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ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

Гимназија у Великој Плани основана је 1950. године, али је у два наврата имала 
прекиде. У континуитету ради од 1991. Године, када је уписивала четири одељења. Од 
школске 2014/2015. године први пут уписује три одељења првог разреда. Максимални 
капацитет школе је 450 ученика. 
 

Назив школе Гимназија 

Адреса  Велика Плана, Војводе Мишића 3 

Контакт подаци 
школе:  

 телефон/факс  026/514-269, 514-059, 512-059/факс 

 званични мејл 
школе 

gimplana@verat.net 

 сајт  www.gimnazija-velika plana.edu.rs 

ПИБ 101174589 

Матични број 07164173 

Име и презиме 
директора школе 

Влатка Милосављевић 

 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

Правни основ за израду овог документа представљају одредбе чл.  119 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017(, као и 
Статут Школе. 

Извори за израду овог Документа су многобројни и разноврсни и то: 
1. Годишњи план рада  Гимназије у Великој Плани за шк. 2017/2018. годину, а који је 

усвојио Школски одбор на својој седници од 15.09.2017 године; 
2. Књиге евиденције о образовно-васпитном раду; 
3. Књига евиденције осталих облика образовно-васпитног рада у средњој школи (у овом 

случају у Гимназији Велика Плана за шк. 2017/2018 годину); 
4. Књига матурског испита; 
5. Записници о току полагања матурског испита; 
6. Књига записника са седница Наставничког већа Гимназије Велика Плана, 
7. Записници са седница одељењских већа; 
8. Записници о раду стручних актива и секција; 
9. Записници о раду Школског одбора и други списи; 

10. Календар рада за шк. 2017/2018. годину који је саставнидео овог Извештаја (Извод из 

програма рада за шк. 2017/2018 годину). 
  

ОПШТИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

 Школа је регистрована за обављање делатности општег образовања ученика од Iдо IV 

разреда, друштвено-језичког и природно-математичког смера, решењем Окружног привред-

ног суда у Пожаревцу Фи-1776/90 од 31.12.1990. године. 
Усаглашавање са Уредбом и са Законом о класификацији делатности и Регистру 

јединица разврставања извршено је 12.09.2011. године и уписано је у регистар код Трговин-

ског суда у Пожаревцу – бр. регистарског улошка регистарског суда – 5-102-00, ознака и број 
решења Фи- 95/2011. (опште средње образовање )8531- шифра делатности 
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Решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-05-333/94-03 од 
10.06.1994. године школа је верификована за делатност општег средњег образовања, за 
друштвено-језички и природно-математички смер. 

 Решењем Министарства просвете број 022-05-00333/94-03 од 26.06.2007. године 
Гимназији у Великој  Плани је дата сагласност, односно, утврђено је да испуњава услове за 
остваривање наставног плана и програма огледа за гимназију информатичког смера у I,II,III 
и IV разреду. Одлуком Министра просвете број 611-00-01702/2/2012-03 од 03.12.2013. год. 
овај смер је искључен из система општег образовања и васпитања у гимназијама. 

Решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-05-333/94-03 од 
07.05.2014. године школа је верификована за делатност гимназије општег типа у I,II,III и IV 
разреду.  

Шифра делатности Школе је 8531 – опште средње  образовање (гимназија). 
На захтев Школе делатност Гимназије је проширена у делу извођења информатичке 

обуке и курса енглеског језика за друга правна и физичка лица.  
Матични број Школе (под којим се јединица разврставања води у Регистру јединица 

разврставања) – 07164173. 

ПИБ – 101174589 

 

  

1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
  

Простор којим располаже Гимназија у Великој Плани : 
-школска зграда                                                    3200м2 

-школско двориште са спортским теренима     1,4 хектара  
Школска зграда испуњава све захтеве Норматива у погледу простора са којим 

располаже и има следеће просторије: 
 

Редни 
број 

Врста и назив школских 
просторија по нормативу 

Број 
школских 
просторија 

Површина 
[m2] 

1. Учионице за опште намене, 
специјализоване учионице, кабинети 
-лабораторије  
 учионице за опште намене 

 кабинети-лабораторије (физика, 
хемија, рачунарство и 
информатика) 

 специјализоване учионице 

 блок просторија за физичко 
васпитање са пратећим 
просторијама (свлачионице, 
ходник и наставничка просторија 
са тоалетом) 

 

22 

 

11 

4 

 

 

7 

1 

 

997 

 

457 

186 

 

 

354 

383 

2. Просторије за опште потребе и 
друштвени живот 

 библиотека(опслужује све три 
школе) 

 простор за више сврха - 
вишенаменски простор 

2 

 

2 

 

1 

 

 

40 

 

12 

3. Просторије за управу, стручне 
службе и остало особље 

 просторија директора школе 

6 

 

1 

 

 

32 
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 просторија секретара школе-

администрација  
 просторија за психолога школе 

 просторија за наставно особље  
 просторија за помоћно особље 

1+1 

 

1 

1 

1 

16+12 

 

17 

52 

12 

4. Припремне просторије 

 пропремне просторије - за 
смештај наставних средстава  и 
средстава за одржавање 

 

1+1 

 

15+11 

5.  Комуникације, гардероба , санитарије 

 холови, ходници и улаз, 
степениште 

 санитарије 

 оставе 

 архива 

 котларница 

 

 

 

5 тоалета 

1 

1 

1 

 

460 

 

50 

10 

13 

32 

 

Опрема и наставна средства  
 

У свим учионицама и кабинетима налази се одговарајући број клупа, столица, катедра 
за наставнике, табле и огласне табле. 

Школа располаже са 25 компјутерoм, који су распоређени у кабинетима за информа-

тику. 

У учионицама општег типа налази се 5 компјутера и 5 пројектора .  
Специјализоване учионице за  српски језик , биологију и стране језике такође имају 

компјутере и пројекторе, а специјализована учионица-биологије располаже и са два 
штампача и скенером.   

У склопу ових специјализованих учионица налази се ТВ,  ЦД плејери  и ДВД плејери 
који  се користе у наставна средства и за остале предмете по потреби . 

Кабинет хемије има компјутер и пројектор, као и опрему која је по Нормативима  дата 
за реализацију наставе .  

Кабинет физике има компјутер и опрему.  
Канцеларије директора, секретара и психолога такође су опремљене техничком 

опремом неопходном за рад.  
Школа поседује  два лаптопа, као и музичке инструменте-гитару, виолину и клавир коју 

је добила као донацију од "ACDI-VOCA" 

Опремљеност школе наставним средствима у односу на важеће нормативе по 
предметима дата је у табели  

 

Редни 
број 

Предмет Опремљеност % 

1. српски језик 100 

2. страни језици  95 

3. филозофија 50 

4. психологија 50 

5. социологија 40 

6. географија 85 

7. историја 85 

8. биологија 100 

9. математика 85 

10. физика  90 
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11. хемија 90 

12. музичка култура 100 

13. ликовна култура 90 

 

 

Реализација плана унапређења материјално техничких услова рада 

 

У току школске године 2017/2018 на унапређењу материјално техничких и наставних 
средстава урађено је: 
 

Временска 
динамика 

Место Начин 
реализације 

Опис Носиоци 
активности 

Октобар Школско 
двориште 

Средства добијена 
за пројекат 

„Омладина ЈАЗЗ-

ас“ и буџетска 
средства 

Летња учионица Неформална 
група 

„Гимназијалци“ 

директор 

Октобар, 
новембар  2017 

Пројекат –
школско 
двориште   

Буџетска средства Израда пројектне 
документације за 

уређење школског 
дворишта  

„DUXPRO“ 
Смедеревска 

Паланка 

Децембар  2017 гинмназија буџетска средства Набавка  
интерактивне табле 

Директор 

 

децембар 

 

2017 

кабинет 
информатике, 

учионице 

буџетска средства Набавка рачунара Директор, 
Професори 

информатике 

          април 

2018 

Просторија 
мајстора  

буџетска средства Набавка тримера за 
живу ограду и аква 

бушилице 

директор,  
домар школе  

 фебруар- април Учионице Буџетска 
средаства 

Набавка наставних 
материјала 

Директор, 
Сртручна већа   

мај  школа буџетска средства набавка књига за 
одличне ученике 

Директор, 
професорка 

српског језика 
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2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

 У школској 2017/2018. години у Гимназији наставу су изводила 33 наставника, од 
којих су 2 са магистратуром. Од наведеног броја наставника 26 је имало статус радника на 
неодређено време, 7 на одређено време. Од наведеног броја њих 18 су допуњавали 
педагошку норму сходно чл. 136. Закона о основама система образовања и васпитања, а 
истовремено су радници других средњих и основних школа. 
 

У реализацији образовно-васпитног рада у школи ангажовани су следећи наставници: 
 

Редни 
број презиме и име 

предмет и 

степен 
стручне 
спреме 

радни 
стаж 

у 
годинама 

радни однос 
на 

положен 
испит за 
лиценцу 

1. Стојковић Весна 
српски језик  

VII 
28 

неодређено 
100% 

да 

2. Првуловић Мирослав 
српски језик  

VII 
31 

неодређено 
100% 

да 

3. Златкова Јелена 
српски језик  

VII 
22 

неодређено 
90% 

да 

4. 
Mиловановић  
Марија(замена Бојане Џ.) 

француски 
језик VII 

0 
Одређено 

45% 
не 

5. Копривица Мишо 
латински језик 

VII 
19 

Неодређено 
33,33% 

да 

6. Кочић Татјана 
енглески језик 

VII 
23 

неодређено 
100% 

да 

7. Гојаковић Тања 
енглески језик 

VII 
16 

неодређено 
100% 

да 

8. Крајиновић Марија 
немачки језик 

VII 
9 

неодређено 

90% 
да 

9. Узелац Сузана 

социологија 
грађанско 

васпитање VII 

20 
неодређено 

65% 
да 

10. Жабарац Новица историја VII 14 
неодређено 

30% 
да 

11. Ивановић Дарко историја VII2 36 
неодређено 

100% 
да 

12. Јанковић Игор 
филозофија 

VII 
2 одређено 75% да 

13. 
Распоповић Владимир 

(замена Бојане Џ.) 
латински језик 

VII 
0 одређено 55% не 

14. Тодоровић Бранко веронаука VII 6 
одређено  

40% 
не 

15. Симић Јелена грађанско VII 17 
неодређено 

20% 
да 

16. Пешић Снежана биологија VII 20 
Неодређено 

100% 
да 

17. Синђелић Смиља 
грађанско васп. 

VII 
32 

неодређено 
10% 

да 
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18. Мирчић Лазар географија VII 20 
неодређено 

90%  
да 

19. Величковић Драгана математика VII 36 
неодређено 

100% 
да 

20. Момчиловић Немања физика VII 1 одређено 25% не 

21. Чичић Наташа 

математика и 
информатика 

VII 

31 
неодређено 

100% 
да 

22. Милошевић Снежана 
информатика 

VII 
23 

неодређено 
100% 

да 

23. Николић Драган физика VII 37 
неодређено 

100% 
да 

24. Костић Драган 
информатика 

VII 
27 

неодређено 
60% 

да 

25. Дамјановић Станислав 
музичка 

култура VII 
14 

неодређено 
50% 

да 

26. Милетић Јасмина 
ликовна 

култура VII2 
21 

неодређено 
10% 

да 

27. Стојковић Лидија 
психологија 

VII 
28 

неодређено 
30% 

да 

28. Туфегџић Стојадин 
физичко 

васпитање VII 
17 

неодређено 
60% 

да 

29. Лукић Томица 
физичко 

васпитање VII 
31 

неодређено 
50% 

да 

30. Грујић Маја математика VII 23 
неодређено 

46% 
да 

31. Кристић Далиборка хемија   VII 12 
Одређено 

80% 
да 

32. Павловић Панов Тања 
Ликовна 

култура VII 16 
неодређено 

40% 
да 

33. Стојадиновић Славољуб 
физичко 

васпитање VII 
11 

одређено  
10% 

да 

 

Што се тиче наставног особља, само један наставник који је мењао проф. На боловању 
за латински језик није испуњаво  услове у стручном погледу. Остали запослени у Гимназији 
у шк. 2017/2018. години су: 
1. Директор 

2. Психолог 75% 

3. Секретар 

4. Шеф рачуноводства  
5. Домар 

6. Радници на одржавању хигијене (3,75). 
Наведени радници, сваки на свој начин, дали су свој допринос у реализацији свих 

радних задатака који су проистицали из Годишњег плана рада Гимназије за школску 
2017/2018. годину. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ-АКРЕДИТОВАНИ 
СЕМИНАРИ 

 

Ред.бр. Име и презиме 
наставника 

Назив семинара, кат, 
број, организатор, 
датум и место 
одржавања 

Број сати 

 

Укупно 
сати 

0бавезан  изборни 

 Весна Стојковић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

 

24 

 Мирослав Првуловић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

 

24 

 Јелена Златкова Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 

 

 

 

 

 

16 

 

24 
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156, Регионални центар 
Смедерево, 

компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

8 

 Бојана Џикић-Чолић     

 Татјана Кочић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

 

24 

 Тања Гојаковић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

 

 

 Марија Миловановић Тематски дан- наставник 8  8 
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практичар и истраживач, 
кат.бр.453ОШ 
''Карађорђе'' В. Плана 

 

 Мишо Копривица Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 

Koнтинуирано 
усавршавање 
професора 
француског” 

       09.12.2017. 

