


Главна зграда је некадашњи дворац грофа
Хадика, саграђен 1777. године



Дворац Хадик, данас



Школа је окружена зеленилом



Једно сунчано поподне у школском
дворишту...



Ходник у главној згради и једна од
учионица



Школска библиотека



Учионице



Информатички кабинет



Практично знање о производњи
биља...



... сточарству и ветерини се може
стећи у учионицама.



Ученички дом за дечаке

 128 кревета у двокреветним, трокреветним и
четворокреветним собама



Ученички дом за дечаке



Ученички дом за девојчице

 62 кревета у
двокреветним, 
трокреветним и
четворокреветним
собама



Кантина

 Има 150 места

 Поврће које се користи
узгајају сами ученици на
школској економији.



Фискултурна сала



Пут ка економији



Школска економија





Ученици друге, треће и четврте
године на практичној настави.



Уче да сеју, саде и жању



… и да негују биљке.



Стакленик



Почетак радова у воћњаку...



... А ту је и рад у винограду



Уче о животињама...





Уче о пољопривредним машинама.





... Како се вози трактор и користе
прикључци.



Ваннаставне активности
употпуњују дан...



Могу да уче како да буду вешти
јахачи...



… или пчелари...



… или виноградари…





И да воде рачуна о заштити животне
средине!



Постоје програми размене ученика са
школама у Мађарској



Ово је сјајна 
прилика!



На овај начин стичу практично
искуство о савременим

пољопривредним методама.



Много тога се научи кроз размену.



Иду на излете.



Школа учествује у разним
манифестацијама:

 Сајам вина у Темерину

 Дани лудаје у Кикинди

 Беби егзит у Новом Саду

 Купусијада у Футогу

 ЛОРИСТ сајам у Новом Саду

 Сајам образовања – Путокази

 Пољопривредни сајам у Новом Саду...



Школа има следеће образовне 
профиле (смерове)

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН

• Пољопривредни техничар 

• Пољопривредни техничар – мађарски језик 

• Техничар пољопривредне технике 

• Ветеринарски техничар 

• Техничар хортикултуре 

• Зоотехничар 

• Teхничар фитомедицине (у поступку)



ТРЕЋИ СТЕПЕН 

• Цвећар – вртлар 

• Руковалац – механичар пољопривредне 
технике 

• Пољопривредни произвођач



Отворени смо за посету!
Добро дошли!

За више информација позовите нас на 
број 021/895-096 или посетите сајт 

http://www.poljosko.edu.rs/

https://www.facebook.com/Poljoprivredna-%C5%A1kola-sa-domom-u%C4%8Denika-Futog-341122422604455/
https://www.facebook.com/Poljoprivredna-%C5%A1kola-sa-domom-u%C4%8Denika-Futog-341122422604455/

