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Увод 

 

Годишњи план  рада школе за школску 2021/2022. годину рађен је по прописаној 

методологији  и после разматрања на Наставничком већу, усвојен je на Школском одбору. Сачињени 

план представљао је основно упутство и смерницу за рад у Школи. У овом извештају истаћи ћемо 

најбитније моменте из рада Школе у школској 2021/22. години. 

Пољопривредна школа са домом ученика '' Соња Маринковић'' у Пожаревцу је најстарија  школа са 

четворогодишњим трајањем међу школама овог подручја рада. 

Школа је за 149 година  постојања школовала кадар за област пољопривреде, шумарства, производње 

хране, ветерине, руковаоца пољопривредне технике. 

У школи се образују кадрови у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране у 7 

образовних профила у четворогодишњем и трoгодишњем трајању. 

Четворогодишњи образовни профили: 

- Пољопривредни техничар 

- Ветеринарски техничар 

- Прехрамбени техничар 

Трогодишњи образовни профили: 

- Оператер у прехрамбеној индустрији 

- Цвећар – вртлар 

- Пекар 

- Месар 
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1. Услови рада школе 

 

1.1 Материјално технички услови рада 

 

Наставна и техничка средства  

Предуслов за квалитетан образовно - васпитни процес јесу материјално - технички услови 

рада у школи. Како би  се настава унапређивала и постала квалитетнија и савременија, у  току 

ове школске  године  урађено је следеће:       

• У настави коришћена су следећа аудио – визуелна и техничка средства: 

Р.б.        Назив наставног средства         Број  

1. Рачунари 40- 27 за наставу и 13 за 

адм.техн.послове 

2. Лап топ 17 

3. Скенер  1 

4. Фото апарат 3 

5. Копир апарати А3 2 

6.  Мултифункционални колор уређаји 

(скенер,штампач, копир)  
2 

7. Видео пројектор 12 

8. Ласерски штампач  8 

9. Мултифункционални црно-бели уређаји 

( скенер,штампач, копир) 
5 A4 и 1 А3 

10. Интерактивна табла  2 

11. Таблети 20 

 

Инвестирање у школске објекте, простор и инфраструктуру 

 

 

• У току школске 2021/22.године извршена су значајна инвестициона улагања у адаптацију, 

реконструкцију и пренамену постојећих школских објеката, инфраструктуру: 

 

Уложено 2021/22. године 

 

1. Капитално одржавање објекта за потребе образовања – дом        787.416,00 дин 

2. Капитално одржавање водовода у школа                                        199.700,00 дин 

3. Добијен новац од Министарства просвете за опрему за образовање: 

                                                                   Сушара----------------------198.240,00 дин 

                                                                   Хладан сто за пекару-----171.759,60 дин 

4. Рачунарска опрема                                                                              188.496,00 дин 
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                                                                                   ___________________________ 

                                                                                    Укупно:         1.545.611,60 дин    

 

-Донација ИПА програм додељена опрема у износу од 30.322,00 еура. 

- Од Министарства просвете додељена рачунарска опрема: рачунари, монитори и 

штампач. 

 

НАБАВКА ОД СРЕДСТАВА УШТЕДЕ 2021. ГОДИНА 

Прво и друго полугодиште школске 2021/22. године 

 

 

1. ТЕЛЕВИЗОРИ 3 КОМ 43 ИНЧА                                    134.970,00 динара 

2. ТЕЛЕВИЗОР    1 КОМ 55 ИНЧА                                      74.999,00 динара 

3. МОТОРНА МУЗИЛИЦА ЗА КРАВЕ  1 КОМ               153.500,00 динара – школа  

4. ГО ПРО КАМЕРА ХЕРО                      1 КОМ                 58.189,00 динара – школа  

5. КОМПРЕСОР                                         1 КОМ                 19.700,00 динара – школа     

6. ДИЗЕЛ МОТОКУЛТИВАТОР             1 КОМ               405.300,00 динара – школа  

7. ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КРОВА               195.000,00 динара – школа  

8. КАНЦЕЛАРИЈСКА ФОТЕЉА             1 КОМ                 15.000,00 динара – дом  

9. ЕЛЕКТРИЧНИ КОТАО                         2 КОМ                 78.000,00 динара – дом  

10. ПРОЈЕКАТ ГАСИФИКАЦИЈЕ ЗА ДОМ УЧЕНИКА    299.100,00 динара – дом  

                                                                          __________________________________ 

                                                                       УКУПНО: 1.433.758,00 динара 

11. КРЕЧЕЊЕ ДОМА                                                              450.000,00 динара 

 

 

 

1.2 Кадровски услови рада 

 

У школи је ове школске године запослено 116 радника. Од тога је 82 у школи, 34 у дому 

ученика.У школи су стручно заступљени сви послови образовно-васпитног рада.  

Наставу, теоријску и практичну, реализује 49  наставника  са одговарајућом стручном спремом 

и 8 помоћних наставника. Рад у школи је  стручно заступљен за све предмете. Организационе и 

руководеће послове у школи обавља директор, дипломирани инжењер пољопривреде Слободан 

Стојићевић. Послове координатора практичне наставе обавља дипломирани инжењер 

пољопривреде Рајко Благојевић. У школи раде два стручна сарадника - педагог Драгана 

Радовановић и  Звездана Митровић - библиотекар  са 50 % норме, а Слободан Павловић ради 

као психолог у дому ученика. Послове библиотекара обављају и Марија Вељковић, наставник 

музичке уметности са 35 % норме и Наташа Радивојевић, професор стручних предмета 

прехрамбене струке са 15% норме. 

*  У пензију је 30.11.2021. године отишла педагог Драгана Радовановић, на њено место од 

01.12.2021. дошла је педагог Ивана Спасић  

* У пензију је 08.05.2022. године отишао наставник физичког васпитања Драган Опачић 

* У пензију је 04.06.2022. године отишла наставник стручних предмета прехрамбене струке 

Нада Јовановић 
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2. Организација рада школе 

 

2.1 Организација распореда рада у сменама и ритам извођења наставе 

 

У току првог и другог полугодишта ове школске године, у складу са Упутством Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, а у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и 

препорукама Кризног штаба, школа се, на основу праћења оболелих определила за 1. модел наставе 

који подразумева непосредно похађање наставе у школи са трајањем часова од 45 минута. 

Уколико је у одељењу било 2 и више ученика позитивних на вирус ковид, одељење је упућивано на 

он лајн наставу у трајању од 10 дана (одељење 1/3 у септембру). 

Настава у преподневној смени се по правилу одвија у времену од 800 до 1445 часова, а у поподневној 

смени у времену од 1225 до 1910 часова. Часови практичне наставе се изводе независно од смена и 

највећим делом пре подне. 

У обе смене одмор између трећег и четвртог часа траје 20 минута, а између осталих часова траје по 

пет минута. 

Радно време школе је од 700 до 2000 часова, а школске економије непрекидно, 24 часа дневно. 

Распоред звоњења 

 ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

 1. -  8:00  -  8:45                           1. -  14:00 - 14:45  

 2. -  8:50 -   9:35  2. -  14:50 - 15:35  

 3. -  9:40 - 10:25                       3. -  15:40 - 16:25  

 4. - 10:45 -11:30                        4. -  16:45 - 17:30  

 5. - 11:35 -12:20  5. -  17:35 - 18:20 

 6. - 12:25 -13:10 6. -  18:25 - 19:10  

 7. - 13:15 -13:50 

 

 

 

2.2 Број ученика и одељења 

 

 

Школске 2021/2022. године  Пољопривредну школу са домом ученика ''Соња 

Маринковић'' у Пожаревцу уписало се 336 редовних ученика у 17 одељења. На крају првог 

полугодишта ове школске године укупан број редовних ученика износио је 324, што 
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представља 12 ученика мање у односу на почетак школске године. На крају школске године, 

укупан број ученика је 319.  

Број ученика на почетку школске 2021-22.године 

 

Образовни профил 

Разред 

I II III IV Свега 

1.Пољопривредни техничар 29 10 20 16 75 

2. Ветеринарски техничар 30 28 30 26 114 

3. Прехрамбени техничар 27 / 23 19 69 

6. Оператер у прехрамбеној индустрији / / 6 / 6 

7.Цвећар-вртлар  7 9 10 / 26 

8. Пекар 8 4 8 / 20 

9.Месар 14 4 8 / 26 

СВЕГА 115    55  105 61    336 

 

Број ученика на крају првог полугодишта школске 2021-22. године  

 

Образовни профил 

Разред 

I II III IV Свега 

1.Пољопривредни техничар 27 10 20 16 73 

2. Ветеринарски техничар 30 28 29 26 113 

3. Прехрамбени техничар 26 / 23 19 68 

6. Оператер у прехрамбеној индустрији / / 6 / 6 

7.Цвећар-вртлар  4 10 11 / 25 

8. Пекар 5 4 8 / 17 

9.Месар 10 4 8 / 22 

СВЕГА 102    56  105 61    324 
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Број ученика на крају другог полугодишта школске 2021-22. године  

 

Образовни профил 

Разред 

I II III IV Свега 

1.Пољопривредни техничар 26 10 20 16 72 

2. Ветеринарски техничар 30 28 29 26 113 

3. Прехрамбени техничар 25 / 23 19 67 

6. Оператер у прехрамбеној индустрији / / 6 / 6 

7.Цвећар-вртлар  4 10 10 / 24 

8. Пекар 4 4 8 / 16 

9.Месар 9 4 8 / 21 

СВЕГА 98 56 104 61 319 

 

*Након одржаних разредних и поправних испита у августовском року, укупан број ученикa са 

позитивним успехом на дан 31.08.2022. године је 313 ученика. 
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2.3 Општи успех ученика на крају школске 2021/2022.године 

(након разредних и поправних испита у јунском и августовском року) 

 

У одељењу 1-4 је 4 пекара и 4 цвећара-вртлара. 

У одељењу 2-5 је 4 пекара и 4 месара. 

У одељењу 3-4 је 6 оператера у прехрамбеној индустрији и 10 цвећара-вртлара. 

У одељењу 3-5 је 8 пекара и 8 месара.  
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1-1 29 26 15 11 2 9 13 1 25 / 1 / / / 1 

1-2 30 30 10 20 6 16 8 / 30 / / / / / / 

1-3 27 25 12 13 / 9 15 1 25 / / / / / / 

1-4 15 8 5 3 1 2 4 1 8 / / / / / / 

1-5 14 9 9 / / 3 6 / 9 / / / / / / 

Ук. 115 98 51 47 9 39 46 3 97 / 1 / / / 1 

2-1 10 10 5 5 2 4 4 / 10 / / / / / / 

2-2 28 28 12 16 11 12 5 / 28 / / / / / / 

2-4 9 10 2 8 3 2 4 / 9 / 1 / / / 1 

2-5 8 8 5 3 2 6 / / 8 / / / / / / 

Ук. 55 56 24 32 18 24 13 / 55 / 1 / / / 1 

3-1 20 20 14 6 / 7 10 / 17 2 1 / / / 3 

3-2 30 29 10 19 9 19 1 / 29 / / / / / / 

3-3 23 23 9 14 1 8 14 / 23 / / / / / / 

3-4 16 16 1 15 1 8 7 / 16 / / / / / / 

3-5 16 16 11 5 1 6 8 / 15 / / 1 / / 1 

Ук. 105 104 45 59 12 48 40 / 100 2 1 1 / / 4 

4-1 16 16 10 6 1 6 9 / 16 / / / / / / 

4-2 26 26 11 15 14 7 5 / 26 / / / / / / 

4-3 19 19 3 16 1 7 8 3 19 / / / / / / 

Ук. 61 61 24 37 16 20 22 3 61 / / / / / / 

Све

га 

336 319 144 175 55 131 12

1 

6 313 2 3 1 / / 6 
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Ученици који су ове школске године разред завршили са одличним успехом: 

I1 1.Марија Ђорђевић                                                          4.Љубица Костић 

    2.Анђела Новаковић                                                        5.Милица Милановић 

I2  1.Анђела Адамовић                                                        6.Данијел Михајловић 

     2.Александра Андрејић                                                  7.Јована Неговановић 

     3.Теодора Ђорђевић                                                        8.Ђурђина Николић 

     4.Маја Лозанчић                                                             9.Кристина Спасић 

     5.Стефан Милош                                                      III3 1.Аница Живковић 

     6.Андреа Црносељански 

I4  1.Јована Динић 

II1  1.Анђела Матић 

      2.Александар Петковић 

II2  1.Антонио Бировљевић 

      2.Невена Константиновић 

      3.Марија Лазаревић 

      4.Милица Марковић 

      5.Соња Милојевић 

      6.Магдалена Николић 

      7.Андреја Пујкиловић 

      8.Валентина Савић 

      9.Војка Станојевић 

      10.Стефан Томић 

      11.Михајло Шулејић 

II4  1.Сања Бућан 

      2.Тања Бућан 

      3.Андријана Милановић 

II5  1.Немања Грујичић 

      2.Александра Гецић 

III2  1.Наташа Ђорђевић 

        2.Тара Јовановић 

        3.Сара Коларевић 
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Владање ученика на крају другог полугодишта школске 2021-22.године 

Разред Број 

ученика 

Примерно 

(5) 

Врло 

добро 

(4) 

Добро 

(3) 

Задовољавајуће 

(2) 

Незадовољавајуће 

(1) 

I 98 78 11 2 5 2 

II 56 43 9 1 3 / 

III 104 80 13 7 4 / 

IV 61 42 2 6 11 / 

СВЕГА 319 243 35 16 23 2 

Од укупног броја ученика, највећи број има примерно владање – 243 ученика, затим врло добро 

владање - 35 ученика; 23 ученика има задовољавајуће владање, док 16 ученика имају добро 

владање. Са владањем незадовољавајуће 1 разред је завршило двоје ученика. 

 

Васпитне и васпитно – дисциплинске мере на нивоу школе на крају другог полугодишта 

Разред  Број 

ученика 

Опомена 

ОС 

Укор 

ОС 

Укор 

ОВ 

Укор 

директора 

Укор 

НВ 

Искључење 

из школе 

СВЕГА 

I 98 15 13 10 2 2 / 42 

II 56 4 8 7 / / / 19 

III 104 7 24 12 2 / / 45 

IV 61 9 5 13 1 / / 28 

СВЕГА 319 35 50 42 5 2 / 134 

Највећи број васпитних и васпитно – дисциплинских мера имају ученици трећег разреда 

– 45 мера, а најмање ученици другог разреда  - 19. По мерама, навећи број ученика има укор 

одељењског старешине – 50, затим укор одељењског већа – 42, опомену одељењског старешине 

35, а најмање укор директора (5) и укор Наставничког већа (2).  

Изостанци ученика на нивоу школе у школској 2021-22. години 

Одељење Оправдани По 

ученику 

Неоправдани По 

ученику 

УКУПНО По 

ученику 

1-1 3101 119,27 77 2,96 3178 122,23 

1-2 3573 119,1 41 1,37 3614 120,47 

1-3 2530 101,2 158 6,32 2688 107,52 

1-4 1417 177,13 106 13,25 1529 191,13 

1-5 892 99,11 63 7 955 106,11 

Ук. (98) 11513 117,48 445 4,54 11964 131,82 

2-1 1034 103,4 52 5,2 1086 108,6 

2-2 4097 146,32 196 7 4293 153,32 

2-4 1323 132,3 146 14,6 1469 146,9 

2-5 1465 183,13 36 4,50 1501 187,63 

Ук. (56) 7919 141,41 430 7,68 8349 149,09 

3-1 2225 111,25 94 4,7 2319 115,95 

3-2 3571 123,14 64 2,21 3635 125,34 

3-3 3101 134,83 118 5,13 3219 139,56 

3-4 3085 192,81 173 10,81 3258 203,68 

3-5 3047 190,44 147 9,19 3194 199,63 
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Ук. (104) 15029 144,51 596 5,73 15625 150,24 

4-1 2025 126,56 147 9,19 2172 135,75 

4-2 2925 122,5 126 4,85 3051 117,35 

4-3 2664 140,21 167 8,79 2831 149 

Ук. (61) 7614 124,82 440 7,21 8054 132,03 

СВЕГА 42075 131,89 1911 5,99 43992 137,9 

На нивоу школе, укупно има 43992 изостанака, односно 137,9 изостанка по ученику. 

Највећи број изостанака по ученику има у трећем разреду – 150,24 по ученику, а најмање у 

првом разреду 131,82 по ученику. Највише оправданих по ученику има у трећем разреду 

(144,51), а највише неоправданих по ученику у другом разреду (7,68). По одељењима, највећи 

број изостанака, по ученику има одељење III-4 (203,68), а најмањи број има одељење I-5 

(106,11). Највећи број оправданих, по ученику има одељење III-4 (192,81), а највећи број 

неоправданих, одељење II-4 (14,6 по ученику). 

 

Планирани и одржани часови редовне, изборне наставе и часа одељењског 

старешине 

 

 Редовна настава Изборна настава ЧОС 

одељење планирано одржано није 

одржано 

планирано одржано није 

одржано 

планирано одржано није 

одржано 

1-1 1142 1138 4 64 60 4 32 32 / 

1-2 1451 1445 6 64 64 / 30 30 / 

1-3 1532 1530 2 71 69 2 36 34 / 

1-4 1882 1863 19 70 69 1 33 33 / 

1-5 1144 1144 / 68 68 / 35 35 / 

Ук. 7151 7120 31 337 330 7 166 166 / 

2-1 1087 1084 3 96 96 / 32 32 / 

2-2 1411 1410 1 94 94 / 32 32 / 

2-4 1047 1046 1 66 66 / 35 32 3 

2-5 1948 1946 2 104 101 3 34 34 / 

Ук. 5493 5486 7 360 357 3 133 130 3 

3-1 1753 1741 12 128 128 / 32 32 / 

3-2 1642 1639 3 128 128 / 32 32 / 

3-3 1450 1447 3 140 136 4 35 35 / 
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3-4 1727 1726 1 64 64 / 32 32 / 

3-5 1774 1761 13 90 89 1 30 30 / 

Ук. 8346 8314 32 550 545 5 161 161 / 

4-1 1487 1474 13 63 62 1 33 33 / 

4-2 1462 1452 10 128 122 6 32 29 3 

4-3 1367 1351 16 126 123 3 32 32 / 

Ук. 4316 4277 39 317 307 10 97 94 3 

Свега 25306 25197 109 1564 1539 25 557 551 6 
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2.3 Ученици завршних разреда школске 2021/2022.године 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ: 

Образовни 

профил 

Одељење Број 

ученика 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Положило Није 

положило 

Средња 

оцена 

Оператер у 

прех.индустрији  

III/4 6 3 2 1 - 6 

(100,00) 

0 4,33 

Цвећар-вртлар  III/4 7 6 1 1 - 7 

(100,00) 

0 4,86 

Пекар  III/5 8 6 1 1 - 8  (100,00) 0 4,63 

Месар  III/5 7 4 3 - - 7 (100,00) 0 4,14 

Свега:  28 19 7 3 - 28 

(100,00) 

0 4,49 

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ: 

 

Одлуком Наставничког већа, за ученика генерације школске 2021/2022. године изабран је ученик 

Лука Којић, образовни профил – ветеринарски техничар. 

Најбољи ученик у трогодишњем образовању – Кристина Бочко, образовни профил – цвећар – 

вртлар 

Спортиста генерације – Вук Лазић, образовни профил – ветеринарски техничар 

 

 

Образовни 

профил 

Одељење  Број 

ученика    

Одличан  Врло 

добар   

Добар  Довољан Недовољан Положило Није 

положило 

Средња 

оцена   

Пољопривредни 

техничар 

IV/1 14 2 5 4 1 2 12 (85,72) 2 3,28 

Ветеринарски 

техничар 

IV/2 26 15 10 1 - - 26 (100,00) 0 4,53 

Прехрамбени 

техничар 

IV/3 19 1 5 2 - 11 8 (42,10) 11 2,22 

Свега:   59 18 20 7 1 13 46 (77,97) 13 3,49 
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА: 

 

1.ЗА ОДЛИЧАН УСПЕХ И ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ: 

1. Кристина Бочко III4 

2. Мирослав Крецуљ III5 

3. Виолета Хукић IV1 

4. Анђела Арсић IV2 

5. Ања Гојковић IV2 

6. Милијана Динић IV2 

7. Ана Јовановић IV2 

8. Анђелија Јовић IV2 

9. Данка Карајовић IV2 

10. Лука Којић IV2 

11. Вук Лазић IV2 

12. Емилија Милошевић IV2 

13. Милица Николић IV2 

14. Биљана Пановски IV2 

15. Миљана Пановски IV2 

16. Дејан Пауновић IV2 

17. Михајло Пекић IV2 

18. Кристина Милутиновић  IV3 

2. ЗА ПОСТИГНУТ ИЗУЗЕТАН УСПЕХ У САВЛАЂИВАЊУ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ 

ПРЕМДЕТА 

1.Виолета Хукић IV1 - пољопривредна техника 

2.Александар Ђорђевић IV1 - пољопривредна техника 

 

3. ЗА ПОСТИГНУТ ИЗУЗЕТАН УСПЕХ У ПОЈЕДИНИМ ВАННАСТАВНИМ 

АКТИВНОСТИМА 

1.Кристина Бочко III4 

2.Тамара Ивановић III4 

3.Драгана Лукијановић III4 

4.Елвана Емини III5 

5.Тијана Весић IV3 

 

4. ЗА ОСВОЈЕНО ПРВО, ДРУГО ИЛИ ТРЕЋЕ МЕСТО НА ТАКМИЧЕЊИМА (општинско, 

окружно, републичко, међународно) 

1. Синиша Сандуљевић  III5, 1.место на републичком такмичењу из области производње и 

прераде хране - месар 

2. Марко Митровић  III5, 1. место на републичком такмичењу из области производње и 

прераде хране - пекар 
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3. Магдалена Пешић III4, 1.место на републичком такмичењу из области производње и 

прераде хране – оператер у прехрамбеној индустрији 

4. Лука Којић IV2, 2.место на републичком такмичењу из области ветеринарске медицине 

и 3.место на републичком такмичењу из историје 

МАТУРСКИ ИСПИТ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ: 

Образовни 

профил 

Одељење Број 

ученика 

одличан Врло 

добар 

добар довољан недовољан положило Није 

положило 

Средња 

оцена 

Пољопривредни 

техничар 

IV1 4 - - 4 - 0 4 (100,00) 0 3,00 

Прехрамбени 

техничар 

IV3 11 1 4 5 1 0 11 

(100,00) 

0 3,45 

Свега:  15 1 4 9 1 0 15 

(100,00) 

0 3,33 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ: 

Образовни 

профил 

Одељење Број 

ученика 

одличан Врло 

добар 

добар довољан недовољан положило Није 

положило 

Средња 

оцена 

Оператер у 

прехрамбеној 

индустрији 

Ванредна 

ученица 

1 1 - - - 0 1 (100,00) 0 5,00 

Цвећар вртлар III4 3 1 1 1 - - 3 (100,00) 0 4,00 

Свега:  4 2 1 1 - - 4 (100,00) 0 4,25 
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3.Календар значајних активности школе 
 

У складу са Годишњим планом рада школе и Календаром рада за ову школску годину, у 

првом полугодишту у школи  су обележени следећи значајни датуми, како је било предвиђено. 

 * 31.08.2021.- Организован је свечани пријем првака; 

 * 01. 09.2021. - Почела је школска година; 

 *10.10.2021. - Дан школе ове године био је у недељу, па је зато  обележен у понедељак, 11. 

октобра 2021. године. 

* 02. и 03.11.2021. – завршетак првог класификационог периода (седнице одељењских већа) 

 * Јесењи распуст за ученике средњих школа требало је да буде 11. и 12.новембра 2021.године. 

Одлуком кризног штаба, распуст за ученике продужен је још три дана, тако да је трајао од 8. до 

12. новембра 2021.године, што је са викендима износило 9 дана. Циљ продужетка јесењег 

распуста био је превенција заражавања вирусом Covid 19. Настава за ученике почела је 15. 

новембра 2021.године. 

* 30.12.2021. – завршетак првог полугодишта. 

 

*Друго полугодиште почело је у понедељак, 24.01.2022. године. Настава се одвија по 

комбинованом моделу наставе; ученици се деле у групе и долазе сваког другог дана у школу; 

Овакав модел наставе трајао је до петка, 18.02.2022. Први модел наставе одвија се од 

21.02.2022. године. 

*Школска слава Свети Сава 27.01.2022. обележена у складу са тренутном епидемиолошком 

ситуацијом, без организовања свечане академиије и пропратних активности  

*15. и 16.02.2022. Државни празник – Сретење 

*Због неповољне епидемиолошке ситуације распуст за ученике од 14.02. до 18.02.2022. године 

*30. и 31.03.2022. – завршетак трећег класификационог периода (седнице одељењских већа) 

*05. и 06.04.2022. – пилотирање државне матуре; ученици четвртог разреда полагали су тест из 

српског језика и књижевности и математике 

* од 22.04. до 25.04.2022. – Ускршњи распуст 

*02. и 03. 05. 2022. – Првомајски празници 

*03.06.2022. – завршетак наставе за ученике завршних разреда 

*24.06.2022. – завршетак другог полугодишта за ученике прехрамбене струке 

*06.06. – 12.08.2022. – професионална пракса за ученике ветеринараске и пољопривредне струке 
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4.Календар осталих активности 

4.1 Похвале, награде, дипломе 

 

Поводом Дана радника у образовању – 8. новембар, награду ове године добила је Беба 

Ђорђевић, васпитач у дому ученика.  

