Пољопривредна школа
„Вршац”

О школи...
Пољопривредна школа „Вршац“ основана је давне 1921. године. Најпре је била
Задружно-винарска школа, која је у свом саставу имала и Енолошку станицу.
Наша школа већ 100 година образује и васпитава младе генерације за успешно
обављање послова у струци.
Данас школа има преко 420 ученика у 18 одељења пољопривредне, прехрамбене,
туристичке и угоститељске струке.
Од њеног оснивања па све до данас, трансформације су сталне и неминовне.
Школа се стално прилагођава потребама друштва како би својим ученицима
обезбедила што боље услове школовања.
Представићемо вам само нека улагања у механизацију и опрему у протеклих
неколико година. Све о пројектима и нашим активностима можете наћи на
нашој страници https://www.facebook.com/PoljoprivrednaSkolaVrsac.

Савремени пластеник
Захваљујући IPA пројекту Србија-Мађарска Пољопривредна школа „Вршац“
добила је најсавременији дигитални пластеник. Наши ђаци сада имају
прилику да стручну праксу обављају на најсавременији начин. Реч је о
технологији коју за сада поседују само најразвијеније земље.
Програм прате системи: наводњавања, орошавања, температуре, влаге и свега
осталог. Пластеници су осмишљени тако да њима можете управљати преко
апликације на мобилном телефону или рачунару. Седите код куће и можете
да подешавате температуру, влагу или у случају изненадног невремена,
затворите пластеник.

Нови трактор
Пољопривредна школа „Вршац“ у свом поседу има још један нов трактор
марке Беларус 1025, јачине 105 коња. Трактор је набављен уз помоћ
Покрајинског секретаријата за пољопривреду из Новог Сада.

Нове прикључне машине
Набављене су и сејалица за упоредну сетву, тањирача, прскалица од 660
литара, лифтер, силокомбајн, таруп и балирка, тробразни плуг обртач,
воћарска платформа и фреза пипалица.

Нови хангар
Након
изградње
овог
објекта
пољопривредне машине ће се боље
чувати од временских неприлика, а
ученици пољопривредне стуке моћи ће
практичну наставу да обављају и када су
временске прилике лоше.

Реконструкција
грађевинских објеката
на школској економији
Машинска радионица је у потпуности
реконструисана.
Завршена је трпезарија за запослене на
економији и опремљена је намештајем.
Замењена је сва електро инсталација.
Преуређен је простор за ученике,
сређене су свлачионице. Школска
економија сада поседује
мултифункционалну учионицу са
интернетом, рачунаром и пројектором.

Нова опрема за хемијску лабораторију
Данас можемо рећи да је хемијска лабораторија наше школе потпуно
опремљена свим потребним уређајима за најсавременији рад и учење.

Зашто уписати Пољопривредну школу
„Вршац” ?
• Зато што сталним унапређењем образовних профила и метода наставе
подстичемо наше ученике да решавању проблема приступе иновативно.

•
•
•
•
•

Зато што смо прва средња школа у граду која је увела дуално образовање.
Зато што негујемо топлу атмосферу, пријатељство међу ученицима,
посвећеност наставника и сарадника ученицима. Заједно можемо све!!!
Зато што смо школа са нултом стопом насиља.
Зато што стечено теоријско знање можеш применити у доброопремљеној
школској лабораторији, обновљеној школској економији, нашој кухињи или кроз
дуално образовање у вршачким фирмама.
Зато што школујемо ученике на принципима здраве конкуренције, учимо их
предузетничком духу, тимском раду и како да буду лидери у свом послу.

• Зато што након завршетка школе можеш да бираш стручну или општу матуру.
• Зато што можеш да наставиш школовање на жељеном факултету.

Образовни профили:
❑

Пољопривредни техничар (дуално
образовање)

❑

Прехрамбени техничар (дуално
образовање)

❑

Туристичко-хотелијерски
техничар

❑

Оператер у прехрамбеној
индустрији
(дуално
образовање)

❑

Руковалац-механичар
пољопривредне технике

❑

Кувар

❑

Конобар (дуално образовање)

Пољопривредни техничар
Ако волиш природу, животиње и желиш да поред могућности
запослења у фирми, постанеш млади предузетник или да
побољшаш квалитет производа на свом газдинству ово је прави
смер за тебе!!!