(Регионални центар, 
Смедерево, 
09.12.2017.)К1, П1, 
кат. број 732 

 

Електронски портфолио 
наставника и ученика” 

 

01.06.2018.  СШ “Никола 
Тесла”, Баточина 

К2, П1 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 24 

 Владимир 
Распоповић 

Континуитано 
усавршавање професора 
француског језика 

 8 8 

 Игор Јанковић Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, кат.бр.347 

Компетенција К1, 
Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

8  8 

 Лидија Стојковић Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

  8 

 Дарко Ивановић Филм и филмска  16  
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анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 24 

 Новица Жабарац Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

8  8 

 Лазар Мирчић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

 

24 

 Јелена Симић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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''Не мошеш све сам'' - 
како изградити 
унутрашњу и спољању 
мрежу подршке 
наставнику и ученику 
који има проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

24 

 Снежана Пешић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

 

24 

 Драгана Величковић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 
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 Маја Грујић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

 

24 

 Наташа Чичић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

 

24 

 Снежана Милошевић Филм и филмска 
анимација као 

иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

 

24 
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К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 Драган Костић Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

8  8 

 Драган Николић Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

8  8 

 Немања Момчиловић Републички семинар о 
настави физике, друштво 
физичара Србије 

К1 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 

 

 

24  

 

 

 

8 

 

 

 

 

32 

 Далиборка Кристић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

 

24 
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К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 Тања Панов Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 24 

 Јасмина Милетић Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

8  8 

 Станислав 
Дамјановић 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

8  8 

 Томица Лукић Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

8  8 

 Славољуб 
Стојадиновић 

Школско законодавство – 

основа развоја 
8  8 
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образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 Стојадин Туфегџић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

 

24 

 Сузана Узелац Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 8 

 Бранко Тодоровић Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

8  8 

 Смиља Синђелић Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

24 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

- 18 - 

 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

8 

 Влатка 
Милосављевић 

Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у развоју 
курикулума; кат. број 
156, Регионални центар 
Смедерево, 
компетенције К2, 
 

Школско законодавство – 

основа развоја 
образовања и васпитања, 
Гимназија ''Свети Сава'', 
Београд, 
кат.бр.347Компетенција 
К1, Приоритети:4 

  

Компетенцијa: K1 

Приоритети: 4 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

 

24 

      

 

 

Обуке наставника  
за остваривање програма наставе и учења у првом разреду гимназије: 

 

НАСТАВНИК ДАТУМ  МЕСТО 

Новица Жабарац 02. и 03. 7. 2018. Тринаеста београдска 
гимназија 

Лазар Мирчић 02. и 03. 7. 2018. Математичка гимнатзија 

Снежана Милошевић 12.и 13. 7. 2018. Земунска Гимназија 

Станислав Дамњановић 05. и 06. 7. 2018. Шеста београдска гимназија 

Тања Панов 02. и 03. 7. 2018. Гимназија'' Патријарх Павле'' 
Немања Момчиловић 05. и 06. 7. 2018. Пета београдска гимназија 

Далиборка Кристић, Влатка 
Милосављевић 

05. и 06. 7. 2018. Четврта београдска гимназија 

Весна Стојковић, Јелена 
Златкова, Смиља Синђелић, 
Наташа Чичић, Тања 
Гојаковић, Татјана 
Кочић,Верица Мратинковић, 
Бојана Чолић или Марија М.  

02. и 03. 7. 2018. Гимназија у Смедереву 
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Снежана Пешић, Влатка 
Милосављевић 

05. и 06. 7. 2018. ОШ''С.Сава'' Пожаревац 

Стојадин Туфегџић 05. и 06. 7. 2018. Прва београдска гимназија 

 

 

ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ШК. 2016/17. ГОДИНИ –акредитовани скупови 

 

Редни  
број 

Име и презиме 
наставника 

Назив скупа, организатор 
и место одржавања, датум 

одржавања 

Број сати Укупно 
сати 

     

     

     

     

 

     

     

 

Подаци о интерном стручном усавршавању током шк.2017/18 налазе се у прилогу овог 
извештаја, као и у портфолијима наставника. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

Структура радног времена  и распореда обавеза наставника и стручног сарадника је 
дата на почетку школске године, те је плански и програмски  реализована кроз задужења која 
су садржана у  Програму рада за школску 2017/2018. 

На почетку школске године извршена је подела одељења на наставнике и то је одрађено 
у оквиру Стручних већа уз консултације са директорком школе. 

31.03.2016. године Савет родитеља дао је позитивно мишљење на пределог уџбеника 
који ће се користити i наредне године . 

Гимназија већ годинама ради само у првој смени са почетком наставе у 7часова и 30 
минута. 
 

3.1. Општи подаци о ученицима 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И РАЗРЕДА  
 НА ПОЧЕТКУ И НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Разред Одељење 

Број ученика  
на почетку 

школске године 

Број ученика 
на крају  
школске 
године 

Разлика у броју 
ученика  

Бр % 

I 

I/1 23 (13/ 10) 22(11/11) -1  

I/2 19 (6/ 13) 24 (9/11) +5 
 

I/3 27 (11 /16) 26(8/18) -1 

 УКУПНО 69 (30/39) 72 +3 +0.04 

II 

II/1 21(12/9) 20(11/9) -1 

 II/2 18 (6/12) 19(7/12) +1 

II/3 29 (9/20) 29(8/21) 0 

 УКУПНО 
68 (27/41) 

 
68 0  

III 

III/1 27(8/19) 26 (8/18) -1 

 III/2 21(7/14) 22 (8/14) +1 

III/3 19(7/12) 19 (7/12) 0 

 УКУПНО 67 (22/45) 67 +0  

IV 

IV/1 26(12/14) 26 (12/14) 0  

-0.02 

 

 

 

IV/2 17 (5/12) 16 (4/12) -1 

IV/3 18(10/8) 18 (10/18) 0 

УКУПНО 61 (27/34) 60 -1 

СВЕГА 265 267 +2 +0.01 
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Бројно стање ученика по смеровима на почетку школске године 

 

Смер Разред Бр.одељења Бр. ученика % 

Друштвено језички I 1 27  

 II 1 29 

 III 2 40 

 IV 2 35 

Укупно:  6 131 49.43 

Општи смер I 2 42  

 II 2 39 

 III 1 27 

 IV 1 26  

Укупно:  6 134 50.57 

Укупно:  12 265 100 

 

 
Бројно стање ученика по смеровима на крају школске године 

 

смер разред Бр.одељења Бр. ученика % 

Друштвено језички I 1 26  

 II 1 29  

 III 2 41  

 IV 2 34  

Укупно:  6 130 48.69 

Општи смер I 2 46  

 II 2 39  

 III 1 26  

Укупно: IV 1 26  

Укупно:  6 137 51.31 

  12 267 100 

 

Број ученика се од 1. 09. 2016 повећао за 5 и то углавном током септембра и октобра 
када се ученици који се нису прилагодили условима рада у другим школама, углавном ван 
територије наше Општине, уписују у нашу школу. 

 

 

3.2. План образовно-васпитног рада 

 

Рад у Гимназији организован је сагласно Правилнику о наставном плану и програму за 
Гимназију са друштвено-језичким и природно-математичким смером и за гимназију општег 
типа.("Сл. гласник СРС - "Просветни гласник", бр. 5/90  3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 

23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004,18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 

12/2006,17/2006,1/2008,8/2008,1/2009,3/2009,10/2009,5/2010,/2011,4/2013,14/2013,17/2013, 

18/2013,5/2014 и 4/2015) 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ПЛАНА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДA 

 

ПРЕГЛЕД БРОЈА ОДРЖАНИХ ЧАСОВА 

ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

настава–теоријска, практична и вежбе 

 1. разред 2. разред 3. разред 4. разред УКУПНО 
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годишње годишње годишње годишње годишње 

Планирано  3922 3730 3614 3290 14556 

Одржано 3888 3804 3565 3255 14325 

Укупно неодржано 73 74 49 35 231 

 

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

 
1. разред 2. разред 3. разред 4. разред УКУПНО 

     одрж.      одрж      одрж       одрж      одрж 

Час одељењског 
стареш./ заједнице 

80 88 78 77 323 

Додатни рад 146 63 118 134 461 

Допунски рад 77 83 111 56 327 

Припремни и 
друштвено-корисни рад 

14  9 14 37 

 

 

 

ФАКУЛТАТИВНЕ И ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Факултативни облици образовно-васпитног рада:  
 ваннаставни облици – хор, културно-уметничке, техничке, проналазачке, хуманитарне, 

спортско-рекреативне и друге активности као и посете позориштима, екскурзија. 

назив активности планирано одржано 

културно уметничке секције:  

литерарнo-новинарска 37 31 

секција за књижевност и језик 37 ? 

библиотечка 37 ? 

научно истраживачке:  

хемијска 37 20 

еколошка 37 34 

остале:  

активности у оквиру Црвеног 
крста 

30 20 

спортске (кошарка, фудбал) 37 ? 

 

проверити 

предмет 
Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

план одрж. план одрж. план одрж. план одрж. 
Верска настава 111 112 105 103 108 106 96 96 

Грађанско васпитање 74 76 102 105 102 108 32 32 

 

 

СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
У ОКВИРУ 40–ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 
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Име и 
презиме 

Предме
т 

Разре
д и 

одељ
ење 

 

Бр
ој

 ч
ас

ов
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не
де

љ
но
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ат
на
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ас

та
ва

 

Д
оп
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ск
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пр
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С
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Д
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ш
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ри
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љ
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љ

им
а)

Ру
ко

во
ди

ла
ц 

ст
ру

чн
ог

 
ве

ћа
(т

им
а,

ак
ти

ва
)

И
сп

ит
и 

М
ат

ур
а 

Ра
д 

у 
ст

ру
чн

им
 о

рг
ан

им
а 

С
тр

уч
но

 у
са

вр
ш

ав
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е 
П

ос
ло

ви
 с

ек
ре

та
ра

 
И

сп
ит

но
г 

од
бо

ра
Д

еж
ур

ст
во

 

О
ст

ал
и 

по
сл

ов
и 

(ч
ла

но
ви

 
ти

м
ов

а,
 а

кт
ив

а)
П

ос
ло

ви
 п

о 
на

ло
гу

 
не

по
ср

ед
но

г 
ру

ко
во

ди
оц

а
У

К
У

П
Н

О
 

Дамјано
вић 
Станисл
ав 

Музичк
а 
култура 

1/1, 

1/2, 

1/3, 

2/1,2/

2, 2/3, 

3/3, 

3/4, 

4/3, 

4/4 

1

0 
   1 1  

 

12 
5    

0,

5 

0,

5 

0,

5 
 1 

0,

5 
 

20 

880 

Првулов
ић 
Миросла
в 

Српски 
језик и 
књижев
ност 

1/1, 

1/2, 

2/2, 

2/3, 

4/2 

2

0
+

2 

 1  1   24 
1
1 

 1  1 1 1   1  

40 

176

0 

Панов 
Тања 

Ликовн
а 
култура 

1/1, 

1/2, 

1/3, 

4/3, 

4/4, 

2/1,2/

2,2/3 

8 1    
0,
5 

 
9,
5 

4  1   
0,
5 

0,
5 

 