 

4.2 Манифестације, посете, изложбе, смотре, екскурзије 

 

*У допису Министарства просвете, науке и технолошког развоје школама наведено је да је 

став Министарства и Кризног штаба да се реализација екскурзија и наставе у природи 

одложи до даљњег, односно до безбеднијих епидемиолошких услова. 

Одређене планиране манифестације, посете и такмичења нису одржана због актуелне 

епидемиолошке ситуације. 

• 15.09.2021. -Пожаревац је обележио Дан српског јединства, слободе и националне заставе и 103 

године од пробоја Солунског фронта. 

• 15.09.2021. – Угостили смо представнике из БиХ и са њима поделили искуства о образовању 

одраслих. Високе представнике имали су Босанско-подрињски кантон, Унско-сански кантон, 

Тузлански кантон, кантон Сарајево, Република Српска.  

• 11.10.2021. – Дан школе 10.10. 

Пољопривредна школа ове године обележила је 149 година свог постојања и рада.Тим поводом, 

гост је био Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић. 

Директор школе Слободан Стојићевић у свом говору истакао је да су протеклу школску годину 

обележили радови на реконструкцији и доградњи постојећих објеката за интернатски смештај ученика који 
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финансира МПНТР и из зајма Банке за развој Савета Европе. Директор Стојићевић је рекао ,, Изражавамо 

захвалност министру просвете, а и зато што смо ове године узели учешћа у ИПА пројекту - набавка опреме 

за средње школе. Тим пројектом смо добили 20 уређаја апарата за потребе избвођења практичне и теоријске 

наставе“.  

 

Прослава 149. година постојања и рада школе, 11.10.2021. године 

• Октобар – посета ученика 3/2, ветеринарски техничари, ергели Љубичево, у оквиру наставе у блоку 

• Октобар – акција добровољног давања крви ученика наше школе 

• 08.11.-21.11. – ERASMUS+ пројекат “Унапређење агротуризма употребом коња“ – Избором комисије, 

15 ученица школе, одељења 3/2, 4/2 и 4/3 и два наставника – Иван Милош и Снежана Гроздановић 

учествовали су у мобилности у оквиру ERASMUS+ пројекта у Републици Словенији,  Грм, Ново Место. 

• 25.11.2021. -У оквиру пројекта ''Шта  нам тешко'' ученици одељења 4/1 са професорком Весном Јовић су 

обележили четинаре и лишћаре који красе школски парк и који су веома ретки у овим крајевима. Конкурс 

''Шта нам је тешко'' спроводе млади истраживачи Србије у партнерству са покретом горана Војводине, Ce 

Gra D-ом из Обреновца, ТИМ 42 из Лесковца, ГМ оптимист из Горњег Милановца уз подршку 

Министарства омладине и спорта РС.  

У оквиру пројекта „Шта нам тешко“ школа је имала два тима за пројекте „Обележимо школски парк“ и 

„Прва помоћ животињама“ – ученици првог и четвртог разреда пољопривредни и ветеринарски 

техничари 

• 29.11.2021. – У оквиру пројекта СББ фондације „Да шуме буде више. Да се лепше дише!“ у нашој школи 

је засађено 500 садница храста лужњака, јасена и беле тополе 

• 30.11. 2021. – пројекат „Дружење са коњима“ у оквиру којег је ученицима основних школа „Свети Сава“, 

„Вук Караџић“ и „Доситеј Обрадовић“ професор Иван Милош одржао два предавања у школи и на 

хиподрому. 

• 06.12.2021. – ученици Милош Обреновић 4-1, Миљана Пановски 4-2, Александра Николић и Марија 

Станашев 4-3 и педагог школе присуствовали су предавању „Пут ка успеху“ Оливере Хајровић, 

специјалисте клиничке психологије. 

• 15.12.2021. ученици и запослени учествовали у хуманитарној акцији „Један слаткиш за свог друга“ 

прикупљања слаткиша за децу чији су родитељи корисници Народне кухиње у Пожаревцу и Костолцу, 

у организацији Црвеног крста Пожаревац.  
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• 23.12.2021. – ученици одељења 3-1, пољопривредни техничари, посетили су 34. Зимску школу за 

пољопривредне произвођаче Браничевског округа 

 

Друго полугодиште: 

• 09.02.2022. – ученици завршних разреда присуствовали промоцији добровољног служења војног рока у 

Центру за културу Пожаревац 

• 24.02.2022. – ученици 1/2 и 3/2 присуствовали предавању у библиотеци Илија М. Петровић „Нема 

здравља без менталног здравља“ у организацији URBAN STREAM-a 

• Од 07. до 18. 03. 2022. – промоција школе по основним школама у Браничевском округу 

• 10.03.2022. – Матурантима наше школе презентацију су одржали представници Академије техничких 

наука из Београда 

• Током марта – обуке за запослене, ученике и родитеље у вези пилотирања државне матуре 

• 17.03.2022. – акција добровољног давања крви ученика завршних разреда у Медицинској школи 

• 21.03.2022. – свечано отварање реконструисаног дела дома ученика на Тулби 

• 21.03.2022. – гостовање представника из Словеније, из Више школе Грм, Ново Место, Центар 

агротуризма и биотехнике 

• 25. – 27.03.2022. – школа је домаћин 20. Републичког такмичења ученика из области производње и 

прераде хране. Од четири образовна профила која су учествовала у такмичењу – пекар, месар, оператер 

у прехрамбеној индустрији, прехрамбени техничар, ученици наше школе освојили су прво место у 

категорији месара, пекара и оператера у прехрамбеној индустрији. 

• 05. и 06.04.2022. – пилотирање Државне матуре – учествовали ученици четвртог разреда 

• 08. – 10.04.2022. – ученик IV/2 Лука Којић, са ментором професорком Весном Васић освојио је друго 

место на 21. Републичком такмичењу средњих стручних школа Републике Србије подручја рада 

пољопривреда, производња и прерада хране – област ветеринарска медицина, које је одржано у Футогу 

• 14.04.2022. – ученици наше школе учествовали су на окружном такмичењу из атлетике у Костолцу и 

освојили прво место мушка екипа и прво место женска екипа. Укупно је освојено 12 медаља 

• 21.04.2022. – за ученике завршних разреда одржана је трибина о безбедности младих у саобраћају у 

Политехничкој школи   

• 05.05.2022. –ученици наше школе учествовали су на међуокружном такмичењу из атлетике које се 

одржало у Ћуприји 

• 14.05.2022. – Дан отворених врата наше школе за ученике основних школа 

• 26.05.2022. – посета ученика и наставника Пољопривредном сајму у Новом Саду  

• 27.05.2022. – у центру града организована је прослава за матуранте свих средњих школа из града 
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• 01.06.2022. – матурско вече ученика наше школе  

• 21.06.2022. – свечана додела диплома ученицима завршних разреда 

 

 

4.3 Такмичења ученика 

 

• 25.11. и 26.11. 2021. – Регионално такмичење за централну Србију „Пословни изазов“. Тим су 

чинили ученици завршних разреда и професор Маглена Миљковић. 

• 20. Републичко такмичење ученика из области производња и прерада хране –  

-Образовни профил месар – Синиша Сандуљевић 3/5 – 1. место 

-Образовни профил пекар – Марко Митровић 3/5 – 1. место 

-Образовни профил оператер у прехрамбеној индустрији – Магдалена Пешић 3/4 -1. место  

-Образовни профил прехрамбени техничар – Кристина Милутиновић 4/3 – 6. Место 

• 21. Републичко такмичење средњих стручних школа Републике Србије подручја рада 

пољопривреда, производња и прерада хране – област ветеринарска медицина 

Лука Којић 4/2 – 2. Место 

 

 

4.4 Спортска такмичења 

 

• 30.9.2021. - Окружно такмичење из стоног тениса 

Екипа школе заузела је 2.место (Гојковић Ања и Живковић Милица 4/2). 

3. место-појединачно - Ања Гојковић 4/2 

3.место-појединачно - Ћирковић Никола 3/2. 

• 22.10.2021.- Општинско такмичење у футсалу  

  3.место –женска екипа у саставу: 

  1. Миловановић Даница 2/5 

  2. Гицић Александра 2/5 

  3. Ристић Анђела 1/3 

  4. Динић Јована  1/2  
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  5. Илић Кристина 3/1 

  6. Ивановић Марија 4/2 

  7. Живковић Милица 4/3 

• Баскет – општинско такмичење – 2. место, ученици; 

• Кошарка – 3.место, ученици  

• Новембар 2021. – школски турнир у малом фудбалу – међуодељењско такмичење, пријављено 12 екипа 

(биће настављено у другом полугодишту) 

 

• Окружно такмичење у атлетици  

-Мушка екипа – 1. место 

-Женска екипа – 1.место 

• 05.05.2022. Међуокружно такмичење у атлетици (Ћуприја) 

-Мушка екипа (Урош Станковић III2, Александар Живковић IV1, Стефан Хиту I1, Предраг Савић IV3, Миљан 

Шулеић II1, Вук Лазић IV2, Ненад Петровић IV3) – 4.место 

-Женска екипа (Анђела Гаузановић IV3, Марија Ивановић IV2, Милица Живковић IV3, Милица Миловановић 

IV3, Кристина Илић III1, Јована Динић I2, Теодора Васић I2, Анастасија Гецић II5) – 4.место 
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5.Извештај о раду органа управљања и руководећих органа 
 

5.1 Школски одбор 

Чланови Школског одбора су: 

1. Љубомир Миленковић –из реда запослених школе –председник Школског Одбора 

2. Милица Митић - из реда запослених школе 

3. Беба Ђорђевић - из реда запослених  школе  

4.Милош Јанковић - представник Града Пожаревца 

5. Дарко Радивојевић - представник Града Пожаревца 

6. Мирослав Нешић - представник Града Пожаревца 

7. Ивана Бочко - представник родитеља  

8. Дарко Јовић - представник родитеља 

9. Андрица Весић - представник родитеља 

Школски одбор је током школске 2021/2022. године одржао 12 седница 

1.седница (32.од конституисања) одржана је 14.09.2021. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника  са 31.  седнице Школског одбора. 

2.Верификација два представника Ученичког парламента која присуствују седницама Школског 

одбора.  

3.Извештај о стручном усавршавању у школској 2020/ 21.години. 

4. Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2020/21.години. 

5. Усвајање Извештаја о раду  дома ученика у школској 2020/21.години. 

6.Усвајање Извештаја о раду директора за  школску 2020/21.годину. 

7. Усвајање плана стручног усавршавања за школску 2021/22.годину. 

8.Разматрање и усвајање  Годишњег плана рада школе за школску 2021/22.годину. 

9.Усвајање  Годишњег плана рада дома ученика за школску 2021/22.годину. 

10. Усвајање Развојног плана школе за период 2021-2024.године. 

11. Усвајање Измена и допуна Плана јавних набавки за 2021.годину. 

12. Доношење одлуке о прикупљање чланарине за Црвени крст. 

13. Доношење одлуке о покретању поступка израде главног пројекта реконструкције и санације 

старог објекта школе. 
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14.Доношење одлуке о учешћу школе у пројекту ,, Пилотирање концепта признавања претходног 

учења''. 

15. Усвајање молби ученика 

16. Разно. 

2.седница (33. од конституисања) одржана је 06.10.2021. године са следећим Дневним редом: 

1. Доношење одлуке о извршењу замене постојеће водоводне мреже у школском дворишту 

2. Доношење одлуке о извршењу реконструкције дела водоводне инсталације у радионици за 

извођење практичне наставе 

3.седница (34.од конституисања) одржана је 07.10.2021. са следећим дневним редом: 

1.Усвајање записника са 32. и 33. седнице Школског одбора. 

2. Организација Дана школе. 

3. Усвајање предлога измене апропријација материјалних трошкова у оквиру одобрених средстава у 

Финансијском плану за 2021.годину. 

4.Усвајање измене Плана јавних набавки за 2021.годину. 

5. Усвајање Правилника о буџетском рачуноводству у Пољопривредној школи са домом ученика 

„Соња Маринковић“ у Пожаревцу 

6. Усвајање Правилника о поступцима јавних набавки у Пољопривредној школи са домом ученика 

„Соња Маринковић“ у Пожаревцу  

7. Усвајање Правилника о условима и начину коришћења службених возила у Пољопривредној 

школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу 

8. Усвајање правилника о коришћењу службених мобилних телефона у Пољопривредној школи са 

домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу 

9. Давање сагласности на Правилник о организацији послова и радних задатака у Пољопривредној 

школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу 

10.Разно. 

4.седница (35.од конституисања) одржана је 07.12.2021. са следећим дневним редом: 

1.Усвајање записника са 34. Седнице Школског одора 

2.Усвајање Измењеног Предлога финансијског плана за 2022.годину.  

3.Доношење одлуке о вршењу годишњег пописа са стањем на дан 31.12.2021. године 

4.Доношење одлуке о утрошку средстава остварених уштедом у 2021. години 

5.Разно 

5.седница (36.од конституисања) одржана је 23.12.2021. са следећим дневним редом: 

1.Усвајање Записника са 35. Седнице Школског одбора 

2. Усвајање Плана уписа за школску 2022/23. годину 
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3. Доношење одлуке о отуђењу рачунара 

4. Доношење одлуке о утрошку средстава остварених уштедом у 2021.години и подношење 

извештаја о утрошеним средствима 

5. Разно  

Друго полугодиште 

6.седница (37.од конституисања) одржана је  14.01.2022. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 36.седнице Школског одбора 

2. Усвајање Финансијског плана Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у 

Пожаревцу за 2022. годину 

 7.седница (38.од конституисања) одржана је 07.02.2022. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Плана јавних набавки за 2022.годину 

2. Доношење одлуке о продаји пшенице род 2021.године 

3. Доношење одлуке о излучењу из основног стада једне крмаче, на основу предлога Актива 

пољопривредно-ветеринарске струке од 26.01.2022.године. 

8.седница (39.од конституисања) одржана је 28.02.2022. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са 38.седнице Школског одбора 

2. Усвајање Извештаја о раду школе у првом полугодишту школске 2021/2022. године 

3. Усвајање Извештаја о раду дома ученика у првом полугодишту школске 2021/2022. године 

4. Усвајање Извештаја о раду директора школе у првом полугодишту школске 2021/2022. године 

5. Усвајање годишњег пописа са стањем на дан 31.12.2021. године 

6. Доношење одлуке о упућивању захтева Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 

верификацију образовног профила Оператер у прехрамбеној индустрији по моделу дуалног 

образовања у трогодишњем трајању у I, II и III разреду 

7. Доношење одлуке о закључењу (продужењу) Уговора о дистрибуцији телевизијских услуга са 

SatTV communications doo Požarevac 

8. Доношење одлуке о изради сајта и успостављању он-лајн маркетинга школе 

9. Доношење одлуке о прихватању консултантских услуга у области односа с јавношћу  

9.седница (40.од конституисања) одржана је 18.04.2022. године са следећим дневним редом: 

1.Усвајање Записника са 39. седнице Школског одбора 

2.Усвајање Извештаја о финансијском пословању Пољопривредне школе са домом ученика Соња 

Маринковић у Пожаревцу 

3.Доношење одлуке о излучењу грла из основног стада 

4.Разно  

10.седница (41.од конституисања) одржана је 25.05.2022. године са следећим Дневним редом: 
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1. Усвајање записника са 40. седнице Школског одбора 

2. Усвајање Измена Финансијског плана Пољопривредне школе са домом ученика Соња 

Маринковић у Пожаревцу за 2022.годину  

3. Доношење одлуке за верификацију проширене делатности школе као јавно признатог 

организатора активности образовања одраслих  

4. Доношење одлуке о излучењу грла из основног стада и набавци једне стеоне јунице 

5. Разно  

11.седница (42.од конституисања) одржана је 10.06.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са 41. седнице Школског одбора 

2. Усвајање Измена Финансијског плана Пољопривредне школе са домом ученика „Соња 

Маринковић“ у Пожаревцу за 2022.годину (Захтев за одобрење додатних средстава за помоћ у 

медицинском лечењу запосленог и Захтев за ребаланс I – одобрење додатних средстава за капитално 

одржавање зграда и објеката) 

3. Усвајање Измена плана јавних набавки за 2022.годину (Додаје се јавна набавка 0011-

Инвестиционо одржавање крова, процењена вредност  - 10.061.144,60 динара без ПДВ-а) 

4. Доношење одлуке о усвајању Европског развојног плана 

12.седница (1.од конституисања) одржана је 11.07.2022. године са следећим Дневним редом: 

1. Верификација мандата члановима Школског одбора. 

2. Избор председника и потпредседника Школског одбора. 

3. Усвајање Измена Финансијског плана Пољопривредне школе са домом ученика „Соња 

Маринковић“ у Пожаревцу за 2022. годину – Ребаланс I (одобрена додатна средстава за капитално 

одржавање зграда и објеката). 

4. Предлог за измену Финансијског плана за 2022. годину (захтев за додатна средства за исплaту 

солидарне помоћи). 

5. Усвајање Школског програма за период од 2022. године до 2026. године. 

Нови чланови Школског одбора: 

1. Александра Тошић – из реда запослених – председник Школског одбора 

2. Јелена Јеремић – из реда запослених 

3. Јелена Аранђеловић – из реда запослених 

4. Бен Младеновић – представник града Пожаревца 

5. Бојан Стевић – представник града Пожаревца 

6. Југослав Перић – представник града Пожаревца 

7. Јелена Милановић – представник родитеља 

8. Срђан Стошић – представник родитеља 

9. Наташа Милетић – представник родитеља 
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5.2 Извештај о раду директора школе 

 

Током ове школске године директор школе био је ангажован: 

- На изради Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину, изради Извештаја о раду 

школе ушколској 2020/2021,  

-Учествовао је у припреми и реализацији седница Наставничког већа, одељењских већа,Педагошког 

колегијума, Савета родитеља и Школског одбора, 

- Учешће у раду актива директора основних и средњих школа где се расправљало о плану уписа у 

први разред за наредну школску 2022/2023.годину, 

- У договору са председницима стручних већа и рачуноводством обезбедио је набавку наставних 

средстава, учила и опремање школе и извођењу грађевинских и других радова на побољшању 

материјално-техничких услова у циљу квалитетнијег извођења наставе, 

-Семинари током првог и другог полугодишта нису организовани у школи нити су наставници 

одлазили на стручне скупове ван школе, али су се наставници усавршавали похађањем он лајн 

семинара, 

-Учествовао је у комисији за проверу оспособљености за самосталан рад наставника који су у 

школи обављали стручну праксу у трајању од годину дана; 

- Присуство седницама Завода за средње стручно образовање и образовање одраслих (он лајн) 

- Помагао је секретару школе и учествовао у постуку јавних набавки, 

- Пратио је реализацију наставе,  

- Пратио је реализацију плана рада на школској економији, ангажовање на побољшању услова рада 

као и у дому ученика, 

-Остваривао сарадњу са родитељима и старатељима ученика, саветодавни рад са ученицима, 

-Обезбеђивао је стручне замене за наставнике и остале запослене који су морали да одсуствују са 

посла због изолације због оболелог члана породице или заражености вирусом Ковид 19, као и за 

наставнике који су на дужем боловању,  

-Остваривао је сарадњу са социјалним партнерима (,,Бамби,, Унион Мз) ради увођења дуалног 

образовања, као и са појединцима, установама, привредним и друштвеним организацијама, 

локалним медијима. 

- Рад на маркетингу школе 

Више детаља о раду директора школе садржано је у Извештају директора о свом раду школске 

2021/2022. године. 
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5.3 Извештај о раду секретара школе 

 

У току ове школске године секретар је обављао послове утврђене Законом, Статутом и 

Правилником о систематизацији радних места у Пољопривредној школи са домом ученика '' Соња 

Маринковић'' Пожаревац, те је у оквиру истих 

- указивао запосленима на основ остваривања права и обавеза по основу рада и у вези са радом, 

- припремао и сачињавао појединачна општа акта (решења) којим се утврђују права и обавезе 

запослених (40. часовна радна недеља, статус и структура радног времена, распоређивање 

запослених, право на годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство, мировање радног односа, 

породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, остваривање права на старосну пензију и 

сл.)  и израђивао различите врсте Уговора, 

- Спроводио јавне набавке, 

-Спроводио поступак за пријем у радни однос наставника и ненаставног особља, 

-Сарађивао са председником синдиката у погледу давања мишљења по расписаном конкурсу за 

пријем у радни однос наставника, 

-Водио кадровску евиденцију и обављао послове неопходне за остваривање права запослених на 

обавезно осигурање, 

- Издавао разне врсте потврда за запослене и ученике, 

- Допуњавао документацију за полагање испита за лиценцу и достављао захтев за пријаву испита за 

лиценцу Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС, 

- Припремао седнице Школског одбора и учествовао у њиховом раду као и раду Савета родитеља,  

- Спроводио одлуке Школског одбора, Савета родитеља и директора, 

- Радио са странкама и пружао тражену помоћ странкама, 

- Израђивао дупликате сведочанстава и диплома; 

- У сарадњи са педагогом и директором израђивао документацију за вођење дисциплинских 

поступака против ученика, водио записник на усменој расправи , припремао решења о изрицању 

васпитно-дисциплинских мера, 

- сарађивао са државним органима, организацијама, установама, јединицом локалне самоуправе и тд 

и обављао друге послове по налогу директора. 

 

                                                                     Александар Миленковић,секретар школе 
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5.4 Извештај о раду координатора практичне наставе 

 

Координатор практичне наставе је током школске 2021/22.године, био ангажован на 

пословима организовања практичне наставе као и праћења њене реализације. 

Практична настава се у току другог полугодишта школске 2021/2022. године одвијала се у 

складу са годишњим планом и распоредом. Основно чега смо се придржавали приликом 

организовања и праћења реализације били су предвиђени планови и садржаји за појединачне 

предмете, које смо успели да прилагодимо и потребама пољопривредне економије и радова 

који су се обављали на економији  и то у свим областима ( ратарство, ветерина, сточарство, 

цвећарство, повртарство, прехрамбена технологија... ) 

Део практичне наставе реализован је  у стручним кабинетима, лабараторијама и на 

школској економији Пољопривредне школе, а део наставе је одрађен у институцијама са којима 

школа има потписане уговоре  за обављање практичне наставе  а то су социјални партнери 

„Унион МЗ“, „ДИС“, Ветеринарски институт  ...        

На школским парцелама узгајају се различите биљне културе, како би ученици упознали 

технолошке процесе ради што бољег оспособљавања за занимање и увидели повезаност 

теоријских садржаја и праксе. Ратарске културе које се узгајају на школској економији су: 

пшеница на 18 хектара од којих је у сарадњи са Пољопровредном светодавном стручном 

службом Пожаревац заснован оглед са 42 сорте стрних жита; кукуруз на 18 хектара; сунцокрет 

на 9,5 хектара; луцерка на 6 хектара која задовољава исхрану у сточарској производњи на 

економији. У оквиру огледа за узгајање пшенице организовани су Дани поља који су били 

изузетно посећени од стране локалне самоуправе, семенских кућа и индивидуалних 

пољопривредних произвођача. 

Повртарске културе које се узгајају су: грашак, боранија, кромпир, лук, парадајз на 

отвореном простору. У заштићеном простору: парадајз, корнишони, зелена салата и украсно 

цвеће различитих врста. Сваке године на нивоу локалне самоуправе органијује се Фестивал 

цвеће на коме учествују наши ученици са својим наставницима. на Фестивалу је продајна 

изложба украсног цвећа и организује се такмичење у аранжирању цвећа. Ове школске године 

наша ученица образовног профила цвећар-вртлар је освојила прво место. Сви производи 

добијени радом заспослених, наставника и ученика пласирају се у продајном месту школе 

„Наша тезга – здрав кутак“ која се налази на пијаци. Производи се користе и у исхрани ученика 

станара нашег дома. 

Учествовао сам у организацији 20. Републичког такмичења ученика из области производња 

и прерада хране на коме су наши ученици остварили видљиве резултате. 

Учествовао сам у раду са готово свим стручним органима школе као што су Актив 

професора пољопривредне струке, Наставничко веће и Школски одбор износећи своје предлоге 

за побољшање рада у практичном делу наставе. Сви ученици су обавили по плану рада летњу  

професионалну праксу. 

Послови који су обављени у току другог полугодишта на школској економији су: 

1.  Обављена је регистрација пољопривредног газдинства. 

2. Рађени месечни извештаји о продаји пољопривредних производа. 

3. Урађена јавна набавка за економију –минерално ђубриво,   заштитна хемијска средства 

 Семе и садни материјал и сточна храна   

4.   Сетва    кукуруза и сунцокрета 
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5. Обављена пластеничка производња (расад паприке и парадајза), производња повртарских 

усева на отвореном ( парадајз, кромпир,  ) ...као и производња лековитог биља и цветних врста. 

6. Заштита ратарских, повртарских усева, винове лозе и воћа... 

7. Жетва пшенице 17,5 ха   

8. Кошење луцерке и сена и њихово балирање и смештај. 

9. Производња кукуруза на површини од  18 ха  

10.  Осигурање усева и животиња. 

11.  Одржавање школског дворишта 

12. Припрема и сервисирање  пољопривредне механизације и система за заливање. 

13.    Организација припреме силаже са 1,5 ха зелене масе кукуруза. 

