаже или одмаже?-

невербална комуникација у функцији васпитно образовног 

процеса и сарадње“ 

11.-12.12.2021. летопис 

извештај о СУ 

наставника 

Наша школа је  учествовала са четири грла на Регионалној 

изложби говеда  сименталске расе у Лајковцу 

27.09.2021. летопис 

На општинском такмичењу у стони тенису женска екипа наше 

школе освојила је 2.месо, а дечаци 3.место  

15.10.2021. летопис 

Усвечаној сали школе ученицима првог разреда промовисан је 

рад Друштва истраживача Ваљево  

22.10.2021. летопис 

Школску економију посетила су деца Васпитне установе 

„Хајди“ 

29.10.2021. летопис 

У сарадњи са ПУ Ваљево осам ученика наше школе посетило је 

НАВАК 

07.12.2021. летопис 

У свечаној сали школе матурантима се презентовао 

Факултетздравствених и пословних студија Универзитета 
Сингидунум у Ваљеву  

09.12.2021. летопис 

Ученици наше школе који су посебно заинтересовани за наставу 
предмета Предузетништво учествовали су у радионици Народне банке 

15.12.2021. летопис 
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Србије која је реализована на Факултету здравствених и пословних 
студија Универзитета Сингидунум у Ваљеву; 

За све ученике наше школе организована је посета позоришној 
представи „Професионалац“ у Центру за културу Ваљево  

15.12.2021. летопис 

У  свечаној сали школе матурантима се презентовао  

Агрономски факултет Чачак  

17.12.2021. летопис 

Чланови Школског матурског тима учествовали на вебинару у 

оквиру пројекта Државна матура 

02.02.2022. летопис 

Представници Војске Србије извршили увођење у војну 

евиденцију ученика мушког пола који су рођени 2004.год  

09.02.2022. летопис 

Обука наставника математике, физике и хемије за употребу 

калкулатора  

11.02.2022. летопис 

Обука Школског тима у оквиру пројекта Државна матура 

одржана на Зум платформи  

02.03.2022. летопис 

50 ученика наше школе учествовало на једнодневној обуци 

скијања на Дивчибарима у пратњи 2 наставника физичког 

васпитања  

07.03.2022. летопис 

У кабинетуинформатике – Писа тестирање 40 ученика првог и 

другог разреда (3 термина тестирања ученика по групама) 

09.-10.03.2022. списак учесника, 

летопис 

У оквиру другог пилотирања државне матуре у свечаној сали 

школе онлајн обука за Тим ученика (дваученикадругоги 2 

ученикачетвртогразреда, онлајн обука за Тим родитеља – 
чланова Савета родитеља и Школског одбора  

09.-11.03.2022. списак учесника, 

летопис 

У оквиру Пројекта државне матуре реализован је онлајн 

вебинар за наставнике српског језика и књижевности  

15.03.2022. летопис 

Директор, управница Дома ученика,  управник школске 

економије и 5 ученика наше школе присуствовали Сајму 

образовања у Лазаревцу  

15.03.2022. летопис 

У свечаној сали школе за матуранте реализована презентација 

Академије Шумадија-одсек Аранђеловац  

15.03.2022. летопис 

У оквиру Пројекта државне матуре реализован онлајн вебинар 

за наставнике математике  

15.03.2022. летопис 

На 36. Републичком такмичењу ученика пољопривредне струке 

у Тополи ученица четвртог разреда образовног профила 

техничар хортикултуре освојила је прво место, а ученик 

образовног профила руковалац- механичар пољопривредне 

технике друго место 

18.- 19. 03.2022. летопис 

У организацији Факултета здравствених и пословних студија 

Универзитет Сингидунум Доц.др Катарина Плећић одржала је 
радионицу за ученике IV-2 и  IV-3 разреда  

21.03.2022. летопис 

У организацији Факултета здравствених и пословних студија 

Универзитет Сингидунум Доц.др Ивана Дамњановић одржала 

је радионицу за ученике IV-1 разреда 

22.03.2022. летопис 

У организацији Факултета здравствених и пословних студија 

Универзитет Сингидунум Доц.др Душко Ранисављевић одржао 

је радионицу за ученике IV-1 разреда  

23.03.2022. летопис 

У организацији Факултета здравствених и пословних студија 

Универзитет Сингидунум Проф.др Биљана Тешић одржала је 

радионицу за ученике IV-1 разреда  

25.03.2022. летопис 

Реализована акција добровољног давања крви  25.03.2022. летопис 

На 20. Републичком такмичењу из области производња и 

прерада хране ученик четвртог разреда образовног профила 

прехрамбени техничар је освојио треће место  

26.-27.03.2022. летопис 

Нашу школу посетили су ученици осмог разреда Основне 

Школе Попучке  

04.04.2022. летопис 

Пилотирање државне матуре за ученике четвртог разреда  05.-08.04.2022. летопис 

У нашој школи одржано је међуокружно такмичење из хемије  09.04.2022. летопис 

На 21. Републичком такмичењу ученика средњих стручних 

школа подручја рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране из области ветеринарске медицине у Футогу ученик 

09.04.2022. летопис 
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четвртог разреда образовног профила ветеринарски техничар је 

освојио треће место  

Нашу школу посетили су ученици ОШ „Десанка Максимовић“ 12.04.2022. летопис 

Школску економију посетила су деца васпитне установе 

„Милица Ножица“- Ново Насеље 

13.04.2022. летопис 

Нашу школу посетили су ученици осмог разреда ОШ „Андра 

Савчић “и Ставе  

15.04.2022. летопис 

У свечаној сали наше школе за матуранте је одржана 

презентација Факултета за екологију 

15.04.2022. летопис 

Нашу школу посетили су ученици осмог разреда ОШ „Нада 

Пурић“ „Прва основна школа“ Ваљево  

18.04.2022. летопис 

Нашу школу посетили су ученици осмог разреда ОШ „Милан 

Ракић“ Мионицаи ученици осмог разреда ОШ Рајковић, 

Бранковина и Дивци  

19.04.2022. 

20.04.2022. 

летопис 

На окружном такмичењу из биологије ученик првог разреда је 
освојио треће место и пласирао се на Републичко такмичење  

08.05.2022. летопис 

Нашу школу посетили су ученици осмог разреда ОШ „Милован 

Глишић“, Ваљево 

09.05.2022. летопис 

Нашу школу посетили су ученици осмог разреда ОШ „Сестре 

Илић“, Ваљево  

11.05.2022. летопис 

Ученици осмог разреда ОШ „Здравко Јовановић“, Поћута и 

„Десанка Максимовић“ Ваљево  

12.05.2022. летопис 

Ученице осмог разреда ОШ „Владика Николај Велимировић“ 

Ваљево  

18.05.2022. летопис 

Ученици осмог разреда ОШ Лесковице  23.05.2022. летопис 

Матурантима се презентовала виша васпитачка школа Шабац  12.05.2022. летопис 

У Центру за културу Ваљево приказан је културно-уметнички 

програм ученика станара Дома којим су се представили на 

регионалном и републичком такмичењу –Домијада  

26.05.2022. летопис 

У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике 

Србије и Министарством унутрашњих послова матуранти наше 

школе присуствовали трибини у Центру за културу „На матуру 

без аутомобила“(17.05.2022.); 

17.05.2022. летопис 

Школску економију посетили су ученици трећег разреда Прве 

основне школе 

01.06.2022. летопис 

Из штампе је изашао нови број школског листа „Изданак“. 10.06.2022. лист „Изданак“ 

Школску економију посетили су ученици првог разреда ОШ 
„Нада Пурић“ 

21.06.2022. летопис 

12 наставника је учествовало и завршило онлај обуке из 

стручних предмета. 