0

,

5 

  
16 

704 

Златкова 
Јелена 

Српски 
језик и 
књижев
ност 

1/3, 

3/1, 

3/2,4/

4 

1

8

+
2 

1 1  1  1 24 
1

0 
1 1  1 1 1   1  

40 
176

0 

Лукић 
Томица 

Физичк
о 
васпита
ње 

1/1, 

1/2, 

2/3, 

2/1, 

2/2, 

1

0 
   1 1  12 5     

0,

5 

0,

5 
 2   

20 

880 

Чичић 
Наташа 

Матема
тика 

1/2,2/

1,3/2, 

4/2 

1
4

+

1 

0

,
5 

2 

 
0
,

5 

 1 24 
1

0 
1 1 

0,

5 

0,

5 
1 1   1  

40 
176

0 
Рачунар
ство и 
информ
атика 

2/2,2 

/3 
5   

Грујић 
Маја 

Матема
тика 

1/1,2/

1,4/4 

1

0
+

1 

     1 12 5 1  
0,
5 

0,
5 

1      
20 

880 

Иванови
ћ Дарко 

Историј
а 

1/1, 

1/3, 

2/2, 

2/3, 

3/3, 

3/2, 

4/3, 

4/4 

2

0 
2  2    24 

1

0 
 1 

0,

5 

0,

5 
1 1 1 1   

40 

176
0 
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Стојкови
ћ Лидија 

Психол
огија 

2/1, 

3/3, 

2/2 

 

6   1    7 3     
0,

5 

0,

5 
 

0

,

5 

0,

5 
 

12 

528 

Бојана 
Џикић 
Чолић 

Францу
ски 
језик - 
II 

страни 
језик 

2/1,2, 

3/1,2, 

3/3 

8
+

2 

 
1 

 

1 

 2   24 
1
0 

 1  1 1 1  1 1  

40 

176

0 

Латинск
и језик 

1/1, 

1/2, 

1/3, 

2/1,2/

2, 2/3 

1

0 
  

Туфегџи
ћ 
Стојадин 

Физичк
о 
васпита
ње 

3/1,3/

2,2/3, 

4/1,4/

3,4/4 

1

2 
   1 1  14 6  1   1 1  

0

,

5 

0,

5 
 

24 

105

6 

Момчил
овић 
Немања 

Физика 

1/1, 

1/3, 

3/1 

1/2,4/

2 

1

2 
1 1    1 15 6 1    

0,

5 

0,

5 
 

0
,

5 

0,

5 
 

24 
105

6 

Стојкови
ћ Весна 

Српски 
језик и 
књижев
ност 

1/1,2/

2,2/3, 

3/1,3/

3 

2
0

+

2 

   1  1 24 
1

1 
1 

0,

5 
 

0,

5 
1 1   1  

40 

176
0 

Гојакови
ћ Тања 

Енглеск
и језик -  

1/1, 

1/2, 

1/3, 

4/2,4/

3, 3/2, 

2/3 

2

0
+

2 

 

0

,

5 

0

,

5 

  1 24 
1
0 

1  1 1 1   

0

,

5 

1,
5 

 

40 

176

0 

Игор 
Јанковић 

Филозо
фија 

3/1, 

3/2, 

3/3,  

4/1, 

4/2, 

4/3, 

4/4 

1
6 

  1  1 1 19 8    1 1 1  2   

32 

140

8 

Пешић 
Снежана 

Биологи
ја 

2/1, 

2/2, 

2/3, 

3/1, 

3/2, 

3/3, 

4/1, 

4/2 

2

0 
1  1  1 1 24 

1

0 
1  

0,

5 

0,

5 
1 1  

0

,
5 

1,

5 
 

40 

176
0 

Кочић 
Татјана 

Енглеск
и језик - 
I страни 
језик 

2/1, 

2/2, 

2/3, 

3/1, 

3/3, 

4/4, 

4/1 

2
0

+

2 

  1   1 24 
1

0 
1  

0,

5 
1 1 1   

1,

5 
 

40 

176
0 

Величко
вић 
Драгана 

Матема
тика 

1/2, 

1/3, 

3/3, 

3/2, 

4/1,4/

3 

1
8

+

2 

1 1 1   1 24 
1

0 
1 1  1 1 1   1  

40 

176
0 
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Николић 
Драган 

Физика 

2/1, 

2/2, 

2/3, 

3/1,3/

2,373,

4/1,4/

2,4/3,

4/4 

2

0 
1 1   2  24 

1

0 
  

0,

5 
 1 1  2 1 

0,

5 

40 

176
0 

Милетић 
Јасмина 

Ликовн
а 
култура 

3/3, 

3/2 
2     

0,
5 

 
2,
5 

1     

0,

2

5 

0,
25 

    
4 

176 

Узелац 
Сузана 

Грађанс
ко 
васпита
ње 

2/2,3 1  

 

 

  1 17 7 1   
0,

5 

0,

5 
,5  

0

,
5 

  

28 

123
2 

Устав и 
права 
грађана 

4/2, 

4/3, 

4/4 

3   

Социол
огија 

4/2,4/

3,4/4 
8 1 1 

Социјол
огија и 
устав и 
права 
грађана 

4/1 2   

Мишо 
Коприви
ца 

Францу
ски 
језик - 
II 

страни 
језик 

2/3,,2/

2,3/1,

2 

6
+

1 

 
0
,

5 

0
,

5 

   8 4    
0,

5 

0,

5 

0,

5 
  

0,

5 
 

14 

561 

Жабарац 
Новица 

Историј
а 

1/2, 

2/1, 

3/1,  

6 1      7 3    
0,

5 

0,

5 

0,

5 
 

0

,
5 

  
12 

528 

Марија 
Крајнови
ћ 

Немачк
и језик -  

1/1, 

1/3, 

2/1, 

2/2, 

3/1,2, 

3/3, 

4/1,2,

4/4 

1

6
+

2 

 2 2    22 8   1 1 1 1  2   

36 

158

4 

Мирчић 
Лазар 

Географ
ија 

1/1, 

1/2, 

1/3, 

2/1, 

2/2, 

2/3, 

3/2, 

3/3, 

3/1 

1

8 

0

,
5 

 

0

,
5 

1  1 21 9 1 1  1 1 1  

0

,
5 

0,

5 
 

36 

158
4 

Стојилов
ић Бојан 

Физичк
о 
васпита
ње 

1/3,  2     
0,

5 
 

2,

5 
     

0,

2
5 

0,

25 
 

0

,
5 

0,

5 
 

4 

172 

Милоше
вић 
Снежана 

Рачунар
ство и 
информ
атика 

1/1, 

1/2, 

2/1, 

3/2, 

3/3, 

3/4, 

4/3 

2
0 

1 1  1  1 24 
1
0 

1   1 1 1   1 1 

40 

176

0 
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Симић 
Јелена 

Биологи
ја и 
грађанс
ко  

 4/2,  

4/1,3,

4 

4 1      5 2    

0,

2

5 

0,

2

5 

0,

25 
 

0

,

2

5 

  
8 

352 

Кристић 
Далибор
ка 

Хемија 

1/1,1/

2,1/3, 

2/1, 

2/2,3,

3/1,4/

1, 4/2 

1

8 
1  1 1  1 22 9 1    1 1 1 2 1  

38 
158

4 

Тодоров
ић 
Бранко 

Верска 
настава 
- 

правосл
авни 
катихиз
ис 

1/1,2 

1/3,2/

1, 

2/2,3, 

3/1, 

3/2,3, 

4/2, 

4/1,3, 

4/4 

9,
5 

   1   
10
,5 

5     
0,
5 

1  1 1  
19 

792 

Стојадин
овић 
Слављуб 

Физичк
о 
васпита
ње 

4/2 2     
0,
5 

 
2,
5 

1     
0,
2

5 

0,
25 

    
4 

176 

Синђели
ћ Смиља 

Грађанс
ко 
васпита
ње 

1/1,2 1       1 
0,

5 
    

0,

2
5 

0,

25 
    

2 

88 

Костић 
Драган 

Практи
кум I 3/1 1  1 

  1  14 6     1 
0,
5 

 

0

,

5 

1 1 

24 

105

6 

Рачунар
ство и 
информ
атика 

1/3,  

1/2, 

2/2,3 

9   

Web 

дизајн 
4/1 2   

 

Припремна настава је реализована за ученике који  полажу разредни, поправни испит 
(или за онај предмет за који се не организује настава у школи због малог броја ученика - 

руски језик), као и за припрему ученика  IV разреда за полагање матурског испита. 
Календаром рада предвиђена  динамика реализације припремне наставе је остварена: 

 09.05.-18.06.2018. припремна настава за разредни испит за ученике I,II,III,IV разреда 

 ( страни језик за који није организована настава  тј руски) 

Мај припремна настава за полагање матурских испита(по договору са предметним 
наставницима) 

21.06.-26.06.2018. припремна настава за полагање разредних I,II,III и поправних испита 
за IV разред 

Од 21.6. до 26.6. 2018. и од 20.08.-24.08.2018. припремна настава за полагање 
поправних,разредних и матурских испита 

За припремање ученика четвртог разреда за полагање пријемних испита на 
факултетима и високим струковним школама (у сагласности са интересовањима ученика за 
ту школску годину) школа је организовала факултативни вид припремнне наставе . 

Садржаји рада су идентични прописаном наставном плану и програму, али су избор 
унутар тих садржаја, ширина и дубина обраде као и  дидактичко-методички поступци у већој 
мери под утицајем разних релевантних индивидуалних карактеристика ученика укључених у 
припремни рад. 
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Постигнућа ученика у редовној настави 

 

 

Као и ранијих година и у прошлој школској години успех ученика праћен је 
систематски на сваком класификацоионом периоду, на полугодишту и  на крају наставне и  
школске године (јун и август) и то по два критеријума: 

а) проценат пролазности по предметима, одељењима и разредима; 

б) просечна оцена по предметима, одељењима и разредима. 
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УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ  2017/18 ГОДИНЕ  

Тр
ен

ут
ан

 б
ро

ј у
че

ни
ка

 

Бе
з н

ед
ов

ољ
не

 

% 

В
ук

ов
ци

 

О
дл

ич
ни

 

В
рл

о 
до

бр
и 

Д
об

ри
 

Д
ов

ољ
ни

 

С
а 

не
до

во
љ

но
м 

%

Укућени на 
поправни 

Са једном 
недовољном 

Са две недовољне 

За
вр

ш
ил

о 
ра

зр
ед

 п
ос

ле
 п

оп
ра

вн
ог

 

П
он

ов
ил

о 
ра

зр
ед

 

У
пу

ће
но

 н
а 

ра
зр

ед
ни

 и
сп

ит
 

П
ол

ож
ил

о 
ра

зр
ед

ни
 и

сп
ит

 

Бр
ој

 у
че

ни
ка

 п
ос

ле
 о

ба
вљ

ен
их

 и
сп

ит
а 

са
 1

 н
ед

ов
ољ

но
м 

са
 2

 н
ед

ов
ољ

не
 

% 

П
ол

ож
ил

о 

Н
иј

е 
по

ло
ж

ил
о 

П
ол

ож
ио

 је
дн

у 

П
ол

ож
ио

 о
бе

 

Н
иј

е 
по

ло
ж

ио
 н

иј
ед

ну
 

72 72 100 4 28 24 20 0 - - 6 2 11 8 - 6 2 0 8 0 1 1 72 

68 58 85 3 26 27 14 0 1  9 1 15 9 1 1 1 0 9 1 0 0 67 

67 63 94 4 26 33 3 1 - - 1 3 6 1 0 0 3 0 4 0 - - 67 

60 60 100 4 16 28 16 0 - - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 60 

266 266 99,99. 19 96 112 53 1 1 - 16 6 33 18 1 7 7 0 21 1 1 1 266 

 

У јуну, на крају наставне године није уопште било понављања као ни прошле школске 
године а укупно се 23 ученика се упућује на поправни испит док се једна ученица упућује на 
разредни испит из три предмета .Oд укупно упућених на поправне испите у августу само 1% 

тј. 1 ученица није завршили разред ( ученица другог разреда друштвено-језичког смера јер 
није положила поправни испит из математике). Успех матураната је стабилан јер и  школске 
2017/18 године сви ученици 4. разреда су са успехох матурила као и претходне школске 
године.  