Пољопривредни техничар
❑ У последњих неколико година Пољопривредна школа „Вршац“ обновила је
механизацију на школској економији и подигла услове образовања ученика
пољопривредне струке на виши ниво.
❑

Поред доброг теоријског знања, ученицима пружамо изванредан квалитет
практичне наставе кроз дуално образовање или рад на школској економији.

❑

Ученици кроз самосталну производњу и пласман производа на школској
пијаци уче о предузетништву и стичу добру праксу.

❑

На практичној настави деца се друже, боље упознају своје другаре и професоре
и то чини посебну карактеристику која нашу школу разликује од осталих.

❑

Ученици имају могућност бесплатне обуке и полагања возачког испита за „Ф“
категорију. Уколико положе, трошкови полагања за возачки испит за „Б“
категорију су за 50% мањи.

❑

Након завршетка школе ученици бирају да ли ће полагати општу или стручну
матуру, што им омогућава запослење или наставак школовања на жељеном
факултету.

На практичној настави...

Прехрамбени техничар
За све који желе да сазнају како се прави чоколада, свима
омиљена кока-кола, свиђа им се рад у лабораторији, желе да
врше испитивање намирница и воде, смер прехрамбени
техничар је прави избор!!!

Прехрамбени техничар
❑Наша
школа
има
савремено
опремљену
лабораторију где ученици уз помоћ наставника
експериментишу.
❑На вежбама и практичној настави ученици сами
производе прехрамбене производе које затим
анализирају и дегустирају.
❑Дуално образовање омогућава плаћену стручну
праксу у компанијама прехрамбене индустрије и
лакше запослење.
❑Након завршетка школе ученици бирају да ли ће
полагати општу или стручну матуру, што им
омогућава запослење или наставак школовања на
жељеном факултету.

Запослење?
У прехрамбеној индустрији, лабораторији за контролу хране (воћа,
поврћа, меса, млека, млечних производа...), фабрици воде, пивари,
дуванској индустрији....
Пољопривредна школа „Вршац“ је прави избор, јер наша будућност
лежи у производњи хране!!!

Туристички техничар
Ако желиш да се бавиш креативним послом, ведрог си духа, желиш
да научиш стране језике, упознајеш нове људе и различите културе,
онда је овај смер прави избор за тебе!!!

Туристички техничар
❑ Ученици имају могућност да практичну наставу обављају у
висококатегоризованим
угоститељским
објектима
и
туристичким агенцијама са којима школа има дугогодишњу
сарадњу.
❑ Пољопривредна школа „Вршац“ труди се да ученицима
омогући поред квалитетне теоријске наставе, што
квалитетнију практичну наставу како би се од самог почетка
школовања оспособљавали за ефикасно, одговорно и
организовано обављање будућег посла.
❑ Могућност учења два страна језика.
❑ Развијање опште културе, упознавање нових дестинација,
проширивање знања
из географије, историје, историје
уметности, психологије ...
❑ Након завршетка школе ученици бирају да ли ће полагати
општу или стручну матуру, што им омогућава запослење или
наставак школовања на жељеном факултету.

Шта даље?
Након завршетка средње школе можеш одмах да тражиш посао у
некој од агенција или хотелу, да аплицираш за лиценцу за
туристичког водича или да упишеш вишу школу или факултет.
Придружи се најлепшем туристичком путовању!
𝑵𝒐 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔, 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒉𝒂𝒑𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔!!!

Оператер у прехрамбеној
индустрији
Сви који желе да сазнају како се прави храна или желе да покрену
сопствени посао у прехрамбеној индустрији могу то учинити уписом
у овај смер!!!

Оператер у прехрамбеној
индустрији
❑

Ово је нови смер у Пољопривредној школи „Вршац“. Образовање
траје 3 године, акценат је стављен на стручне предмете и пратичну
наставу.

❑

Практичну наставу ученици могу похађати у добро опремљеној
школској радионици, где заједно са наставником производе
прехрамбене производе које анализирају и дегустирају.

❑

Кроз дуално образовање ученици могу стећи добру праксу у
прехрамбеној индустрији, а самим тим себи олакшати пут до
запослења.

❑

Током трогодишњег школовања у оквиру стручних предмета
ученици се упознају са основним састојцима намирница, начином
прераде,
конзервисањем,
паковањем,
етикетирањем
и
складиштењем готових производа.

❑

Могућност даљег школовања, тј. доквалификација
у оквиру струке.