током године. сертификати, 

летопис 

Реализована су  два електронска програма обуке Завода за 

унапређење образовања у васпитања за наставнике остручних 

предмета предмета: „Дигитална учионица“ и „ Програм обуке 

наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима“ 

друго полугодиште 

школске 2021/2022. 

године 

списак учесника, 

сертификати, 

летопис 

Настављени су радови на изградњи Радионице за 

биотехнологију 

током године документација 

школе 

У сагласности са спровођењем превентивних епидемиолошких 

мера Дан школе обележен је посвећивањем првог часа 

историјату школе  

01.10.2021. педагошка 

документација, 

летопис 

Континуирано стручно усавршавање током године портфолио 

Стварање услова кроз рад Ученичког парламента да ученици 

партиципирају у демократским процесима и доношењу одлука. 

Ученички парламент је у првом полугодишту  школске 

2021/2022.године одржао 8 састанка уз подршку наставника 
задужених за рад парламента 

током године записници 

План рада Ученичког парламента обухватао је  садржаје који 

доприносе укључивању ученика у рад школе и локалне 

заједнице кроз организацију различитих активности 

учешће у активностима поводом Дечје недеље; 

током године 

 

прва недеља октобра 

2021.године 

записници,извештаји

, педагошка 

документација 

две ученице наше школе присуствовале  су Скупштини 

Ученичких парламената у Београду  

05.10.2021. летопис 
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Настављена је сарадња са школским и стручним институцијама кроз 
размену мејлова (информације, платформе, презентације..) и 

достављања материјала због епидемиолошке ситуације у земљи 

током године летопис, мејлови 

1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

Посебно ангажовање у спровођењу мера за заштиту и 

безбедност ученика 

током године педагошка 

документација 

Формирање Тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

септембар 2021. 
 

педагошка 
документација, 

записник 

Као члан Тима активно учествовање у реализацији 

превентивних активности у области стварања здравих и 

безбедних услова за учење и развој ученика:  

-упознавање ученика  и родитеља са правилима 

понашања, Протоколом поступања у случају насиља, 

Правилником о мерама, начину ипоступку заштите и 

безбедности ученика,Програмом заштите,Међународним 

конвенцијама и уговорима о људским правима и правима 

деце (састанци  ОЗ и родитељски састанци 

- представљање Тима и школског полицајца ученицима 
првог разреда 

- израда паноа и презентација на тему ненасиља у 

сарадњи са Ученичким парламентом 

 

 

 

током прве недеље 

септембра 2021. 

 

 

 

 

октобар 2021. 
. 

октобар 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагошка 

документација, 
записници, 

извештаји, планови,  

летопис 

Допринос свим активностима из Плана заштите ученика 

од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања.  

 

током године 

записници, 

закључци, решења 

Ради очувања здравља ученика као и предходних година 

велика пажња је посвећена обезбеђивању високих 

хигијенских стандарда  у школи , Дому ученика и 

школској економији (тоалети опремљени убрусима и 

сапунима, констатно одржавање хигијене по кабинетима, 

учионицама, ходницима, објектима на школској 

економији, - прва  надзорна  провера  примене стандарда 

квалитета ISO 14001, ISO 9001 и HACCP система 

 

 

 

током године 

 

 

02.12.2021. 

 

 

 

извештаји, 

записници,  

документација 

У школи, Дому ученика и школској економији 

примењиване су све епидемиолошке мере прописане од 

надлежних институција у вези са спречавањем ширења 

инфекције COVID19 - употреба заштитне опреме:маски и 

рукавица, држање физичке дистанце, дезифенкција руку, 

дезинфекција подова, радних површина и средстава 
(током школске године).  

 

 

током године 

 

 

опрема,средства 

1.2.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

Праћење квалитета образовно-васпитног рада и 

педагошке праксе и  евалуација рада наставника кроз  

Педагошко-инструктивни увид: редовне теоријске 
наставе 30 часова, допунске и додатне наставе 5  часова, 

практичне наставе 20 часова, ваннаставних активности  5 

часова , часова одељењске заједнице 5 посета, васпитног 

рада 5 посета, односно целокупног образовно-васпитног 

рада.  

 

 

током године 
 

 

педагошка 

документација, 
протоколи за 

евалуацију, 

извештаји, 

саветодавни 

разговори 

У сарадњи са стручним сарадницима полазећи од 

стратешких докумената о развоју образовно-васпитног 

рада давање предлога и сугестија да наставнци подстичу 

ученике на учење на часу, стицање функционалних 

знања, да користе савремене методе и технике учења и 

примењују савремене образовне и васпитне технологије. 

 

 

током године 

 

 

 

записници, 

извештаји 

Уважавање мишљења и предлоге наставника на 

Педагошком колегијуму и Наставничком већу где се увек 

разговарало о образовно-васпитном раду у школи. 

током године 

 

записници 

Организовање рада и производње на школској економији 
поштујући прописане епидемиолошке мере са циљем 

очувања постојећих ресурса. 

 

током године производња на 
школској еконимији 
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1.2.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

Анализе социо-економског порекла ученика, 

специфичности развојних карактеристика ученика, 

потреба ученика на састанцима Педагошког колегијума и 

седницама Наставничког и Одељењских већа 

анализирано и стварање услова за уважавање свих 

различитости, прихватање и толерисање различитости и 
омогућавање најбољих услова за учење и развој сваког 

ученика.  

 

на почетку и током године 

 

 

анкете, интервјуи,  

записници, 

извештаји 

На основу иницијалног тестирања знања ученика 

обезбеђивана је примена програма учења који су  

прилагођени претходним знањима и искуствима ученика.  

септембар 2021. тест, анализа-

извештај 

Формирање Тима за инклузивно образовање  

 

септембар 2021. решење 

За ученике са препознатим посебним образовним 

потребама израђени су индивидуални образовни планови 

(ИОП2: четири ученика првог разреда, пет ученика 

другог разреда,четири ученика трећег разреда и  један 

ученикчетвртог разреда; ИОП1:три ученика првог 

разреда и седам  ученика другог разреда) 

 

септембар - октобар 2021. 

 

документација ИОП 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

На основу анализе резултата на тестовима и школског 

успеха, на седницама Одељењских већа  и Педагошком 

колегијуму праћена је успешност ученика. 

01.09.2021.,08.11.2021., 30.12.2021. 

11.04. 022., 03.06.2022., 4.06.2022., 

17.08.2022., 29.08.2022; 

01.09.2021.,09.02.2022., 08.06.2022. 