 14. Продаја производа произведених на школској економији за раднике школе и домску 

кухињу и пијачну тезгу 

15.  Шишање оваца 

16.  Активно учешће у припреми дуалног образовања са Бамбијем за ученике прехрамбене 

струке 

17. Технички прегледи трактора 

18. Рад и одржавање винограда наставника и ученика уз сручни надзор и рад докторанта 

Пољопривредног факултета Данијеле Живојиновић 

  Урађене су све припремне радње за нормално функционисање школске економије за школску 

2022/2023 године                             

     Координатор практичне наставе 

Рајко Благојевић 

5.5. Извештај о раду координатора за образовање одраслих 

 

1. У табели је дат приказ уписаних ванредних ученика у школској 2021/2022. години: 

Рб. Образовни профил Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Укупно 

1. Пољопривредни техничар  1  1 2 

2.  Прехрамбени техничар 1   1 2 

3. Оператер у прех. индустрији   1  1 

4. Цвећар-вртлар 1  1  2 
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Укупно 2 1 2 2 7 

 

Одржани испитни рокови: 

 

Рб. Испитни рок Број кандидата Број испита 

1. Новембарски испитни рок 7 16 

2.  Децембарски испитни рок 3  6 

УКУПНО                                                                                                  10 22 

 

У децембарском испитном року матурски испит пријавила 1 ученица и резултат испита је дат у 

табели.: 

 

Образовни профил Техничар хортикултуре 

  Српски језик и 

књижевност 

Изборни 

предмет 

Матурски 

практичан рад 

 

Успех 

 

1 

 

Катарина Лазић 

 

врлодобар (4) 

 

добар (3) 

 

добар (3) 

добар 

(3,33) 

 

За јануарски испитни рок пријављени број испита дат је у табели:: 

Рб. Испитни рок Број кандидата Број испита 

1. Јануарски  испитни рок 4 10 

 

Део матурског испита, тест стручно теоријских знања пријавила је једна ученика образовног 

профила пољопривредни техничар и по одлуци Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја испит је заказан за 26. јануар. Решењем директора школе одређени су наставници за 

дежурство на ипситу и преглед теста. 

 

 

2. На пријављени конкурс за учешће у Пилот обуци за тржиште рада на основу ваучера, 

који је расписала Национална служба за запошљавање, пријављених 14 полазника за 

обуку Производња белог пецива започели су обуку 5. августа. Обуку су изводе Нада 

Јелић и Биљана Ђорђевић. Обука у трајању од 180 сати завршена је 15. 9. 2021.  Три 

полазника су у току трајања обуке одустала. Испит о провери стечених компетенција за 

11 полазника одржан је 18. 9. 2021. Сви полазници су успешно положили испит. 

Свечана подела Уверења о делимично оствареном стандарду стручних компетенција 

одржана је 14. 10. 2021. Додели Уверења поред директора школе и наставника 

присуствовали су представници НСЗ филијала Пожаревац и медији. 

 

Обуке Израда бурека и Израда лиснатог теста и кора за лица лишена слободе у  КПЗ 

Забела организоване су у периоду од 27. 8. до 29. 10. 2021. године. Обуку су изводиле 

Нада Јелић и Биљана Ђорђевић. Укупно је било 5 полазника. Испитза обе обуке је  

одржан 3. 11. 2021. године и сви полазници су успешно завршили обуке. 
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3. Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је Јавни позив за 

доделу признања и наградаза постигнуте доприносе у области просвете, науке и 

технолошког развоја у Републици Србији, са роком до 31. 12. 2020. године.  Почетком 

децембра послат је предлог школе да Центар за континуирано образовање одраслих 

буде у конкуренцији за деделу признања и награда. Резултати овог јавног позива биће 

објављени током марта или априла 2022. године 

 

Период фебруар-август: 

 

1. До краја школске године одржани су ванредни испити у три испитна рока. Преглед је 

дат у табели: 

 

Рб. Испитни рок Број кандидата Број испита 

1. Априлски испитни рок 2 5 

2.  Мајски испитни рок 2 5 

3. Јунски испитни рок 2 4 

4. Августовски рок 1 4 

УКУПНО 7 18 

 

 

 

У јунском испитном року матурски пријавила је1ванредна ученица, резултати испита дати су у 

табели.: 

Образовни профил Пољопривредни техничар 

  Српски језик и 

књижевност 

Тест стручно-

теориј. знања 

Матурски 

практичан рад 

Успех 

1. Јања Додеровић добар (3) довољан (2) добар (3) добар (2,67) 

 

У августовском испитном року завршни испит је пријавила 1ванредна ученица, резултат испита 

датје у табели.: 

Образовни профил Оператер у прехрамбеној индустрији 

1. Ружица Јанковић одличан (5,00) 

 

2. У априлу КПЗ Забела је расписала тендер за 1 обукуСО2заваривања са 2 групе и 2 обуке 

из области пекарства. Тендер за обуке из области пекарства је поништен због 

неисправности. Половином мајапоново је расписан тендер КПЗ Забела за извођење 

обуке за лица лишена слободе. Тендер је расписан за две обуке: Израда бурека и Израда 

лиснатог теста и кора. ОбукуСО2заваривања са 2 групе изводио је сарадник Стојачна 

Петковић, а обуке Израда бурека и Израда лиснатог теста и кораизводиле су  Нада Јелић 

и Биљана Ђорђевић. Укупан број полазника који је завршио обуке је 22.  
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3. У мају је школа пријављена на портал јавних набавки као понуђач, јер је Национална 

служба за запошљавањерасписала јавну набавку за обуку незапослених лица на 

територији града за Израду бурека. Школа није испуњавала један од техничких услова 

(организовање обуке у предходне три године за три пута више полазника у односу на 

тражени број у расписаној набавци).  

 

4. Започета је верификација 5 обука којима је истекао петогодишњи рок важеће 

верификације. То су: Израда чајног пецива и бисквита, Производња хлеба, Производња 

белог пецива, Производња пецива од лиснатог теста, Производња поврћа у заштићеном 

и на отвореном простору. 

 

 

Координатор за образовање одраслих  

Милена Јовановић 

 

 

5.6 Извештај о раду Савета родитеља 

 

На почетку школске године извршен је избор родитеља, чланова Савета родитеља. 

Ред.бр. Име и презиме родитеља Разред и 

одељење 

1. Катарина Рацић  I/1 

2. Снежана Радосављевић  I/2 

3.  Јелена Антић  I/3 

4. Сузана Милосављевић  I/4 

     5. Слађана Јемуовић  I/5 

6. Наташа Милетић II/1 

7. Срђан Стошић  II/2 

8. Јелена Милановић  II/4 

     9. Зорица Крстић  II/5 

10. Горан Бранковић  III/1 

11. Нена Марковић  III/2 

12. Весна Ђокић  III/3 

13. Ивана Бочко  III/4 

14. Станиша Миливојевић  III/5 

15. Бојана Станковић  IV/1 
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16. Дарко Јовић  IV/2 

17. Андрица Весић IV/3 

 

Савет родитеља је током ове школске године одржао 4 седнице на којима  су разматрана 

питања из надлежности овог саветодавног органа: 

Прва седница Савета родитеља одржана је 14.09.2021.године са следећим дневним редом: 

1.Конституисање Савета родитеља за школску 2021/22.годину 

- избор председника, 

- заменика председника и  

-записничара. 

2. Усвајање  плана рада Савета родитеља за школску 2021/22.годину 

3. Избор члана Савета родитеља и заменика за Локални савет родитеља. 

4. Предлагање једног родитеља, члана Савета родитеља за:  

- тим за самовредновање рада школе; 

- тим за инклузивно образовање; 

- тим за професионални развој запослених  

- тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

5.Осигурање ученика и прикупљање чланарине за Црвени крст.  

6. Прикупљање новчаних средстава од ученика за ђачке књижице и сведочанства. 

7. Набавка уџбеника. 

8. Доношење одлуке о додатном физичком обезбеђењу ученика. 

9. Разматрање Извештаја о раду директора школе за период школску 2020/21.годину 

10. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2020/21.годину. 

9. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022.годину. 

10. Решавање по молбама ученика. 

11. Разно. 

*За председника Савета родитеља за ову школску годину изабрана је Андрица Весић, мајка  

ученице из одељења 4/3 

*За заменика председника Савета родитеља изабран је Дарко Јовић, отац ученика из одељења 4/2. 
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*За  Локални савет родитеља именује се за  члана Андрица Весић, представник родитеља  4/3, за 

заменика Дарко Јовић 4/2.             

*Школа плаћа осигурање и набавља сведочанства, а ученици плаћају чланарину за Црвени крст 

(50,00) и купују ђачке књижице (први разред). 

 

Друга седница Савета родитеља одржана је 06.10.2021.године са следећим дневним редом: 

1.Усвајање записника са 1.седнице Савета родитеља. 

2. Доношење одлуке о додатном физичком обезбеђењу ученика. 

3. Разно. 

Трећа седница Савета родитеља одржана је 05.04.2022. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Избор чланова Школског одбора из реда родитеља које предлаже Савет родитеља 

тајним гласањем 

3. Извештај о раду директора у првом полугодишту школске 2021/2022. године 

4. Извештај о раду школе у првом полугодишту школске 2021/2022. године 

5. Извештај о успеху ученика на крају трећег класификационог периода школске 

2021/2022.године 

6. Организација прославе матурске вечери 

7. Доношење одлуке о избору фотографа за снимање и фотографисање матурске вечери 

8. Давање сагласности за прикупљање новчаних средстава од ученика за набавку обрасца 

дипломе, уверења, футроле, компјутерско писање сведочанства, дипломе и уверења 

9. Извештај о плаћању физичког обезбеђења школе 

10. Решавање по молбама ученика 

11. Разно 

Четврта седница одржана је 27.05.2022. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Доношење одлуке за верификацију проширене делатности школе као јавно признатог 

организатора активности образовања одраслих 

3. Разно 
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6.Извештај о раду стручних органа 
 

6.1 Наставничко веће 

 

 У школској 2021/2022. години одржано 16 седница Наставничког већа.  

Наставничко веће, као највиши стручни орган школе, рад је заснивао на Закону, Статуту и Пословнику о 

раду. Седницама Наставничког већа присуствовала је већина чланова. 

Наставничко веће је на својим седницама разматрало следећа питањa: 

1.седница одржана је 13.09.2021. године са следећим Дневним редом: 

1.Усвајање записника са 14.седнице Наставничког већа 

2. Упознавање са Извештајем о раду директора у  шкoлској 2020/21.години 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској 2020/21.години 

4. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/22.годину 

5. Одређивање разлике испита за ванредне ученике. 

6. Разно. 

2.седница одржана је 07.10.2021. године са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са прве седнице Наставничког већа. 

2. Договор око прославе 10.октобра - Дана школе. 

3. Разно. 

3.седница одржана је 20.10.2021. године у електронској форми са следећим Дневним редом: 

1.Усвајање записника са друге седнице Наставничког већа. 

2.а)Доношење одлуке о награђивању једног радника школе за доделу признања за изузетне резултате 

постигнуте у образовно-васпитном раду поводом 8.новембра- Дана радника у образовању; 

 б) доделу захвалница појединцима и предузећима, месним и другим организацијама ван образовања за 

успешну сарадњу и резултате као и њихов допринос за развој образовања. 

3. Разно. 

4.седница одржана је 10.11.2021. године у електронској форми са следећим Дневним редом: 

 1.Усвајање записника са 3.седнице Наставничког већа. 

2.Усвајање успеха ученика на крају 1 класификационог периода шк.2021/22год. 

3.Разно. 
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5.седница одржана је 08.12.2021. године у електронској форми са следећим Дневним редом: 

 

1. Усвајање записника са 4.седнице Наставничког већа 

2. Изрицање васпитно-дисциплиинске мере Укор Наставничког већа ученику Денису Диљају, одељење 

1/5, образовни профил-месар 

3. Разно. 

 

6.седница  одржана је 21.12.2021. године у електронској форми са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Изјашњавање о предлогу плана уписа за школску 2022/23. годину 

3. Припрема за обележавање школске славе Свети Сава 

4. Одређивање разлике испита за редовну ученицу Теодору Младеновић III/4 за први и други разред 

5. Одређивање ментора приправнику 

6. Извештај о одржаној мобилности у ERASMUS+ пројекту „Унапређење агротуризма употребом 

коња“  

7. Разно 

 

7.седница одржана је 29.12.2021. године са следећим Дневним редом: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2021/22. године  

3. Разно 

Друго полугодиште  

8.седница одржана је 24.02.2022. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Разматрање Извештаја о раду директора у првом полугодишту школске 2021/2022. године – 

Слободан  Стојићевић 

3. Разматрање Извештаја о раду школе у првом полугодишту школске 2021/2022. године – Ивана 

Спасић 

4. Изрицање васпитно – дисциплинске мере ученику 1-5, Лазару Бркићу – Укор Наставничког већа  

5. Активности око промоције школе у вези уписа школске 2022/2023. године – Александра Тошић 

6. Активности у вези припреме Републичког такмичења ученика из области производње и прераде 

хране – Слободан Стојићевић 

7. Усвајање елабората о испуњености услова за верификацију образовног профила Оператер у 

прехрамбеној индустрији по дуалном моделу учења за први, други и трећи разред 

8.  Анализа рада пописних комисија 

9. Припрема пробне матуре 

10. Упознавање Наставничког већа са организацијом прославе 150 година школе  

11. Разно 

 

 

9.седница одржана је 22.03.2022., са следећим дневним редом: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Припрема и организација Републичког такмичења ученика из области производње и прераде хране 

3. Организација у вези пилотирања државне матуре 

4. Усклађивање календара образовно- васпитног рада (термини радних субота и одржавања седница 

одељењских већа за крај трећег класификационог периода) 

5. Термин и организација прославе матурске вечери 

6. Информације о трибини за ученике завршних разреда о безбедности младих у саобраћају 

7. Разно 
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10.седница одржана је 05.04.2022. у електронској форми (google meet) са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода школске 2021/22.године 

3. Разно 

*Заједничка седница Наставничког и Педагошког већа одржана је 06.04.2022. са следећим дневним 

редом: 

1. Избор чланова Школског одбора из реда запослених које предлажу Наставничко и Педагошко веће на 

заједничкој седници тајним изјашњавањем 

11.седница одржана је 08.06.2022. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Предлагање Наставничког већа директору школе чланове Испитног одбора за спровођење 

матурских и завршних испита у јунском року школске 2021/2022.године 

3. Усвајање успеха ученика завршних разреда на крају другог полугодишта школске 

2021/2022.године 

4. Усвајање предлога за похваљивање и награђивање ученика  

5. Разно 

 

12.седница одржана је 20.06.2022. са следећим дневним редом: 

1.  Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање успеха ученика на матурском и завршном испиту у јунском испитном року 

3. Предлагање одељењских старешина за школску 2022/2023.годину 

4. Разно 

 

13.седница одржана је 30.06.2022. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање успеха ученика прехрамбене струке на крају другог полугодишта школске 

2021/2022.године 

3. Усвајање успеха ученика завршних разреда након полагања разредних и поправних испита у 

јунском испитном року 

4. Разно 

14.седница одржана је 22.08.2022. са следећим дневним редом: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање општег успеха ученика пољопривредне и ветеринарске струке на крају другог 

полугодишта школске 2021/2022.године 

3. Усвајање успеха ученика завршних разреда након полагања поправних испита у августовском 

испитном року 

4. Припреме за израду Извештаја о раду школе у школској 2021/2022.години и израду Годишњег 

плана рада школе за школску 2022/2023.годину 

5. Упис ученика у први разред школске 2022/2023.године 

6. Подела предмета 

7. Одређивање разлике предмета за ученицу Магдалену Јеличић 

8. Утврђивање чланова Испитног одбора у августовском испитном року 

9. Разно 

15.седница одржана је 29.08.2022. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање успеха ученика након полагања поправних и разредних испита у августовском 

испитном року 
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3. Усвајање успеха ученика након матурских и завршних испита у августовском испитном року 

4. Усвајање распореда часова за школску 2022/2023.годину 

5. Набавка уџбеника за школску 2022/2023.годину 

6. Свечани пријем првака 

7. Одређивање ментора приправнику 

8. Разно 

16.седница одржана је 31.08.2022. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање општег успеха ученика након поправних и разредних испита у августовском испитном 

року 

3.Разно 

 

6.2 Одељењско веће 

 

У школској 2021/2022.години,  седнице Одељењског већа у школи одржане су 12 пута. 

1.седница одржана је 31.08.2021. године са следећим Дневним редом: 

1.Koнституисање одељењског већа. 

2.Идентификовање ученика којима је потребна додатна подршка ( ИОП-прилагођени, измењени)  

3. Евидентирање уџбеника и распореда писаних провера знања; 

4.Утврђивање распореда допунске, додатне наставе , секција и припрема за такмичења; 

5.Разно. 

2.седница одржана је 02. и 03.11.2021. године са следећим Дневним редом: 

1.Утврђивање успеха ученика на крају 1. класификационог периода школске 2021/22.године и предлог мера 

за његово побољшање. 

2.Изрицање васпитних и васпитно - дисциплинских мера. 

3.Разно 

3.седница одржана је 28. и 29.12.2021. године са следећим Дневним редом: 

1.Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2021/22.године. 

2. Изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера  

3. Реализација часова редовне, изборне наставе и часа одељењског старешине 

4. Похваљивање ученика (за одличан успех и примерно владање и за редовност похађања наставе) 

5. Разно 

Друго полугодиште: 

4.седница одржана је 30. и 31.03.2022. године са следећим Дневним редом: 
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1. Утврђивање успеха ученика на крају трећег класификационог периода школске 2021/2022. године 

2. Изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера 

3. Разно  

5.седница одржана је 03.06.2022. за одељења III4 и III5 

1. Упућивање ученика на разредне испите 

6.седница одржана је 07.06.2022. за одељења завршних разреда са следећим дневним редом: 

1.-Утврђивање закључне оцене на предлог предметног професора  из предмета; 

 - Утврђивање оцене из  владања на предлог одељењског старешине; 

 - Утврђивање општег успеха ученика завршних разреда  на крају другог полугодишта школске 

2021/2022. године 

2. Похваљивање и награђивање ученика  

-За одличан успех и примерно владање;  

-За постигнут изузетан успех у савлађивању појединих наставних предмета;  

-За изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;  

-За освојено прво, друго или треће место на такмичењима;  

-Ученик генерације;  

-Најбољи ученик у трогодишњем образовању;  

-Спортиста генерације 

3. Разно 

7.седница одржана је 13.06.2022. за одељења I1, II2 и III1 са следећим дневним редом: 

1.Упућивање ученика на разредне испите 

8.седница одржана је 30.06.2022. са следећим дневним редом: 

За одељења прехрамбене струке I/3, I/4(пекар), I/5, II5, III/3 

1.-Утврђивање закључне оцене на предлог предметног наставника из предмета; 

 - Утврђивање оцене из  владања на предлог одељењског старешине; 

 - Утврђивање општег успеха ученика на крају другог полугодишта школске 2021/2022. године 

 

За одељења пољопривредне и ветеринарске струке I/1, I/2, I/4(цвећар-вртлар), II/1, II/2, II/4, III/1, III/2 

1. Утврђивање закључне оцене из предмета на предлог предметног наставника (осим оцене из 

професионалне праксе и владања) 

2. Утврђивање успеха ученика са разредних испита 

3. Упућивање ученика на поправне испите 

 

За одељења завршних разреда III/4, IV/1 

1. Утврђивање успеха ученика након полагања поправних испита 

 

9.седница одржана је 16.08.2022. са следећим дневним редом (одељење 2-4): 

1. Упућивање ученика на разредни испит из професионалне праксе 

 

10.седница одржана је 22.08.2022. са следећим дневним редом: 

За одељења пољопривредне и ветеринарске струке I/1,I/2, I/4 (цвећар-вртлар), II/1, II/2, II/4, III/1, III/2 

1.-Утврђивање закључне оцене на предлог предметног/их наставника из професионалне праксе 
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-Утврђивање оцене из владања на предлог одељењског старешине 

-Утврђивање општег успеха ученика на крају другог полугодишта школске 2021/2022. године 

 

За одељења завршних разреда III/4, IV/1 

1. Утврђивање успеха ученика након полагања поправних испита 

11.седница одржана је 29.08.2022. са следећим дневним редом: 

 

Одељења у којима су ученици полагали поправне испите у августовском испитном року – I/1, I/3, II/4, III/1, 

III/3 

1.Утврђивање успеха ученика након полагања поправних и разредних испита у августовском 

испитном року 

12.седница одржана је 31.08.2022. са следећим дневним редом (одељење 1-1): 

1. Утврђивање успеха ученика након поправних испита у августовском испитном року 

 

6.3 Педагошки колегијум  

 

У току школске 2021/22. године Педагошки колегијум одржао је 3 седнице.  

1.седница одржана је 20.10.2021. године са следећим Дневним редом: 

1.Kонституисање Педагошког колегијума за шк.2021/22.год.   

2.Усвајање плана рада Педагошког колегијума за шк.2021/22.год.  

3.Обележавање 8.новембра-  Дана радника у образовању Града Пожаревца 

     Предлагање Наставничком већу: 

           -  једног радника за доделу признања за изузетне резултате  постигнуте у   образовно-васпитном 

раду; 

           -  доделу Повеље за животно дело; 

           -  захвалнице појединцима и предузећима, месним и другим организацијама ван образовања, за 

успешну сарадњу и резултате као и њиховом  доприносу за развој образовања.  

 4. Област самовредновања у шк.2021/22.години. 

 5. Предлог ученика за израду  ИОП-а за шк.2021/22.год. 

 6. Одређивање ментора наставницима-приправницима. 

 7.  Разно.  

2.седница одржана је 17.12.2021. године са следећим Дневним редом: 

1.Усвајање записника са прве седнице Педагошког колегијума 

2.Предлог плана уписа за школску 2022/23. годину  

3.Припрема за обележавање школске славе Свети Сава 

4.Одређивање ментора приправнику – педагогу школе 

5.Разно 

3.седница одржана је 07.04.2022. са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са друге седнице 
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2.Доношење ИОП2 из математике за ученика Самира Радуљевића, на предлог Тима за инклузивно 

образовање 

3.Разно 

7.Извештај о раду стручних актива и тимова 
 

7.1 Стручни актив за развој школског програма 

 

Домени рада Актива за развој Школског програма: 

•утврђује структуру, елементе и садржаје Школског програма; 

•прати остваривање Школског програма; 

•дефинише обавезе наставника у изради Школског програма,  

•даје предлоге којима се унапређује и допуњује исте 

На почетку школске године  Наставничко веће је именовало стручни актив за развој школског програма у 

новом  саставу: 

1.Драгана Радовановић-педагог школе- координатор тима, од 01.12.2021. Ивана Спасић 

2.Маглена Миљковић-председник стручног већа пољопривредне и ветеринарске струке 

3.Драган Опачић- председник стручног већа професора физичког васпитања  

4.Биљана Ђорђевић - председник стручног већа прехрамбене струке  

5.Марина Перић- председник стручног већа за области предмета језик и комуникација 

6.Сања Живковић- председник стручног већа за области предмета математика и природне науке 

7. Душица Пантовић-председник стручног већа за области предмета филозофија и друштвене науке 

Већина планираних активности овог стручног актива је реализована кроз рад стручних и 

одељењских већа, као и Педагошког колегијума. Годишњи планови рада наведених стручних тела 

садржали су активности које су подразумевале праћење и анализу реализације Школског програма 

(обавезних и изборних предмета, слободних активности, допунске и додатне наставе). У извештајима 

стручних и одељењских већа и колегијума налазе се детаљнији извештаји о спровођењу садржаја који 

су планирани радом стручног актива за развој Школског програма. 

Школски програм за период од 2022. до 2026. усвојен је на седници Школског одбора одржаној 

11.07.2022. године. Стручни актив за развој школског програма одржао је једну седницу 

27.04.2022. са дневним редом: Расподела дужности и обавеза у вези израде Школског програма 

за период 2022-2026.године. 
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7.2 Стручни актив за развојно планирање и тим за унапређивање квалитета рада 

и развој школе 

 

Стручни актив за развојно планирање чине: 

1.Јелена Јеремић – наставник енглеског језика, руководилац актива 

2. Слободан Стојићевић – директор школе 

3. Драгана Радовановић-педагог школе, од 01.12.2021. Ивана Спасић 

4. Ружица Берић -васпитач у дому ученика 

5. Лазар Милетић- наставник стручних предмета прехрамбене струке 

6. Мирослава Гаић – наставник српског језика и књижевности 

7. Снежана Гроздановић-наставник стручних предмета пољопривредне струке 

8. Александра Тошић - наставник стручних предмета пољопривредне струке 

9. Тијана Весић - представник ученичког паламента 

10. Весна Ђокић - члан Савета родитеља 

11. Мирослав Нешић - представник локалне самоуправе 

Стручни актив за развојно планирање у току ове године радио је на активностима 

предвиђеним Годишњим планом рада. 

Радило се на развијању и унапређивању области : Настава и учење, Подршка ученицима; 

Образовна постигнућа 

Кључна област: Настава и учење 

Сви наставници се стручно усавршавају и имају израђен план стручног усавршавања. 

Поједини наставници су похађали различите облике екстерног стручног усавршавања на којима су 

унапређивали потребне педагошке и дидактичко-методичке компетенције у циљу увођења 

иновативних приступа и модела рада у настави. 

Није било посете часовима професора,то је предвиђено за друго полугодиште. Нису 

одржани угледни и огледни часови.  

У циљу унапеђивања рада у настави и учењу, један број наставника прошао је он лајн 

семинаре и то : „ Подршка ученицима са проблемима у школи и дому ученика и њиховим 

родитељима“, „Интернет учионица“ и „Управљање тимовима“.Детаљан извештај о стручном 

усавршавању свих запослених представљен је у оквиру извештаја о раду тима за професионални 

развој запослених. 