Укупан успех ученика приближно јеисти је као и  на прошле школске године што значи 
да није било деловања неког систематског фактора који би узроковао промену. Највидљивија 
је тенденција  је минималан број  ученика који понављају на крају наставне 
године;претходне две године то су били  они који се нису појавили на разредном  тј. 
поправном испиту; такође је смањен  и   број ученика који се упућују на поправне испите – 

таквих је предпрошле   године  било 21 ученик што је 7, 60%  а ове године бројка је слична- 

23 ученика. Укупан број ученика 31.8. је 265 јер се један ученик исписао из Гимназије. 

Закључак би био да што је број ученика у школи мањи, то је квалитет бољи а посебно је 
мање ученика који имају изражене тешкоће у учењу и раду. 

 

ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА УСПЕХА  УЧЕНИКА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ СА 
УПОРЕДНИМ ПОДАЦИМА И ПОДАЦИМА О ИЗОСТАЈАЊУ СА НАСТАВЕ 

 

1. КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД 

 

разред 

проценат 
пролазности шк. 

2017/18 (%) 

проценат 
пролазности шк. 

2016/17 (%) 

проценат 
пролазности шк. 

2015/16 (%) 

I 63.01 65,62 68.49 
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II 60.29 77,46 66.67 

III 63.24 46,77 63.33 

IV 51.67 58,33 59.03 

УКУПНО 59.85 62,64 64.16 

 

У односу  на претходну школску годину успех је незнатно смањен, али је и даље у 
односу на 2013/14 побољшање је статистички значајно. успех је уједначенији по разредима 
него што је то било током претходне године али су разлике по одељењима и даље значајне. 

 

ОДЕЉЕЊЕ Проценатпролаз
ности (%) 

РАНГ   ИЗОСТАНЦИ 
ПО УЧЕНИКУ 

I1 
 

83.33 2. 12 

I2 

 

65.22 6. 32 

I3 

 

42.31 9. 24 

II1  

 

90.00  1. 25 

II2 
 

72.22 5. 30 

II3 

 

33.33 11. 36 

III1 

 

85.18 3. 34 

III2 

 

72.73 4. 17 

III3 

 

21.05 12. 48 

IV1 

 

53.85 8. 33 

IV2 

 

62.50 7. 56 

IV3 

 

38.89 10. 62 

УКУПНО 59.85 

2016 17 - 62.64 

 

 

33 

2016 17 - 27 

 

 

 

УСПЕХ НА ПОЛУГОДИШТУ 2017/18 ПО ПРЕДМЕТИМА, РАЗРЕДИМА И 
ОДЕЉЕЊИМА 

 

 

I1 I2 I3 

Iraz

red II1 II2 II3 

IIraz

red 

III

1 

III

2 

III

3 

IIIra

zred 

IV

1 

IV

2 

IV

3 

Ivra

zred 

UKU

PNO 

Uk.20

16/17 

srpski jezik   

3.

70 

3.

70 

3.

54 

3.6

5 

4.

60 

3.

72 

4.

00 4.11 

3.

41 

4.

50 

3.

58 3.90 

4.

31 

2.

88 

3.

11 3.72 3.84 3.74 

engleski 

jezik   

3.

75 

3.

33 

2.

84 

3.3

1 

4.

15 

2.

61 

2.

93 3.23 

4.

07 

3.

68 

3.

11 3.52 

3.

73 

3.

06 

4.

00 3.55 3.40 3.65 
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francuski 

jezik   

4.

33 

4.

00 

3.

41 

3.9

1   

3.

64 

3.

11 3.38 

5.

00   

4.

65 4.34 

4.

83 

4.

33   4.42 4.01 3.70 

nemacki 

jezi   

3.

36 

3.

91 

2.

92 

3.4

0 

4.

15   

3.

10 3.63 

3.

58 

3.

31   3.51 

3.

47 

5.

00 

2.

47 3.57 3.52 3.24 

ruskii jezik                                     

latinski 

jezik   

4.

96 

4.

75 

3.

88 

4.5

3 

4.

80 

4.

33 

3.

82 4.32               4.32 4.39 4.33 

ustav i 

prava 

gradj                           

4.

61 

4.

15 

4.

06 4.27 4.27 4.38 

sociologija                           

4.

42 

4.

00 

4.

17 4.20 4.20 4.34 

psihologija           

4.

05 

2.

88 

2.

43 3.12               3.12 3.12 3.37 

filozofija                   

4.

74 

4.

36 

3.

79 4.30 

4.

46 

3.

75 

4.

33 4.25 4.27 4.23 

istorija   

4.

74 

4.

54 

4.

34 

4.5

4 

4.

90 

4.

38   4.64 

4.

70 

5.

00 

4.

31 4.66 

4.

46 

4.

44 

4.

00 4.53 4.59 4.32 

geografija   

4.

39 

4.

29 

3.

00 

3.8

9 

4.

80 

3.

94 

3.

53 4.09 

4.

74 

4.

27 

3.

74 4.21       4.21 4.10 3.56 

biologija   

4.

35 

4.

04 

3.

54 

3.9

8 

4.

45 

3.

83 

3.

67 3.98 

4.

56 

4.

40 

3.

31 4.06 

4.

04     4.06 4.02 3.78 

matematik

a   

3.

52 

2.

96 

2.

08 

2.8

5 

##

## 

2.

56 

2.

17 

138.

24 

3.

59 

2.

36 

2.

06 

36.5

6 

2.

24 

2.

00 

2.

28 

23.6

7 

50.3

3 2.94 

fizika    

3.

78 

3.

37 

2.

42 

3.1

9 

4.

15 

3.

33 

2.

87 3.45 

3.

85 

3.

60 

3.

37 3.57 

3.

46 

3.

38 

3.

06 3.47 3.42 3.47 

hemija   

3.

78 

3.

56 

2.

88 

3.4

1 

4.

25 

3.

11 

2.

97 3.44 

3.

78     3.61 

3.

72     3.64 3.53 3.47 

račun. 
Iinformati

ka   

3.

57 

3.

58 

2.

56 

3.2

4 

4.

80 

3.

00 

2.

70 3.50 

3.

19 

3.

10 

2.

70 3.12 

3.

68 

2.

79 

3.

00 3.14 3.25 3.11 

muzička 
kultura   

4.

91 

4.

66 

3.

92 

4.5

0 

4.

95 

4.

77 

4.

17 4.63   

4.

80 

4.

63 4.69   

4.

50 

4.

00 4.54 4.59 4.38 

likovna 

kultura   

4.

91 

4.

95 

4.

08 

4.6

5 

4.

95 

4.

44 

4.

20 4.53   

5.

00 

4.

53 4.69   

3.

81 

3.

44 4.33 4.55 4.42 

fizičko 
vaspitanje   

4.

61 

4.

75 

4.

23 

4.5

3 

5.

00 

4.

44 

4.

30 4.58 

4.

50 

4.

52 

4.

19 4.45 

4.

62 

4.

53 

4.

82 4.53 4.52 4.58 

vladanje   

5.

00 

5.

00 

4.

34 

4.7

8 

5.

00 

4.

74 

4.

70 4.81 

4.

81 

5.

00 

4.

63 4.81 

4.

92 

4.

63   4.80 4.80 4.78 

UKUPNO   

4.

32 

4.

09 

3.

37 

3.9

3 

4.

54 

3.

73 

3.

48 3.92 

4.

18 

4.

13 

3.

76 3.76 

4.

06 

3.

69 

3.

70 3.94 3.96 3.89 

 

Успех  на полугодишту је по критеријуму процента пролазности  погоршан у односу на 
прошлогодишњи у истом периоду, а такође и  у односу на претпрошлу школску годину и 
ове године изоси 66.17% док је прошле износио 74.03%. Пошто нема статистички 
значајне разлике,  може се констатовати да ниједан  чинилац није својим систематским 
деловањем условио ту разлику. По овом критеријуму, најбољи разред је 3. са 
пролазношћу 75% док је најбоље одељење  3/1 са пролазношћу од 92.59%. По 
критеријуму просецне оцене најбољи  разред  је  4. (3,94) док је 1. разред веома близу тог 
просека (3.93).Разлике међу разредима и  одељењима су  више последица  обележја 
генерације и  састава одељења него карактеристика наставног процеса који је релативно 
уједначен.Ипак, појављује се  тенденција да најбољи успех постижу одељења општег 
смера тако да је   одељење 2/1 постигло на полугодишту највишу просечну оцену (4.54) 

што што се догодило  и прошле школске године(4,56).  

одељење проценат 
пролазности (%) 

ранг просечна 
оцена 

ранг 

I1 86.96 3. 4.32 2. 

I2 58.33 7. 4.09 5. 
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. 

 

 

 

2.КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД 
 

 

 

 

 проценат ранг 

I3 57.69 8. 3.37 11. 

II1  95 1. 4.54 1. 

II2 50 10. 3.37 11. 

II3 60 6. 3.48 10. 

III1 92.59 2. 4.18 3. 

III2 77.27 4. 4.13 4. 

III3 47,37 11. 3.76 7. 

IV1 61,54 5. 4.06 6. 

IV2 37,5 12. 3.69 9. 

IV3 55.55 9. 3.70 8. 

УКУПНО шк.2017/18 

66.17 

 

шк.2016/17 

74.03 

шк. 2015 16 

74.82 

  шк. 2014 15 68.77 

 шк.2017/18 

 

   шк.2016/17- 3,87 

    шк. 2015/16 - 3.89   

      шк. 2014/15 - 3.78 

шк.2012/13 64.61  Шк 2013 14   -  3.72 

ОДЕЉЕЊЕ Проценат 
пролазности (%) 

РАНГ Просечна 
оцена 

РАНГ 

I1 86.96 3. 4.32 2. 

I2 58.33 7. 4.09 5. 

I3 57.69 8. 3.37 11. 

II1  95 1. 4.54 1. 

II2 50 10. 3.37 11. 

II3 60 6. 3.48 10. 

III1 92.59 2. 4.18 3. 

III2 77.27 4. 4.13 4. 

III3 47,37 11. 3.76 7. 

IV1 61,54 5. 4.06 6. 

IV2 37,5 12. 3.69 9. 

IV3 55.55 9. 3.70 8. 

УКУПНО шк.2017/18 

66.17 

 

шк.2016/17 

74.03 

шк. 2015 16 

74.82 

  шк. 2014 15 68.77 

 шк.2017/18 

 

шк.2016/17- 3,87 

шк. 2015/16 - 3.89 

шк. 2014/15 - 3.78 

шк.2012/13 64.61  Шк 2013 14   -  3.72 
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 пролазности (%) 
   

I1 
 

63.64 3 

I2 

 

58.33 7. 

I3 

 

46,15 9. 

II1  
 

80,00 2. 

II2 
 

57,89 8. 

II3 

 

62.07 5. 

III1 

 

92.31 1. 

III2 

 

63.64 3. 

III3 

 

63.16 4. 

IV1 

 

61.54 6. 

IV2 

 

37.50 11. 

IV3 

 

38.89 10. 

УКУПНО: 

 

шк.2016/17 

61,42 

 

69.58 

 

 

 

ИЗОСТАНЦИ 

 

 

 

разред 

број изостанака 
по ученику у шк. 

2017/18 

број изостанака по 
ученику у шк. 

2015/16 

број изостанака по 
ученику у шк. 2015/16 

1. 23 20 28 

 2. 30 25 24 

3. 23 34 27 

4. 27 27 25 

УКУПНО 26 27 26 
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Број изостанака у односу на исти период прошле школске године је остао исти уназад 
три године али је заправо реч о тренду раста у задњих неколико година. Тај раст је   резултат, 
према подацима разредних старешина, у једном броју одељења,  болести, посебно грипа, али 
највећим делом јако пермисивног става родитеља премa нередовном доласку деце у школу а 
посебно појаве калкулисања са изостанцим у време испитивања. Нажалост, мора се 
констатовати да је порасту изостајања допринео и нови правилник о оцењивању владања 
који се промењује од 2015. јер предвиђа могућност поправљања оцене из владања добијене 
на основу неоправданог изостајања ако се код ученика забележи тенденција смањења 
изостајања.Раније је  забележено највеће изостајање ученика четвртог разреда али сада није 
реткост да је често изостајање и ученика осталих разреда.  

 

Закључак стручних тела је и ове године исти као и раније  да је успех побољшан у 
поређењу са ранијим годинама највећим делом  због бољег квалитета уписаних ученика. 
Проблем са нешто нижим успехом једног броја одељења објашњава се просечно мање 
квалитетном генерацијом по питању школског учења и успеха. 