записници са 

седница одељењских 

већа и Педагошког 
колегијума 

Кроз рад стручних органа осигурање квалитета, 

остваривање стандарда постигнућа ученика, 

унапређивање образовно-васпитног рада у смислу 

подстицања наставника да користе различите поступке 

вредновања и самовредновања у функцији даљег учења и  

праћења  постигнућа и напредовања ученика. 

 

током године 

 

записници 

На основу извештаја о постигнућима ученика 

промовисање постигнућа јавним похваљивањем на 

седницама Наставничког већа и Педагошком колегијуму, 

на ученичким огласним таблама  

 

током године 

 

записници, 

извештаји 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ  

2.1. Планирање рада установе 

Планирање рада за текућу школску годину - 

прикупљање података и консултације са колегама, 

педагошко-психолошком службом школе, 

представницима стручних већа, координаторима тимова 

и осталим наставницима за израду Годишњег плана рада 

школе за текућу школ. год. 

 

септембар 2021. 

 

педагошка 

документација 

Израда Извештаја о раду школе за школску 

2020/2021.годину, Годишњег плана рада школе за школ. 

2021/2022.,  плана самовредновања рада школе, планова 
и програма сарадње школе са родитељима, подели ОС. 

 

септембар , децембар 2021. 

 

педагошка 

документација 

Прерасподела часова на наставнике, припреме за 

организовање екскурзија, других ваннаставних 

активности и  такмичења ученика.  

септембар 2021. педагошка 

документација 

Праћење примене уведених стандарда ISO 14001, ISO 

9001 и HACCP система на школској економији и у Дому 

ученика. 

током године 

 

записници 

Израда плана рада директора школе, као и личног плана 

стручног усавршавања и професионалног развоја.  

септембар 2021. планови 
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Презентовање Извештаја о раду школе за школску 

2020/2021., Извештаја о раду директора за школску 

2020/2021.,  Годишњег плана рада школе за школску 

2021/2022.. на Наставничком већу, Савету родитеља, 

Ученичком парламенту и доношење докумената на Шк. 

Одбору 

 

 

09.-14. септембра 2021. 

 

 

записници 

2.2. Организација установе 

Урађени су  месечни календара свих школских 
активности (подела задужења  у обављању образовно 

васпитног процеса током школске  2021/2022., израда 

четрдесеточасовне радне недеље- годишња задужења; 

подела одељењских  старешинстава) 

септембар 2021. месечни календари 

Сазивао сам и руководио седницама Наставничког 

већа(11 седница) и присуствовао раду Одељењских већа( 

8)  

током године записници 

Образовање  стручних тела и тимова и учествовање и 

праћење њиховог  рада: Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, односно Тим за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања; Тим за професионални 

развој запослених;  Тим за инклузивно образовање; Тим 

за самовредновање рада школе; Стручни Актив за 
развојно планирање, Стручни Актив за развој школског 

програма, Стручни тим за каријерно вођење и саветовање 

ученика, Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе; Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва  

 

 

 

 

 

септембар 2021. 

 

 

 

 

 

решења 

Решавање одређених васпитно-образовних проблема и 

унапређење и усклађивање рада стручних органа и 

њихове ефикасне координације кроз учествовање у раду 

и праћење рада стручних тела и Тимова.  

 

током године 

 

 

записници 

У области Праћења и вредновања образовно-васпитног 

рада кроз рад стручних органа активности су биле 

усмерене на  осигурање квалитета, самовредновању, 

остваривању стандарда постигнућа, унапређивању 
образовно-васпитног рада,остваривању развојног плана 

установе и обезбеђивању функционисања свих радних 

процеса у школи. 

 

током године 

 

записници 

Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа (11 

седница) и присуствовање раду Одељењских већа(8 

седница) на којима је систематски праћен  и анализиран 

наставни процес и сва питања од интереса за рад 

установе: анализе успеха и дисциплине ученика на 

тромесечјима,полугодишту и крају наставне и школске 

2021/2022.године, мере за побољшање успеха 

(интензивирање допунске наставе, мотивација ученика 

применом метода активне наставе, примена мера 
подршке у наставном процесу, учење на часу, инклузивно 

образовање), праћење  поступака и ефекатаоцењивања, 

ефекти допунске и додатне наставе. Одлучивано је о 

правима (кроз Ученички парламент), обавезама и 

одговорностима ученика. На седници Наставничког већа 

директор је упознао чланове већа са Извештајем о свом 

раду (записник са седнице Наставничког већа). 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

записници 

Сазивање и руковођење радом Педагошког колегијума (3 

састанка) и Педагошког већа (9 седница) на којима се 

пратио рад свих образовних профила и пратио васпитни 

процес у Дому ученика. Све одлуке Педагошког већа су 

се углавном односиле на унапређивање васпитног рада, 

услова за живот и рад ученика у дому, подстицање социо-

 

током године 

 

 

записници 
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емоционалног развоја личности, проблемима адаптације 

и организовањем слободног времена ученика.   

Осмишљавање и реализација практичне наставе кроз 

производњу  на школској економији, школским 

радионицама и ветеринарској амбуланти 

током године извештаји, летопис 

Активно учествовање у раду стручног актива за развојно 

планирање и развој школског програма. 

 

током године записници 

2.3. Контрола рада установе 

Директор је организовао  и оперативно спроводио уз 

примену различитих метода контролу рада установе и то 

на основу извештавања и анализе реализације  плана 
школског учења, анализе успеха, владања и изостанака 

ученика, анализе реализације Годишњег плана рада 

школе за ову школску годину, анализе акционих планова 

школских тимова и актива, анализе педагошке 

документације и евиденције у школи и Дому ученика, 

саветодавног рада са наставницима након посећеног 

облика образовно-васпитног рада, анализе организације и 

резултата практичне наставе ученика на школској 

економији и ученичким радионицама као и у целини.  

 

 

 
током године 

 

 

 
записници, 

извештаји 

На основу анализа на стручним органима предлагане су 

и реализоване мере за побољшање. 

током године записници 

Урађени су извештаји за Школски одбор, Школску 

управу, Просветну инспекцију, Савет родитеља.  

током године извештаји 

2.4. Управљање информационим системом установе 

Перманентно, правовремено и тачно информисање 

запослених и органа управљања о животу и раду школе, 
Дома ученика и школске економије.  

током године записници 

Подношење извештаја и давање информације 

запосленима на седницама Наставничког већа, 

састанцима Школског одбора, путем огласне табле. 

током године записници, огласна 

табла 

Подаци су се под надзором директора  редовно и на 

време уносили у  информациони систем ЈИСП. 

током године документација 

Мотивисање запослених, кроз саветодавне разговоре и на 

седницама Наставничког већа давањем информација о 

значају савремених технологија у настави и учењу,  да 

користе савремене информационо-комуникационе 

технологие као подршку процесу учења и да се даље 

усавршавају за рад на рачунару. 