Један број наставника преко Гугл учионице осмишљава са ученицима израду 

пројеката,подстиче њихов истраживачки рад, даје им лекције у форми квизова,упућује на коришћење 

интернета и других извора знања.. 
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Подршка ученицима 

Током ове школске године организована је допунска и додатна настава за ученике. 

Допунска настава је држана из заштите биља,математике,хемије и енглеског језика.  

Почела је припремна настава за полагање матурских и завршних испита. 

Ваннаставне активности су биле организоване током првог полугодишта. Кренула је 

припрема хора за прославу Светог Саве и припрема приредбе где су укључени професори српског 

језика. 

Подршка ученицима пружана је и кроз обављање саветодавних разговора одељењских 

старешина и педагога са ученицима и њиховим родитељима у школи и психолога у дому ученика , 

упућивањем на друге стручне службе ради пружања помоћи у решавању њихових проблема. 

Једном броју ученика са ђачког рачуна којим располаже Савет родитељима,издвојена су 

средства за плаћање уџбеника, обезбеђења,превоза, а једном броју ученика смештај у дому плаћала је 

школа. 

На основу успеха оствареног на крају 1 полугодишта биће формирани тимови за 

пружање додатне подршке ученицима који су због болести остали неоцењени на крају првог 

полугодишта, из породица са лошом материјалном ситуацијом, ученицима који због разних физичких 

и психичких недостатака имају тешкоће у учењу и савладавању градива. 

Подршка се пружа новопридошлим ученицима у погледу адаптације на нову 

средину,укључивање у колектив, набавку уџбеника, консултације приликом припреме за полагање 

допунских испита и тд. 

Такође се спроводи вршњачка подршка где бољи ученици помажу слабијима,како у школи ,тако и у 

дому ученика, заједнички решавају задатке које им наставници шаљу преко гугл учионице.. 

Подаци о активностима ученика се воде и бележе како у педагошким свескама,ређе и у 

е-дневнику и ово је област коју би требало унапредити ,као и израду портфолиа ученика. 

У школи ради тим за каријерно вођење и саветовање,који је ученицима завршних 

разrеда у гугл учионици поставио анкете за самопрцену сопствених способности интересовања, 

услове уписа и смерoве за бројне факултете и високе школе.. и тд. 

Образовна постигнућа ученика: 

У школи се организује допунска и за ученике који имају потешкоће у савлађивању појединих 

предмета или области , као и и додатна настава,у терминима који одговарају ученицима. 

Потребно веће укључивање ученика који имају талента и способности за поједине области или 

предмете у додатни рад. 

На основу праћења ученичких постигнућа на класификационим периодима, утврђују се мере за 

побољшање успеха и дисциплине у појединим одељењима као и на нивоу школе. 

Потребно је контролисати спровођење донетих мера и предлога за побољшање успеха. 

Такође, потребно је оспособити ученике да кроз савремену наставу (пројектну , проблемску 

наставу) повезују и примењују стечена знања у различитим областима. 
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Мотивисати ученике за учешће у додатној ,допунској, припремној и ваннаставним 

Етос 

Промовисање резултата ученика и наставника врши се објављивањем на: 

-сајту школе- poljsk.edu.rs  

-фејсбук страници школе 

-инстаграм профилу школе–  polj_skola_pozarevac 

-you tube каналу школе 

-радију, телевизији и штампаним медијима 

Постоји предлог да се информације са резултатима објаве на огласним таблама за ученике и 

наставнике и кроз књигу обавештења. 

-У учионицама,као и на сајту школе, истакнута су правила понашања ученике у условима 

одвијања наставе у посебним условима, која су ученици углавном поштовали. На првом 

родитељском састанку одељењске старешине упознале су родитеље са њиховим 

правима,обавезама и одговорностима,а ученици су упознати на првом часу одељењског 

старешине (подељен је штампани материјал). 

-У школи су формирани тимови,али,тимски рад и даље тешко функционише. 

Углавном,поједини чланови тима се ангажују у спровођењу појединих активности и изради 

појединих докумената,док је већина наставника немотивисана за рад у тимовима. 

Потребно је организовати обуку наставника за тимски рад. Зато је организован семинар 

„Управљање тимовима“ који су похађали поједини наставници. 

-Успеси ученика и наставника у школи се промовишу путем школског сајта, инстаграма, 

фејсбук странице, натписима у локалним медијима, на ТВ станицама.. , међутим, већу пажњу 

убудуће требало би посветити промовисању радова и успеха ученика са посебним потребама. 

-Претходних година редовно су организована предавања,обуке ученика усмерене на превенцију 

ученичког насиља, али су током овог ове школске године те активности изостале. 

Организовање превентиних активности у сарадњи са другим школама и релевантним 

социјалним партнерима које доприносе безбедности у школској заједници. 

-од 21 4. 2022.-31.05.2022..год.реализован је пројекат „Матура“.Теме су биле следеће: 

1.Наркоманија и алкохолизам; 2. Безбедност у саобраћају и Јавни ред и мир. Предавања за ученике 

завршних разреда ( било је присутно 100 ученика)   одржали су запослени МУП-у Пожаревац , 

инспектори: Петар Недељковић, Дејан Настић и Иван Ивић. 
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Ресурси 

Наставници су израдили личне планове професионалног развоја и стручно усавршавање се,како 

је наведено,организује похађањем он лајн семинара. Због актуелне епидемиолошке 

ситуације,наставници нису били у прилици да посећују семинаре и стручне скупове ван 

установе. 

У делу ,, Материјално-технички услови рада,, побројана су сва наставна средства и учила као и 

инвестиције у циљу унапређења наставе и учења и на том пољу је доста урађено. 

У циљу безбедности ученика и запослених у школи, школско двориште је ограђено и 

безбедно,као што је било планирано, направљен је распоред дежурства наставника у школи и 

школском дворишту, где дежура и радник обезбеђења. 

- Планирана предавања и обуке везана за безбедност и превенцију насиља, на жалост ,ове 

школске године нису могла бити одржана због актуелне епидемиолошке ситуације. 

Обављају се радови у дому ученика да би се проширили капацитети и да би се дом 

модернизовао. Саграђени су нови објекти,а међу њима нова кухиња. 

Наставници имају обавезу да ажурирају своје портфолије, што би у наредном периоду требало 

урадити. 

Извештај, руководилац стручног актива 

Јелена Јеремић 

 

 

 

7.3 Тим за самовредновање 

 

Тим за самовредновање школе чине: Весна Васић, координатор тима, Тамара Шкорић, 

Маглена Миљковић, Драгана Радовановић (Ивана Спасић), Даница Илић, Сања Живковић, 

Горан Бранковић, члан Савета родитеља, Тамара Константиновић, члан Ученичког парламента. 

Одржане су 4 седнице ( септембар , октобар, новембар, децембар ) у првом 

полугодишту и 7 седница у другом полугодишту у просторијама школе. 

Септембар ( 24 9. 2021. )деловодни број 3546 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Избор чланови Тима за самовредновање рада школе за школску 2021/2022. годину 
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3. Упознавање Наставничког већа , Школског одбора и Савета родитеља са Извештајем 

Тима за самовредновање рада школе за протеклу школску годину 

4. Годишњи план самовредновања рада школе за школску 2021/2022. годину и расподела 

задатака члановима тима 

5. Разно 

Октобар ( 27.10. 2021. ) деловодни број  3993 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Расподела задатака члановима тима 

3. Израда и дистрибуција анкета за самовредновање из области настава и учење  за 

ученике о мишљењу о НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ(комуникација и сарадња, 

рационалност и организација и корелација и примена знања, начин     учења) 

4. Разно 

Новембар ( 26. 11. 2021. ) деловодни број  4353 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Обрада и анализирање прикупљених података самовредновања  ученика 

1. Израда и дистрибуција анкета за самовредновање из области наставе и учења за 

ученике о мишљењу о праћењу и напредовању ученика и онлајн настави 

2.  Разно 

Децембар ( 16. 12. 2021. ) деловодни број  4628 

       1.Усвајање записника са претходне седнице 

       2.  Обрада и анализирање прикупљених података самовредновања  ученика о мишљењу  о 

праћењу и напредовању ученика и онлајн настави 

      3.    Разно 

 

Јануар ( 13.1.2022. )деловодни број 83 

1.   Усвајање записника са претходне седнице 

2.   Израда и дистрибуција анкета за самовредновање из области наставаи учење за наставнике 

о мишљењу о учењу( одговорност ученика, начин учења) 

3. Разно 

 

Фебруар ( 14.2. 2022. ) деловодни број  384 

     1.  Усвајање записника са претходне седнице 

2.   Обрада и анализирање прикупљених података самовредновања наставника 

      3.  Израда и дистрибуција анкета за самовредновање из области наставаи учење за 

наставнике о мишљењу о праћењу напредовања ученика (праћење, оцењивање, извештавање) 

     4..  Разно 

 

Март ( 14. 3. 2022. ) деловодни број  714 

        1. Усвајање записника са претходне седнице 

       2. Обрада и анализирање прикупљених података самовредновања наставника 

        3.Израда и дистрибуција анкета за самовредновање из области наставаи учење за 

наставнике о мишљењу о наставном процесу(комуникација и сарадња, рационалност и 

сарадња, подстицање ученика, корелација и примена знања) 

       4. Разно 
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Април( 15. 4. 2022. ) деловодни број  1207 

       1.     Усвајање записника са претходне седнице 

       2.    Обрада и анализирање прикупљених података самовредновања наставника 

  3.    Разно 

 

 Мај ( 13. 5. 2022. ) деловодни број  1468 

       1.     Усвајање записника са претходне седнице 

       2.   Израда и дистрибуција анкета за самовредновање из области наставаи учењеза 

родитеље 

      3.    Разно 

 

 

Јун( 15. 6. 2022. ) деловодни број  1672 

       1.     Усвајање записника са претходне седнице 

       2.    Обрада и анализирање прикупљених података,израда извештаја 

 3.    Разно 

 

 

Август(25. 8. 2022. ) деловодни број   2225 

       1. Усвајање записника са претходне седнице 

       2. Израда извештаја о самовредновању настава и учење за 2021-2022. 

       3. Израда плана самовредновања за школску 2022-23. 

       3.  Разно 

 

Планиране активности су у потпуности реализоване.  

 

У процесу самовредновања учествовало је 117 ученика, 25 наставника и 26 родитеља 

 

Подручје вредновања: НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

Показатељи:Комуникација и сарадња 

                      Рационалност и организација 

                      Подстицање ученика 

                      Корелација и примена знања 

Упитник за наставнике средња оцена упитника:3.74 

Подручје вредновања: УЧЕЊЕ 

Показатељи: одговорност ученика 

                         Начин учења 

Упитник за наставникес редња оцена упитника:3.52 

 

Подручје вредновања: ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 

Показатељи: праћење и оцењивање ученика 

                         извештавање 

Упитник за наставнике средња оцена упитника:3.71 
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Подручје вредновања: НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

Показатељи:Комуникација исарадња 

                      Рационалност иорганизација 

                      Подстицањеученика 

                      Корелација и применазнања 

Упитник за ученике средња оцена упитника:3.11 

Подручје вредновања: НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

Показатељи:Комуникација исарадња 

                      Корелација и применазнања 

                      Начин учења 

Упитник за ученике средња оцена упитника:3.11 

 

Подручје вредновања: ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 

Показатељи: праћење и оцењивање ученика 

                         извештавање 

Упитник за ученике средња оцена упитника 2,69 

 

Подручје вредновања: НАСТАВНИ ПРОЦЕС и УЧЕЊЕ 

Показатељи:Комуникација исарадња 

                       Корелација и применазнања 

                       Начин учења 

Упитник за родитеље средња оцена упитника:3.11 

 

На основу анализе свих индикатора самовредновања области квалитета НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ, изведене су следећи закључци: 

 

 

Кључне снаге  

• Слобода у схватањима и понашању ученика 

• Оријентисаност на унапређивање квалитета 

• Професионална стручност наставника 

• Наставници спремнији за промене 

• Добра опремљеност (осавремењивање опреме кроз пројекте) 

• Сарадња са другима(школе, предузећа, локална заједница, ШУ) 

• Услови рада (објекти, фискултурна сала, машине и друга опрема) 

 

 

Кључне слабости 

• Разлике у схватањима шта је квалитетан начин рада  

• Приликом оцењивања наставник у малој мери консултује ученике 
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• Приврженост начинима и облицима наставе и учења који не воде ка постизању савремених 

циљева (превише фронталног рада са доминантним наставником) –још увек врло мала 

склоност ка променама, флексибилност код мањег броја наставника  

• Недовољно заступљена активна настава  

• Мали број наставника бележи резултате учења ученика  

      (кратке белешке, описни коментари, записи о самооцењивању  и  ученичком оцењивању) 

• Скромна материјална ситуираност ученика 

• Одговорност ученика за своје поступке 

• Предваспитање и предзнање ученика који се уписују у први разред 

 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ: 

 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ У ОВОЈ ОБЛАСТИ САМОВРЕДНОВАЊА ЈЕ:3 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

  Наша основна сврха и циљ је образовање ученика и омогућавање усвајања практичних, 

применљивих знања и вештина у области пољопривреде, производње и прераде хране, као и 

стварања услова за наставак школовања, неговање, подржавање и подстицање напретка 

талентованих ученика, а све то у атмосфери међусобног уважавања и поштовања свих актера 

васпитно-образовног процеса.Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић “ у 

Пожаревцу школује  310 ученика годишње. У њој ради 49 наставника. 

Кључна област настава и учење  вреднована је у нашој школи у различитим периодима. 

Стање указује је на неопходност индивидуализацијe наставе, у учењу ученика да примењују 

различите технике у учењу и постављању циљева учења, самовредновању рада, прилагођавању 

захтева могућностима ученика, мотивисању ученика за рад, као и у комуникацији наставник-

ученик, савременијег припремања за час; обучавање наставника савременијим методама 

наставе, као и већу примену стечених знања на семинарима и контролу те примене (кроз 

угледне часове у оквиру стручних већа). Треба  побољшати и комуникацију и сарадњу 

наставника и ученика, прилагођавање динамике рада и захтева индивидуалним могућностима 

ученика, подстицање веће самосталности ученика у раду, веће отворености за дискусију и 

изношење мишљења на часу, подстицање ученика који спорије напредују, као и подстицање и 

упућивање ученика на ширу литературу и коришћење интернета. 

Закључак: 

Анализом је утврђено да доминирају јаке стране: стручност и опремљеност наставног кадра, 

добра опремљеност школе, добра сарадња између наставника, спремност наставника да подрже 

талентоване ученике, квалитетан рад са приправницима, висок ниво оспособљености ученика 

да по завршеном школовању могу да извршавају задатке из своје струке.  

Постоје и слабости као што су постојање традиционалних метода и начина рада код једног 

броја наставника, недовољно заступљена проблемска настава. Треба побољшати осећај 

одговорности код ученика, укљученост родитеља у наставни процес, информисаност ученика о 

њиховом раду и напретку. Потребно је радити на побољшању информисаности ученика о свему 

што школа као установа може да им пружи. 
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

 

ПРИОРИТЕТИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1. Појачати сарадњу са 
стручним већима и колегама 
(размена добрих припрема и 
корелација међу предметима) 

 
Редовно одржавање 

седница стручног 
већа 

 
Једном месечно и 

по потреби 

 
Руководиоци и чланови 

стручних већа 
 
 
 

 

2. Самоевалуација месечних 
планова 

Оцена остварености 
плана, корекције и начин 
остварености корекције 

 
Једном месечно 

 
Предметни наставници 

3.Усаглашавати критеријум 
оцењивања у зависности од 
структуре одељења 

-већу пажњу 
поклонити 

индивидуалним 
карактеристикама 

ученика ињиховим 
могућностима 

 
континуирано 

 
Предметни наставници 

 
4. Реализација угледних часова 

Примена 
мултимедијалних метода 

и различитих облика 
рада 

 
Једном месечно 

 
Предметни наставници 

 
5.Израда ИОП-а за ученике 
којима је потребна додатна 
друштвена подршка 

-Индентификовање 
ученика којима је 
потребна додатна 

друштвена подршка 

-формирање ИОП тима 
-израда ИОП-А 

 

 
Од септембра 2022. 

 

стручни сарадник 
тим за ИОП 

 
6. Обезбедити двосмерну 
комуникацију са родитељима 

-остварити сарадњу са 
родитељима, истицати 

значај њиховог учешћа у 
животу и раду школе. 

Заједнички 
превазилазити проблеме. 

 

 
континуирано 

Одељенске старешине 
Стручни сарадник 

Директор 

7. Упућивати ученике на 
коришћење различитих 
техника учења и учења 
наставних садржаја са 
разумевањем 

На часовима одељенског 
старешине одржати 
часове из Програма 

подршке ученицима у 
учењу. 

 
 

Од септембра 2022 

 

Стручни сарадник 
Предметни наставник 

8. У складу са материјалним 
могућностима вршити 
обнављање наставних 
средстава 

 
-Испитати 
потребе за 
наставним 
средствима 

-набавка истих 

 
 

континуирано 

 
Предметни наставници 

Директор школе 

 
9. Обезбедити двосмерну 
комуникацију са родитељима 

-остварити сарадњу са 
родитељима, истицати 

значај њиховог учешћа у 
животу и раду школе. 

Заједнички 
превазилазити проблеме. 

 

 
континуирано 

Одељенске старешине 
Стручни сарадник 

Директор 

 

Координатор тима Весна Васић 

ОПШТИ ЦИЉ 

Рад на унапређивању квалитета рада школе редовним планирањем и припремањем, 

одржавањем угледних часова, стварањем школе по мери детета водећи рачуна о индивидуалним 

потребама, могућностима и способностима ученика. 
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7.4 Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чине: 

1 Слободан Стојићевић -директор школе 

2.Драгана Радовановић- педагог школе, координатор  тима, од 01.12.2021. Ивана Спасић  

3.Александар  Миленковић- секретар школе  

4.Јасмина Андрић- наставник 

5.Снежана Гроздановић-наставник 

7.Биљана Пановски- члан ученичког парламента 

8.Нена Марковић-члан Савета родитеља  

9.Александар Ђоновић- радник обезбеђења 

10.Јелена  Стокић, школски полицајац  

Тим је на својим састанцима решавао настале инцидентне ситуације. У појединим инцидентним 

ситуацијама реаговале су и остале надлежне институције - МУП, односно инспектор за 

малолетничку делинквенцију. Такође, састанци Тима одржавани су и у ситуацијама када је 

постојала сумња на насиље у породици (2 састанка у другом полугодишту). У тим ситуацијама, на 

основу одлуке чланова Тима и директора, обавештени су Центар за социјални рад и полиција. 

Сви случајеви насиља пријављују се одељењском старешини, дежурном наставнику, педагогу 

школе и евидентирају се у књизи дежурства, свесци радника обезбеђења и код педагога школе. 

У школи је организовано дежурство наставника у обе смене.  

У циљу повећане безбедности у школи је уведен видео надзор са 15 камера које покривају школску 

зграду и део школског дворишта и економије. 

И ове школске године ангажован је радник обезбеђења агенције ''Школицајац“ који у школи дежура 

од 8,30 до 16,30 часова. 

7.5 Тим за инклузивно образовање 

 

 Тим за инклузивно образовање чине: Слободан Павловић, координатор тима, Марина 

Перић, Јасмина Андрић, Драгана Радовановић (од 01.12.2021. Ивана Спасић), Мирослава Гаић, 

Јелена Милановић, члан Савета родитеља, Наталија Антић, члан Ученичког парламента. 

У школској 2021/22.године, одржано је 5 састанака тима. 

Први састанак одржан је 21.09.2021. са следећим Дневним редом: 

1. Конституисање Тима за инклузивно образовање 
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2. Усвајање плана рада за школску 2021/22.годину 

3. Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка 

4. Договор о даљим активностима 

5. Разно 

Други састанак одржан је 19.10.2021. са следећим Дневним редом: 

1. Утврђивање ученика којима је потребна додатна подршка 

2. Формирање тимова за ИОП 

3. Разно 

Трећи састанак одржан је 23.11.2021. са следећим Дневним редом: 

1. Разматрање потребе за подршком ученицама Бранковић Анђели 1/4 и Лазић Маријани 

1/4  

2. Информације у вези процеса пружања подршке ученику Самиру Радуљевићу 1/4  

3. Разно  

Четврти састанак одржан је 07.12.2021. са следећим Дневним редом: 

1. Активности подршке следећим ученицима: Маријани Лазић, Анђели Бранковић и 

Самиру Радуљевићу 

2. Планирање наредних активности 

Пети састанак одржан је 22.03.2022. са следећим Дневним редом: 

1. Израда ИОП2 из математике за Самира Радуљевића, ученика 1-4 

2. Евалуација примењених мера подршке за Бранковић Анђелу, 1-4 

3. Процена потребе за додатном подршком ученици Исидори Марјановић, 2-4  

 

7.6 Тим за професионални развој запослених 

 

Тим за професионални развој запослених чине: Наташа Радивојевић, координатор тима, 

Драган Јосимовић, Светлана Гојак, Слађанка Перић, Драган Опачић, Наташа Милетић, члан 

Савета родитеља, Александра Николић, члан Ученичког парламента.  

Детаљне активности рада Тима за професионални развој запослених дат је у одељку 12. 

Стручно усавршавање запослених. 
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7.7 Тим за културну и јавну делатност школе 

 

Тим за културну и јавну делатност школе чини: Слађанка Перић, координатор тима, 

Мирослава Гаић, Даница Илић, Душица Пантовић, Татјана Докмановић, Марија Вељковић, 

Беба Ђорђевић, Владислав Станојевић.  

Пандемија је допринела да се рад овог тима свео на неколико активности .  Дан 

отворених врата  14.05.2021.године.протекао је тако што су ученици основних школа и њихови 

наставници  са наставницима домаћинима обишли  учионице,кабинете,лабораторију  и школску 

економију.Школско двориште је било место окупљања свих посетилаца и домаћина где је био 

постављен штанд фабрике ,,Бамби’’.Присутнима се обратио директор школе Видоје 

Вукашиновић,а госте су поздравиле садашње матуранткиње ,ученице IV3 Миловановић 

Милица и Весић Тијана,уз музичке нумере ученика наше школе и пожаревачке Музичке школе 

.Посебан печат овом дану дала је лутрија која је организована за све присутне ученике ОШ. 

Пријем првака 31.8.2021.године протекао је у складу са епидемиолошким мерама, уз 

обраћање директора школе Слободана Стојићевића ученицима и родитељима ,а након тога  

ученици су са својим одељењским старешинама отишли у своје учионице. 

Обележавање Дана пробијања Солунског фронта 15.9.2021.године,протекло је уз осврт 

на страдање у Првом светском рату и рецитовање песме,,Наслеђе,, Милана Ракића.Стихове су 

говорилеВесић Тијана и Миловановић Милица, ученице IV3 . 

Дан школе 10.10.2021.године обележен је уз кратак осврт на историјат школе и уз 

,,Здравицу”Љубивоја Ршумовића коју је говорила Тамара Константиновић,ученицаIII3 

одељења. 

Крајем првог полугодишта 28.12.2021.године подељени су новогодишњи пакетићи деци 

запослених у школи и дому ученика,а почетком другог полугодишта 

27.01.2022.године,обележена је школска слава Свети Сава. Иако је пандемија утицала на многе 

активности, Дан отворених врата за ученике основних школа био је 14.5. 2022.године 

 

 

7.8 Тим за каријерно вођење и саветовање ученика 

 

 Тим за каријерно вођење и саветовање ученика чине: Нада Јелић, координатор тима, 

Милена Јовановић, Драган Обрадовић, Драгана Радовановић (Ивана Спасић), Иван Милош, 

Ђурђина Николић, члан Ученичког парламента. 

На првом састанку (септембар) конституисан је тим.Утврђени су циљеви програма за каријерно 

вођење и саветовање. 

На другом састанку дат је предлог плана рада  и задаци који стоје испред тима. 

У октобру својен је план рада ,подељени су радни задаци члановима тима и орјентационо 

одређено време за њихову реализацију.Прва активност је била израда флајера која би ученике и 
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запослене информисао о постојању тима ,што је и урађено , истакнуто на огласним таблама и 

представљено на састанку Ученичког парламента. 

У циљу благовременог информисања ученика и у време он-лине наставе оформљена је Гоогл 

учионица за Каријерно вођење.Велики број ученика које су чланови тима претходно 

обавестили се прикључио. 

Чланови тима су редовно слали материјале   високо школских установа са репрезентативним 

садржајима за аплицирање на конкурсе и наставак даљег школовања  
 
Представљени су потенцијали  у наставку образовања и сарадње са "Грм"Ново Место, 

Центар  биотехнике и агротуризма  

У шест одељења су представлњање пословне идеје од стране ученика настале током 

ЕРАСМУС+ пројекта "Унапређење агротуризма употребом коња" 

Договорена  је сарадња са ТЕМПУС фондацијом и њиховим тимом за каријерно вођење 

 

Координатор тима: Нада Јелић 

7.9 Тим за превенцију осипања ученика из школе 

 

1.Драгана Радовановић- координатор тима (Ивана Спасић) 

2. Слободан Павловић-психолог 

3. Милена Јовановић 

4. Велибор Јанковић 

5. Драган Ристић  

 

- 31.8.2020. Свечани пријем ученика првог разреда у школу.  