Где могу радити оператери?
У прехрамбеној индустрији, кондиторској индустрији, шећерани, уљари,
индустрији воћа и поврћа, сирћета, прехрамбеној продавници или могу
покренути приватни посао.

Пољопривреда, нарочито прехрамбена индустрија једна је од
најважнијих развојних шанси наше земље, зато је Пољоприврена
школа „Вршац“ прави избор!!!

Руковалац-механичар
пољопривредне технике
Уколико волиш да мајсторишеш и поправљаш, желиш да научиш да
управљаш пољопривредним машинама и како да их одржаваш,
онда је овај смер прави избор за тебе!!!

Руковалац-механичар пољопривредне
технике
❑

Пољопривредна школа „Вршац“ последњих година много је улагала
у обнову пољопривредне механизације и опреме, како би својим
ученицима омогућила савременије и боље услове за обављање
практичне наставе.

❑ Поред школске економије и радионице, ученици имају могућност да
кроз дуално образовање и плаћену стручну праксу стекну практична
знања у фирмама са којима школа има сарадњу. Овакав вид обазовања
омогућава ученицима лакши и бржи пут до запослења.
❑ У другом разреду ученици имају обуку за вожњу трактора, а по
завршетку школовања добијају дозволу „Ф“ категорије ПОТПУНО
БЕСПЛАТНО!!! Самим тим трошкови обуке „Б“ категорије су за
50% мањи.
❑ Образовање траје три године. Ученик може наставити школовање и
уписати четврти степен смер пољопривредни техничар.

ЗАПОСЛЕЊЕ?
Сервиси за пољопривредну механизацију, пољопривредна предузећа и
газдинства.

Кувар
Ако уживаш у храни и њеној припреми, уз то си креативан и
маштовит, волиш да експериментишеш и да се играш, ово је прави
смер за тебе!
Успешни кувари су прави уметници, за њих је кулинарство игра, а
не посао!!!

Кувар
❑

Овај смер ученицима нуди стицање знања и вештина у области
куварства. Образовање траје 3 године.

❑

Неопходно је да ученици стално раде на свом усавршавању и развоју
својих кулинарских способности, што им Пољопривредна школа
„Вршац“ омогућава путем стручне праксе у многобројним
угоститељским објектима у Вршцу.

❑

Неретко, кандидате одмах након практичне наставе ресторани желе да
задрже, јер препознају њихов потенцијал, а добри професионални
кувари су увек тражени.

❑

Након завршетка треће године ученици имају могућност
доквалификације и специјализације.

Посао?
❑ Професионални кувари радна места могу пронаћи у земљи и
иностранству, на крузерима, егзотичним дестинацијама, свуда у
свету.
❑ Могу покренути свој кулинарски онлајн канал, осмишљавати
нове креативне рецепте и уметнички таленат применити у
кулинарству!!!

Конобар
Овај смер је прави избор за све оне који су пуни енергије, брзи,
љубазни, комуникативни, дружељубиви, а пре свега спремни да
раде у тиму и уживају у сарадњи!!!

Кoнобар
❑

Образовни профил кувар постао је све траженији и популарнији
како код нас, тако и у свету. Пољопривредна школа „Вршац“
увек ослушкује жеље и потребе ученика, тако је и сада ученицима
омогући наставак школовања по њиховим жељама и увела нови
образови профил конобар.

❑

Занимање конобар захтева познавање бонтона, пријатност у
понашању и бројних способности које се стичу кроз теоријску
наставу и праксу. Наша школа ученицима пружа могућност
обављања практичне наставе у висококатегоризованим објектима
или кроз дуално образовање.

❑

У оквиру дуалног образовања ученици имају могућност да, током
плаћене стручне праксе раде и стичу нова знања у угоститељским
објектима, која ће им касније користити да лакше дођу до
запослења.

❑

Образовање траје три године уз могућност доквалификације и
специјализације у оквиру струке. Угоститељство је веома широка
област и она пружа могућност развоја у разним правцима.

Пољопривреднa школa „Вршац”
адреса: Архитекте Брашована 1, Вршац
телефон: 013/805058, 013/805059
e-мail:bioskola@hemo.net
web: bioskola.edu.rs
•

Poljoprivredna škola „Vršac“- Vršac

• poljoprivredna_vs

НА ПРАВОМ СИ МЕСТУ!!!