 

током године 

 

записници 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

Редован процес самовредновања , остварености 

стандарда у области Организација рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима, у коме 
су учествовали сви запослени реализујући задатке 

постављене од Тима за самовредновање   

 

током године 

 

записници 

Постављени су циљеви, прекретнице и критеријуми који 

ће бити коришћени приликом процеса побољшања и 

који ће бити уграђени у План за унапређивање квалитета  

током године 

 

 

план 

Спроведен је инспекцијски надзор сектора за ванредне 

ситуације и надзорна провера Просветне инспекције 

28.10.2021. 

04.02.2022. 

записници 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 

Исказане су потребе за  запосленима у школи. Ове 

школске године потребе су се јавиле за  6 наставника и 1 

васпитача са пуним радним временом и 6 наставника са 

непотпуним радним временом.Такође потребе су се 

јавиле за 2 радника на школској економији и школским 

радионицама, возача – руковаоца пољопривредним 

машинама ивозилима, магационера, помоћног 

наставника-пекара, касира и 2 радника на одржавању 

 

август 2021. 

 

план 
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хигијене све са пуним радним временом, као и за 1 

референта за правне, кадровске и администаривне са 

непотпуним радним временом. 

Потребе су исказане благовремено у складу са законом и 

школска година је почела са стручно заступљеном 

наставом.   

Законски је спроведен  поступак пријема у радни однос. август 2021. конкурсна 

документација 

Урађена провера оспособљености  4 приправника за 

пријављивање испита за лиценцу 

септембар-октобар  2021. решења, 

документација 

Благовремено су спроведене све мере,секретар и 
директор су  упознали  новозапослене у законске акте. 

септембар-октобар 2021. решења 

3.2. Професионални развој запослених 

У погледу професионалног развоја запослених 

обезбеђено је довољно средстава и услова за различите 

облике стручног усавршавања из личног плана проф. 

развоја запослених и на тај начин се подржава  

континуирани проф. развој заснован на високим проф. 

стандардима.  

 

 

током године 

 

 

документација 

3.3. Унапређивање међуљудских односа 

Радећи континуирано на развијању материјалних и 

људских ресурса, верујући у запослене и тежећи  ка 

највишим образовно-васпитним  стандардима преко 

стручних органа школе (Педагошког колегијема, 

Одељењских већа, Наставничког већа, Стручних већа и 

Тимова) директор развија  професионалну сарадњу и 

тимски рад.  Усмерен ка стварању толерантне радне 
атмосфере и сарадње међу колегама. То показује и 

личним примером у односу са сарадницима и колегама. 

 

 

током године 

 

 

записници 

Резулатати самовредновања  руковођења су показали да 

са запосленима директор комуницира јасно и 

конструктивно. 

током године анкете, интервјуи 

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

У потпуности је реализовао план инструктивног увида 

директора у различите облике образовно-васпитног рада.  

током године протоколи 

евалуације 

После сваке посете у разговору са колегама директор је  

истицао и похвалио све оно што је било добро у раду.  

током године протоколи 

евалуације,белешке 

Директор је  користио и материјална месечна 

награђивања колега за квалитетан рад или повећан обим 

посла, доносећи решења у складу са законом и општим 

правним актима. 

током године  

решења 

4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

Индивидуални и групни разговори са родитељима 

ученика због проблема у понашању и непоштовању 

правила школског кућног реда.(8 индивидуалних  

разговора.).   

 

током године 

 

евиденција 

Индивидуални  разговори  са  родитељима ученика који 

наставу прате по ИОП-у (3 разговора). 

током године евиденција 

Учествовање у реализацији плана сарадње са породицом 

у смислу подршке раду одељењских старешина уз 
повремено активно учешће у размени информација о 

адаптацији ученика, резултатима учења, понашању 

ученика, вананставним активностима и ваншколском 

ангажовању. 

током године записник, размена 

информација 

Организовање родитељских састанака на почетку школске године 

(31.08.2021. – први разред), 

за прво 

тромесечје(08.11.2021), за 

крај првог 
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полугодишта(31.12.2021), за 

треће тромесечје 

(11.04.2022), за крај школске 

године – (06.06.2022., 

27.06.2022., 18.08.2022.). 

записници са 

род.састанака 

Савет родитеља у току школске 2021/2022.године је 

одржао 4 састанака. Директор је присуствовао 

састанцима Савета родитеља и давао допринос 

заосигурање квалитета и унапређивање образовно-
васпитног рада разматрањем свих питања од интереса за 

рад установе:  анализа успеха и владања ученика на 

тромесечју и полугодишту и мере за њихово побољшање, 

доношење одлуке о ученичком динару за ученике првог 

разреда, однос ученика према школској имовини и 

школским обавезама, безбедност и заштита ученика, 

каријерни развој ученика, укључивање родитеља у рад 

тимова и стручних актива у школи (Тим за 

самовредновање рада школе, Актив за школско развојно 

планирање, Тим за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, Тим за каријерно 

вођење и саветовање ученика), разматрање предлога 
програма образовања и васпитања, развојног плана, 

годишњег плана рада, избор представника родитеља за 

Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика 

«Ваљево». 

Упознавање  Савета  родитеља са извештајем о раду 

директора (записник са састанка Савета родитеља). 

 

 

 

 
 

 

 

13.09.2021. 

30.11.2021. 

17.01.2022.  

13.05.2022. 

 

 

 

 
 

 

 

записници 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи 

Присуствовање  и учествовање у раду на седницама 

Школског одбора (10 седница) 

током године записник 

 За сваки календарски месец директор је  подносио 

Школском одбору извештај о активностима у школи, 

Дому ученика и школској економији, који су усвајани од 

стране Школског одбора.  

Школски одбор је између осталих донео: 

 Статут Пољопривредне школе са домом ученика 

„Ваљево“ 

 Правилник о архивском и канцеларијском 

пословању 

 Годишњи план рада Пољопривредне школе са 

домом ученика „Ваљево“ за школску 2021/2022. 

годину 

 Решење о годишњем задужењу директора школе 

за школску 2021/2022. годину 

 Измене и допуне Финансијског плана Школе за 

2021 годину 

 Финансијски план Школе за 2022 годину и 

измене и допуне 

 Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Ученичке задруге ИЗДАНАК 

 Одлуку о награђивању ђака генерације  

 Одлуку о плану уписа у први разред школске 

2022/2023. године редовних ученика  и плану        

уписа ванредних ученика на доквалификацију и 

преквалификацију 

 Одлуку о упућивању захтева Граду Ваљево, 

Одељењу за имовинске послове и општу управу, 
Ваљево  за куповину непосредном погодбом 

кат.парц.бр. 7436/13 КО Ваљево, површине 

0.00.05 ха и кат.парц. бр. 7436/14 КО Ваљево, 

површине 0.00.15 ха, које су уписане као јавна 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

документација, 

записници, 

извештаји 
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својина града Ваљева, ради припајања кат.парц. 

бр. 7436/4 КО Ваљево, на којој је 

Пољопривредна школа са домом ученика 

„Ваљево“ уписана као корисник, 

 Одлуку о упућивању додатног захтева за 

експропријацију уз новчану накнаду преосталог 

дела непокретности и то: Кат.парцела бр. 1980/3 

у површини од 0.06.01. ха, кат.парцела бр. 1977/4 
у површини од 0.06.68 ха, кат.парцела бр.1980/2 

у површини од 0.02.42 ха и кат.парцела бр. 