- Током првог полугодишта ове школске године није рађена посебна идентификација ученика у 

ризику од напуштања школе. 

- Обављан је индивидуални саветодавни рад психолога са станарима дома- ученицима у ризику од 

напуштања школе и педагога са ученицима школе. 

- Како током првог и другог полугодишта нису организоване културне и спортске активности и 

такмичења, стручне посете, као што је било предвиђено, а у које би се могли укључивати ученици у 

ризику, рад са овом категоријом ученика одвијао се кроз пружање подршке, пре свега, одељењских 

старешина, а такође наставника и стручних сарадника ученицима.  

 

7.10 Тим за реализацију пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОЈЕКАТ „КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ“   

Нада Јелић, Драган Ристић, Сања Живковић, Марина Перић, Иван Перић, Милена Јовановић, Слађанка 
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Перић 

септембар- фебруар 2022. 

 

Активност Циљ активности/ У 

вези са 

компетенцијом 

Број 

укључених 

ученика и 

наставника 

Постигнути резултати 

Прегледање 

Приручника за 

подучавање 

компетенција за 

демократску културу 

кроз он-лајн наставу 

- Примена 

приручника 

сви чланови 

школског 

тима 

 

проучени материјали из Приручника 

 

Прегледање 8 планова 

часа развијених у 

Стразбуру 

- Примена планова 

часа 

 

сви чланови 

школског 

тима 

 

проучени материјали за 8 радионица 

 

Договор око израде 

списка потребног 

материјала за 

организовања Дана 

демократске културе 

-Организација Дана 

демократске културе 

 

сви чланови 

школског 

тима 

 

- одабран материјал  

- попуњен он-лајн упитник за материјал 

Договор о термину 

организовања Дана 

демократке културе 

-  Одређивање 

термина за 

организовање Дана 

демократксе културе 

 

сви чланови 

школског 

тима 

 

- Термин за организовање Дана демократске 

културе је 10. 10. 2022. 

Проучавање 

приручника 

„Демократска култура 

у дигиталном 

окружењу“ 

- примена радионице 

„Шта ми је важно“ 

 

сви чланови 

школског 

тима 

 

линк 

https://mycloud.coe.int/s/WCwsrjjZ4HsWF3M 

 

 

 

 



59 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОЈЕКАТ „КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ“   

Нада Јелић, Драган Ристић, Сања Живковић, Марина Перић, Иван Перић, Милена Јовановић, 
Слађанка Перић 

фебруар - август 2022. 

 

Активност Циљ активности/ У 

вези са 

компетенцијом 

Број 

укључених 

ученика и 

наставника 

Постигнути резултати 

Израда плаката који се 

односи на досадашње 

активности у пројекту 

 

Приказане три 

активности везане за 

одабране 

компетенције за 

демократску културу 

 

 

Школски тим 

 

Урађен плакат  

 

Колегијално учење у 

периоду од 16. до 18. 

маја 

 

 

Обука наставника за 

припрему, 

организацију и 

извођење тренинга 

 

 

2 члана тима 

 

Обучена 2 наставника, чланова школског 

пројектног тима за извођење тренинга 

 

 

Састанак са менторима 

у периоду од 14. до 15. 

септембра 

 

 

Припрема ментора 

за подршку у 

спровођењупроцеса 

евалуацијеефеката 

пројекта у новим 

пилот школама 

 

 

 

2 члана тима 

 

Припремљени ментор за спровођење посета 

пилот школама 

 

Оспособљени ментори за прикупљање 

података и примену  za прикупљање 

података и примену истраживачих метода и 

техника  

 

Ментори оспособљени за процес 

самовредновања и извештавања 

 

 

Координатор тима 

Милена Јовановић 
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7.11 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва чине: Слободан 

Живојиновић, координатор тима, Нада Јелић, Милица Митић, Снежана Гроздановић, Биљана 

Ђорђевић, Горан Бранковић, члан Савета родитеља. 

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво у току школске 2021/2022. 

године је одржао неколико састанака, на којима је конституисан тим, договорен  годишњи план 

рада и покренут пројекат поспешивања развоја младих. 

Састанцима су се уредно одазивали и активно учествовали сви чланови тима.  

Записници са предходних састанака су једногласно усвајани без икаквих примедби. 

За пројекат поспешивања развоја младих  добровољно се пријавило и учествовало 

неколико ученика из наше школе, који су на крају попуњавали анкету у вези са истим. 

Урађена је евалуација и сумирање утисака са завршеног пројекта и анализа добијених 

резултата анкете ученика који су учествовали у пројекту. 

 

Координатор тима 

Слободан Живојиновић  спец.др вет. 
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7.12 Тим за промоцију школе 

 

Тим за промоцију школе чине: Александра Тошић, координатор тима, Иван Милош, 

Владислав Станојевић, Јасмина Андрић, Наташа Радивојевић, Сања Живковић, Мирјана 

Андрејић. 

Тим за промоцију школе је у сталној активности како би позитивном кампањом променио 

слику о школи у широј стручној јавности, али и генерално у друштву. Резултати искуства са 

прошлогодишњом „он-лајн“ промотивном кампањом школе навео је тим за промоцију школе 

да се поред интензивне електронске кампање на друштвеним мрежама окрене и свим другим 

могућностима за промоцију школе.  

Из напред наведених тежњи и ранијих искустава проистекле су следеће активности у току 

првог полугодишта школске године 2021/2022 : 

1- 31.08.2021.г. -САТ ТВ је објавила прилог-‘Пријем првака у Пољопривредној 

школи’’ (Пријем првака Пољопривредне школе је протекао у најбољем реду у 

фискултурној сали школе, али због епидемиолошких мера, без присуства родитеља. 

Ђацима првацима, добродошлицу је пожелео Слободан Стојићевић, директор школе. 

Директор је у свом излагању ђацима обећао максимум посвећености њиховом раду и 

напретку. Колектив од 115 наставника ће бити на услузи не само у виду часа теорије и 

праксе, већ и животног искуства. Након обраћања директора уз позиве одељењских 

старешина, ђаци су кренули у своје учионице. Ове године школа има 113 ђака-првака. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/prijem_prvaka_u_poljoprivrednoj_skoli_u_pozarevcu

_21831113845 

2- 31.08.2021.г. ХИТ радио је објавио вест-''У Пољопривредној школи настава по 

првом моделу''(Гостујући у јутарњем програму ''Недремање'' Слободан Стојићевић, 

директор школе је говорио о упису нове генерације ученика али и о радовима у дому 

ученика на Тулби, који су при крају. Што се тиче уписа ђака у први разред, прошао је 

више него добро, са 107 уписаних ученика.Када су у питању радови у дому , исти теку 

веома добром динамиком и важно је истаћи да након завршетка радова, смештајни 

капацитет у дому биће повећани и добиће се још 40 места више. Школа креће по првом 

моделу, што подразумева да сви седе заједно, носе маску док разговарају и одговарају. 

 

 

 

 

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/prijem_prvaka_u_poljoprivrednoj_skoli_u_pozarevcu_21831113845
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/prijem_prvaka_u_poljoprivrednoj_skoli_u_pozarevcu_21831113845
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https://www.youtube.com/watch?v=leeq5G0f3YY&t=2s 

3- 31.08.2021.г.-''Реч народа‘’-објављен је чланак –''Пријем нових ученика у 

Пољопривредној школи''(У Пољопривредно јшколи са домом ученика ''Соња 

Маринковић''  у Пожаревцу приређен је последњег дана августа пријем за ученике 

првог разреда. Школска година званично почиње 1. септембра и на наставу се креће 

редовно. У први разред ове школе уписано је укупно 113 ђака и сва одељења су 

довољно попуњена за нормално одвијање наставе. Нове ученике на пријему је 

поздравио и пожелео добродошлицу директор школе, Слободан Стојићевић.У први 

разред су уписана три одељења четвртог степена, пољопривредни, прехрамбени и 

ветеринарски техничар и четири образовна профила на трећем степену, оператер у 

прехрамбеној индустрији, пекар, месар и цвећар-вртлар. Пољопривредна школа има и 

дом за смештај ученика. 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

https://recnaroda.co.rs/prijem-novih-ucenika-u-poljoprivrednoj-skoli/ 

4- 31.08.2021.г.-''Реч народа'' -објављен је чланак- ''Спона уметности и образовања-

Пoжаревац у срцу српских уметника'' – Ликовне колоније ‘’Арткруга ПМ“ су 

неколико година везане за нашу школу. Надам се да ће прелеп простор у коме је 

смештен Дом ученика некима од вас дати подстрек и енергију за дела која ће настати на 

овогодишњем стваралачком окупљању. Наше гостопримство говори да Пољоприврена 

школа није само образовно-васпитна установа, већ је дубоко везана и за културу, те 

оваква манифестација и ученицима и нама и вама као ствараоцима даје специфичну 

уметничку ноту''- истакао је поздрављајући присутне уметнике Слободан Стојићевић, 

директор Пољопривредне школе „СоњаМаринковић“. 

 

Како ће по традицији, један број радова насталих на Ликовној колонији бити поклоњен школи, 

посебно нам је драго што ће они красити нове просторије дома које ће бити за пар месеци 

завршене, нагласио је Добрица Филиповић, управник дома ученика наТулби. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=leeq5G0f3YY&t=2s
https://recnaroda.co.rs/prijem-novih-ucenika-u-poljoprivrednoj-skoli/
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https://recnaroda.co.rs/spona-umetnosti-i-obrazovanja-pozarevac-u-srcu-srpskih-umetnika/ 

5- 31.08.2021.г. -САТ ТВ јеобјавилаприлог- ''Од данас званично ученичка задруга 

„Ризница“ у Пољопривредној школи и клуб за запослене''- (Од данас 

Пољопривредна школа има своју ученичку задругу „Ризница“ чији је циљ да анимира 

ученике и њихове родитеље као и већи део запоследног кадра. У склопу задруге, 

отворен је и клуб за запослене ове школе.Преко ученичке задруге се набављају 

сировине, које се шаљу у пекару а потом служе готови производи који запослени у 

школи добијају по економским ценама'''-  казала је директорка ученичке задруге 

„Ризница“ Весна Васић. Задруга незванично има око 40 чланова. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sq5k7QfH_J0 

6.-31.08.2021.г. -САТ ТВ је објавила прилог-''Како до најлакшег образовања одраслих''-   

Филозофски факултет у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију, у сарадњи са 

немачким удружењем за образовање одраслих, организовало је студијску посету колега из 

Босне и Херцеговине, као део сарадње и размене искустава у области образовања одраслих. 

Пољопривредну школу са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу посетитли су 

представници Министарства образовања из различитих административних јединица БИХ, као и 

представници завода (Педагошког и Завода за образовање одраслих). Циљ ове посете је 

упознавање учесника са системом образовања одраслих у Републици Србији, са нагласком на 

актуелне образовне политике, начине финансирање образовања одраслих, процесе акредитације 

организатора активности и програма образовања одраслих. Још једна од тема која је предмет 

интересовања ове групе, јесте и одговор надлежних за образовање одраслих, као и организатора 

образовања одраслих на изазове пандемије Ковид 19. Пољопривредна школа је верификована 

као Јавно признати организатор активности образовања одраслих који могу да стекну знања из 

области прехрамбене технологије и пољопривреде. Овој студијској посети претходила је посета 

професора из БИХ који се баве образовањем одраслих. 

https://recnaroda.co.rs/spona-umetnosti-i-obrazovanja-pozarevac-u-srcu-srpskih-umetnika/
https://youtu.be/sq5k7QfH_J0
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https://youtu.be/mT9a6DmJdOQ 

7.-  18.09.2021.г.-Задруга наше школе „Ризница“ са својим производима се 

представиланатуристичкој манифестацији Смедеревска јесен. 

 

8.-   21.09.2021.г.-''Реч народа'' -објављен је чланак – ''Образовање за млађе и 

старије'' 

 

https://youtu.be/mT9a6DmJdOQ
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9. - 12.10.2021.г.-САТ ТВ-Министар просвете,науке и технолошког развоја Бранко 

Ружић посетио пожаревачке школе 

 

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/ruzic_posetio_pozarevacke_skole_21101118

2727 

10. -12.10.2021.г.-Портал''Реч народа''-објавио је прилог''Дубока веза пожаревачке 

Пољопривредне школе са културом'' - У оквиру обележавања Дана Пољопривредне 

школе са домом ученика ''Соња Маринковић'' Пожаревац,  у холу ове образовне 

институције која обележава 149 година постојања, отворена је изложба слика 

еминентних уметника који стварају широм Србије. Реч је о наставку дугогодишње 

успешне сарадње Школе са Удружењем „Арткруг ПМ Србија“ Пожаревац, а изложени 

радови настали су на Ликовној колонији „Пожаревац у срцу српских уметника“  чији је 

домаћин по четврти пут био дом ученика Пољопривредне школе на Тулби. Овај 

уметнички пројекат подржао је Град Пожаревац, док њен наставак предвиђа да се 

радови српских уметника наредне године нађу у уметничко-едукативној публикацији 

као део понуде Туристичке организације Града Пожаревца.   

 

https://recnaroda.co.rs/duboka-veza-pozarevacke-poljoprivredne-skole-sa-kulturom/ 

 

 

 

 

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/ruzic_posetio_pozarevacke_skole_211011182727
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/ruzic_posetio_pozarevacke_skole_211011182727
https://recnaroda.co.rs/duboka-veza-pozarevacke-poljoprivredne-skole-sa-kulturom/
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11.-13.10.2021.г.-Портал ''Реч народа'' – Министар Ружић у пожаревачким школама- 

 

https://recnaroda.co.rs/ministar-ruzic-u-pozarevackim-skolama/ 

12.-   14.10.2021.г.-САТ ТВ- Првој групи полазника обуке за производњу пецива уручена 

уверења- 

 

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/prvoj_grupi_polaznika_obuke_za_proizvodnju_peciv

a_urucena_uverenja_211014120305 

 
13.-   14.10.2021.г.-САТ ТВ је објавила прилог -''Пољопривредна школа добила средства за 

рад ученичке задруге'' 

 

https://youtu.be/8oKTnlUCE8Y 

 

https://recnaroda.co.rs/ministar-ruzic-u-pozarevackim-skolama/
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/prvoj_grupi_polaznika_obuke_za_proizvodnju_peciva_urucena_uverenja_211014120305
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/prvoj_grupi_polaznika_obuke_za_proizvodnju_peciva_urucena_uverenja_211014120305
https://youtu.be/8oKTnlUCE8Y
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14.-   19.10.2021.г.-''Реч народа''  је објавио прилог – ''Закорачили у сто педесету''- 

Пољопривредна  школа је обележила Дан школе. 

 

 

15.-   02.11.2021.г.- ''Реч народа''  је објавила прилог -''За набавку опреме 370.000 динара''. 
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16.-  03.11.2021.г.-САТ ТВ   је објавила прилог –''Светски дан чистог ваздуха у 

Пољопривредној школи '' 

 

 
 

https://youtu.be/Ttzi2J02pSI 

 

17.-  03.11.2021.г.- Портал ПО -   је објавио прилог –''Садња дрвећа у Пољопривредној 

школи у Пожаревцу  

 
 

https://poportal.rs/sadnja-drveca-u-poljoprivrednoj-skoli-u-pozarevcu/ 
 

18-03.11.2021.г.-Радио БУМ 93 -  је објавио прилог –'' Унапређење рада ученичке задруге у 

Пољопривредној школи'' -Додељена финансијска средства је добило још 10 школа  у Србији, 

која ће искористити за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких 

задруга. Према речима директора школе Слободана Стојићевића, новац ће бити искоришћен за 

куповину добара које ће користити задруга (сушара за воће и поврће, хладни сто за пекару и 

две индукционе плоче). 

https://boom93.rs/info/drustvo/unapredjenje-zadrugarstva-u-poljoprivrednoj-skoli/ 

19.  04.11.2021.г.-САТ ТВ  -  је објавила прилог –'' Ученици Пољопривредне школе иду на 

обуку у Словенију ''-Наша школа је прошла на конкурсу Ерасмус пројекта који је одобрила 

https://youtu.be/Ttzi2J02pSI
https://poportal.rs/sadnja-drveca-u-poljoprivrednoj-skoli-u-pozarevcu/
https://boom93.rs/info/drustvo/unapredjenje-zadrugarstva-u-poljoprivrednoj-skoli/
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Темпус Фондација.Тим поводом у Центру биотехнике и туризма у Словенији 15 ученица ће 

стећи нове вештине о унапређивању агротуризма употребом коња.Школа има три везана 

Ерасмус пројекта која одобрава Темпус Фондација. Вредност пројекта је 27.000 евра.Ових 14 

дана боравка на стручним обукама , ученицима ће проширити нове видике. Унапређивање 

агротуризма употребом коња је за наш град од посебног значаја. Са нестрпљењем очекујемо 

ученике Пољопривредне школе који ће се из Словеније вратити са својим ЕУРО ПАС 

сертификатима. 

 

https://youtu.be/chLp6LciSJY 

20. -04.11.2021.г.-Портал ПО  -  је објавио прилог-''Ученице Пољопривредне школе „Соња 

Маринковић“ из Пожаревца путују у Словенију '' – Пољопривредна школа са домом 

ученика „Соња Маринковић“ из Пожаревца , учествује у ЕРАСМУС + пројекту ''Унапређење 

агротуризма употребом коња''  током којег ће 15 ученица ићи у Републику Словенију на обуку 

14 дана. Ученицама ове образовне установе је данас додељена опрема и организован завршни 

састанак. Оне ће боравити у Центру туризма и агротехнике Грм у Новом Месту и проћи обуку о 

унапређењу агротуризма коришћењем коња. 

 

https://poportal.rs/ucenice-poljoprivredne-skole-sonja-marinkovic-iz-pozarevca-

putuju-u-sloveniju/ 

21. -04.11.2021.г.-Портал ''Реч народа'' -   је објавио прилог-'' Ученице Пољопривредне 

школе ускоро у Словенији'' - Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ у 

https://youtu.be/chLp6LciSJY
https://poportal.rs/ucenice-poljoprivredne-skole-sonja-marinkovic-iz-pozarevca-putuju-u-sloveniju/
https://poportal.rs/ucenice-poljoprivredne-skole-sonja-marinkovic-iz-pozarevca-putuju-u-sloveniju/
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Пожаревцу, у оквиру програма „ERASMUS+“, реализује пројекат под називом „Унапређење 

агротуризма  употребом коња“. 

Петнаест ученица ће од понедељка, 8. новембра, боравити у Словенији, у Центру туризма и 

агротехнике Грм, у Новом Месту и током две седмице проћи обуку о унапређењу агротуризма 

коришћењем ових домаћих животиња.Вредност пројекта је 27.000 евра. Средства покривају 

набавку заштитне опреме, трошкове пута, путног осигурања, ковид додатка за путно 

осигурање, као и комплетан смештај и храну у Словенији. По завршетку обуке, ученице ће 

добити Еуро пас сертификате који им касније могу послужити за добијање посла у Европској 

унији. 

У школи је данас ученицама које учествују у реализацији овог пројекта додељена заштитна 

опрема у трајном власништву (панталоне, чепсoви, заштитне кациге, јакне), као и друга одећа 

која ће се у школи надаље користити кроз њихов рад у Секцији коњарства. 

 

https://recnaroda.co.rs/ucenice-poljoprivredne-skole-uskoro-u-sloveniji/ 
 

22.-  11.11.2021.г.-Портал ''Реч народа'' -   је објавио прилог-'' Нови четинари у 

Пољопривредној школи''- Саднице које су дар Јавног предузећа „Србија шуме“, Шумског 

газдинства „Северни Кучај“посађене су у парку Пољопривредне школе и дома ученика на 

Тулби. Директор Школе Слободан Стојићевић, најавио је садњу још пет стотина садница на 

имању Пољопривредне школе које је обезбедило Друштво за заштиту птица. Дипломирани 

инжењер шумарства Маја Животић Стевановић, шеф Шумске управе Пожаревац, акцију 

поводом Светског дана чистог ваздуха назвала је симболичном и подсетила да ЈП 

„Србијашуме“ ове године обележава 30 година постојања и да као друштвено одговорно 

предузеће придаје велики значај заштити животне средине, као општег добра од великог 

интереса. 

Обележавању Дана чистог ваздуха у Пољопривредној школи присуствовао је Предраг 

Мијатовић, председник Скупштине града Пожаревца, који је, између осталог, изјавио: 

-'' Министарство заштите животне средине Србије је као стратешки циљ означило здраву 

околину. При томе је чист ваздух у врху приоритета и његов квалитет треба да се постигне 

заменом енергената, коришћењем обновљивих и зелених извора енергије, гашењем 

индивидуалних котларница, али и пошумљавањем''. 

https://recnaroda.co.rs/ucenice-poljoprivredne-skole-uskoro-u-sloveniji/
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https://recnaroda.co.rs/novi-cetinari-u-poljoprivrednoj-skoli/ 

 
23.  -15.11.2021.г.-Радио Стил -  је објавио прилог –''Успешни и талентовани ученици 

Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“  

 

https://www.radiostil.net/2021/11/15/uspesni-i-talentovani-ucenici-poljoprivredne-skoli-sa-

domom-ucenika-sonja-marinkovic/ 
 

 

https://youtu.be/eEtToqshVac 
23. - 18.11.2021.г.-Портал ''Реч народа'' -   је објавио прилог –''Признања просветним 

радницима'' - Признање из наше школе је добила Беба Ђорђевић, васпитачица у дому ученика 

наше школе. Председник градске Скупштине Предраг Мијатовић, упутио је честитке свим 

лауреатима и додао да повећано улагање у просвету јесте тренд започет током последње 

деценије у читавој Србији, самим тим и у Пожаревцу. Како је рекао, обновљене школе, школска 

дворишта, учионице и наставна средства нису сама по себи довољна да се поново успостави 

углед који су просветни радници уживали у друштву све до последње деценије прошлог века. 

Његовом урушавању нису криви просветари, напротив. 

 

 

 

 

 

 

https://recnaroda.co.rs/novi-cetinari-u-poljoprivrednoj-skoli/
https://www.radiostil.net/2021/11/15/uspesni-i-talentovani-ucenici-poljoprivredne-skoli-sa-domom-ucenika-sonja-marinkovic/
https://www.radiostil.net/2021/11/15/uspesni-i-talentovani-ucenici-poljoprivredne-skoli-sa-domom-ucenika-sonja-marinkovic/
https://youtu.be/eEtToqshVac
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https://recnaroda.co.rs/pozarevac-priznanja-prosvetnim-radnicima-2/ 

24.  -25.11.2021.г.-САТ ТВ - је објавила  прилог '' Реализован пројекат „Шта нам тешко“ –

Ученици Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу имају 

привилегију да уживају у најлепшем и највећем школском дворишту у граду. Разноврсни 

четинари, лишћари и жбуње красе парк, а поједине врсте су веома ретке у овим 

крајевима.Конкурс „Шта нам тешко“ спроводе Млади истраживачи Србије у партнерству са 

Покретом горана Војводине, ЦеГрад-ом из Обреновца, ТИМ 42 из Лесковца, ГМ Оптимист из 

Горњег Милановца уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије. Са 

пројектом су ученике упознали наставници, а реализација и идејно решење је дело ученика 

учесника пројекта. Ученици Пољопривредне школе су доказали да им није тешко да допринесу 

оплемењивању свог окружења. 

 

https://youtu.be/VMJiryZsX4Y 

 

25.  -29.11.2021.г.- Пројекат СББ фондације „Да шуме буде више. Да се лепше дише!“-у 

нашој школи је засађено 500 садница храста лужњака, јасена и беле тополе. Ово је 

наставак СББ пројекта пошумњавања  на 16 локација у целој Србији када ће бити засађено 

укупно 13 000 стабала. 

 

 

 

 

 

 

 

https://rs.n1info.com/vesti/u-akciji-sbb-fondacije-u-pozarevcu-zasadjeno-500-sadnica-drveca/ 

https://recnaroda.co.rs/pozarevac-priznanja-prosvetnim-radnicima-2/
https://youtu.be/VMJiryZsX4Y
https://rs.n1info.com/vesti/u-akciji-sbb-fondacije-u-pozarevcu-zasadjeno-500-sadnica-drveca/
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26.  -30.11.2021.г.- У оквиру пројекта „Дружење са животињама“ били смо домаћини 

ученицима из основних школа „Свети Сава“, „Вук Караџић“ и „Доситеј Обрадовић“ из 

Пожаревца. 30 ученика и 3 наставника из поменутих школа поред предавања о коњима, 

упознали су се са стаблима која се налазе у школском парку и обишли су школску 

лабораторију. 

