
НАЗИВ ШКОЛЕ 

 СРЕДЊА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

ДИРЕКТОР 

 Зоран Ташић, мастер математичар 

 

 

1. ГОДИНА ОСНИВАЊА И ТРАДИЦИЈА 

  Данашња Средња школа „Милоје Васић“ основана је 1879. године. Налази се на 

Житном тргу у делу просторне културно-историјске целине старог језгра Великог 

Градишта. Смештена је у згради бивше Државне гимназије престолонаследника Петра, 

саграђеној наменски и освећеној 1929. године и спада у најлепше грађевине у нашем 

граду. Тадашње Велико Градиште имало је само нешто више од три хиљаде становника, 

али захваљујући својим школованим трговцима и њиховој вези са Пештом, Бечом и 

пречанским градовима, доживљавало је економски и културни процват. Зато није ни чудо 

што се баш у то време појавила потреба Градиштанаца да имају своју гимназију. 

Посматрано из угла целокупне историје школе, а на основу досадашњих истраживања и 

расположивих извора, од познатих личности који су је похађали у првих педесет година 

можемо издвојити следећа имена: др Милоје Васић, археолог и професор Београдског 

универзитета, Милан Миловановић, шеф Југословенског генералштаба, Велимир Бајкић, 

познати финансијски стручњак, Павле Ђорђевић, високи конзуларни представник у 

Берлину, Лондону, Паризу и Вашингтону у периоду између два светска рата. Ученици 

градиштанске средње школе из осамдесетих година XX века који су се афирмисали у 

области спорта, јесу одбојкаши Владимир Трифуновић, Слободан Ковач, Ненад Ђорђевић 

и рукометашица Славица Ђукић. У плану је да професори и ученици школе у току 2019. 

године изврше истраживање, напишу и објаве „Лексикон познатих ученика градиштанске 

средње школе“.  

  После 2. светског рата, средња школа у Великом Градишту постаје центар за 

образовање ученика у привреди „Борис Кидрич“, у ком су се образовали ученици 

економске и машинске струке. 

  Упорношћу и залагањем радника школе и локалне заједнице, почетком 90-тих 

година ова школа поново постаје гимназија. Од 2005. године постаје „Средња школа“ , где 

је поред гимназије општег типа, школа Решењем Министарства просвете и спорта добила 

4 нова профила: туристички техничар, трговац, конобар и кувар - у складу са потребама 

локалних самоуправа општина Велико Градиште и Голубац који у својим стратегијама 

развоја потенцирају развој туризма и угоститељства. Смер туристички техничар у Средњој 

школи учествовао је у процесу огледа од 2009. до 2016. године. 

  На иницијативу председника општине Голубац и директора школе, 2017. године 

отворено је  издвојено одељење гимназије  у Голупцу. После спроведене процедуре и 

верификације, уписана је прва генерација ученика гимназије општег смера који похађају 

наставу у извдојеном одељењу у Голупцу. У школској 2018/2019. уписан је још један 

разред гимназије издвојеног одељења у Голупцу. 

  У току 2017/2018. године урађен је елаборат о педагошко-економској оправданости 

увођења смера посластичар због потребе за школованим кадром у тој области пре свега 

због развоја фабрике торти и колача „Еском“ и развоја туризма у општини Велико 



Градиште. У школској 2018/2019 уписано је једно комбиновано одељење 

кувар/посластичар (16+16 ученика) који се школују по дуалном моделу.  

  У току школске 2017/2018 урађена је процедура промене имена школе на коју је 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја дало сагласност. Од 01.09.2018. 

средња школа у Великом Градишту носи име по њеном бившем ученику и професору, 

оснивачу савремене археолошке науке, академику Милоју Васићу 

 

2. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

У школи је у 2018/2019. школској години укупно запослено 59 радника. У 

наставном процесу ангажовано је 46 запослених. Од тог броја, 42 наставника има високу 

стручну спрему, 2 наставника је са 6. степеном и 2 наставника су са 5. степеном стручне 

спреме. Структуру ваннаставног особља чине: директор, секретар, педагог, библиотекар и 

шеф рачуноводства са 7. степеном стручне спреме, домар и 6 радника на одржавању 

хигијене. 

  

3. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 

2018/2019. ГОДИНИ 

У школској 2018/2019 години школа има 19 одељења. Укупно је у свим одељењима 

410 ученикa. 

Разред 
Број 

одељења 

Број 

ученика 

I 6 101 

II 5 117 

III 5 112 

IV 3 80 

Укупно у школи 19 410 

  

Средњу школу „Милоје Васић“ похађају: 206 ученика у 10 одељења гимназије општег 

смера (од чега је у извдојеном одељењу у Голупцу два одељења са 30 ученика), 92 ученика 

у 4 одељења смера туристички техничар, 36 ученика у два одељења (други и трећи разред) 

смера трговац, 44 ученика у два  комбинована одељења (други и трећи раред) 

кувар/конобар и 32 ученика у једном комбинованом одељењу првог разреда по дуалном 

моделу кувар/посластичар.  

 

4. СПЕЦИФИЧНОСТ УСТАНОВЕ (ДОБРЕ СТРАНЕ И НЕДОСТАЦИ) 

У Средњој школи „Милоје Васић“ ради велики број висококвалификованих и веома 

мотивисаних наставника који представљају синергију младости и искуства и који постижу 

изузетно велике успехе. Обзиром да школа има релативно мали број ученика, они постижу 

веома запажене резултате на свим нивоима такмичења из великог броја наставних 

предмета. Сваке године 15-20 ученика у појединачним научним дисциплинама оствари 

пласман на републички ниво такмичења и редовно освоје 3-4 пласмана на неко од прва 

три места из биологије, хемије, математике, историје, географије, српског језика, 

енглеског језика, немачког језика, латинског језика, екологије, рецитовања, куварства и 

трговинског пословања. У школској 2017/2018 ученик Никола Кнежевић освојио је прво 

место на републичком такмичењу из хемије, прво место на српској хемијској олимпијади 

и похвалу на међународној хемијској олимпијади. У екипној конкуренцији наша мушка 



одбојкашка екипа већ три године узастопно осваја прво место на републичким 

такмичењима. Ове године као представници Србије учествовали су на Светском 

првенству у Чешкој где су освојили треће место и бронзану медаљу (прва медаља у 

историји на светским првенствима у одбојци за Србију).    