1981/3 у површини од 0.09.98 ха све у КО 

Ваљево,  са разлога јер ПШДУВ након извршене 

експропријације и изградње саобраћајнице нема 

економски интерес за коришћење поменутих 

парцела, 

 Анекс бр. 2. Школског програма 

(шк.2020/2021.г.-шк.2023/2024.г.)  

 Анекс бр. 1. и Анекс бр. 2. Годишњем плану рада 

за школску 2021/2022.годину 

 Одлуку о упражњеним радним местима за шк. 
2022/2023. годину 

 Одлуку о спровођењу пописа, имовине и обавеза 

школе са стањем на дан 31.12.2021.г. 

 Одлуку о уплати једнократних помоћи из 

сопствених средстава запосленима  и ученицима 

из фонда ђачког динара 

 Одлуку о расписивању конкурса за избор 

директора школе,  именовао комисију за избор 

директора школе и  упутио Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја Извештај 

са предлогом о избору Милана гајића 
дипл.инж.пољопривреде за механизацију за 

директора школе са мандатом од четири 

године.са директором закључио уговор о раду 

У с в о ј и о  

- извештај о раду Школе за школску 

2020/2021. годину,  

- годишњи и полугодишњи извештај о раду 

директора школе, 

- извештај о попису имовине и средстава 

школе са стањем на дан 31.12.2021. године,  

- извештај о финансијском пословању Школе 
за 2021. годину, 

- извештаје о успеху и владању ученика на 

крају сваког класификационог периода у 

школској 2021/2022. години,  

- извештај о упису ученика у школску 

2022/2023 годину и броју одељења,  

- годишњи извештај о спровођењу Плана мера 

за отклањање или ублажавање   

                  неравномерне заступљености полова у 

Пољопривредној школи са домом ученика «Ваљево»  у 

2021 години  

      Д а о    с а г л а с н о с т    н а 

 План јавних набавки добара, радова и услуга и 

План набавки добара, радова и услуга на које се 

ЗЈН не примењује (чл. 27.став.1. ЗЈН) за 2022. 

годину 

 Измене и допуне Плана набавки за 2022. године 

 Измене Правилника о организацији и 

систематизацији послова и радних задатака у 
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Пољопривредној школи са домом ученика 

„Ваљево“ 

 План примене мера за спречавање појаве и 

ширење епидемије заразне болести у Школи 

 Одлуку Савета родитеља о висини ђачког динара 

за школску 2022/2023. годину 

 Програм свечане прославе Дана Школе, школске 

славе, Св.Саве;  
       Именовао 

Комисију за бодовање запослених за чијим 

радом је делимично или у потпуности престала 

потреба за школску 2022/2023. годину 

     Дао Овлашћење директору школе да  

 изврши избор уредника и сарадника на изради 

монографије и филма о школи поводом прославе 

јубилеја Школе, 100 година рада средње 

пољопривредне школе, на дан 01.октобра 2023. 

године 

 да образује комисију за израду распореда часова 
теоријске и практичне наставе и вежби за 

школску 2022/2023. годину 

 Закључио уговор о раду са директором, Миланом 

Гајићем уговор о раду на одређено време од 4 

године почев од 30.10.2022. године до 

29.10.2026. године. 

На основу записника са састанака репрезентативног 

синдиката може се закључити да је омогућен њихов рад у 

складу са Посебним колетивним уговором и законом. 

током  године записници 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом  

4.4. Сарадња са широм заједницом 
Остварена одлична сарадња директора са  привредним, 

ванпривредним и друштвеним организацијама у граду, 

округу и шире, затим са надлежним министарствима, 

Школском управом, факултетима, институтима и 
установама у Републици Србији и школама ван наше 

земље у циљу подизања квалитета рада. 

На почетку школске 

2021/2022. године 

летопис, дописи, 

извештаји 

У нашој школи одржан је састанак директора Института 

за лековито биље „Јосиф Панчић“ са сарадницима и 

директора наше школе  

02.09.2021. летопис 

Нашу школу је посетило руководство средње школе 

Сјеница  

09.09.2021. летопис 

Директор школе присуствовао полагању заклетве војника 

у Касарни Ваљево  

17.09.2021. летопис 

Састанак директора школе са Градоначелником и 

главним урбанистом Града Ваљева у вези уређења 

просторниог плана око Пољопривредне школе са домом 

ученика Ваљево  

20.09.2021. летопис 

Директор прсуствовао састанку Кoмисије за 

пољопривреду и село Града Ваљева  

21.09.2021. летопис 

У нашој школи одржан је састанак Актива директора 

средњих школа града Ваљева  

23.09.2021. летопис 

Састанак директора основних и средњих школа са 
Владиком  Исихијем у организацији Канцеларије за 

веронауку одржан је на Дивчибарама  

07.10.2021. летопис 

У свечаној сали наше школе одржан је састанак 

помоћника Министра просвете, науке и технолошког 

развоја за предшколско и основно образовање Милана  

Пашић са директорима основних и средњих школа на 

територији ШУ Ваљево  

27.10.2021. летопис 

Посета представника Министарства просвете , науке и  18.11.2021. летопис 
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технолошког развоја сектора за ученички и студентски 

стандард у вези са пројектом Нарцис  

Са представницима стручних већа директор је 

присуствовао састанку Заједнице средњих школа 

пољопривреде,  производње и прераде хране у Соко бањи 

03.-05.12.2021. летопис 

Директор је присуствоваосастанку директора средњих 

школа града Ваљева  

20.12.2021. летопис 

У оквиру реализације пројекта „Сами идемо брже, 

заједно идемо даље“ директор је уручио новогодишње 

пакете малолетним корисницима Центра за азил и 

прихватног центра Боговађа  

23.12.2021. летопис 

Посебни саветник Министра просвете, наукеи 
технолошког развоја Зоран Костић и начелница одељења 

за координацију рада школских управа Јасмина Ђелић 

посетили су нашу школу  

24.12.2021. летопис 

Директор је посетио Други центар за обуку у касарни 

„Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву и присуствовао 

полагању свечане заклетве 

24.12.2021. летопис 

Онлајн састанак са представницима Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја који су 

организовале и водиле Ђурђица Ергић и Мила Вуковић у 

вези са извештавањем о реализацији пројекта „Сами 

идемо брже, заједно идемо даље“ 

25.01.2022. летопис 

У свечаној сали школе састанак директора основних 

школа Колубарског округа са начелницом ШУ Ваљево др 

Зорицом Јоцић  

17.03.2022. летопис 

У свечаној сали наше школе одржана коференција за 

медије поводом успеха наших ученика на такмичењима  

25.05.2022. летопис 

Пријем Вуковацаи Ђака генерације код градоначелника 
Ваљева  

25.06.2022. летопис 

Нашу школу је посетио помоћник министра просвете, 

науке и технолошког развоја Милош Благојевић и 

Милутин Ђуровић, саветници Министра просвете, науке 

и технолошког развоја Зоран Костић, Видоје 

Вукашиновић и   Ђорђе Ђоковић 

01.07.2022. летопис 

У свечаној сали наше школе одржан је састанак Актива 

директора основних и средњих школа Колубарског и 

Мачванског округа са начелницом ШУ Ваљево др 

Зорицом Јоцић  

25.08.2022. летопис 

У свечаној сали одржан састанак радне подгрупе за 

праћење ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2022//2023. години  

на нивоу Школске управе Ваљево  

01.09.2022.  