Изостанци су у порасту и то највише оправдани што указује на постојање разних 
проблема код ученика и њихових породица од здравствених преко породичних до 
социоекономских али и  растућем тренду калкулисања код одличних ученика. 

 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2017/18 

 

 

 

УКУПАН УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ  ШК 2017/18 
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Ученици који нису завршили разред у јуну -УКУПНО 

 

 
 

ПРВИ  РАЗРЕД 

 

 
 

ДРУГИ  РАЗРЕД 
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ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

 

 

 
 

 

 

ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 

 
 

 

 

 

 
 

ШК. ГОДИНА 
В Р С Т А     И З О С Т А Н К А по ученику 

ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО 

шк.2011/12 99 8 107  

шк.2012/13 105 6 107 

шк.2013/14 103 5 109 

шк.2014/15 123 5 117 

шк.2015/16 122 3 126 

шк. 2016/17 132 2 139 

шк. 2017/18 119 4 133 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

- 36 - 

 

 

УСПЕХ ПО КРИТЕРИЈУМУ ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ ГОДИНE 

 

        

 I  
 

II 
    III      IV 

УКУП. 

2017/18 

УКУП. 

2016/17 

Српски језик 3.96 3.63  3.94 3.64 3.79 3.89 

Енглески језик  3.53 3.05  3.80 3.62 3.50 3.86 

Француски језик  4.07 3.77  4.91 4.81 4.39 3.96 

Немачки језик 3.58    3.69 3.23 3.50 3.81 

Руски језик  5.00 5.00  4.00 5.00 4.75 3.06 

Латински језик 4.28 4.42      4.35 4.51 

Устав и права грађана        4.15 4.15 4.58 

Социологија        4.10 4.10 4.43 

Психологија   3.52      3.52 3.75 

Филозофија      4.46 4.28 4.37 4.98 

Историја 4.64 4.36  4.77 4.40 4.54 4.49 

Географија 4.06 4.42  4.54   4.34 4.54 

Биологија 4.13 3.94  4.14 4.08 4.07 3.94 

Математика 2.89 2.68  2.78 2.61 2.74 3.04 

Физика 3.63 3.57  3.88 3.32 3.60 3.73 

Хемија 3.47 3.31  4.04 3.34 3.54 3.56 

Рачунарство и информатика 3.32 2.89  2.78 3.17 3.04 3.34 

Музичка култура 4.39 4.68  4.76 4.60 4.61 4.57 

Ликовна култура 4.55 4.57  4.71 3.62 4.36 4.48 

Физичко васпитање 4.74 4.73  4.90 4.90 4.82 4.83 

Владање 4.81 4.73  4.73 4.87 4.79 4.88 

Укупно 4.15 4.05  4.23 3.95 4.10 4.06 

Просечна оцена  на нивоу школе  ове године износи4,10 док је  прошле и претпрошле 

школске године  просек је био нешто нижи(4,06 и 3,85).Закључак је да паралелно са 
смањењем броја уписаних ученика тече процес пораста успеха у учењу.Најбољи успех по 
овом критеријуму постижу ученици трећег, првог, другог  и најзад четвртог разреда. 

 

 
УСПЕХ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 

 

Матурски испит у јунском року полагало укупно 60  ученика тј 100% од укупног броја 
у 4. разреду ; Редовни ученици  су постигли следећи општи  успех: 

одличан врло добар добар         довољан просечна оцена 

21 31     7                      1     4.09 (4,17 прошле шк. 
год) 

 

Српски језик енглески математика  
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60 (3.69 прошле 
шк.3,78) 

42(4,03  као и прошле 
шк 3.92) 

14(4,125 прошле 
шк.4.125) 

 

 

 

Матурски радови  
предмет Број радова Просечна оцена 

   

   

филозофија 3 5.00 

социологија 

биологија 

5 

8 

4,75 

4.32 

 

 

 

  

историја 14 5,00 

географија 17 4.73 

математика 

рачунарство и инф. 
немачка 

2 

6 

1 

4.00 

4.83 

5,00 

ликовна култура 

музичка култура 

1 

2 

                     5,00   

5,00 

музичка култура 

српси језик 

УКУПНО                                                                                

2 

1 

60 

 

4,0 

4,0 

4.66;   прошле шк. год.4,88 

 

   

   

       

 Резултати са матурских испита су једногласно усвојени на седници Испитног одбора 13. јуна 

2018. 

 

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА И РЕЗУЛТАТИ 

 

Смотре талентованих на територији нашег округа суспендоване су због недостатка новчаних 
средстава тако да су се такмичења  и ове године, на жалост, одвијала само у сегменту 
класичних такмичења. Било је и неколико такмичења чију су организацију преузела 
струковна удружења.Ипак, резултати на државном нивоу ни ове године нису изостали. Ево 
прегледа такмичења и најистакнутијиh резултатa у прошлој школској години: 
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА, 18.3. 2018. СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Немања Лазаревић, 2. место и пласман на Републичко такмичење 

( Ментор Марија Крајновић) 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ, 14.4. 2018. Пожаревац 

Никола Златановић, 2/1 , 3. место, пласман на Републичко такмичење 

Михајло Ћурчић, 2/1 , 3. место, пласман на Републичко такмичење 

( Ментор проф. хемије Далиборка Кристић) 
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, 14.4. 2018. С. 
ПАЛАНКА 

Марија Бановић, 2/3 , 2. место, пласман на Републичко такмичење 
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 ( Ментор проф. српског језика Јелена Златкова) 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ У СТОНОМ ТЕНИСУ, 23.11.2017. Зрењенин 

Павловић Ђорђе, 1/1 - 8. место 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ, 09.4. 2017. Смедерево 

Филип Рајић 2/3, 3. место пласмана на Републичко такмичење 

Невена Ђорђевић 3/3, 3. место пласмана на Републичко такмичење 

( Ментор проф. историје Дарко Ивановић) 
 

 

 

Ликовни  конкурс ''Светосавље'' у организације Галерије Центра за културу ''Масука'' и 
Општине Велика Плана 

Катарина Маринковић 4/1 –прва награда за ликовни рад 

 

Ликовни конкурс ''Светосавље''- у организацији Галерије Центраза културу Масука Катарина 
Маринковић освојла је 1. место 

 

ФИЛОЗОВСКА ОЛИМПИЈАДА У ПОЖАРЕВЦУ, 27.МАРТ 2018. -израда есеја 

кандидат Михајло Ћурчић 3/1 - учешће 

УЧЕСНИЦИ И  ПОБЕДНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

36. ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ НА ТЕМУ 
''УМЕТНОСТ НА И ОД ПАПИРА'' 
 

Емилија М ладеновић 3/2 – 1.место 

(Ментор Тања Павловић Панов) 
 

СРПСКИ  ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, 13.5. 2018. С. КАРЛОВЦИ 

Марија Бановић, 2/3 , 3. место 

 ( Ментор проф. српског језика Јелена Златкова) 

 

Ревија кратког ђачког филма 

''Филмић 2018'' у организацији ЦНТИ и Министарства просвете и фак. Фимек 

Прва награда за филм ''ППП'' 

Ученице 3/1    – Неда Живановић,Анђела Живановић, Катарина Станојловић    
( Ментор:  проф информатике Снежана Милошевић) 

 

 

 ИСТОРИЈА,   28. 5. 2018. Зрењанин 

Филип Рајић, 2/3 - 3. место  
Невена Ђорђевић, 3/3 - 2. место 

( Ментор проф. историје Дарко Ивановић) 
 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА  У ШКОЛИ  

У школској 2017/2018 почели или  су се реализовати следећи пројекти: 

Назив пројекта Област унапређења Реализатори пројекта  Временска 
динамика 

Набавка 
интерактивне табле 

Настава Директор децембар 

 

''Ми не причамо 
Активности Тима за 
психолошку вршњачку 

УГ“Свет речи“ и 
ученици Гимназије  уз 
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другима.Ми 
разговарамо са вама!'' 
 

подршку  за рад са 
адолесцентима, 
психолошког саветовалишта 
и рад са родитељима 
адолесцената  

подршку МОС-а 

 

01.07.2017-

01.02. 2018. 

 

 

 

 

„Пет до дванаест! 
Док не буде касно! 

 

Борба против породичног и 
родно заснованог насиља у 
10 градова 

В.Плана, С. Паланка, 
Смедерево, Пожаревац, 
Београд,Кучево, В. 
Градиште, Лапово, 
Деспотовац, Јагодина 

УГ“Свет речи“ и 
ученици Гимназије  и 
ЕИЖ 

март-јун 
2018. 

Вршњачком 
едукацијом против 
дигиталног насиља 

 дигитална безбедност 
младих  

Свет речи , Теленор 
фондација   
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОРГАНА УСТАНОВЕ 

 
4.1. Наставничко веће 

 

Наставничко веће као најстручнији орган Школе у протеклој школској години бавило 
се укупном организацијом педагошког, дидактичког и образовно-васпитног рада на нивоу 
Школе  као и праћења реализације програма стручних органа. План рада Наставничког већа 
Гимназије дат је у Годишњем плану  рада за школску 2017/2018. годину и придржавајући се 
тог документа планиранре су седнице Наставничког већа,а активности из његове 
надлежности су реализоване на 16 седница + 1 едукација НВ за есДневник +1 Едукација „Циљеви и исходи у планирању наставе“, што се може утврдити увидом у Књигу 
записника са седнице НВ. 

В
ре

м
е 

ре
ал

из
ац

иј
е

Активности/теме 
Начин 

реализације 
Носиоци активности 

1
4
.0

9
.2

0
1
7
. 

-Разматрање и утврђивање 
Годишњег плана рада школе, 
Извештаја о реализацији ГПР и 
предлог Школском одбору за 
усвајање 

-Разматрање предлога анекса 
школског прогрма 

Разматрање Извештаја о раду 
директора 

-Разматрање плана стручног 
усавршавања 

 

-Утврђивање предлога структуре 
40- 

часовне радне недеље  
 

-Утврђивање распореда редовне, 
блок, 
допунске и додатне наставе и 
доношење одлуке о усвајању  

 

-Избор кључне области за 
самовредновање у шк. 2017/2018. и 
представљање Акционог плана за   
самовредновање за 2017/2018.  

 

 -Разматрање активности у оквиру 
Школског развојног плана за 
период од 2016. до 2021.године. 
 

-Разно 

 

извештај 
 

 

разматрање, 
извештај 
 

извештај 
 

предлог, 
изјашњавање о 
предлогу 

 

предлози 40-часов-

них структура 

распореди рада 

 

предавање са ПП 
презентацијом 

 

 

излагање 

приказ акционог 
плана,предлози, 
образлагање, 
анализа избор 
(гласањем)  
 

 

 

 

 

директор 

 

 

психолог,директор, 
председници    
стручних већа 

директор 

 

 психолог, директор 

 

 

психолог 

директор,    психолог 

 

директор,  
 

 

 

 

 

 

руководилац Тима за 
самовредновање 

 

 

 

 

 

Тим за Развојно 
планирање 

 

директор 
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В
ре

м
е 

ре
ал

из
ац

иј
е

Активности/теме 
Начин 

реализације 
Носиоци активности 

2
6
.1

0
.2

0
1

7
. 

-Анализа припремљености школе у 
наставним средствима и усвајање 
плана даљег опремања  на основу 
извештаја стручних већа и анализе 
ресурса Развојног плана  
 

-Извештај са састанка Заједнице 
гимназија 

 

- Постигнућа ученика првог разреда 
на тесту општих способности  
-Извештај Тима за самовредновање 
о почетку реализације Акционог 
плана самовредновња за школску 
2018/19 

-Информације о обележавању Дана 
менталног здравља 

 

-Доношење одлуке о ослобађању 
ученика од наставе физичког 
васпитања 

дискусија 

 

 

 

разговор, договор 

 

 

договор 

 

извештај 
 

извештај 
 

припрема за 
семинар 

 

директор, пред. 
стручних већа 

 

 

 

директор,  
 

 

 

 

психолог 

 

представници 
стручних већа и 
педагошког 
колегијума, психолог 

 

 

психолог-

координатор 

 

НВ 

2
0
.1

1
.2

0
1
7
. 