Школа има изузетну сарадњу са свим инстутуцијама и организацијама у Великом 

Градишту и Голупцу. Наши ученици узимају учешће у активностима општинске управе, 

туристичке организације, културног центра, библиотеке, спортског савеза... Ученички 

парламент је ангажован у свим акцијама у граду. 

У школи раде два наставника са звањем педагошког саветника и један са звањем 

самостални педагошки саветник који је и спољни сарадник Школске управе Пожаревац. 

Велики је и број ваннаставних активности које се реализују у школи: вечери страних 

језика, недеља програмирања, промоције талентованих ученика, спортски турнири, посете 

представама, сајмовима, фестивалима... Школа је била организатор међународног 

симпозијума „Портрети наставника“ 2015. године и регионалне конференције „Каријерно 

вођење у средњим школама“ 2016. године. 

Школа је учесник у бројним пројеката како на националном тако и на међународном 

нивоу. Школа се бави и издавачком делатношћу. Члан је Oracle Академије од 2016. 

Недостаци и проблеми школе огледају се у доста старој опреми и наставним 

средствима која траже знатна финансијска средства за обнову и одржавање. Проблем је и 

релативно неразвијена привреда у наше две општине чиме се стварају проблеми при 

реализацији практичне наставе у стручним одељењима. Иако школа пуно ради на свом 

промовисању и квалитетним активностима у процесу уписа успева да одржи стабилан 

број одељења, све већи проблем представља миграција становника обе општине у веће 

градске центре и иностранство. Све мањи број ученика у основним школама узрокује и 

смањење броја уписаних ученика у средњу школу. 

 

5. ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА УСТАНОВЕ: 

Према важећем Развојном плану школе, приоритети су: 

- Подизање квалитета наставе кроз осавремењивање наставе и примену нових 

наставних метода; 

- Унапређење сарадње стручних већа ради побољшања могућности 

мултидисциплинарног усвајања градива и уједначавања критеријума у 

оцењивању; 

- Промовисање резултата ученика и професора; 

- Рад на даљем развијању добре климе у школи; 

- Унапређење материјално-техничких ресурса школе; 

- Рад на превенцији осипања ученика; 

- Активна промоција школе у циљу уписа довољног броја ученика, са акцентом на 

упис друге генерације издвојеног одељења школе гимназије у Голупцу и ученика у 

нови смер посластичар. 

 

6. ОЦЕНА ИЗ СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА 

У процесу спољашњег вредновања које је реализовано 2013. године, Средња школа 

„Милоје Васић“ у Великом Градишту оцењена је оценом 4. 

 

 



7. НЕКИ ВАЖНИ ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВИ И АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ 

Школа је учесник великог броја пројеката како на националном тако и на 

међународном нивоу. Неки од пројеката који су реализовани у претходних пар година су: 

- Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Унапређење 

квалитета наставе – развој компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – 

Сарадњом до знања“ школска 2016/2017. 

- „Пилотирање ревидираних стандарда и показатеља квалитета рада школе“ у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања. Наша школа је једна од 19 пилот 

школа изабрана за учешће у овом пројекту. 

- „Побољшање сарадње између школа и привреде“ у организацији аустријског 

КултурКонтакт-а. 

- Пројекат међународне размене ученика „Интеркултура“ организације АФС 2013-

2018. 

- Учешће у ПИСА тестирању 2018. године. 

- Пројекат „Школе без дроге – сигурно место за ђаке“ УГ Еурохоризонт 2015-2017. 

- Пројекат „Безбедност девојчица и девојака на интернету“ Центра за промоцију и 

истраживање из Београда; 

- Пројекат „Млади против корупције“ организације УГ Свет речи 2016/2017. 

- Пројекат „Превенција је кључ сигурности" Центра за омладину Твоја Србијa и 

Интернационалне полицијске асоцијације 2016. 

Актуелни пројекти који се тренутно реализују у Средњој школи су: 

- „Развијање демоктарске културе у школама“ у организацији Савета Европе 2017-

2019. године. Наша школа је једна од 20 школа из Србије која је добила учешће у 

овом пројекту; 

-  „Осигурање квалитета кроз успешно управљање променама – изградња капацитета 

за директоре средњих стручних и техничких школа“ у организацији аустријског 

КултурКонтакт-а. 

- Пројекат „Пет до 12. Док не буде касно. Зауставимо насиље“. Средња школа 

„Милое Васић“ је једна од 10 школа учесника пројекта који спроводи Удружење 

грађана „Свет речи“ из Велике Плане. 

 

8. НЕКЕ ВАЖНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У УСТАНОВИ 

- 2017. Министарство просвете науке и технолошког развоја - 2.500.000,00 динара за 

санацију дела фасаде школе; 

- 2017-2018. Општина Велико Градиште – 1.500.000,00 динара за санацију дела 

фасаде школе (наставак санације фасаде коју је започело финансирање МПНТР); 

- 2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја – 185.500,00 динара за 

уградњу новог видео-надзора у школи; 

- 2016. Општина Велико Градиште - 1.900.000,00 динара за замену пода у 

фискултурној сали. 