Остварена одлична сарадња са Школском управом 
Ваљево кроз активности за побољшање квалитета рада 

школе, бољу организацију рада школе и примени 

епидемиолошких мера у циљу сузбијања инфекције 

вирусом COVID 19. 

током године документација, 
дописи 

Успешно је  реализовано распоређивање радника за чијим 

радом је делимично престала потреба, као и давање 

сагласности за пријем нових радника 

септембар и током године сагласности, решења 

Директор је учествовао у раду Председништва и 

Удружења пољопривредних школа Србије.  

током године летопис 

Директор је чланрадне подгрупе за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школ. 

2021//2022. на нивоу ШУ Ваљево. 

током године летопис 

5.ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

Учестовање у изради извештаја о попису, плана јавних 

набавки и .финансијског плана, као и у изради извештаја 

о финасијском пословању школе у 2021. години 

током године планови 
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Рационално коришћење средстава Министарства, 

локалне самоуправе и сопствених средстава. 

током године фин.план 

Издавање благовр. и тачних налога за плаћања и наплате током године налози 

Контролисање извршења буџета у складу са 

расположивим и планираним средствима. 

током године извештаји 

5.2. Управљање  материјалним  ресурсима 

Као и предходних година за потребе  практичне обуке 

ученика на школској економији  и радионицама, уложени 

су велики напори да се створе услови и остваре одређена 

финансијска средства за нормално функционисање 

практичне наставе-производње, уз стално побољшање 

квалитета практичне наставе кроз набавку нових 
наставних средстава, опреме и стварања што бољих 

услова за учење. 

 

 

током године 

 

 

документација, 

ресурси 

У области Праћења и вредновања образовно-васпитног 

рада директор је посебно допринео развоју и 

побољшавању услова рада, односно ресурса бавећи се 

реализацијом инвестиција  у школи – објеката на 

економији, кабинета, учионица, решавањем имовинско-

правних односа. Организовао је послове у вези са 

набавком и опремањем школе-набавком нових наставних 

средстава за теоријски и практични рад ученика и бавио 

се побољшањем материјално-финансијског пословања 

школе.  

 

 

током године 

документација, 

решења 

Реализацијом инвестиција у школи – као организатор, 

носилац идеја и обезбеђивањем финансијских средстава 
заједно са својим сарадницима у току  школске 

2021/2022. године реализовао сам следеће активности: 

 набављене  књиге за библиотеку 

 настављено оплемењивање ботаничке баште 

новим врстама лековитог биља 

 одржавање објеката и школског парка 

 одржавање пољопривредне механизације и 

опреме на школској економији 

 набављена опрема и наставна средства за 

радионице за практичну наставу-тример и   

моторна тестера 
 настављена је изградња објекта за практичну 

наставу ученика – радионица за биотехнологију 

 израђен је пројекат и извршена замена дела 

канализационе мреже. 

 израђени су пројекти за замену светиљки у 

школским зградама 

 израђени су пројекти за санацију спортских 

терена 

 настављене су активности које се односе на 

озакоњење објекта „Нарцис“. 

 урађена је Процена ризика од катастрофа и План 

заштите спашавања 

 извршени су молерско-фарбарски радови  

 извршени су радови на поправци намештаја у 

школски зградама, објектима на школској 
економији  и дому ученика.  

 

 
 

 

током године 

 

 
 

 

документација, 

ресурси 

5.3. Управљање административним процесима 

Вођење потребне и прописане документације и 

процедура и старање о поштовању и примени процедура 

рада установе.  

током године документација 

Обезбеђивање ажурности и тачности администартивне 

документације и њено законски прописано архивирање 

(доказ документација школе – планови, програми, 

 

током године 

 

документација 
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правилници и подзаконска акта, записници, пројекти, 

извештаји ...). 

Уредно подношење месечних Извештаја о раду у школи, 

Доми  и економији Школском одбору и члановима  

Наставничког већа. 

током године извештаји, 

записници 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

Праћење измена закона и подзаконских аката у 

области образовања, радних односа, финансија и 

управног поступка ((Правилник о изменама и допунама 

Правилника о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника, новембар 2021.; Измене и допуне Закона о 

основама система образовања и васпитања и Закона о 

средњем образовању и васпитања, Сл.Гласник РС 

129/2021., Правилника  о измени Правилника о наставном  

плану и програму образовних профила пекар и месар 
(„Сл. Гласник РС – Просветни гласник“ бр.16/2021.- нови 

наставни планови и програми за образовне профиле у 

трогодишњем трајању: пекар и месар.). 

 

током године 

 

правилници, 

пословници 

Руковођење установом у складу са законским актима 

ослањајући се на стратешка документа који се односе на 

образовање и правце развоја образовања у Републици 

Србији: :Закон о основама система образовања и 

васпитања,Закон о уџбеницима, Закон о средњем 

образовању и васпитању, Закон о дуалном образовању, 

Закон о ученичком и студентском стандарду, Правилник 

о оцењивању ученика у средњем образовању и 

васпитању,Наставни планови и програми за основно и 
средње образовање,Правилници који се односе на 

додатну образовну, здравствену и социјалну подршку 

деци, као и на усавршавање наставника и стручних 

сарадника који раде са њима, Правилник о вредновању 

квалитета рада установа,  Индикатори за праћење стања у 

образовању и васпитању,  Стандарди утврђени од стране 

Националног просветног савета опостигнућима ученика, 

компетенцијама за професију наставника, као и квалитету 

уџбеника и рада установа у области предшколског, 

основног и средњег образовања,Правилник о сталном 

стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника, Правилник о дозволи за 
рад наставника, васпитача и стручних сарадника, 

Правилник о стандардима компетенција директора 

установа образовања и васпитања, Правилник о 

стандардима компетенција за професију наставника и 

њиховог професионалног развоја,Правилник о стручно-

педагошком надзору, Правилник о програму свих облика 

рада стручних сарадника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
правилници, 

пословници, 

планови 

6.2. Израда општих аката и документације установе 

Сва донета подзаконска акта, која су урађена законито и 

потпуно јасно,  истакнута су на огласним таблама школе 

и доступна су онима којима су намењени и другим 

заинтересованим лицима, у складу са законом. 