-Анализа успеха и владања  ученика 
на првом класификационом 
периоду са предлогом мера 

-Реализација наставних планова и 
програма,владање 

 

 -Разматрање рада Наставничког 
већа, Стручних већа, Актива, 
Тимова, разредних старешина и 
стручних сарадника 

-Редовни тромесечни извештај о 
реализацији Развојног плана 

 

-Предлог рада Тима за маркетинг 

статистички 
показатељи, 
излагање, анализа 

 

 

 

 

 

извештаји 

 

излагање, предлог, 
дискусија, усвајање 
предлога 

Психолог, директор, 
наставници 

 

 

 

 

 

Чланови разних 
Тимова, Већа 
директор 

 

 

психолог,  
 

 

руководилац  
маркетинг тима 

0
6
.1

2
. 

2
0
1
7
. 

-Доношење мишљења НВ у 
проширеном саставу за избор 
директора Гимназије  
-Разно 

Гласачки листићи Секретар 

1
4
.1

2
. 

2
0
1
7
. 

Едукација ''Циљеви и исходи у  планирању наставе'' 
 

Радионице 

Обука 

Психолог 

НВ 
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В
ре

м
е 

ре
ал

из
ац

иј
е

Активности/теме 
Начин 

реализације 
Носиоци активности 

2
5
.1

2
. 
2
0
1
7
. 

- Упознавање са резултатима анкете 
спроведене међу ученицима осмих 
разреда 

-Разматрање предлога Плана уписа 
за 2018/2019. годину 

-Усвајање тема за матурске испите 

-Именовање чланова Испитног 
одбора 

-Разно 

 

Известај, дискусија 

 

Излагање,дискусија 

одлука 

 

излагање 

Члан тима за 
маркетинг 

 

 

 

Директор 

директор 

2
8
.1

2
.2

0
1
7
. 

-Доношење одлуке о изрицању 
васпитно дисциплинске мере 
Чобанов Михајлу 

радионица, 
разговор са 
практичном 
вежбом 

психолог 

0
7
.0

2
.2

0
1
8
. 

-Договор око прославе школске 
славе Светог Саве 

-Упознавање са календаром 
такмичења 

-Предлог маркетинг плана за упис 
ученика  
-Доношење одлуке о ослобађању 
наставе физичког  васпитања 

-текуча питања –План интегритета 

Предлози, 
договори 

Календар 
такмичења 

 

упознавање 

Директор, наставници 
задужени  за 
реализацију 
културно-уметничких 
активности 

 

НВ 

0
7

.0
2
.2

0
1
8
. 

-Анализа успеха ученика на крају I 
полугодишта (извештај психолога) 
 

-Разматрање извештаја о 
реализацији плана и програма рада 
свих облика образовно васпитног 
рада 

-Понашање  ученика и васпитно –
дисциплинске мере' 
-Разматрање извештаја о раду 
Тимова , Већа , Актива  

статистички 
показатељи, 
излагање, анализа 

 

излагање, анализа 

 

излагање, анализа 

 

излагање 

 

информација 

психолог 

 

 

 

директор 

 

психолог 

 

психолог 

 

директор 

0
1
.0

3
.2

0

1
8
. 

-информације о е –дневнику 

-ослобађање од наставе физичког васпитања  
-разно 

Обавештавање  
разговор 

директор 
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В
ре

м
е 

ре
ал

из
ац

иј
е

Активности/теме 
Начин 

реализације 
Носиоци активности 

2
0
.0

3
. 
2
0
1
8
. 

-Реформа Гимназије, обука 
наставника 

-Електронски дневник – интерно 
усавршавање -обука 

Презентација 
добијена на 
састанку са 
представницима 
Министарства 
просвете 

 

Обука  

Психолог  
Директор 

 

 

 

 

Кординатори  Наташа 
Чичић и Снежана 
Милошевић 

2
6
.0

4
.2

0
1

8
. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
2
.0

4
.2

0
1

8
. 

-Анализа успеха на крају другог 
класификационог периода за 4. 
разред 

-Реализација наставног плана и 
програма  
- Понашање ученика , васпитно 
дисциплинске мере 

-Одређивање комисије за 
спровођење матурског испита 
,извештај о току припрема о мат. 
испиту 

-Активности Тима за маркетинг 

 

-Анализа успеха на крају другог 
класификационог периода за 1-3. 

разред 

-Реализација наставног плана и 
програма  
- Понашање ученика , васпитно 
дисциплинске мере 

 

-Разматрање резултата на 
такмичењима и систем награђивања 
најбоље пласираних ученика и 
њихових наставника 

-Извештаји о току рекламне 
кампање међу ученицима осмих 
разреда Општине за упис у 
Гимназију, 
-Одређивање комисија за 
спровођење матурских испита, 
-Извештај о току припрема 
матурских испита 

- Текућа питања 

статистички 
показатељи, 
излагање, анализа 

 

извештаји 

 

 

Формирање 
комисије 

 

 

 

извештај 
 

извештај 
 

 

 

предлог 

 

извештај 
 

 

извештај 
 

 

предлог 

 

извештај 

психолог 

 

Одељенске старешине 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

психолог 

 

Одељенске старешине 

 

 

 

 

 

руководиоци секција, 
додатне наставе,  
Наставничко веће 

 

руководилац Тима за 
маркетинг школе 

 

директор 

директор 

 

директор 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

- 44 - 

В
ре

м
е 

ре
ал

из
ац

иј
е

Активности/теме 
Начин 

реализације 
Носиоци активности 

2
8
.0

5
.2

0
1
8
. 

 

-Анализа успеха ученика IV 
разреда, 
 -Реализација плана и програма 

-понашање и васпитно-

дисциплинске мере 

-Текућа питања 

 

 

статистички 
показатељи, 
извештај, дискусија 

 

извештај 
 

 

 

 

 

Психолог, одељенске 
старешине 

 

Директор  
 предметни 
наставници 

 

 

1
4
.0

6
.2

0
1
7
. 

- Доношење одлуке о проглашавањ 
ученика генерације  
-Доношење одлуке о додељивању 
новчаних нагеада ученицима 
сходно Правилнику о похваљивању 
и награђивању 

предлози, 
дискусија 

 гласање 

похвале и награде 
06.07.2018. у Дому 
културе 

 

Настваничко веће 

разредне старешине  
 

2
6
.0

6
.2

0
1

8
. 

-Анализа резултата васпитно-

образовног рада 

-Реализација наставног плана и 
програма 

-Понашање ученика и васпитно 
дисциплинске мере 

ученика на крају наставне године  
-Формирање Тимова за израду 
ШП,ГПР, и извештаја о реализацији 
ГПР 

-Формирање комисија за упис 
ученика у први  разред  
 

статистички 
показатељи, 
извештај, дискусија 

 

 

 

извештај 
предлог 

 

 

одлука 

Психолог 

 

 

директор 

 

 

 

 

кординатори које је 
именовао директор 

3
1
.0

8
.2

0
1
8
. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
1
.0

8
.2

0
1

8
. 

-Ораганизација рада у августу 
(припремна , поправни , разредни ) 
-Рад на школским документима  
-Подела часова по предметима на 
наставнике  
- Текућа питања 

 

-Анализа резултата васпитно-

образовног рада на крају школске 
2017/2018. године  
 

-Анализа и упутство о вођењу 
педагошке документације 

-Припремљеност школе за почетак 
нове школске године 

- Текућа питања 

 

 

 

договор 

статистички 
извештај 
 

извештаји  
 

 

извештај 

 

 

директор 

 

директор 

психолог 

 

психолог 

 

 

 

 

 

Стручна већа  
директор 
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4.2. Одељенска већа  

 

Време 
реализације 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци 
активности 

Реализација 

се
пт

ем
ба

р  

-Информисање у вези са 
припремама за почетак 
школскегодине: Календар 
рада, структура одељења, 
предмети и предавачи, 
уџбеници 

-Формирање одељенских 
већа, усвајање плана и 
програма рада 
одељенскихвећа и избор 
председавајућег  
-Усаглашавање ставова по 
питању правдања 
изостанака; упознавање 
ученика са кућним редом. 
Реализација иницијалног 
оцењивања из свих 
предмета 

-избор чланова Савета 
родитеља за 1. разред 

-Екскурзија 

-Организација допунске и 
додатне наставе и учешће 
ученика у ваннаставним 
активностима.  
-Родитељски састанак 
(заједнички са директором 
и психологом  и 
индивидуални са 
одељ.старешином) 
-Извештај о успеху  
прошлогодишњих 
матураната при упису на 
факултете 

 

 

 

 

 

 

Информације, 
разговор, 
договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

извештај 

Председник 
одељенског 

већаI-IV 

разреда 

 

Директор, 
психолог, 
одељенске 
старешине 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 
вође 
екскурзија 

 

Разредне 
старешине 1. 

разреда, 
психолог 

 

Разредне 
старешине 

прошлогоди
шњег 4. 
разреда 

Реализовано 

100% 
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Време 
реализације 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци 
активности 

Реализација 

О
кт

об
ар

 
-Разговор о реализованој 
екскурзији; 
дисциплина и понашање 
ученика 

-Координација са 
члановима Одељенског 
већа и 

свођење утисака о 
ситуацији у одељењу 
(проблем 

похађања наставе и 
активног учешћа у 
редовној,допунској и 
додатној настави). 
- Рад са надареним 
ученицима 

-Актуелни проблеми и 
сарадња са психологом 

-Учешће у реализацији 
активности на промоцији 
менталног здавља и 
вршњачких едукатора  

анализа, 
разговор, 
договор, 

дискусија 

 

Разредне 
старешине, 
директор, 

вође 
екскурзија 

 

Разредне 
старешине 1. 

Разреда, 
психолог 

 

Разредне 
старешине, 
психолог 

Разредне 
старешине 1. 

Разреда, 
психолог 

 

Реализовано 

100% 

но
ве

м
ба

р  

-Анализа успеха на крају 
првог класификационог 
периода 

-Реализација наставног 
плана и програма 

-Рад на педагошкој 
документацији 

-васпитно – дисциплинске 
мере, васпитни и образовни 
проблеми у реализацији 
образовно-васпитних 
циљева 

-Упознавање ученика са 
мерама које је предложило 
НВ 

-Сарадња са психологом у 
организовању и рад  група 
са слабим постугнућима у 
школском учењу 

анализа, 
разговор, 
договор, 

дискусија 

Председник 
одељенског 

већа I-IV 

разреда, 
психог, 

разредне 
старешине 

 

 

 

Разредне 
старешине 

 

Разредне 
старешине, 
психолог 

 

Реализовано 

100% 
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Време 
реализације 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци 
активности 

Реализација 

де
це

м
ба

р  
-Извештај о опредељености 
ученика за упис на основне 
акдемске и струковне 
студије 

 ( 4.разред) 
-Анализа напредовања 
ученика који показују слаб 
успех 

- Припрема седнице 
Одељенског већа и рад на 
педагошкој документацији 

 -Предлог тема за матурски 
испит. 
-учешће у реализацији 
програма КВиСа 

Анализа, 
разговор, 
договор, 

дискусија 

 

Председавају
ћи одељен. 