 

 

 

 

                                                                                             

 

27.  -06.12.2021.г-Група ученика одељења IV 1 ( Цвејић Миљана, Хукић Виолета, 

Јовановић Давид, Глишић Александар и Мишић Александар), у оквиру пројекта „Шта 

нам тешко- Млади су закон“  је освојила треће место на обележавању Међународног дана 

волонтера својим пројектом Обележимо школски парк у конкуренцији 12 волонтерских 

пројеката у 2021.години. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mis.org.rs/medjunarodni-dan-volontera-obelezen-nagradama-za-najbolje-

volontere/ 

https://www.instagram.com/p/CXLUt21owFx/?utm_medium=share_sheet 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.mis.org.rs/medjunarodni-dan-volontera-obelezen-nagradama-za-najbolje-volontere/
https://www.mis.org.rs/medjunarodni-dan-volontera-obelezen-nagradama-za-najbolje-volontere/
https://www.instagram.com/p/CXLUt21owFx/?utm_medium=share_sheet


74 
 

28.  -06.12.2021.г–У приручнику за школе „У дигиталном окружењу“ које је финансирала 

Европска унија и Савет Европе,  као пример добре праксе нашла се радионица „Шта ми 

је важно“ чији су аутори  наставнице наше школе Сања Живковић, Нада Јелић, 

Слађанка Перић и координатор  Центра за образовање одраслих Милена Јовановић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demokratska-kultura-u-digitalnom-okruzenju.pdf 

 

29.  -09.12.2021.г-Урађена је промоција наше школе у ОШ“Ђура Јакшић“ из Мале Крсне 

на позив наставнице задужене за професионалну оријентацију ученика, Марине 

Недељковић. Промоцији су присуствовала 23 ученика од 6-8 разреда. Екипа наше школе 

је била у саставу Наташа Радивојевић, Иван Милош и Александра Тошић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  – 23.12.2021.г- Ученици одељења  III-1 -образовни профил пољопривредни техничар , у 

просторијама Пољопривредне саветодавне стручне службе Пожаревац посетили су 

традиционалну 34.Зимску школу за пољопривредне произвођаче Браничевског округа. 

 

file:///D:/Backup/sve/desk%20top%202021-22/promocija%20skole/2021-22/demokratska-kultura-u-digitalnom-okruzenju.pdf
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31.  –24.12.2021.г- САТ ТВ  -  је објавила  прилог Ученице Пољопривредне школе са ЕУРО 

ПАС сертификатима- Ученице Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ 

у склопу ЕРАСМУС пројекта који је одобрила Темпус Фондација, пре месец дана, успешно су 

завршиле двонедељну обуку у Центру биотехнике и туризма у Новом Месту у Словенији где су 

стекле нове вештине о унапређивању агротуризма употребом коња. За телевизују су говориле 

ученице наше школе Тара Јовановић и Анђела Арсић. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZgKvu0p9Lok 

32. – 01.01.2022.г- ХРАМ ТВ је у оквиру емисије Обећана земља објавила – Наша деца на 

нашој земљи су наша деца емисију о нашој школи. Ово је прва од неколико емисија о нашој 

школи кроз које ће на најбољи начин приказати како изгледа школа живота, школа у којој 

млади људи одлучно, са пуно љубави и храбрости уче о земљи, пољопривреди,сточарству, 

производњи хране коју касније и сами користе у дому ученика наше школе 

 

                 https://youtu.be/DqF2HKoWF0w 

https://youtu.be/ZgKvu0p9Lok
https://youtu.be/DqF2HKoWF0w
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33. – 04.02.2022.г- Састанак са представницима предузећа BIZNIS NAVIGATOR у циљу 

сарадње у области промоцији школе. Презентацији предузећа присуствовали су следећи 

наставници: Слободан Стојићевић, Александра Тошић, Ивана Спасић, Лазар Милетић, 

Иван Милош, Владислав Станојевић, Драган Обрадовић, Даница Илић, Весна Васић, 

Јасмина Андрић и Сања Живковић. 

      

34. – 11.02.2022.г- Састанак тима за промоцију школе -договор око почетка промоције по 

школама.  

Састанку су присуствовали: Слободан Стојићевић, Велибор Јанковић, Владислав Станојевић, 

Сања Живковић, Мирјана Андрејић, Иван Милош, Александра Тошић и Јасмина Андрић.Тема 

је била анализа стања броја ученика који завршавају осми разред и броја места у средњим 

школама у Пожаревцу. Договорили смо се да промоција по основним школама почне 7.марта а 

заврши се 18.марта. Потребно је направити екипе и предлог материјала за промоцију школе до 

18.фебруара. Предложено је да дан отворених врата буде 14.маја. 

35. – 21.03.2022.г- Урађена је промоција у основним школама у и ван града Пожаревца од 

7-18.марта.. У нашој школи је формирано 15 екипа. Свака екипу су чинила 2 наставника 

школе . За десет дана обишли су 47 школа при чему је обухваћено преко 1571 ученик 

8.разреда.(Промоцијом су обухваћене следеће школе: ОШ„Живојин Ж. Поповић“-у Раброву, 

Макцу и Клењу; ОШ „Вељко Дугошевић“-Турија; ОШ„Угрин Бранковић“-у Нересници, Кучеву 

и Буковској; ОШ „Слободан Јовић“-Волуја; ОШ“„Вук Караџић“-Мајиловац; ОШ „Иво Лола 

Рибар“-Велико Градиште; ОШ „Бранко Радичевић“- Голубац; ОШ „Вељко Дугошевић“-

Браничево; ОШ „Миша Живановић“-Средњево; ОШ „Јован Шербановић“ у Крепољину и 

Лазници; ОШ „Моше Пијаде“-Жагубица; ОШ „Херој Роса Трифуновић“у Александровцу и 

Влашком Долу; ОШ „Дуде Јовић“-Жабари; ОШ„Ђура Јакшић“- Топоница; ОШ „Моше Пијаде“ 

у Малом Црнићу и Црљенцу; ОШ „Милисав Николић“-Божевац; ОШ „Дража Марковић Рођа“-

Смољинац; ОШ„Света Михајловић“-Буровац;  

ОШ „Жарко Зрењанин“-Велико Лаоле; ОШ„Бранко Радичевић“-Мелница; ОШ „Ђура Јакшић“-

Орешковица; ОШ „Бата Булић“-Петровац на Млави; ОШ „Јован Шербановић“-Рановац;  

ОШ „Професор Брана Пауновић“- Рашанац; ОШ „Мирослав Букумировић Букум“-Шетоње;  

ОШ „Јован Цвијић“-Костолац; ОШ „Миленко Стојковић“-Кличевац; ОШ „Владика Николај 

Велимировић“ –у Брадарцу и Барама; ОШ „Радица Ранковић“-Лозовик; ОШ „Вук Караџић“-

Крњево;  

ОШ „Академик Радомир Лукић“-Милошевац; ОШ „Херој Срба“-Осипаоница; ОШ „Доситеј 

Обрадовић“-Враново; ОШ „Иво Андрић“-Радинац; ОШ „ИлијаМилосављевићКоларац“- 

Колари;  

ОШ „Бранко Радичевић“-Лугавчина; ОШ „Ђура Јакшић“-Мала Крсна“ , ОШ „Иво Лола Рибар“-

Скобаљ, ОШ“Вук Караџић- Доњи Милановац, ОШ“Велимир Маркићевић„ и ОШ“Михајло 

Спорић“- Мајданпек. Школе у Пожаревцу ОШ“Свети САва“, ОШ“Десанка Максимовић“, 

ОШ“Доситеј Обрадовић“, ОШ“Краљ Александар I”, ОШ“Вук Караџић“ И ОШ“Милош Савић“-

Лучица). У исто време су електронски прослеђени материјали у основне школе у Ковину, Гају, 

Делиблату, Врачев Гају, Дубовцу, Мраморку и Кладову.  
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Промоција у ОШ“Милисав Николић“ – Божевац 

 

36. – 21.03.2022.г- САТ ТВ - је објавила прилог Ружић и Павловић отворили нови објекат 

дома ученика на Тулби-Бранко Ружић, министар просвете и науке и технолошког развоја и 

Саша Павловић, градоначелник Пожаревца отворили су на Тулби дограђени део објекта за 

интернатски смештај дома ученика Пољопривредне школе „Соња Марнковић“. 

 

https://youtu.be/JSaJ9-miHe0  

37. – 21.03.2022.г-ПО портал је објавио прилог Отворен дограђени део дома ученика 

Пољопривредне школе у Пожаревцу – Министар просвете, науке и технолошког развоја 

Бранко Ружић, градоначелни Пожаревца Саша Павловић и директор Пољопривредне школе 

Слободан Стојићевић отворили су нови део ученичког дома Пољопривредне школе. Приликом 

отварања дограђеног дела дома ученика министар просвете Бранко Ружић је похвалио добру 

сарадњу школе и локалне самоуправе са министарством што је довело и до реализације овог 

пројекта. Вредност овог пројекта износила је око милион евра а у току је набавка од 140 хиљада 

https://youtu.be/JSaJ9-miHe0
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евра за намештај за дом. Капацитет је проширен за 44 места а ученици ће добити модерне 

заједничке просторије, рецепцију и савремену кухињу. 

  
https://poportal.rs/otvoren-dogradjeni-deo-doma-ucenika-poljoprivredne-skole-u-pozarevcu/  

38. – 21.03.2022.г-На инстаграм профилу Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја објављена је вест о отварању дограђеног дела дома ученика наше школе. Свечано 

отворен Дом ученика Средње пољопривредне школе, укупне површине 2.200 метара 

квадратних, са реконструисаном кухињом и мултифункционалном салом који смо 

финансирали. Са нова 44 смештајна места излазимо у сусрет актуелним потребама за смештај 

заинтересованих ученика! 

  
https://www.instagram.com/p/CbXvRBPM7u-/?utm_medium=share_sheet  

39. – 21.03.2022.- Имали смо привилегију да нас посете колегинице из Грма Ново место –

Центра биотехнике ин туризма, Вишје строковне шоле и Високе шоле за управљање подежеља 

Грм Ново место- Република Словенија. Разлог посете био је да у отвореном и срдачном 

разговору потврдимо дивну сарадњу у текућем Ерасмус пројекту, али и да договоримо нове 

пројекте, како кроз Ерасмус пројекте, тако и друге видове сарадње. Колегинице из Словеније су 

нашим ученицима представиле своју школу и све предности сарадње са њима. Делегацију су 

чиниле деканица Високе шоле вандредна проф.др.Леа-Марија Цоларич-Јакше и стручне 

сараднице дипл.ецц Соња Милановић и унив.дипл.инж.пољ.Ана Марјановић.  

https://poportal.rs/otvoren-dogradjeni-deo-doma-ucenika-poljoprivredne-skole-u-pozarevcu/
https://www.instagram.com/p/CbXvRBPM7u-/?utm_medium=share_sheet
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40. – 22.03.2022.г-УРБАН СИТИ –веб портал је објавио вест о отварању дограђеног дела 

дома ученика Пољопривредне школе- 

 
https://urbancityradio.org/otvoren-dogradeni-deo-doma-ucenika-u-pozarevcu-posle-skoro-pet-

meseci-kasnjenja/  

41. – 25.03.2022.г-САТ ТВ је објавила вест – Републичко такмичење из области 

производња и прерада хране- Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ у 

Пожаревцу, домаћин је XX Републичког такмичења из области производње и прераде хране. 

Такмичење се одржава у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

Удружења средњих школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране. За 

такмичење је пријављено 5 ученика из 24 школе. Ученици се такмиче у 4 области 

рада:прехрамбени техничар, оператер у прехрамбеној индустрији, пекар и месар. 

https://urbancityradio.org/otvoren-dogradeni-deo-doma-ucenika-u-pozarevcu-posle-skoro-pet-meseci-kasnjenja/
https://urbancityradio.org/otvoren-dogradeni-deo-doma-ucenika-u-pozarevcu-posle-skoro-pet-meseci-kasnjenja/
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               https://youtu.be/ixyb6h42vBo  

42. – 28.03.2022.г-САТ ТВ је објавила прилог Три прва места за пожаревачку 

Пољопривредну школу на такмичењу –Од 25-27.марта Пољопривредна школа са домом 

ученика „Соња Маринковић“, била је домаћин XX Републичког такмичења из области 

производње и прераде хране. Ученици школе домаћина су освојили безмало прва три места . У 

недељу су додељене дипломе и захвалнице. Ученици су се такмичили у 4 области рада, 

прехрамбени техничар, оператер у прехрамбеној индустрији, пекар и месар. Такмичење је 

одржано у организацији Министарства просвете, науке и технолошког разоја и Удружења 

средњих школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране. За такмичење је 

пријављено 50 ученика из 24 школе.  

 
https://youtu.be/tVPABMj92C4  

 

 

 

 

43. – 29.03.2022.Реч народа је објавио вести завршеној доградњи дома ученика и 

републичком такмичењу које је одржано у нашој школи. 

 

https://youtu.be/ixyb6h42vBo
https://youtu.be/tVPABMj92C4
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44. – 05.04.2022.Реч народа објавио текст под називом Три државна првака. 
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45. – 06.04.2022.Наше новине – Смедерево су објавиле текст Освојена три прва места на 

републичком! 

 

46. –15.04.2022. САТ ТВ је објавила прилог Лука Којић ученик пољопривредне школе 

вицешампион Србије. 

  

https://youtu.be/aVmeqmtqdUo  

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/luka_kojic__ucenik__poljoprivredne_skole_vices

ampion__srbije_22415122215  

https://youtu.be/aVmeqmtqdUo
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/luka_kojic__ucenik__poljoprivredne_skole_vicesampion__srbije_22415122215
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/luka_kojic__ucenik__poljoprivredne_skole_vicesampion__srbije_22415122215


84 
 

47. – 20.04.2022. Гостовање директора Слободана Стојићевића на ХИТ радију 

 

https://youtu.be/Cev5L4WyWZM  

48. – 21.04.2022.На трибини организованој поводом безебности у саобраћају, на 

нивоу града Пожаревца проглашени су награђени ученици наше школе у 

литералном конкурсу – Анђела Арсић и ликовном конкурсу-Кристина Бочко, а 

захвалницу је добила наставница Даница Илић. 

    

49. – 21.04.2022.-У дому ученика наше школе је обележена петогодишњица 

сликарске колоније Арткруг ПМ 

 

 
 

 

https://youtu.be/Cev5L4WyWZM
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50. – 23.04.2022.-Сајам цвећа у Костолцу- Ученици одељења III4 –образовног 

профила цвећар вртлар представили су се на штанду наше школе на сајму свећа у 

Костолцу у пратњи наставника. 

  
 

51. – 24.04.2022.- HAPPY TV – Емисија Прело у нашем сокаку- Школу, ученичку 

задругу Ризница и победника на Републичком такмичењу из области производње и 

прераде хране образовни профил месар представили су директор Слободан Стојићевић, 

наставница Весна Васић и ученик Синиша Сандуљевић. 
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52. – 05.05.2022.-Посета ОШ“Иво Лола Рибар“ у Бегаљици и ОШ“Илија Гарашанин“ у 

Гроцкој-  Представили смо ученицима осмог разреда образовне профиле наше школе и 

дом ученика (60 ученика у Гроцкој +20 ученика у Бегаљици). 

 
 

53. – 05.05.2022.У Основној школи „Свети Сава“ ученице наше школе Антић 

Наталија, Пановски Биљана, Васић Теодора, Ђорђевић Теодора и Арсић Анђела 

су представиле пројекат који спроводе Млади истраживачи Србије – „Прва помоћ 

животињама“. 

    
https://www.youtube.com/watch?v=PgIwSdDJ45U  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PgIwSdDJ45U
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54. – 07.05.2022. – 14.Пожаревачки фестивал цвећа – Наша школа се представила на сајму 

цвећа у Пожаревцу. 

  
 
55. – 09.05.2022. У Основној школи „Доситеј Обрадовић“ ученице наше школе Антић 

Наталија, Пановски Биљана, Васић Теодора, Ђорђевић Теодора и Арсић Анђела су 

представиле пројекат који спроводе Млади истраживачи Србије – „Прва помоћ 

животињама“. 

  
 

56. – 12.05.2022.Реч народа- портал браничевског округа- објављена вест – 

Пољопривредна школа и град угостили ученике са Косова и Метохије – 

 
https://recnaroda.co.rs/poljoprivredna-skola-i-grad-ugostili-ucenike-sa-kosova-i-metohije/  

 

 

 

 

 

 

 

https://recnaroda.co.rs/poljoprivredna-skola-i-grad-ugostili-ucenike-sa-kosova-i-metohije/
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57. – 12.05.2022.САТ ТВ – Ученици са Косова и Метохије у Пољопривредној 

школи– 

 
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/ucenici_sa_kim_u_pozarevackoj_poljoprivredn

oj_skoli_22512110655 

 

58. – 12.05.2022.ТЕ2 Медиа- Градоначелник поздравио ученике из Лешка – 

 

 
https://www.te2.rs/arhiva/25155/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/ucenici_sa_kim_u_pozarevackoj_poljoprivrednoj_skoli_22512110655
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/ucenici_sa_kim_u_pozarevackoj_poljoprivrednoj_skoli_22512110655
https://www.te2.rs/arhiva/25155/
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59. – 14.05.2022.САТ ТВ – Дан отворених врата у Пољопривредној школи 

  
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/dan_otvorenih_vrata_u_poljoprivrednoj_skoli_

22514125204  

 

60. – 14.05.2022. Дан отворених врата у нашој школи  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6WJyynp4_NQ&t=17s  

 

Дана 14.маја 2022.године у нашој школи је организован дан отворених врата за ученике 

градских основних школа као и за основну школу из Костолца, Великог Градишта, 

Мелнице и Божевца (укупно 11 школа). Превоз ученика из Лучице, Брадарца,Костолца 

и Великог Градишта је био у организацији наше школе. Око 160 ученика поменутих 

школа, у пратњи својих наставника се упознало са образовним профилима које образује 

наша школа. Обишли су лабораторију, перкару, радионицу за прераду воћа и поврћа, 

пластенике, машински парк, ветеринарску амбуланту и сточарске објекте. Представила 

се и компанија Бамби и Привредна комора на свом штанду у дворишту школе, 

упознајући ученике са дуалним образовањем за образовни профил оператер у 

прехрамбеној индустрији. Ученици су имали прилику да пробају најновије производе 

компаније Бамби. Након обиласка школе за све ученике је организована закуска и 

освежење у дворишту школе. Наставници и ученици образовног профила пекар су 

припремили коктел пециво, ванилице и медењаке за послужење гостију. Затим је 

организована томбола ученике , где је подељено 80 поколон кеса .Поклон производи су 

били: сок од ароније, мајице са логом наше школе, затим разни роковници и качкети. 

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/dan_otvorenih_vrata_u_poljoprivrednoj_skoli_22514125204
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/dan_otvorenih_vrata_u_poljoprivrednoj_skoli_22514125204
https://www.youtube.com/watch?v=6WJyynp4_NQ&t=17s
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Забавни програм у дворишту школе организовале су наше колеге са заједно са нашим 

ученицима. 

 

61. – 17.05.2022. Реч народа – Дан отворених врата 

 
https://recnaroda.co.rs/dan-otvorenih-vrata-poljoprivredne-skole-sonja-marinkovic/  

 

 

 

https://recnaroda.co.rs/dan-otvorenih-vrata-poljoprivredne-skole-sonja-marinkovic/
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62. – 26.05.2022. Посета 89.Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду -20 

ученика и 4 наставника наше школе упознали су се са најновијим достигнућима у 

области пољопривреде. 

 
https://recnaroda.co.rs/poljoprivrednici-i-ucenici-na-sajmu-poljoprivrede/  

 

63. – 31.05.2022. Матурско вече- Матуранти генерације 2021/22.године прославили су 

матурско вече. Матурско вече је организовано у ресторану Извор у Пожаревцу. 

Организован је и аутобски превоз за долазак и повратак са матурске вечери. Трошкове 

прославе матурске вечери за матуранте генерације 2021/22. и њихове наставнике 

платила је школа. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://recnaroda.co.rs/poljoprivrednici-i-ucenici-na-sajmu-poljoprivrede/
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64. – 7.06.2022. Реч народа - Дан поља озимих стрних жита – У организацији 

Пољопривредне саветодавне стручне службе Пожаревац на имању наше школе 

организован је Дан поља озимих стрних жита. 

 

    
https://recnaroda.co.rs/u-pozarevcu-dan-polja-ozimih-strnih-zita-2/  

 

65. – 7.06.2022.САТ ТВ- Дан поља озимих стрних жита-Пољопривредна саветодавна 

стручна служба је на огледу постављеном на економији Пољопривредне школе – 

Меткор представила најпогодније сорте озимих стрних жита за наше поднебље. У 

огледу су 42 сорте озимих стрних жита, 29 сорти пшенице, 9 озимог јечма и 4 сорте 

тритикалеа из осам селекционих кућа Института за ратарство и повртарство Нови Сад, 

Институт за кукуруз Земун поље, Агромаркет, Галеника фитофармација, Синџента, 

Агроарм, Хибрид Београд, Агроглоб и Агросава. 

  
https://youtu.be/1nsR0i9kMyk  

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/dan_polja_ozimih_strnih_zita_psss_pozarevac_

2267122702  

 

 

66. – 8.06.2022. Осмаци из Доњег Милановца посетитли Пољопривредну школу-

Нашу школу је 8.06.2022. год. посетило 38 ученика и 2 наставника из ОШ „Вук 

Караџић“из Доњег Милановца. Упознали су се са образовним профилима које образује 

наша школа. Обишли су учионице, лабораторију, радионицу за прераду воћа и поврћа, 

пекару, пластенике, ветеринарску амбуланту и сточарске објекте. Након обиласка 

https://recnaroda.co.rs/u-pozarevcu-dan-polja-ozimih-strnih-zita-2/
https://youtu.be/1nsR0i9kMyk
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/dan_polja_ozimih_strnih_zita_psss_pozarevac_2267122702
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/dan_polja_ozimih_strnih_zita_psss_pozarevac_2267122702
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школе посетили су хиподром коњичког друштва Кнез Михаило. Потом су обишли дом 

ученика наше школе и упознали се са условима у којима живе и уче ученици који нису 

из Пожаревца:учионице, библиотеку, спортске терене, теретану. За све је био обезбеђен 

ручак у домском ресторану. Трошкове превоза ученика из Доњег Милановца и 

повратак у Доњи Милановац платила је наша школа у организацији агенције Арива.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=U37kcRyIMCw  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U37kcRyIMCw
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67. – 14.06.2022. Реч народа- објављен прилог о образовним профилима наше школе за 

упис школске 2022/23.године.  
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68. – 21.06.2022.Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, у 

уторак 21.06.2022.год са почетком у 17.00 часова обављена је свечана додела диплома 

матурантима шк.2021/22.године у присуству родитеља. У овој генерацији, школовање је 

завршило 46 ученика четворогодишњих образовних профила: 12 пољопривредних техничара, 

26 ветеринарских техничара и 8 прехрамбених техничара и 28 ученика трогодишњих 

образовних профила: 6 оператера у прехрамбеној 

индустрији, 57 цвећара-вртлара, 8 пекара и 7 месара. Уручене су награде ученицима који су 

постигли одличан успех и примерно владање, остварили изузетне успехе у ваннаставним 

активностима или освојили једно од прва три места на такмичењима. 

Традиционално, школа је доделила златник са грбом школе ''ученику генерације'' Луки Којићу 

4/2, образовни профил ветеринарски техничар, пригодну награду ,,спортисти генерације,, Вуку 

Лазићу 4/2, образовни профил ветеринарски техничар, а најбољем ученику у трогодишњем 

образовању, Кристини Бочко, 3/4, смер цвећар-вртлар, компанија „Дрнда“ из Пожаревца, 

поклонила је лап - топ рачунар и уговор 

о занивању радног односа у овој компанији. Присутнима се обратио директор школе Слободан 

Стојићевић и матурантима пожелео срећу у даљем животу и раду. 

    
https://www.youtube.com/watch?v=wgHIbR3DwvE  

 

69. – 5.07.2022. Реч народа- објављен прилог-Награђени најбољи ученици-
Ученицима генерације пожаревачких основних и средњих школа у Граду Пожаревцу, 
ђацима који су освојили једно од прва три места на различитим нивоима такмичења, 
као и њиховим менторима, у великој сали Центра за културу уручене су новчане 
награде. Награђен је Лука Којић ученик генерације наше школе. За освојена прва 
места на републичком такмичењу награђени су: Магдалена Пешић-оператер у 
прехрамбеној индустрији и ментор Мирославка Хркаловић, Марко Митровић-пекар и 
ментор Биљана Ђорђевић и Синиша Сандуљевић–месар и ментор Лазар Милетић. За 
освојено друго место из области ветеринарске медицине награђен је Лука Којић и 
ментор Весна Васић. 
 

 
https://recnaroda.co.rs/nagradjeni-najbolji-ucenici/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wgHIbR3DwvE
https://recnaroda.co.rs/nagradjeni-najbolji-ucenici/
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70. – 5.07.2022. На билборду у граду Пожаревцу је постављен постер са ђацима генерације 

основних и средњих школа школске 2021/22.године. Међу њима се нашао и Лука Којић, ђак 

генерације наше школе.  

  
 

71. – 8.07.2022. БУМ 93 је објавио вест Ко су ђаци генерације средњих школа у 

Пожаревцу? Одличан успех након рада и труда кроз школовање у средњој школи је по себи 

велика награда, а напоре својих најбољих ученика школе итекако препознају. Међу њима се 

нашао и Лука Којић, ђак генерације наше школе.  

 

 
https://boom93.rs/info/drustvo/ko-su-djaci-generacije-srednjih-skola-u-pozarevcu/  

 

 

 

 

 

 

https://boom93.rs/info/drustvo/ko-su-djaci-generacije-srednjih-skola-u-pozarevcu/


97 
 

72. – 9.07.2022. У Новом Селу покрај Врњачке бање одржана је свечана додела диплома 

„Др.Ђорђе Радић“ најбољим ученицима средњих пољопривредних школа у Републици 

Србији у оквиру манифестације „Прва бразда – Смотра лепоте живота на селу“ и 10. 