током године  

огласна табла 

6.3. Примена општих аката и документације установе 

Обезбеђивање поштовања прописа, општих аката 

установе  

током године решења, записи 

Вођење установљене документације током године документација 

По потреби, након извршеног инспекцијског и стручно-
педагошког надзора израђивање  планова за 

унапређивање рада и извештаја који показују како су 

спроведене тражене мере 

није било наложених мера  
планови, извештаји 

http://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_udzbenicima.pdf
http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/12/Zakon-o-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju.pdf
http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/12/Zakon-o-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju.pdf
http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/12/Zakon-o-u%C4%8Deni%C4%8Dkom-i-studentskom-standardu.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-ocenjivanju-u%C4%8Denika-u-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju-za-objavljivanje-1.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-ocenjivanju-u%C4%8Denika-u-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju-za-objavljivanje-1.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-ocenjivanju-u%C4%8Denika-u-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju-za-objavljivanje-1.pdf
http://www.zuov.gov.rs/poslovi/nastavni-planovi/nastavni-planovi-os-i-ss/
http://www.zuov.gov.rs/poslovi/nastavni-planovi/nastavni-planovi-os-i-ss/
http://www.mrezainkluzija.org/resursi/category/3-pravilnici
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2011/01/NPS-INDIKATORI.pdf
http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2011/01/NPS-INDIKATORI.pdf
http://www.nps.gov.rs/dokumenta/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8/
http://www.nps.gov.rs/dokumenta/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8/
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/PRAVILNIK-STRUCNO-USAVRSAVANJE-24.08.2017.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/PRAVILNIK-STRUCNO-USAVRSAVANJE-24.08.2017.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/PRAVILNIK-STRUCNO-USAVRSAVANJE-24.08.2017.pdf
http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/12/Pravilnik-o-dozvoli-za-rad-nastavnika-vaspita%C4%8Da-i-stru%C4%8Dnih-saradnika.pdf
http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/12/Pravilnik-o-dozvoli-za-rad-nastavnika-vaspita%C4%8Da-i-stru%C4%8Dnih-saradnika.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik_o_strucno_pedagoskom_nadzoru.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik_o_strucno_pedagoskom_nadzoru.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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На радном месту директора школе у школској 2021/2022. години је био дипл. инг. Милан Гајић, 
професор.  
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2. РАД ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Програмирање и планирање 

-ПланиранеактивностипредвиђенихРазвојнимпланомшколе,Самовредновањем и 

Годишњимпланомрада 

-Учествовање у израдипланауписаредовних и ванреднихученика за 2021/2022.год 

-Планирано и усклађено извођења процесаобразовно-васпитнограда; 

Септембар 

2021.год. 

Организационипослови 

-Координиран радстручнихоргана и учествовање у радупедагошкогколегијума и 

другихстручнихоргана; 
-Координисан, организован и контролисан  рад  спремачица 

-Учествовање  у радуСаветародитеља и сарадњасаученичкимпарламентом 

-Организован  рад при упису ученика и формирању одељења 

-Учествовање  у поделипредметананаставнике, прикупљањуподатакаи 

израдираспоредачасова 

-Учествовање у организацијисвихврстаиспита у Школи као и у формирању 

испитне комисије 

-Организована и праћена организација  и праћењереализацијепрактичне, допунске, 

додатне, припремненаставе  

-Учествовање у раду одељенских већа и припреми извештаје за наставничко веће 

_Организоване  замене за време одсуствовања наставника 

Током године 

Праћењеобразовно –васпитнограда: 

-Посећеничасови редовне, допунске и додатненаставе 

-Инструкција и контролапедагошкедокументације 
-Праћена нреализацијасвихобликаобразовно-васпитнограда 

-Припреманиизвештајизанаставничковеће 

_Праћен рад  одељењских  старешина 

Током године 

Аналитичкирад 

-Анализиранпедагошко-инструктивниувид и надзор 

-Израђене и обрађене анкете 

-Израђенистатистички и другиподаци којиседостављајунадлежниморганима 

-Вођенапедагошкедокументацијезаванреднеученике 

Током године 

Културна и јавнаделатност 

-Учествовање  у припреми и реализацијикултурних и јавнихсадржаја 

-Сарађивање сакултурним и јавнимустановама 

Током године 

Осталипослови: 

-Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја члан комисије за 

полагање испита за лиценцу за део испита који се састоји из провере 

оспособљености приправника за самостално остваривање образовно-васпитног 

рада 

-Вођен летописашколе 
-Одржавасајт Школе 

 

Током године 

 

Школске 2021/2022. године  послове помоћника директора  обављала је професор хемије 

Мирјана Јакић Вељић. 
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3. РАД УПРАВНИКА ДОМА УЧЕНИКА 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организовани послови окосмештаја и боравкаученика, обезбеђивање 
функционисањасвихделовапроцесарада у Дому 

15.-31.VIII 2021. 

Организована, припремљена и одржавана седницаПедагошкогвећа, распоређени 

ученици по васитним групама и подељена задужењазаслободнеактивностиученика 

15.-31.VIII 2021. 

 

Реализован други део конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици 

Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2022/2023. годину-

коначна листа за први и други рок и осетљиве групе 

25.-29. VIII 2022. 

Усељавање ученика, давање основних информација о условима и начину боравка 31.IX 2021. 

Прегледани оперативни планови радасвихизвршилаца послова и раднихзадатака; септембар 2021.г. 

Подељени послови и раднизадатци и организована њихова  реализација сталнизадатак 

Дате инструкције зауспешнијеобављањепослова токомгодине 

Припремљене седнице стручнихоргана радиразматрања и одлучивања о 

питањимаизделокругарада 

месечно 

Праћена реализација  програмских задатака месечно 

Инициран раднаажурирањупедагошкедокументације месечно 

Вршен увид у радваспитачатокомгодинерадиостваривањаувида у садржај и 

методерадаваспитача 

месечно 

Организована припрема састанакаПедагошког већанакојима је 

анализиранрадсвихоблика слободнихактивности, успехаученика и реализација 

планава васпитноградасаученицима 

месечно 

Организовано свечанообележавањеДанаШколе 01.X 2021. 

Вршена припрема запописимовинеДома XII 2021. 

Учествовала у ажурирањуфинансијскогпословања, 

радиуспешногзавршеткапословнегодине 

XII 2021. 

 

Прва надзорна провера примене стандрада ISO 9001, ISO 14001 и HACCP кодекса 02. XII.2021. 

Припремане  седницеПедагошкогвећа у вези завршавањапрвогполугодишта и 

припремезарад у другом  полугодишту 

13.XII 2021. 

Анализиранпописниматеријалрадисачињавањаинформације о пословању у 

протеклојгодини 

I 2022. 

Организован раднауређивањуДома 

Какобиученициприликомдоласкапослераспустазатеклисређеностање 

1-12.II 2022. 

Организована припрема материјалазаанализууспехаученика у првом 

класификационом периоду 

 II 2022. 

Организована и вођена седница Педагошког већа на којој је анализиран успех 
ученика у првом полугодишту и оцењена реализација плана васпитног рада 

 
02.II 2022. 