Већа 

 

 

Председавају
ћи одељен. 
већа за 4. 
разред 

Реализовано 

100% 

J
ан

уа
р 

Прослава школске 
славе 

 

анализа, 
разговор, 
договор, 

дискусија 

одељенско 
већеI-

IVразреда 

разреда,наста
вници 

задужени за 
реализацију 
културно-

уметничких 
активности 

 

Реализовано 

100% 

ф
еб

ру
ар

 

- Анализа успеха на крају 
првог полугодишта 

-Реализација наставног 
плана 

- Понашање ученика; 
изрицање васпитних  и 
васпитно-дисциплинских 
мера ученицама 

- Анализа рада Одељенског 
већа 

- Разматрање актуелних 
проблема у раду са 
ученицима 

-Подела ђачких књижица на 
крају II полугодишта 

-Организација родитељских 
састанака 

-Организација  
родитељскиог састанка за 
ученике са слабијим 
успехом  
-учешће у реализацији 
маркетинг плана школе 

анализа, 
разговор, 
договор, 

дискусија 

веће I-IV 

разреда и 
одељенске 
старешине 

 

 

 

одељенске 
старешине 
Iразреда, 
психолог 

 

Реализовано 

100% 
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Време 
реализације 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци 
активности 

Реализација 

м
ар

т 
- Утврђивање успеха 
ученика 4. разреда на крају 
другог класификационог 
периода;  
 -Реализација наставног 
плана 

- Понашање ученика; 
изрицање васпитних мера 
ученицама 

- Родитељски састанак(IV 

разред) 

анализа, 
разговор, 
договор, 

дискусија 

већеIVразред
а и 
одељенске 
старешине 
4.разреда 

 

 

 

Реализовано 

100% 

А
пр

ил
 

- Утврђивање  успеха 
ученика 1-4 разреда 

-Организација родитељских 
састанака 

-Реализација наставног 
плана 

- Понашање ученика; 
изрицање васпитних мера 
ученицама 

 

-Стабилност 
професионалних 
интересовања ученика IV 

разреда и разматрање 
реализације, 
-припрема за упис на више 
школе и факултете 

- Стручно–педагошке 
припреме за извођење 
екскурзије и реализацију 
њених циљева 

ализа, 
разговор, 
договор, 

дискусија 

 

 

 

анализа, 
дискусија 

 

 

 

 

 

Стручно 
већеI-

IIIразреда 

Педагошки 

Колегијум 

 

 

психолог 

 

 

веће IV 

разреда 

 

Реализовано 

90% 

М
ај

/ју
н 

-Доношење одлуке о 
упућивању ученика на 
разредни испит 

- Утврђивање успеха 

ученика на крају наставне 
године 

- Предлагање ученика за 
похвале и награде 

- Реализација свих облика 
образовно-васпитног рада 

-Извештај о резултатима 
уписа на основне академске 
и струковне студије 

анализа, 
разговор, 
договор, 

дискусија 

 

 

Извештаји 
разредних 
старешина 

 Веће I-IV 

разреда, 
 

 

 

 

 веће IV 

разреда 

Реализовано 

100%  
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Време 
реализације 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци 
активности 

Реализација 

ју
л/

ав
гу

ст
 

- Утврђивање распореда 
полагања 
разредних,поправних, 
испита 

- Именовање комисије за 
поправне испите 

наредну школску годину 

- Подела послова до 
четрдесет часова недељно 

-Усвајање распореда часова 

-Извештај о резултатима 
уписа на основне академске 
и струковне студије 

-Текућа питања 

анализа, 
разговор, 
договор, 

дискусија 

 

 

 

Извештаји 
разредних 
старешина 

већеI-

IVразреда 

 

Реализовано 

100%  

 

 
4.3. Стручна већа у области предмета 

 
У школској 2017/2018. години у Гимназији су радила следећа стручна већа:  

Редни 
број Стручно веће Руководилац већа 

1. Стручно веће српског језика Мирослав Првуловић 

2. Стручно веће математике и информатике Снежана Милошевић 

3. Стручно веће страних језика Татјана Кочић 

4. Стручно веће природних наука Снежана Пешић 

5. Стручно веће друштвених наука Игор Јанковић 

6. Стручно веће уметности Станислав Дамњановић 

7. Стручно веће физичке културе Стојадин Туфегџић 

 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

 
Чланови Већа: Весна Стојковић, Јелена Златкова; Руководилац Већа: Мирослав 

Првуловић 

Циљеви 

- остварити сарадњу и усаглашавање ставова између чланова Стручног већа; 

- предузимати мере за побољшање наставе српског језика и књижевности; 

- пратити све иновације у области наставе српског језика и књижевности и имплементирати 
их у наставну праксу; 

- остваривати сарадњу са сругим стручним већима; 

- остваривати корелацију са другим наставним предметима; 
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- организовати манифестације у школи и ван ње, учествовати на манифестацијама које су 
организовале друге школе или установе. 
 

 Одржано састанака: 17. 

 Основна достигнућа 

 Остваривање договора у вези са свим актуелним питањима. Преношење информација 
са састанака Педагошког колегијума и преузимање мера у вези са тим. Разматрање редовних 
тема које су дате у плану рада Већа. 

 Чињеница да Веће чини троје чланова – омогућује експедитивност у држању 
састанака и у остваривању договора, при чему се често укључује и могућност остваривања 
контаката (договора) и електронским путем. За већи број тема и активности и није потребно 
класично држање састанка, већ договор који се састоји од краће размене мишљења, 
информација и дефинисања одлука (активности) за време одмора (нпр. у вези са литерарним 
конкурсом, избор тема за матурске радове и за матурске писмене задатке, итд). 

 Опис проблема, разлози, шта је предузето да се проблем реши 

 Рад Већа у овој школској години се највећим делом састојао од редовних и 
практичних питања, нпр: организација литерарног конкурса, обележавање Дана матерњег 
језика, избор тема за матурске радове, избор тема за матурски писмени задатак, итд. 

 Дакле, није било довољно ангажовања на доследнијој реализацији сета циљева за рад 
Већа, а у оквиру којих су и нека општија методичка (и дидактичка) питања. На то ће се 
обратити пажња у следећој школској години, уз напомену: и у вези са овим проблемом (који 
је проблем и осталих већа) треба имати у виду системски контекст - прописе које су 
„кројили“ они који не познају реално стање у наставној пракси, не познају реалне проблеме и 
реалне не-могућности, који замишљају да се у пракси може лако реализовати све што им 
падне на памет, а уз суму толиких других често чисто формалних обавеза које се 
наставницима намећу. 

 Такође, недостатак је, као нереализовани циљ, неостварена сарадња са другим 
стручним већима, као и неостварена корелација са другим наставним предметима, што се у 
раду Већа у следећој школској години мора отклонити. Одржан један огледни час, са 
корелацијом за наставом  рачунарства – не значи систематичније решавање овог питања. 

 Такође: план рада Већа није доследно и у потпуности реализован.  

 

 

Активности 

 

Динамика 
реализације 

 

Начин 
реализације 

Носиоци 
активности - 
одговорно 
лице 

  1.   -  1. Усвајање плана рада Стручног 
већа за школску 2017/2018. годину. 

 2. Избор председника Већа за 
школску 2017/2018. годину. 
----------------------- 

 2. -   1. Анализа распореда - примедбе, 
сугестије и  генералне сугестије и 
закључци за 2017/2018. годину. 

септембар састанак 
стручног 
већа,  
контакти 
преко имеjла  

(размена 
материјала) 

руководилац 
Стручног 
већа, чланице 
Већа 
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----------------------- 

  3.   -  1. Договор о временској динамици 
израде писмених задатака и тестова. 

 2. Учешће  у израда планова и 
програма рада за обавезне наставне  
активности. 

 3. Учешће у израда планова и 
програма рада за ваннаставне активности 
(пре свега, факултативне облике рада). 

4. -  1. Анализа иницијалног 
оцењивања. 
 

5. -  1. Предлог за набавку наставних 
средстава. 
---------------------- 

6. -  1. Оцењивање - повезивање 
образовних исхода и одговарајућих оцена. 

---------------------- 

7. -  1. Договор о обележавању Дана 
књиге у Гимназији и о реализацији 
литерарног конкурса. 

 

октобар састанак 
стручног 
већа 

предсeдник 
Стручног 
већа, чланице 
Већа 

8. -  1. Планови о извођењу угледних-

огледних часова. 
новембар састанак 

стручног 
већа 

предсeдник 
Стручног 
већа, чланице 
Већа 

9. - 1. Избор тема за матурске радове. 

 

децембар састанак 
стручног 
већа 

предсeдник 
Стручног 
већа, чланице 
Већа 

10. -  1. Договор о обележавању 21. 
фебруара, Дана матерњег језика. 

фебруар састанак 
стручног 
већа 

предесдник 
Стручног 
већа, чланице 
Већа 

11. - 1. Договор о учествовању на 
Књижевној олимпијади. 

2. Анализа реализације плана и 
програма на крају првог полугодишта. 

----------------------- 

12. -  1. Реализација ваннаставних 
активности. 

 2. Изборни програми у 
реформисаној гимназији. 

март састанак 
стручног 
већа 

предесдник 
Стручног 
већа, чланице 
Већа 
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13. -  1. Договор о принципу поделе 
одељења (у оквиру Већа) на почетку 
школске године. 

 2. Сумирање резултата са 
одржаних такмичења. 

април састанак 
стручног 
већа 

предсeдник 
Стручног 
већа, чланице 
Већа 

14. -   1. Предлог тема за матурски 
писмени задатак. -  2. Избор тема за 
матурски писмени задатак. 

---------------------- 

15.  1. Давање предлога за четири 
изборна предмета за I и II разред. 
-------------------- 

16. -   1. Разговор о последњем броју (26) 
школског листа „Гимназијалац“. 
-------------------- 

17. -  1. Предлог поделе часова у оквиру 
српског језика и књижевности за школску 
2018/2019. годину. 
 

јуни састанак 
стручног 
већа, 
контакти 
преко имејла 
(размена 
материјала) 

предсeдник 
Стручног 
већа, чланице 
Већа 

 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 

 
Циљ Стручног већа  математике и информатике је да ради на побољшавању квалитета 

наставе, иновацији наставних метода и пружању подршке надареним ученицима, али и оним 
ученицима који су слабијег успеха, такође и да се направи боља корелација  између математике и 
информатике и других, сродних, предмета као и  уједначавање  критеријума  и примена  стандарда.  

Стручно  веће математике и информатике чине: 
1. Снежана Милошевић - проф. информатике, председник  
2. Наташа Чичић - проф. математике и информатике 

3. Драгана Величковић - проф. математике 

4. Маја Грујић - проф. математике 

5. Драган Костић - проф. информатике 

У првом полугодишту одржано је 8 састанака, а у другом полугодишту 9 састанака, што је 
укупно 17 састанака у школској 2017/2018. години. 
 

Активности 
Динамика 

реализације 

 
Начини реализације 

 

Носиоци 
активности 

 Предлог области за 
самовредновање за 
2017/2018. 

28. август 
2017. 

-разматрање и избор области; 
изабране "Подршка ученицима" 
и "Настава и учење" 

Чланови СВ 

 Договор о раду и усвајање 
годишњег плана рада Стручног 
већа 

 Усаглашавање и израда 

 

 

 

 

-усвојен је план рада СВ и 
договор о одржавању састанака 
 
-договор о изради планова 
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годишњих и оперативних 
планова 

 Наручивање уџбеника и збирки 
задатака, као и наставних 
средстава 

 

 Предлог семинара 

 
04. септембар 

2017. 

 

 
- уџбеници и збирке су исти као 
и прошле школске године, 
договор математичара о 
наручивању збирки 
-разматрање и предложени 
семинари "Зимски републички 
семинар ДМС" и 
"Архимедесови зимски 
семинари"  

Чланови СВ 

 Договор о реализацији 
допунске, додатне и припремне 
наставе, као и секција, распоред 
вежби из информатике 

 Договор о временској динамици 
израде писмених задатака и 
тестова 

 Наручивање наставних 
средстава 

 

 Разно 

14. септембар 
2017. 

-предлог о реализацији 
ваннаставних активности, као и 
вежби из информатике 
 
-направљен је план писмених 
задатака, контролних вежби и 
тестова 
-списак потребних наставних 
средстава 
 
-информације о урађеним 
иницијалним тестовима 
-обавештење о присуству 
Драгана Костића на 
конференцији "Настава 
програмирања у средњој 
школи", одржаној 25.09.2017. у 
Београду 

Чланови СВ 

 Уједначавање критеријума 
оцењивања 

 План огледних и угледних 
часова 

 

 

 

 

 

 Сајам књига 

19. октобар 
2017. 

-разговор и договор о 
уједначавању критеријума 
-разговор о извођењу огледних и 
угледних часова(одржан је 
огледни час српског језика-

Мирослав Првуловић у 
корелацији са информатиком-

Снежана Милошевић у 
II1,07.09.2017.) 
-посета и одлазак на Сајам 
књига 

Чланови СВ      

 Анализа успеха ученика на крају 
првог класификационог периода 

 

 

 Разно 
 

 21. новембар 
2017. 

-извршена анализа успеха 
ученика кроз  разговор и 
дискусију 
 
-извештај о састанку и разговору 

председника са директорком у 
вези организовања кабинета за 
математику и рада рачунара у 
кабинетима информатике 
-обавештење тј. извештај о 
утисцима Снежане Милошевић 
са конференције ECDL, одржане 
10.11.2017. у Београду 
-израда и предаја плана 
огледних и угледних часова( до 
краја новембра одржани су  

Чланови СВ      
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огледни час из математике- Маја 
Грујић у II1 и угледни час из 
математике-Наташа Чичић у I1) 

 

 Извештај са Педагошког 
колегијума 

 

 Рад на уређивању кабинета 
 

 Стручно усавршавање 
наставника 

 

 

 

 

 

 Договор око организације 
такмичења из математике и 
смотре Филмић 

07. децембар 
2017. 