такмичења орача. Овој манифестацији је присуствовао Слободан Стојићевић -директор 

школе, Весна Васић и Иван Милош – наставници стручних предмета и Лука Којић – ђак 

генерације са својом породицом. 

     
https://www.youtube.com/watch?v=e9Nhrivb7kI  

 

У протекле четири године и поред великих изазова насталих КОВИД19 пандемијом 

Тим за промоцију школе стално себи и целом колективу школе и дома поставља високе 

циљеве. Такође, чињеница је која не може да се пренебрегне јесте да неуморан, 

интензиван и сталан рад доноси резултате, али ће моћи да настави у будућности да их 

доноси само ако се настави истим или јачим интензитетом. 

Тим је у току ове године проширен, основана је вибер група чланова тима која сада 

броји девет чланова како би се инфомације брзо и квалитетно размењивале и биле 

доступне на свим мрежама. Сам тим је врло леп пример високо професионалног 

приступа проблемима, али изузетно колегијалном и тимском духу. 

И поред свих активности до сада спроведених јасно је да рад Тима не може да буде 

једина реклама и позитивна информација школе. Позивамо све колегинице и колеге да 

наставе да интензивно раде на промоцији школе, да нам деле материјал који ћемо 

постављати на друштвене мреже, шири лепе вести о школи у непрестаној борби против 

предрасуда које су везане за све пољопривредне школе у Р. Србији. 

Желимо да дамо подстек свим чалновима колектива који имају идеје које могу да 

допринесу промоцији школе, да их поделе са нама и да их реализујемо у што већем 

броју. 

Извештај саставили: 

Александра Тошић и Иван Милош 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e9Nhrivb7kI
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7.13 Ученички парламент 

 Чланови Ученичког парламента школске 2021/2022. године су по два ученика из сваког 

одељења школе, и то:  

1/1 - Милош Степановић и Александра Стојићевић  

1/2 - Теодора Васић и Јована Динић  

1/3 - Теодора Ђукић и Јелисавета Живановић  

1/4 – Јована Динић 

1/5 - Велибор Балабановић и Лазар Мирковић  

2/1 - Јасмина Николић и Миљан Шулеић  

2/2 – Валентина Савић и Стефан Симић 

2/4 - Анастасија Гицић и Андријана Милановић  

2/5 - Марија Петровић и Даница Миловановић  

3/1 - Милош Милошевић и Предраг Спасовић  

3/2 - Милица Стојковић и Ђурђина Николић  

3/3 - Елена Јанићијевић и Тамара Константиновић  

3/4 - Санела Ајдини и Ксенија Радојчић  

3/5 - Александра Ђорђић и Елвана Емини  

4/1 - Александар Глишић и Виолета Хукић  

4/2 - Наталија Антић и Биљана Пановски  

4/3 - Тијана Весић и Александра Николић  

За чланове Школског одбора за школску 2021/22.годину изабране су Наталија Антић и Биљана 

Пановски 4/2.  

Чланови тимова: 

1. Тијана Весић 4/3, Стручни актив за развојно планирање и тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

2. Тамара Константиновић 3/3, Тим за самовредновање 

3. Биљана Пановски 4/2, Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

4. Наталија Антић 4/2, Тим за инклузивно образовање 

5. Александра Николић 4/3, Тим за професионални развој запослених 

6. Ђурђина Николић 3/2, Тим за  каријерно вођење и саветовање ученика 

Ученички парламент је током ове школске године одржао 2 састанка: 14.09.2021. и 29.04.2022. 

На првом састанку изабрани су председник и његов заменик, као и представници у Школском 

одбору и тимовима школе, ученицима је представљен Извештај о раду школе и Годишњи план 

рада школе. На другом састанку анализиран је успех ученика на крају трећег класификационог 

периода и са матурантима је разговарано у вези прославе матурске вечери, као и полагања 

матурских и завршних испита.  
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8.Ваннаставне активности 
 

8.1 Секције 

 

• Драмско рецитаторкса 

У Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, у септембру 

месецу 2021. године основана је драмско-рецитаторска секција за текућу школску годину. 

Координатор је била Даница Илић, професор српског језика и књижевности. Чланови секције 

били су следећи ученици: Тамара Константиновић 3/3, Малина Адамовић 3/3, Теодора 

Милановић 3/3, Наталија Антић 4/2, Миљана Пановски 4/2, Биљана Пановски 4/2, Марта 

Стефановић 4/2, Немања Павловић 4/2 и Алекса Цветковић 4/2. Секција се одржавала средом у 

термину од 12:25 до 13:10h. Теме састанака биле су следеће: 

Септембар: 

Формирање секције 

Избор и анализа садржаја за наступ поводом Дана школе 

Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана школе 

Октобар: 

Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана школе 

Новембар: 

Акценатске вежбе 

Обрада изабране песме 

Децембар : 

Паузе у рецитовању, понављање, рефрени 

Увежбавање садржаја за наступ поводом школске славе, Светог Саве 

Јануар:  

Увежбавање садржаја за наступ поводом школске славе, Светог Саве 

Фебруар : 

Слушање снимка радио-драме 

Март: 

Припреме за такмичење рецитатора 

Април: 

Припреме за такмичење рецитатора 

Мај: 

Гледање позоришног дела 

Јун 

Разматрање извештаја о раду секције. 

Као посебан успех рада секције издваја се учешће ученице Тамаре Константиновић 3/3 на 

Општинском такмичењу рецитатора у организацији Културно-просветне заједнице Града 

Пожаревца. Смотра је одржана у недељу, 27. марта 2022. године у Пожаревачкој гимназији. 

Ученица Тамара Константиновић 3/3 рецитовала је песму Жака Превера „Пољуби ме“. 

Освојила је друго место и пласирала се на Окружну смотру рецитатора, која је одржана 16. 

априла 2022. године у ОШ „Моша Пијаде“ у Жагубици. Ученица је била похваљена од стране 

жирија. Такође, чланови секције учествовали су и у припреми програма за Дан школе. Ученица 

Тамара Константиновић рецитовала је „Здравицу народу српском“ Љ.  Ршумовића. Такође, сви 
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чланови секције припремили су представу „Новогодишњи бал за Деда Мраза“, која је изведена 

у сали Дома ученика, у понедељак 27. децембра 2021. године приликом поделе новогодишњих 

пакетића деци радника школе. Нажалост, због актуелне епидемиолошке ситуације, приредба за 

прославу Светог Саве била је отказана. Чланови секције истакли су се и у припреми Дана 

отворених врата 14. маја 2022. године, као и у програму свечаног испраћаја матураната. Сви 

чланови секције били су похваљени за уложени труд и ангажовање у раду секције током 

школске 2021/2022. године.  

Координатор: Даница Илић, професор српског језика и књижевности 

• Литерарна секција 

Чланови литерарне секције учествовали су, у октобру 2021, на конкурсу, организованом у 

оквиру „Недеље борбе против беле куге“. Конкурс је расписао  Град Пожаревац . 

У априлу 2022. организован је литерани конкурс о безбедности деце у саобраћају. Ученици су 

могли сами изабрати форму и наслов  рада. Ученица четвртог разреда Анђела Арсић победила 

је (са) својом песмом коју је прочитала на Трибини о безбедности у саобраћају одржаној 21. 4. 

2022. У Политехничкој школи. 
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9.Извештај о раду стручних већа за области предмета 
 

9.1 Стручно веће пољопривредне и ветеринарске струке 

 

Стручно веће пољопривредне и ветеринарске струке чине: Маглена Миљковић, председник 

стручног већа, Драган Ристић, Весна Јовић, Драгана Момировић, Снежана Милосављевић, Весна 

Васић, Милица Митић, Александра Тошић, Слободан Живојиновић, Иван Милош, Виолета Стевић, 

Игор Гомиршек, Рајко Благојевић, Марина Смиљанић, Владимир Јовановић, Снежана Гроздановић. 

Стручно веће Пољопривредне и ветеринарске струке у току првгог полугодишта школске 

2021/22.године одржало је 6 састанака уз све мере безбедности  здравља на раду. Стручно веће 

се бавило следећим пословима: 

• Конституисање стручног већа. 

• Избор председника Струћног већ 

• Усвајање Годишњег плана и програма рада Стручног већа за школску 2021/22.годину 

• Израда распореда часова професионалне праксе, обуке у вожњи трактора, наставе у 

блоку и усвајање истог за школску 2021/22. годину. 

• Планирање и припрема наставе према захтевима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

•  Планирање стручних посета и набавке наставних средстава 

Распоред часова обуке у вижњи трактора за одељења II/1 и I/4 

• Иницијални тестови ученика 

• Стручно усавршавање наставника 

•  Усклађивање послова на школској економији са потребама практичне наставе 

• План набавке потребних средстава за рад 

• Анализа успеха ученика из стручних предмета на крају првог класификационог периода 

школске 2021/22.године и предлог мера за његово побољшање 

• Извештај са стручног усавршавања наставника 

• Предлог плана уписа за школску 2022/23. 

• Извештај са Скупштине Удружења школа подручја рада пољопривреда, производња и 

прерада хране 

Kолеге Иван Милош и Снежана Гроздановић са ученицима IV/2, III/2 и IV/3  учествовали су 

ЕРАСМУС + ПРОЈЕКТУ УНАПРЕПРЕЂЕЊЕ АГРОТУРИЗМА УПОТРЕБОМ КОЊА бр пројекта 

2020-1-RS01-KA102-065050 

„Грм Центар агротуризма и биотехнике“, Ново Место, Република Словенија. Мобилност је трајала од 

08.11. до 21.11.2021. 

Весна Јовић са ученицима IV/1 учествовала је у пројекту,,Шта нам тешко“ за 2021. 

Маглена Миљковић учествовала је на регионалном такмичењу за централну Србију „Пословни 

изазов“ са тимом које су чинили ученици завршних разреда. Такмичење је одржано  25.и 26.11.2021 

   Стручно веће Пољопривредне и втеринарске струке у току другог полугодишта школске 

2021/22.године одржало је 4 састанака уз све мере безбедности  здравља на раду. Стручно веће 

се бавило следећим пословима: 

-  Договор и организовањe школских такмичења за образовне профиле; пољопривредни и 

ветеринарски техничар 
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- Анализа успеха ученика из стручних предмета на крају првог полугодишта, тpeћег 

класификационог периода и на крају школске године 

- Израда распореда, усвајање и реализација професионалне праксе за образовне профиле: 

пољопривредни техничар, ветеринарски техничар и цвећар-вртлар 

- Предлог изборних предмета за школску 2022/23.годину 

- Планирање, припрема и реализација матурских испита за пољопривредног и ветеринарског 

техничара и образовни пеофил цвећар-вртлар 

- Подела премера по наставницима за школску 2022/3.годину и предло Наставничком већу. 
 
 

9.2Стручно веће прехрамбене струке 

 

Стручно веће прехрамбене струке чине: Биљана Ђорђевић, председник стручног већа, Нада 

Јелић, Мирославка Хркаловић, Наташа Радивојевић, Добрица Поповић, Јасмина Андрић, Лазар 

Милетић, Слађана Стојилковић, Нада Јовановић, Тања Илић. 

 Стручно веће Прехрамбене струке у току првог полугодишта школске 2021/22.године одржало 

је 4 састанака уз све мере безбедности здравља на раду. 

Стручно веће се бавило следећим пословима: 

• Конституисање стручног већа 

• Избор председника Струћног већа 

• Усвајање Годишњег плана и програма рада Стручног већа за школску 

2021/22.годину 

• Планирање и припрема наставе према захтевима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја 

• Планирање стручних посета и набавке наставних средстава 

• Иницијални тестови ученика 

• План наставе у блоку са потребама рада школске радионице 

• Стручно усавршавање наставника 

• План набавке потребних средстава за рад 

• Анализа успеха ученика из стручних предмета на крају првог класификационог 

периода школске 2021/22.године и предлог мера за његово побољшање 

• Извештај са стручног усавршавања наставника 

• Предлог плана уписа за школску 2022/23. 

•  Извештај са Скупштине Удружења школа подручја рада пољопривреда, 

производња и прерада хране 
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-Наставници са ученицима образовнох профила прехрамбене струке у овом 

полугодишту нису учествовали на ни једној манифестацији и такмичењу, јер нису 

организована због ковида. 

Стручно веће прехрамбене струке је одржало је 6  састанака у другом полугодишту школске 

2021 /2022 године . 

Теме на састанцима су : 

1.Анализа успеха ученика на крају I полугодишта ; 

1.Организација школског такмичења за образовни профил прехрамбени техничар , месар , 

пекар и оператер у прехрамбеној индустрији – припрема тестова и преглед тестова и практичан 

рад за пекаре и прехрамбене техничаре. 

2.Организација XX Републичког такмичења – припрема потребне документације , припрема 

радних задатака за све профиле прехрамбене струке , припрема радних места .                              

3.Анализа резултата са Републичког такмичења и успеха ученика на крају IIIкласификационог 

периода. 

4.Припрема за дан „ Отворена врата „ –  организовање рада у школској пекари , школској 

радионици и лабораторији.                                                                                                            

5.Припрема и спровођење матурског и завршног испита за завршна одељења прехрамбене 

струке – избор комисија , листа радних задатака и реализација припремне наставе. 

6. Анализа резултата теријске провере знања ученика образовног профила прехрамбени 

техничар .Избор  изборних технологија за IV разред прехрамбене струке , избор изборног 

предмета за одељње II5, III5   и  IV3. Подела предмета . 

 

 

9.3 Стручно веће за области предмета језик и комуникација 

 

Стручно веће за области предмета језик и комуникација чине:  

Марина Перић, председник већа, Слађанка Перић, Мирослава Гаић, Даница Илић, Јелена 

Јеремић, Драгана Миловановић. 

У првом полугодишту школске 2021/22. одржано је 2 састанка. Извод из дневног реда: 

1. Усвајање плана и програма већа 

2. Утврђивање распореда писмених провера 

3. Утврђицање иницијалних тестова 

4..Утврђивање обавезне ученичке литературе 

5.Критеријуми и облици вредновања рада ученика 

6. Планови рада 

7. Припрема програма за Дан школе 
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8. Извештај о раду стручног већа у протеклој школској години 

9. Секције и стручно усавршавање 

10. Анализа успеха ученика после првог класификационог периода 

11. Извештаји са стручног усавршавања ( Јелена Јеремић и Марина Перић) 

 

У другом полугодишту школске 2021/22. одржаноа је три састанка. Извод из дневног рада: 

1. Усвајање тема за писмени матурски испит из српског језика и књижевности за школску 

2021/22. 

2.  Анализа успеха после трећег класификационог периода  

3. Извештај са такмичења рецитатора 

4. Анализа успеха после другог полугодишта 

5.Резултати после писменог матурског испита из српског језика и књижевности 

6. Подела часова. 

 

 

 

9.4 Стручно веће за области предмета математика и природне науке 

 

Стручно веће за области предмета математика и природне науке чине: Сања Живковић, 

председник већа, Љубомир Миленковић, Зорица Вујасиновић, Мирјана Андрејић, Светлана 

Гојак, Иван Караџић, Драган Јосимовић, Драган Обрадовић. 

   Стручно веће природних наука у току школске 2021/22.године одржало је 5 састанака уз све 

мере безбедности  здравља на раду. Стручно веће се бавило следећим пословима: 

 

-набавком прибора и хемикалија за школску лабораторију 

-реализацијом допунске наставе, стручним усавршавањем наставника 

- анализом успеха ученика из опште образовних предмета на крају првог, другог и трећег 

класификационог периода и на крају школске године 

- предлозима изборних предмета за школску 2022/23.годину 

- поделом предмета по наставницима за школску 2022/23.годину  
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9.5 Стручно веће професора физичког васпитања 

 

Стручно веће професора физичког васпитања чине: Драган Опачић, председник стручног већа 

до одласка у пензију, Велибор Јанковић, Марија Стојановић, Александар Вјештица, Јелена 

Будимир. 

  Стручно веће професора физичког васпитања одржало је у току  школске 2021/2022. 

године четири састанка  ( два  у првом и два у другом полугодишту). 

 

  На првом састанку су након конституисања чланови већа анализирали  опремљеност 

наставним средствима,опремом и реквизитима и једногласно  је усвојен предлог набавка нових 

недостајућих средстава; донет је план рада Већа за наступајућу школску годину; анализиран 

план стручног усавршавања чланова већа и предложен план учешћа на спортским 

такмичењима у организацији Савеза за школски спорт. 

  На свим осталим већима анализиран је успех ученика из предмета по класификационим 

периодима; анализирана организација школских спортских такмичења; као и извештаји о 

реализованим програмима стручног усавршавања на којима су учествовали чланови Већа. 

Чланови Већа утврдили су и прелог за избор спортисте генерације из редова завршних 

разреда који је једногласно усвојен на Наставничком већу 
 

9.6 Стручно веће за области предмета филозофија и друштвене науке 

 

Стручно веће за области предмета филозофија и друштвене науке чини: Душица Пантовић, 

председник стручног већа, Татјана Докмановић, Роберт Стојиловић, Тамара Шкорић. 

• Одржано је 9 седница: 23.09.2021., 29.10.2021., 30.12.2021., 24.02.2022., 18.04.2022., 

06.06.2022., 30.06.2022., 15.07.2022. и 22.08.2022. 

• Најзначајније одлуке:  

1) анализа рада ученика на крају првог класификационог периода, првог полугодишта, 

трећег класификационог периода и на крају школске године; 

2) конституисање Стручног већа и усвајање плана рада већа за школску 2021/22.; 

3) договор око учешћа у прослави Дана школе; 

4) извештај са Педагошког колегијума; 

5) договор око прославе Дана Светог Саве; 

6) стручно усавршавање чланова већа; 

7) подела часова за наредну школску годину; 

8) план рада већа за наредну школску годину.  
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10. Извештај о раду стручних сарадника 
 

10.1 Извештај о раду педагога 

1.Планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

- Учешће у изради годишњег и оперативних планова рада педагога; 

- Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе за школску 2020/21.годину; Учешће у изради 

Извештаја о раду школе у првом полугодишту школске 2021/22.године;  

- Учешће у изради Извештаја о стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника 

за школску 2020/21.годину и Плана стручног усавршавања за школску 2021/22.годину 

- Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2021/22.годину  

- Помоћ наставницима при изради и оперативних планова на месечном  нивоу, пријем оперативних 

планова 

- Помоћ у планирању наставе и изради припрема за час наставницима који су на стручној пракси, 

као и наставницима приправницима, а припремали се за полагање испита за проверу 

оспособљености за полагање испита за лиценцу 

-Израда табеле за прикупљање података о социо-економским условима ученика - за потребе израде 

Годишњег плана рада школе, 

-Педагог је саставио план и координисао рад Ученичког парламента; 

- Израда табела за приказ успеха, изостанака, броја недовољних оцена по предметима, сумарних 

извештаја на крају првог класификационог периода, првог полугодишта, трећег класификационог 

периода, другог полугодишта; 

2.Праћење и вредновање  образовно-васпитног рада 

-Анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба ученика, родитеља, локалне 

самоуправе и пратио реализацију појединих наставних предмета путем увида у дневнике рада 

-Члан тима за додатну подршку и учествовао је у изради педагошког профила ученика као и ИОП 1, 

2. 

-Успех ученика, као и њихово владање, праћени су током првог и другог полугодишта, након чега 

су предлагане одговарајуће мере 

- За потребе Републичког статистичког завода у Смедереву, педагог је попуњавао  табеле  за прошлу 

школску годину 2020/21. и нову 2021/22.годину, затим извештај о припремљености школе за нову 

школску 2021/22.годину и броју уписаних ученика за потребе Градске управе Града Пожаревца - 

одељење за друштвене делатности као и Школске управе Пожаревац, табелу о укупном броју 

уписаних ученика у трогодишње и четворогодишње профиле школе 

-Радио је на изради извештаја о успеху и владању ученика на крају првог класификационог  

периода, на крају првог полугодишта, на крају трећег класификационог периода и на крају другог 

полугодишта за све образовне профиле, сумирање статистичких показатеља на нивоу школе и 

предлог мера за њихово побољшање и презентовао их на седницама Наставничког већа. 

-Посетио 11 часа (теоријска, практична настава, часови вежби) у другом полугодишту. 

3.  Рад са наставницима 
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-Рад на педагошко-инструктивном раду са свим наставницима, посебно одељењским старешинама  

- Сарадња са руководиоцима стручних већа - план рада стручног већа, извештавање о раду.. 

- Помоћ наставницима у вези оцењивања у складу са Правилником о оцењивања 

- Сарадња са одељењским старешинама и наставницима у раду са ученицима  која имају тешкоћа у 

школском учењу и /или испољавају тешкоће у понашању, решавању сукоба на релацији-ученик-

професор 

-Упознавање одељењских старешина и чланова одељењских већа са педагошким карактеристикама 

ученика, са садржајима, методама и облицима рада са ученицима 

-Сарадња са наставницима, одељењским старешинама везана за рад са ученицима са сметњама у 

развоју (прикупљање података, израда педагошког профила, израда ИОП-а.) 

4.Рад са децом, односно ученицима 

-Пријем и распоређивање нових ученика, помоћ при адаптацији на нову школу 

-Учешће у организацији пријема првака у школу 

 -Идентификовање ученика са проблемима у школском раду и учењу и предлагање мера за 

превазилажење истих ; 

- Вођени су саветодавни разговори са ученицима који  имају одређене проблеме као што су: слабе 

оцене, лоше владање, ометање часова непримерено понашање у школи, породични проблеми; 

заједно са наставницима и родитељима педагог се укључивао при предузимању одређених 

васпитних мера.  

5.Рад  са родитељима, односно старатељима  

- Пружање помоћи родитељима /старатељима у васпитном раду са децом, најчешће у вези успешног 

учења, али исто тако и саветодавног рада чија деца имају одређених проблема где је заједнички 

покушавано да се пронађу најприхватљивија решења. 

- Пружана је подршка родитељима и старатељима ученика са тешкоћама у учењу, проблемима у 

понашању и професионалној орјентацији. 

- Рад на прикупљању података од родитеља значајних за упознавање и праћење развоја ученика;  

-Присуствовање седницама  Савета родитеља, подношење извештаја, давање информација о 

значајним питањима у раду школе. Упознавање родитеља са важећим законима, 

конвенцијама,протоколима  

 

6.Рад са директором и стручним сарадницима 

- Сарадња са директором одвијала се континуирано у смислу утврђивања дневног реда  и термина 

одржавања седница Наставничког већа, одељењских већа, Педагошког колегијума, Савета 

родитеља, пријема новопридошлих ученика, писање дописа и извештаја, обавештења, договор око 

изрицања васпитно-дисциплинских мера, одређивања одељењских старешина за наредну школску 

годину 

- Педагог је остваривао сарадњу и са стручним сарадником психологом у дому ученика у вези 

психолошког третмана појединих ученика, утврђивање дневног реда и заказивање састанака тима за 

инклузивно образовање, превенцију осипања из школе, консултовање око превенције насиља и 

других питања.  
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-Сарадња са стручним сарадником-библиотекаром одвијала се највише по питању набавке књига за 

награде ученицима и набавке стручне литературе 

- 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

- Извештавање Наставничког већа о резултатима обављених анализа и извештаја о успеху ученика, 

владању, изостајању са наставе, годишњим планом рада школе, извештајима о раду у прошлој 

школској години и првом полугодишту ове школске године. 

- Учествовање у раду одељењских већа 

-Учествовање у раду стручних актива и тимова  

8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

- Остваривање  сарадње са бројним установама, организацијама, удружењима, локалном 

самоуправом и појединцима - Школском управом Пожаревац, Заводом за вредновање квалитета 

рада школа, С.О.Пожаревац – одељењем за друштвене делатности; Здравственим организацијама: 

Школским диспанзером, Саветовалиште за младе (упућивање ученика на стручњаке у 

саветовалишту..); Заводом за јавнo здравље Пожаревац;  Центрима за социјални рад; Градском 

болницом и Хитном помоћи; „Urban Stream'', ПУ Пожаревац; Националном службом за 

запошљавање; Центром за културу; Градском библиотеком; средњим и основним школама у граду и 

околини; Факултетима и Високим струковним школама и другим установама и организацијама. 

9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

- Вођење документације о сопственом раду; документације о индивидуалном и групном раду са 

ученицима; документације о разговорима са родитељима; документације о успеху ученика;  

припрема извештаја, анализа, састанака; предлагање стручне литературе, периодике и семинара за 

наставнички колектив; стручно усавршавање обављано је  кроз  праћење педагошке литературе и 

периодике       

 

10.2 Извештај о раду библиотекара 

 

            Школска  2021/2022. почела  је  на  уобичајен  начин-уписом  ученика  прве  године  у  

школску  библиотеку, упознавањем  са  библиотечком  грађом  и  начинима  њеног  

коришћења,као  и  са  расположивим  капацитетима  библиотеке. 

        Ученицима  је  предочено, да  им је  на  располагању  простор испред  библиотеке,намењен  

вршњачкој  медијацији,као  и  простор  којим  библиотека  располаже.Потом  су  упућени  у  

начин  коришћења  и  распоред књига  у  библиотеци. 

       Школска  библиотека  тренутно  располаже  са  више  од  14000  наслова,  од  чега  највећи  

број наслова  сачињава  школска  лектира коју  ученици  у  највећој  мери  и  користе. Води  се  

и  статистика  на  дневном  и  месечном  нивоу,која  се  односи  на  број  узетих  књига. 