Осмишљени и организовани предлози о естетском уређењу домских просторија током године 

Извршен увид у реализацијупланаслободнихактивностиученика у Дому месечно 

Припрема документације за категоризацију дома III 

Организоване активности припрема учешћа на Домијадама II,III,IV 

Организација Регионалне домијаде у нашој школи у дисциплинама одбојка и 

стрељаштво 
IV 

Огранизоване активости појачаног хигијенско-санитарног надзора услед 

епидемије КОРОНА вируса. 
током године 

Организоване припреме за седницу Педагошкогвећанакојојсеразматрају 

условизапријемученика у Дом 

-набавкаинвентара, средстававаспитно – образовнограда заследећу 

школскугодину 

-организационе активности-генерално сређивање Дома-комплетно кречење и 

фарбање столарије 

-пријемученика у Дом у првом року. 

VI 2022. 

Реализован конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у 

установе за смештај и исхрану ученика за школску 2022/2023.годину 

12.-22.VII 2022. 

Надзор на пословима молерско-фарбарских радова у смештајном делу дома 

ученика 

VII 2022. 

Извршен надзоррадакухиње, помоћног и техничког особља сталанпосао 
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На радном месту управника дома у школској 2021/2022. години била је професор Зорица 

Бранковић. 
 

 

4.РАД ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И РУКОВОДИОЦА ШКОЛСКЕ 

ЕКОНОМИЈЕ  

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Утврђен план реализације часова практичне наставе ученика за све образовне 

иле,према наставном плану  

Распоређени  ученици и одељења на практичној настави и блок настави 

Поднет на усвајање директору школе производно-финансијски план за 

производњу на економији утврђен од стране стручног већа агронома 

 

септембар 2021. 

Праћена реализација плана и програма практичне наставе у сарадњи са 

наставницима практичне наставе и помоћним наставницима 

током године 

Реализована сарадња са установама и предузећима у којима се реализују часови 

практичне наставе 

током године 

Координиран и усклађиван рад професора(наставника) практичне наставе и 

помоћних наставника 

децембар 2021. 

март2022., током 

године 

Пружана помоћ наставницима и ученицима у савлађивању наставног плана  током године 

Организован рад на вођењу педагошке евиденције и документације током године 

Утврђен финансијски план за производњу на економији и праћена његова 

реализација 

децембар 2021. 

током године 

Организована савремена производња на гранама економије  током године 

Организована производња на економији у складу са ванредном ситуацијом 

изазване пендемијом вируса COVID 19 

март-септембар 

2022. 

Предложена инвестициона улагања на школској економији и вршена процена 
ученичког учешћа кроз извршен посао 

децембар 2021. 
током године 

Направљен распоред ученика и одељења на  професионалној пракси у складу са 

пандемијом вируса COVID19 

Дати предлози директору школе за прерасподелу радног времена за помоћне 

наставнике и раднике на економији ради ефикаснијег извођења задатака у сезони 

Предложено коришћење годишњих одмора помоћних наставника и радника на 

економији 

 

 

јун 2022. 

Праћен утрошак материјала и помоћних средстава као и евидентирана  

реализација  радних задатака 

 

током године 

Вођена евиденција о одсуствовању са посла помоћних наставника и радника  на 

економији 

током године 

Учествовао у раду стручних већа у циљу усклађивања рада и методологије 

извођења теоријске и практичне наставе 

 

током године 

 
На радном месту организатора практичне наставе и руководиоца школске економије  у школској 

2021/2022. години био је Милан Новаковић, професор. 
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XПI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА 
Садржај праћења и 

вредновања 

Начини праћења и 

вредновања 
Време 

Носиоци праћења и 

вредновања 

Планови рада 

наставника,васпитача и 

стручних 

сарадника 

Инструменти за 

вредновање годишњег 

и месечних 

планованаставника, 

васпитача и стрч.сарадника 

Јануар, 

Јун 2021. 

 

Тим за 

самовредновање  

рада школе 

 

Програми рада стручних 

већа 

Увид у документацију, 

увид у реализацију 

текућих активности 

Септембар 

2021., 

јануар, март, 

јун 2022. 

Педагошки 

колегијум 

 

Планови рада 

одељењских старешина, 

васпитних група 

Увид у документацију, 

увид у реализацију 

текућих активности 

Током 

школ.године 

Педагошко-психолошка 

служба 

 

Праћење часова 

редовне,практичне,допунске 
и додатне наставе, секција и 

васпитног рада у дому 

Непосредан увид у 
наставни процес 

 

Током 

школске 
године 

 

Директор, помоћник 
директора,управник дома, 

педагог, психолог 

Планови и програми 

додатног и допунског 

рада рада 

Непосредан увид у 

наставни процес, увид 

у документацију 

Током 

школске 

године 

Педагог, психолог,директор 

Образовн а постигнућа 

ученика (успех, владање, 

такмичења...) 

Извештаји, увид у 

документацију, посматрање, 

аналитичка делатност 

Током школске 

године 

Педагог, психолог, 

помоћник директора 

Планови, програми и 

рад секција 

Непосредан увид у 

наставни процес, увид 

у документацију 

Током 

школске 

године 

Педагог, 

психолог,директор,управник 

дома 

Планови рада 

слободних активности 

 

Непосредан увид у 

наставни процес, увид 

у документацију 

Током 

школске 

године 

Директор,  

Педагог,психолог 

 

План рада Ученичког 

парламента 

Увид у 

документацију,записнике 
Током године Педагог,психолог 

Материјално-технички 
ресурси 

школе 

Анализа и бележење 
података, увид упратећу 

документацију 

Током 
школске 

године 

Тим за 
самовредновање рада 

школе 

Рад актива за развојно 

планирање 

 

 

Непосредан увид у 

реализацију 

активности тимова, 

увид у документацију, 

анализа и бележење 

Током 

школске 

године 

 

Школски одбор, 

педагошки надзор 

 

Програм стручног 

усавршавања 

 

Увид у досијеа 

наставника, анализа и 

бележење података 

Током 

школске 

године 

Педагошки колегијум, 

директор 

Планови заштите ученика од 

насиља,злостављања и 

занемаривања: План заштите 

и унапређивања здравља 
ученика: План 

професионалне оријентације 

ученика 

Увид у документацију, 

увид у реализацију 

текућих активности 
 

Током године 

Педагог,психолог, директор, 

помоћник директора, 
управник дома 

Сарадња са родитељима  

 

Праћење непосредних 

и контаката са 

родитељима и њихове 

укључености у рад 

школе 

Током 

школске 

године 

 

Педагошко-психолошка 

служба 

Сарадња са друштвеном 

средином 

Анализа документације 

о сарадњи 

Током године 

 

Директор,помоћник 

директора,управник дома 



 

171 

 

 

 

На основу члана 115. став 2. и члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гл. РС“бр. 88/2017., 27/2018., 10/2019., 6/2020., 129/2021.) 

члана 46. став 1. тачка 2. Статута Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ и 

члана 26. Пословника о раду, Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика 

„Ваљево“ на седници одржаној дана 14.09.2022.године усвојио је Извештај о раду 

Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ за школску 2021/2022.годину. 

 

 

 

 
(Одлука бр._________________________). 

 

 

 

 
 Председник Школског одбора: 

 

 _________________________ 

 Весна Котарац,проф. 

 

 

 Директор: 

 

Ваљево, 14.09.2022.год. _________________________ 

 Дипл.инг.Милан Гајић,проф. 
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