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Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број деце која су обухваћена средњим 
образовањем Број 411 410 410

Извор верификације

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

       Протекла година је била врло специфична у сваком смислу, због епидемиолошке ситуације, али је школа успела да реализује 
циљеве , предвиђене програмским активностима.
 У току посматраног периода у  старој школи је извршила радове на  кречењу  ходника и свих учионица као и фарбање радијатора у 
старом делу школе.Извршена је санација зида у кабинету куварства, обезбеђивањем темеља зграде у том делу школе, замењена 
канализациона цев. Извршена је санација топловода у дворишту школе. У новој школи извршено је фарбање гелендера, кречење четири 
учионице, ходника, канцеларија директора и санација крова, као и све неопходне набавке роба и услуга за неометано функционисање 
школе. Промењене су керамичке плочице у кабинету  хемије, окречени зидови.У свим тоалетима школе уграђени су сушачи за руке, 
замењени сви дотрајали санитарни делови(славине, водокотлићи).
                 Школа је набавила неопходне количине средстава за дезинфекцију и хигијену, све у складу са Планом мера за спречавање и 
ширења Ковид 19.  као и  неопходан материјал за образовање ученика, тако да је школска година почела на време, а школа је потпуно 
била припремљена за рад у  условима епидемије.
                 Као резултат добре организације и придржавања мера, у школи је био мали број заражених професора и ученика. Тај мали 
број је углавном био последица екстерне трансмисије.
               У кабинету биологије набављена су два наменска ормара из сопствених средстава.
               Из донаторских средстава школа је набавила и један лцд телевизор за учионицу у старом делу школе и машину за прање судова 
за кабинет куварства. 

Повећање обухвата средњошколског образовања

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

нема
Годишњи план рада школе и годишњи извештај рада школе

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сузана Ђорђевић, начелник Општинске управе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Унапређење доступности средњег образовања
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Проценат деце на школовању у оодносу на 
укупан број деце те старосне групе Проценат 0 0 0

Извор верификације
-

Годишњи план рада школе и годишњи извештај рада школе
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2020
Текући буџет за 

2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

6,760 6,484 6,189 95.45%
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Назив циља програмске активности/пројекта

Протекла година је била врло специфична у сваком смислу, због епидемиолошке ситуације, али је школа успела да реализује циљеве , 
предвиђене програмским активностима.
 У току посматраног периода у  старој школи је извршила радове на  кречењу  ходника и свих учионица као и фарбање радијатора у 
старом делу школе.Извршена је санација зида у кабинету куварства, обезбеђивањем темеља зграде у том делу школе, замењена 
канализациона цев. Извршена је санација топловода у дворишту школе. У новој школи извршено је фарбање гелендера, кречење четири 
учионице, ходника, канцеларија директора и санација крова, као и све неопходне набавке роба и услуга за неометано функционисање 
школе. Промењене су керамичке плочице у кабинету  хемије, окречени зидови.У свим тоалетима школе уграђени су сушачи за руке, 
замењени сви дотрајали санитарни делови(славине, водокотлићи).
                 Школа је набавила неопходне количине средстава за дезинфекцију и хигијену, све у складу са Планом мера за спречавање и 
ширења Ковид 19.  као и  неопходан материјал за образовање ученика, тако да је школска година почела на време, а школа је потпуно 
била припремљена за рад у  условима епидемије.
                 Као резултат добре организације и придржавања мера, у школи је био мали број заражених професора и ученика. Тај мали 
број је углавном био последица екстерне трансмисије.
               У кабинету биологије набављена су два наменска ормара из сопствених средстава.
               Из донаторских средстава школа је набавила и један лцд телевизор за учионицу у старом делу школе и машину за прање судова 
за кабинет куварства. 
               Набављен је и штампач у боји за потребе школе, пре свега за ваннаставне активности и потребе изборних предмета.
               Набављен је и одређен фонд литературе за изборне предмете у гимназији, што ће побољшати квалитет наставе изборних 
предмета.Наставници су похађали семинаре према Плану стручног усавршавања.
              За кабинет куварства донатори су купили мале кућне апарате и посуђe (миксери, фритезе, сецко, апарати за галете, крофнице, 
шерпе тањире, ножеве , галантерију за посластичарство), што такође, доприноси подизању нивоа квалитета практичне наставе. Школа 
је за наставу куварства и посластичарства набављала и материјал за реализацију практичне наставе.
             Школа је набавила довољно огрева , што омоућава да се настава одвија у оптималним условима у којима ученици постижу боље 
резултате .
             Школа је редовно набављала материјал за текуће одржавање, које је домар користио за поправке у школи.

Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Функционисање средњих школа
Директор, Весна Новковић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
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Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Проценат  ученика укључених у ваннаставне 
активности Проценат 50 170 100.00%

Извор верификације
Број запослених са минимумом24 бода број 21 21
Извор верификације

Број талентоване деце  у односу на укупан бр број 14 14

Извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

просечан број ученика по одељњеу Број 0 22 22
Извор верификације
проценат школа по извештају инспекције где 
нису испуњени критеријуми проценат 100 100

Извор верификације

-
Годишњи план и извештај о реализацији

-
Записници о инспекциском налазу

-
Годишњи план и извештај о реализацији

Обезбеђени прописани услови за нормално одвијање наставе

-
Годишњи план и извештај о реализацији

-
Годишњи план и извештај о реализацији
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2020
Текући буџет за 

2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

6760 6484 6189 95.45%
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