       Од  септембра  до  децембра  је  тај  број  износио  укупно  130  наслова,  с  тенденцијом  ка  

повећавању/смањивању  броја  наслова  у  различитим  класификационим  периодима. 
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     Библиотекари  се  континуирано  усавршавају  путем  семинара  које  посећују  током  

школске  године. Библиотекар  Звездана  Митровић  похађала  је  63.Републички  зимски  

семинар,који  се  одржаво  од 21 .до 23.фебруара  2022.год  на  Филолошком  факултету  у  

Београду ,наравно,ове  године  онлајн.Били  су  доступни  садржаји  које  смо пратили  путем  

понуђене  платформе,бирајући  садржаје  за  које  смо  заинтересовани.   

Школа,такође,континуирано  набавља  књижну  грађу,посећује  сваке  године  Сајам  књига  

у  Београду,својим  радницима  обезбеђује  бесплатан  превоз  до  Сајма,а  редовно их  учлањује  

и  у  градску  библиотеку“Илија М.Петровић“у Пожаревцу.Чланарина  је,за  раднике  

школе,такође  бесплатна.Средства  обезбеђује  школа.Ове  године,услед  погоршања  постојеће  

епидемиолошке  ситуације,није  било посете  Сајму. 

      Током  целе  године  се  набављају  нови  наслови  за  награђивање  одличних  

ученика,ученика  који  су  постигли  изузетне  резултате  у  појединим  областима... 

     Ученицима  се  пружа  помоћ  у  изради  семинарских  радова,тумачењу  књ.дела,као и  у  

савладавању  основа  читања  и  писања онима којима  је  помоћ  неопходна,како  би  без  

проблема  пратили  редовну  наставу. 

    Сваке  године  се,у  сарадњи  са  професорима  српског  језика  и  књижевности,музичке  

културе...  организује  програм  поводом  школске  славе  Светог  Саве,али  је  свечана  

академија  ове  године,због  наведених  разлога  била  одржана  у  кругу  колектива  школе. 

     Ученици  се  интересују  за  књ.дела из  различитих  области,а  школа  се  труди,у  складу  са  

својим  могућностима,да  изађе  у  сусрет  њиховим  интересовањима .Планира  се  појачан  рад  

на  популаризацији  коришћења  библиотечког фонда  и  већој  слободи  ученика  у  погледу  

приступа  истом. 

  Током фебруара и марта ове године планиране су и остварене следеће 

активности: 

-остваривање сарадње са ученицима и професорима школе, у виду пружања помоћи у изради 

семинарских радова, књижевних темата, као и са ванредним ученицима, којима се помаже 

давањем подстицаја за спремање одређеног испита. Библиотекар саветује ученике на који 

начин да прилагоде градиво одређених премдета својим могућностима и обавезама... 

Април је био посвећен разговорима са редовним и ванредним ученицима у вези омиљених 

наслова из области белетристике, у циљу набавке истих у наредној школској години. Пружана 

је помоћ у тумачењу књижевног дела, указивањем на важност ишчитавања 

предговора/поговора/критика са сврхом његовог лакшег разумевања. 

Мај и јун су били месеци за планирање навке књига за награђивање одличних ученика, као и 

оних који су постигли изузетне резултате у различитим областима (спорт, прехрамбена струка, 

ваннанставне активности, такмичења на општинском, регионалном нивоу...). Организована је и 

набавка и додела похвалница и пригодних поклона награђеним ученицима. 

Додељене су награде у виду златника (ученику генерације), лап топа (најбољем ученику у 

трогодишњем образовању), ваучера за спортску опрему (спортисти генерације). 
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За наредну школску годину планира се још живља активност у области популаризације 

школске библиотеке и приближавања читања и књиге младој популацији, уколико то 

околности дозволе. 

                                                                                           Звездана  Митровић, библиотекар 

 

11.Извештај о реализацији посебних планова и програма образовно – 

васпитног рада 

 

11.1Програм обезбеђивања образовно-васпитног рада у школи 

 

У школи се свакодневним радом и активностима доприноси што бољем и ефикаснијем 

остваривању образовно-васпитног процеса. То подразумева сталним преиспитивање и употребу 

позитивних искустава из праксе, као и увођење иновацитивних метода рада.  

Стручно усавршавање запослених, присуство стручним семинарима, рад на самовредновању 

школе, анализа успеха ученика, дисциплине, изостајања на крају сваког класификационог периода и 

предлагање мера за њихово побољшање неке су од активности спроведених у току  школске 2021/22. 

године.   

 

11.2Слободне активности ученика (културна, јавна, хуманитарна 

делатност) 

 

Због тренутне епидемиолошке ситуације, у првом и другом полугодишту школске 2021/2022. 

године, ученици наше школе нису били у прилици да обележе све значајне датуме у животу школе, 

као претходних година, у припремању и учешћу у културно-уметничком програму. 

У октобру пунолетни ученици наше школе учествовали су у акцији добровољног давања крви. 

У децембру ученици и сви запослени учествовали су у хуманитарној акцији у организацији 

Црвеног крста за децу чији су родитељи корисници Народне кухиње у Костолцу и Пожаревцу. 

У априлу организован је ликовни и литерарни конкурс о безбедности младих у саобраћају. 

Предавање на ову тему одржао је Милан Митић, који је доживео саобраћајну незгоду. На самом 

предавању уручене су награде победницима конкурса из свих средњих школа у граду. 
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11.3Програм здравственог васпитања 

 

У току школске 2021/2022. године, због епидемиолошке ситуације, предавања која су 

претходних школских година реализована од стране стручњака из Саветовалишта за младе, МУП-а и 

других невладиних организација нису могла бити одржана.  

Заштита и унапређење здравља ученика одвијала се кроз програмске садржаје појединих предмета: 

физичко  васпитање, биологија, екологија.. 

У току првог полугодишта одржани су редовни систематски прегледи ученика првог и трећег 

разреда. 

 

 

11.4Програм професионалне орјентације 

 

Програм професионалне орјентације реализује тим за каријерно вођење и саветовање и спроведене 

активности наведене су у Извештају о раду овог тима. 

 

11.5Програм малолетничке делинквенције 

 

У оквиру садржаја планираних програмом превенције малолетничке делинквенције током 

првог полугодишта ове  школске године праћено је понашање ученика, најпре од стране одељењских 

старешина и педагошко-психолошке службе. Са ученицима код којих је уочено неприхватљиво 

понашање, изражена агресивност и непоштовање социјалних норми обављани су саветодавни 

разговори, затим саветодавни разговори с њиховим родитељима, како би се понашање кориговало,од 

стране педагога у школи и психолога у дому ученика. Такође, у оквиру одељењске заједнице, 

одељењске старешине спроводиле су превентивне активности у оквиру предавања и разговора на 

тему употребе алкохола, дувана, ефикасног коришћења слободног времена, здравих стилова живота. 

11.6 Еколошки програм 

 

У нашој школи 3.11.2021.године обележен је Светски дан чистог ваздуха.Овим поводом 

средњошколци су на делу економије изнад спортских терена,  посадили зимзелене саднице које је 

донирало Јавно предузеће '' Србијашуме'', а 500 садница добијено је од Друштва за заштиту птица. 

''Србијашуме'' велики значај придаје заштити животне средине, а ову акцију подржао је и  Град 

Пожаревац.  

У оквиру пројекта ''Шта  нам тешко'' 25.11.2021. године ученици одељења 4/1 са 

професорком Весном Јовић су обележили четинаре и лишћаре који красе школски парк и који су 

веома ретки у овим крајевима. Они су  освојили треће место на обележавању Међународног дана 

волонтера својим пројектом Обележимо школски парк. 
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У оквиру пројекта СББ фондације „Да шуме буде више. Да се лепше дише!“, 29.11.2021. 

године у нашој школи је засађено 500 садница храста лужњака, јасена и беле тополе. 

На часовима биологије и екологије и заштите животне средине обележени су Дан воде 

22.03.2022. и Дан планете Земље 22.04.2022. 

У току ове школске године настављена је досадашња пракса неговања и одржавања школских 

просторија и дворишта радом ученика. 

 

11.7 Програм заштите ученика од  дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Цео образовно-васпитни процес који се реализује у нашој школи усмерен на превенцију насиља и 

безбедност ученика, на чему су током целог полугодишта  предано радили сви запослени, а посебно тим 

за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ученика. Рађен је саветодавни рад 

стручних сарадника са оним ученицима код којих је примећен ризик од појаве неког облика 

непримереног понашања. На часовима одељењске заједнице, одељењске старешине су одређене часове 

посветили теми безбедности ученика у школи. У циљу безбедности ученика, ангажован је и радник 

обезбеђења у школи.  
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12.Стручно усавршавање запослених 
 

У складу са законском обавезом о сталном стручном усавршавању запослених у 

образовању, професори општеообразовних и стручних предмета су током ове школске  године 

присуствовали семинарима стручног усавршавања.  

Назив установе Пољопривредна школа са домом ученика '' Соња Маринковић''  

место и адреса Пожаревац, Илије Бирчанина 70. 

контакт телефон 012-223 388; 541-156 

Имејл poljsk@mts.rs 

име и презиме директора Слободан Стојићевић 

година за коју се извештај пише 2021/2022.год. 

Делови извештаја Могући елементи за опис 

Да ли је остварено све што је 

планирано? 

- Остварено из плана 

- Остварено преко плана 

- Није остварено 

- Разлози  

 

Финансијска анализа 

(начини и трошкови) 
*Трошкови путовања, дневнице и остали трошкови путовања....           

* Услуге усавршавања и образовања запослених – котизације   

и остали издаци за стручно образовање      

СВЕГА:760200,00 

 

• Укупно из општинских средстава : 206599,50 

• Укупно из републичких средстава: 95688,90 

• Укупно из сопствених средстава : 45911,60 

 

 

mailto:poljsk@mts.rs
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА ВАН УСТАНОВЕ (ЕКСТЕРНО)  

СЕМИНАРИ:  

Назив семинара /обуке Место Датум Учесници Компетенције и 

број бодова 

1.Семинар ''Управљање 

тимовима'' 

 
01.10.2021. 1.Весна Васић 

2.Александра Тошић 

3.Велибор Јанковић 

4.Тамара Шкорић УКУПНО: 4 

НАСТАВНИКА  

 

  

К4;П3 

 

40 бода  

2.Семинар '' Подршка 

ученицима са проблемима у 

школи и у дому ученика и 

њиховим родитељима'' 

 01.10.2021. 

Фебруар 2022. 

 1. Марина Смиљанић 

2.Драгана Момировић 

3.Милица Митић 

4.Маглена Миљковић 

5.Зорица Вујасиновић 

6.Даница Илић 

7.Јелена Јеремић 

8.Велибор Јанковић 

9.Марина Перић 

10.Нада Јелић 

11.Биљана Ђорђевић 

12.Сања Живковић 

13.Мирјана Андрејић 

14.Лазар Милетић 

15.Виолета Стевић 

16.Наташа Радивојевић 

 

УКУПНО: 16 НАСТАВНИКА  

 

 

К3, П2 

36 бода 

3.Семинар,,Интернет 

учионица“ 

 

 01.10.2021. 

Фебруар 2022. 

1.Снежана Милосављевић 

2.Иван Милош 

3.Весна Јовић 

4.Снежана Гроздановић 

5.Драган Ристић 

6.Тамара Шкорић 

7.Јасмина Андрић 

8.Велибор Јанковић 

УКУПНО: 8 НАСТАВНИКА  

 

К4;П1 

32 сата 

4.Априлски дани о настави 

хемије 

 20-21.април 2020. 1.Мирјана Андрејић 8 сати;2 бода 

5.Читањем и писањем до 

критичког мишљења 

 Септембар, 

2021. 

1.Светлана Гојак  К2,К3; 

6.Настава оријентисана ка 

исходима учења 

 

 Новембар, 

2021. 

1.Светлана Гојак 

2.Душица Пантовић 

3.Марина Перић 

К1,К2;П1 

24 сата 
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7.Дигитална учионица-

дигитално компетентан 

наставник-увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

 

 Мај ,2021. 1.Зорица Вујасиновић К1,К2 

19,5 сати 

8. Онлајн обука „Апликација-

самовредновање рада 

установе“ 

 

 06.09.2021. 1.Драгана Миловановић 3 бода 

9. Етика и интегритет  18.06.2022. 1. Драгана Миловановић 3 бода 

УКУПНО ПОХАЂАНИХ 

СЕМИНАРА   : 9 

  Број наставникаи васпитача : 

28 наставника и 0 васпитача 

 

 

 

Стручни скуп : 

 

У оквиру пројекта ТЕМПУС одржана  је 1 обука „Агротуризам уз употребу коња“ –

предавања за наставнике стручних предмета пољопривредне  струке. 

Урађен је пројекат „ Унапређење капацитета школа за спровођење компетенција из 

модела компетенција за  демократску културу  Савета Европе  у оквиру заједничког 

пројекта ЕУ/СЕ у Србији квалитетно“: наставници Сања Живковић, Нада 

Јелић,Слађанка Перић и Милена Јовановић. 

 

Име и презиме  

 

Број бодова 

Велибор Јанковић 108 

Тамара Шкорић 72 

Марина Перић 60 

Зорица Вујасиновић 55,5 

Александра Тошић 40 

Весна Васић 40 

Мирјана Андрејић 38 

Марина Смиљанић 36 

Образовне неуронауке у 

школи – пут од науке до 

праксе 

  
 

Даница Илић 

1 бод 
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Драгана Момировић 36 

Милица Митић 36 

Маглена Миљковић 36 

Даница Илић 36 

Јелена Јеремић 36 

Нада Јелић 36 

Биљана Ђорђевић  36 

Сања Живковић 36 

Лазар Милетић 36 

Виолета Стевић 36 

Наташа Радивојевић 36 

Снежана Милосављевић 32 

Иван Милош 32 

Снежана Гроздановић 32 

Драган Ристић 32 

Јасмина Андрић 32 

Светлана Гојак 24 

Душица Пантовић 24 

Драгана Миловановић   6 

 

Закључак: 

 

Планирање стручног усавршавања ван установе углавном је било реалистично. Неким од облика екстерног 

стручног усавршавања, од 51 наставника било је обухваћено 28 ( око 54 %) ,док остали наставници немају 

ни један облик стручног усавршавања. 

 

 

 

*Највише бодова остварили су наставник физичког васпитања Велибор Јанковић-108; Тамара Шкорић-72;  

Марина Перић по 60 , док су остали наставници  остварили 40 и мање бодова.Професори који нису на  

наведеном списку у табели горе,немају бодове обухваћене екстерним усавршавањем или нису доставили 

извештај у наведеном року. 

Укупно у оквиру екстерног усавршавања освварено је 1043,5 бодова. 
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ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  ( у установи) 

 

Правилником о сталном стручном усавршавањуу оквиру пуног радног времена 

наставник, васпитач и стручни сарадник има 64 сата годишње различитих облика 

стручног усавршавања, од чега је 20 сата право на плаћено одсуство из установе ради 

похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у 

оквиру својих развојних активности. 

Инклузија у пракси  19.12.2021. 1.Драгана 

Миловановић 

8 бодова 

Програм обуке наставника  

за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

учења 

 04.01.2022. 1.Драгана 

Миловановић 

8 бодова 

Вредновање и праћење  

ангажовања и постигнућа 

ученика као компонента 

демократских односа у 

учионици   

 18.01.2022. 1.Драгана 

Миловановић 

8 сати 

Улога установа образовања 

и васпитања у борби 

против трговине људима 

 Кампстер 

платформа  

Чувам те 

06.02.2022. 1.Марина Перић 16 сати 

Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима 

занемаривања  и 

дискриминације,злостављања 

и насиља 

Кампстер 

платформа  

Чувам те 

06.02.2022. 

07.02.2022. 

1.Марина Перић 

2.Александра 

Тошић 

3.Сања 

Живковић 

4.Весна Васић 

16 сати 

Обука за запослене- 

Безбедно коришћење 

дигиталне технологије – 

превенција дигиталног  

насиља 

Кампстер 

платформа  

Чувам те 

01.06.2022. 

26.05.2022. 

03.06.2022. 

1.Марина Перић 

2.Александра 

Тошић 

Сања Живковић 

3.Весна Васић 

16 сати 

Промоција међународног 

такмичења „Мост 

математике“ 

 Новембар 2021. 1.Зорица 

Вујасиновић 

1 бод 

„Улога установа образовања 

и васпитања у борби  против 

трговине људима“ 

Кампстер 

платформа  

Чувам те 

06.02 .2022. 

07.02.2022. 

1.Александра 

Тошић 

2.Сања 

Живковић 

16 сати 
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3.Весна Васић 

Трикови за ефикаснији рад 

на Google Drive-u 

Кампстер 

платформа   

16.04.2022. 1.Александра 

Тошић 

2 бода 

Квалитетно образовање за 

све-друго заједничко учење 

са школама 

Сокобања 16-18.05.2022. 1.Сања 

Живковић 

8 бодова 

Учешће у пројектима на 

националном нивоу 

Португалија  Иван Милош 15 бодова 

Акредитација стручног 

програма при ЗОУВу 

„Израда реализације Ерасмус 

пројекта“ 

ЗОУВ ,ТЕМПУС 

фондација 

 Иван Милош 15 бодова 

„Шта нам тешко“ Фондација 

министарства 

образовања  

 Иван Милош 15 бодова 

Поред наведених ,наставници су остварили бодове ,свако у својој области током стручних 

посета,менторског рада током завршних и матурских испита,учешће и организација 

школског и републичког такмичења,значајног учешћа у маркетингу школе и Отворених 

врата. 

Извештај о интерном стручном усавршавању предало је  10  наставника. 

На основу анализа Извешаја , 44 и више бодова у установи остварило јe 4 наставника., а 

највише : Иван Милош- 173; Александра Тошић-98;Весна Васић 82,Сања Живковић  -

70,Марина Перић -48,Биљана Ђорђевић 44  . 

1. Драгана Миловановић 40 

2. Маглена Миљковић 32 

3. Драгана Момировић 30 

4. Наташа Радивојевић 26 

5. Лазар Милетић 26 

6 .Мирослава Гаић 24 

7.Нада Јелић 5 

8.Зорица Вујасиновић 1 

 

На основу достављених извештаја наставника,  може се закључити да  је 6 (око 12%) 

наставника остварило обавезних 44 и више бодова стручног усавршавања у установи.  

*8 (око 16 %)  наставника има мање од 44 бода усавршавања у установи, док за остатак 

наставника немамо никакве податке, јер нису доставили свој Извештај о интерном стручном 

усавршавању.  
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Дакле око 72 % наставог особља не остварује законом прописану обавезу остваривања најмање 

44 бода стручног усавршавања у установи.  

 

Наведени подаци говоре , да би приликом сачињавања плана стручног усавршавања за наредну 

школску годину требало планирати најмање један програм стручног усавршавања које доноси 

министар или одобрени програм из Каталога програма стручног усавршавања из члана 4. став 1. 

тачка 2) и 4) изПравилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника,васпитача и стручних сарадника. Такође, да се оствари најмање 44 сата стручног 

усавршавања које преузима установа из члана 6. став 1 из Правилника о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника,васпитача и стручних сарадника. 

 

*Потребно  је оформити комисију која ће пратити стручно усавршавање наставника, васпитача и 

стручних сарадника и проверавати доказе о оствареним активностима.  

 

 

                                                  Координатор тима за професионално усавршавање запослених : 

                                                            Наташа Радивојевић,наставник стручних предмета 

 

13.Школски маркетинг 
 

Школа је и током ове школске године перманентно радила на сталном информисању ученика, 

родитеља и осталих заинтересованих за активности школе. Значајна пажња била је  посвећена програму 

маркетинга на интерном и екстерном нивоу. 

У складу са Годишњим планом рада школе, медијски су пропраћене многобројне активности. Детаљан 

списак активности дат је у извештају Тима за промоцију школе.  
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14. Сарадња са друштвеном средином 
 

14.1 Унапређивање сарадње са родитељима 

 

Сарадња школе и родитеља је део ширег подручја рада,означеног као сарадња школе са средином .У 

току првог полугодишта сарадња одвијала се, као и  обично, на различите начине: 

Непосредна индивидуална сарадња одвијала се кроз: 

-Редовне контакте одељењских старешина са родитељима у циљу информисаности о развоју 

ученика, правдању часова, појачан васпитни рад са ученицима који праве лакше или теже прекршаје; 

  -Индивидуалне саветодавне разговоре  са педагогом у случајевима када је то потребно (ученици са 

различитим тешкоћама..) 

-Сарадња са предметним наставницима у оквиру планираних термина, а у циљу повећања 

ученичких постигнућа; 

Специфичност сарадње са родитељима у току и ове школске године, у односу на претходне школске 

године огледа се у томе, што се осим непосредне комуникације са родитељима/старатељима, та 

комуникације у значајној мери одвијала путем телефона, и-мејла, видео позива.  

-Сарадња са руководством школе у случајевима када је то неопходно; 

Родитељски састанци су током првог и другог полугодишта одржавани су непосредним контактом 

са родитељима, уз поштовање прописаних епидемиолошких мера; седнице Савета родитеља и Школског 

одбора такође. 

 

 

 

14.2 Успостављање организоване сарадње са институцијама из локалне средине 

 

У току  првог полугодишта  ове школске године  школа  је, као и у претходном периоду, остваривао 

веома добру и корисну  сарадњу са локалном самоуправом, разним организацијама и 

удружењима.како у граду и региону, тако и шире.Сарадња је остваривана са: 

1.Просветним установама и организацијама: 

-Министарством  просвете, науке и технолошког развоја, посебно Школском управом Пожаревац која је 

школама достављала упутства, дописе Министарства просвете и пружала помоћ и подршку школама 

у извођењу наставе; Заводима ( Заводом  за унапређење образовања и васпитања, Заводом за 

уџбенике, Заводом за вредновање квалитета рада школе, Заводом за стручно образовање и образовање 

одраслих  и др.);  основним и средњим школама у граду и округу; факултетима ( посебно 

Пољопривредним у Земуну и Новом Саду ) и високим струковним школама..Инстутима за ратарство 

и повртарство у Новом Саду, ветеринарским станицама и Специјалистичким ветеринарским 

институтом, Пољопривредном стручном службом... 
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-Удружењем школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране и школама из других 

подручја рада. 

   2.Локалном  самоуправом: Градском управом, Градским  већем  за образовање, Одељењем за финансије 

и јавне набавке, одељење за друштвене делатности..,МУП-ом,Саобраћајнoм полицијом , ПУ 

Пожаревац.. 

3.Културним и спортским организацијама и установама: Центром за културу, Градском библиотеком, 

Галеријом, Историјским архивом, Спортским савезом и другим спортским организацијама. 

4.Здравственим установама:Градском болницом, Школским диспанзером , Заводом за јавно здравље 

Пожаревац, Саветовалиштем за младе (током првог полугодишта,на жалост,нису могла бити 

реализована предавања за ученике из области здравственог васпитања). 

5.Невладиним организацијама: Омладином ЈАЗАС-а; Удружењем грађана '' Шанса'','' Urban Stream''.-

ом., Црвеним крстом Пожаревац, Центрима за социјални рад, Националном службом за 

запошљавање... 

6.Јавним и приватним предузећима Града Пожаревца:- Топлификација; Водовод и канализација; 

Електроморава; ПТТ,  Дирекција за изградњу; Јавно комунално предузеће;  Туристичка 

организација '' Арива-Литас'',  ''Дунав осигурањем''; ПД ''Поморавље промет доо'' Живица,, 

Храстовача'' „Унион МЗ ” Пожаревац; Цвећарама у граду (,,Лотус”,,Дрнда“)  „Exlusive ”Пожаревац- 

,,РИО'' Костолац-  Приватним ветеринарским амбулантама (ПВА 'Др Миша'';  ВС'' Димитријевић'' 

СОВЈА, ВСИ Пожаревац - ФК Сопот Пожаревац;- Mercator-S d.o.o.  Нови Сад- ''DELHAIZE SERBIA 

DOO'' Нови Сад 

6.Локалним медијима –радио и тв станицама, листовима .. 

као и другим установама и организацијама у граду и околини: 

• Саборна црква Пожаревац 

• Војна команда града Пожаревца 

• Казнено-поправни завод  Забела 

• Управа за јавна плаћања 

• Републички фонд за здравствено осигурање и др. 

15.Мере за унапређење рада школе 

 
• Индивидуализовати наставу за сваког ученика који има тешкоће у напредовању;  

• На почетку године радити иницијална тестирања ученика  

• Водити рачуна о оптерећености ученика када су писмене провере у питању, поштујући распоред 

писмених и писаних провера знања, 

• На стручним већима разматрати уједначеност критеријума оцењивања на нивоу свих разреда; 

• У редовној настави користити методе активног учења;  

• Интезивирати тимски рад и сарадњу; 

•  Наставити са опремањем и уређивањем учионица и кабинета;  
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•  Сачињавати планове подршке ученицима који имају различите потешкоће (у учењу, понашању, 

адаптацији на школу и тд). 

•  Подстицати већу укљученост Ученичког парламента у живот и рад школе;  

• Систематски пратити дисциплину, уз редовно информисање родитеља 

• Придржавати се Протокола поступања у установи у одговору на дискриминацију, насиље злостављање 

и занемаривање  

• Спроводити при изрицању васпитних и васпитно-дисциплинских мера Правилник о друштвено-

корисном и хуманитарном раду;  

• Чешћа посета часовима –практиковати посете часова колега једнаких по позицији и звању  

• Учврстити сарадњу педагошко-психолошке службе и одељењских старешина у погледу превентивног и 

појачаног васпитног рада са ученицима  

• Инезивирати промоцију добрих резултата школе 

• Даље укључивање школе у пројекте. 

 
 

                                                                                                                                         Директор 

                                                                                                                                   _______________ 

                                                                                                                           Слободан Стојићевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