 
-поднет је кратак извештај са 
Педагошког колегијума, 
одржаног 28.11.2017.  
-договор око детаља и времена 
сређивања кабинета 
-предат списак семинара 
стручног усавршавања( чланови 
СВ сем Драгана Костића, 
присуствовали су презентацији 

Mozabook-а и примене 
интерактивне табле и добили 2 
сата стручног усавршавања у 
установи) 
-разматрани детаљи око 
организације Општинског 
такмичења из математике у 
јануару и ућешћа на смотри 
Филмић2018. у мају 

 

 

 

Чланови СВ 

 Предлагање тема за матурске 
радове  

 

 Разно 

22.децембар 
2017. 

-предложене су теме за матурске 
радове и у електронској форми 
послате директорки 
- прослеђен допис за online 
обуку математике и 
програмирања у организацији 
МП-ученицима и професорима 
-обавештење о уплати за 
Тангенту 
-договор о поновном учешћу за 
такмичење "Мислиша" 

Чланови СВ 

 Реализација ваннаставних 
активности 

 Резултати такмичења из 
математике 

 

 

 

 

 

 Извештај са Педагошког 
колегијума 

 

19. јануар 
2018. 

-анализа реализације допунске 
наставе, додатне наставе  
-организовано је и одржано  
Општинско такмичење из 
математике( пласман остварили 
свих 7 ученука Гимназије) 
-анализа пријављених ученика 
за "Мислишу",због малог броја 
неће се одржати такмичење 
 
-поднет је извештај са 
Педагошког колегијума 
одржаног 12.01.2018. 

Чланови СВ 

 Критеријуми оцењивања 

22. фебруар 
2018. 

-састанак са директорком у вези 
критеријума оцењивања из 
математике и договор око 
израде предлога нивоа за оцене 
на примеру задатка 

Чланови СВ 

 Извештај са Педагошког 
колегијума 

 Анализа успеха ученика на крају 
првог полугодишта 

02. март 2018. 
 

 

 

-поднет је извештај са 
Педагошког колегијума 
-извршена анализа успеха 
ученика кроз  разговор и 
дискусију 

Чланови СВ 
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 Реализација плана и програма у 
првом полугодишту 

 

 Такмичења- окружно из 
математике 

 

 

 

 Разно 
 

 

 

 

 

 Договор око обележавања Дана 
броја π – 14. март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
08. март 2018. 
 

 

 
14. март 2018. 

-одрађена је анализа реализације 
плана и програма редовне 
наставе, као и допунске наставе, 
додатне наставе  
-извештај проф. математике о 
одржаном окружном такмичењу 
из математике у Смедереву 
(нико од ученика није се 
пласирао за републичко) 
-позив и учешће за Raf Challenge 

2018 и Raf It Deys 2018,  
учествовао 1 ученик 
-одржана обука за координаторе 
есДневника у Београду (Наташа 
Чичић и Снежана Милошевић) 
-предлози у вези организације 
Дана броја π (математички квиз, 
друштвене мреже,Raf Challenge) 
-договор о динамици 
реализације Дана броја π и 
подела задужења 
 
-коначан договор око 
реализације и пригодног 
програма Дана броја π 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чланови СВ 

 

 

 
Чланови СВ 

 Одлазак на Сајам образовања 
 

 Анализа рада припремне наставе 

за матуранте 
 

 

 

 

 Обележавање Дана броја π 
 

 Разно 

03. април 
2018. 

-поднет је извештај са одржаног 
Сајма образовања у Београду  
-изводе се консултације за 
израду матурског рада са 
матурантима, као и додатна тј. 
припремна настава за пријемне 
на факултетима, а држи се и 
допунска настава 
-разговор и закључак да је Дан 
броја π протекао успешно 
 
-на предлог Педагошког 
колегијума предати предлоге у 
вези промене Правилника о 
похвалама и наградама ученика  

Чланови СВ 

 Анализа успеха на крају другог 

класификационог периода 
 

 

 

 Анализа ваннаставних 
активности 

 

 Договор око учешћа на 
манифестацији Дан науке 

26. април 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. и 16. мај 
2018. 

 

-извршена је анализа успеха 
ученика кроз дискусију и 
закључило се да је успех из 
математике слабији у 
друштвено-језичком смеру 
- анализирана је реализација 
ваннаставних активности у 
протеклом периоду кроз 
дискусију 
- одлучено је на се прикључимо 
у организовању Дана науке- Дан 
рецилкаже 
 

 
-формирање штанда са старим 
уџбеницима, радним листовима 
и књигама из математике и 

Чланови СВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чланови СВ 
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информатике 
-одабир имена штанда(изабран 
"И ово је рециклажа") 

 Такмичења из математике и 
информатике Филмић 

 

 

 Договор око израде матурских 
писмених задатака и матурских 
радова 

 

 

 

 Дан науке 
 

 Изборни предмети 

01. јун 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. јун 2018. 

-извештај са смотре Филмић 
2018, на којем је наш тим из III1 
освојио прву награду и добио 
учешће на манифестацији Равно 
Село филм фестивал 
-разговор и договор око 
припреме израде четири групе 

задатака за матурски писмени 
задатак из математике и предаја 
истих директорки у 
предвиђеном року 
-анализа и разговор о учешћу на 
манифестацији Дана рециклаже 
-предат предлог Стручног већа о 
избору изборних предмета за 
први разред(свако од професора 
је дао свој предлог) 

Чланови СВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чланови СВ 

 Анализа резултата са одржаних 
такмичења 

 Анализа успеха матураната на 
матурском испиту 

 

 

 Анализа успеха ученика на крају 
другог полугодишта 

 

 Подношење извештаја о раду 
Стручног већа у школској 
2017/2018. 

 Разно 

29. јун 2018. 

-извршена анализа свих 
одржаних часова 
-анализа и закључци (боља 
корелација између ученика и 
наставника и то претежно од 
стране ученика) 
- извршена упоредна анализа 
постигнућа успеха  ученика на 
крају другог полугодишта 
-поднет усмени извештај о раду 
Стручног већа 
 
-састанак са директорком о 
предлогу поделе часова на 
наставнике 

Чланови СВ 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

 Ове школске године Стручно веће страних језика чине следећи чланови: Бојана Џикић-

Чолић,председница већа, Марија Крајновић, Мишо Копривица ,Татјана Кочић и Тања 
Гојаковић. 
Бојану,која је била на боловању током ове школске године,мењали су Распоповић Владимир 
и Марија Миловановић. Као председници овог СВ-а, заменица јој је била колегиница Татјана 
Кочић. 
При крају школске године, на породиљско боловање одлази Марија Крајновић а долази 
Верица Мратинковић да је мења наредне две године. 
ЦИЉ овог већа су промоција страних језика,друштвено-језичког смера и промоција наше 
школе. Ради што боље реализације истог,поред стандардних активности,ове школске године 
покренута је ФБ страница новоформиране Секције страних језика DEFRENGLISH. 

  

Активности 
Динамика 

реализације 

 

Начини реализације 

 

Носиоци 
активности 
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састанак септембар Усвајање годишњег 
плана рада Већа, 
ФБ страница Секције 
страних језика 

Чланови већа, 

Председница 
Бојана Џикић- 

Чолић 

састанак септембар Коначно усвајање плана 
рада Већа, 
Стручно усавршавање 

Чланови већа, 

Председница 
Бојана Џикић- 

Чолић 

састанак октобар Закључци са Педагошког 
колегијума од 4.10.2017. 
Одређивање ђака 
администратора за 
ажурирање ФБ странице, 
Договор око првог 
обележавања Светског 
дана љубазности 
(13.новембар) 

Чланови већа, 

Заменица 
председнице 
СВ-а Татјана 
Кочић 

састанак децембар Закључци са Педагошког 
колегијума од 
28.11.2017. 

О одржаном Дану 
љубазности, о 
полуфиналу и финалу 
СТИХОВИЗИЈЕ, и о 
предстојећем 
новогодишњем 
маскенбалу. 

Чланови већа, 

Заменица 
председнице 
СВ-а Татјана 

Кочић 

састанак јануар Закључци са Педагошког 
колегијума од 
12.01.2018. 

 

Чланови већа, 

Заменица 
председнице 
СВ-а Татјана 

Кочић 

састанак фебруар Закључци са Педагошког 
колегијума од 
26.02.2018. 

Писмени део ДСД-а 

Чланови већа, 

Заменица 
председнице 
СВ-а Татјана 

Кочић 

састанак април Закључци са Педагошког 
колегијума од 3.априла 
2018. 

Предлог чланова СВСЈ-а 
за израду новог 
Правилника о 
наградама/похвалама 
ученика (пре свега избор 
ђака генерације) 

Чланови већа, 

Заменица 
председнице 
СВ-а Татјана 

Кочић 

такмичење из страних језика Март,април Учешће на  
међуокружном 
такмичењу у Смед. 
Паланци, 

Учешће на Републичком 
такмичењу у Ваљеву (за 

Наставници 
енглеског и 
немачког, 

ученици 
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немачки језик) 

састанак јун Закључци са Педагошког 
колегијума од 15.5.2018. 
Полагање матурских 
испита (страни језици) 

Чланови већа, 

Заменица 
председнице 
СВ-а Татјана 

Кочић 

 Састанак/матурски испит јун Полагање матурског 
испита из страних језика, 
Огледни час из 
француског језика 

Чланови већа, 

Заменица 
председнице 
СВ-а Татјана 

Кочић, 
За огледни 
час Мишо 

Копривица и 
активни 
сарадник 

Н.Жабарац, 
За руски 

језик, 
Данијела 

Живојиновић 

Анкетирање чланова јун Рангирање изборних 
предмета који се бирају у 
првом разреду 

Чланови већа, 

Заменица 
председнице 
СВ-а Татјана 

Кочић 

састанак јул Анализа успеха СВ-а 
(критеријуми оцењивања 
у оквиру већа), 
Дискусија о тек 
одржаној обуци 
наставника за 
остваривање програма 
наставе и учења у 
Гимназији у Смедереву 

Чланови већа, 

Заменица 
председнице 
СВ-а Татјана 

Кочић 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА  
 

Чланови Стручног већа природних наука су: 

- Далиборка Кристић, хемија; 
- Драган Николић, физика; 
- Немања Момчиловић , физика; 
- Снежана Пешић, биологија; 
- Лазар Мирчић, географија. 

 

Основни циљеви Стручног већа природних наука су: 

- да се приближе сродне науке и направи јача корелација међу њима, 

- да се сагледају недостаци и потребе зарад што квалитетније наставе, 

- да се посебно обрати пажња на рад са надареним ученицима, 

- да се надарени ученици повежу са институцијама у којима би унапређивали своја знања, 
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- да се набаве нова и модернија наставна средства. 

 

Председник Стручног већа природних наука је Снежана Пешић, проф. биологије. 
У току шк. 2017/2018. год. одржано је 12 састанака Стручног већа.  
 

 

Активности Динамика 
реализације 

Начин 
реализације 

Носиоци активности 
– одговорно лице 

1. Усвојен је план рада Стручног већа 
природних наука за школску 2017/18. 

годину 

2. Урађен је предлог за План стручног 
усавршавања 

3. Дат је предлог области за 
самовредновање Тиму за 
самовредновање 

4. Направљен је план за набавку  
наставних средстава  
5. Договорене су ваннаставних 

активности по предметима 

6. Планирана је сарадња са 
институцијама 

7. Урађена је анализа распореда часова - 

примедбе, сугестије и закључци. 

 

 

 

28. август 
2017. 

 

 

 

састанак 

 

чланови Стручног 
већа природних 
наука 

1. Планиран је и реализован одлазак на 
Сајам књига у Београд и Ноћ 
истраживача у Крагујевац 

2. Урађен је план временске 
динамика писмених задатака и 
контролних задатака 

20. 

септембар 
2017. 

састанак 

и одлазак на 
Сајам књига 
у Београд и 
Ноћ 
истраживача 
у Крагујевац 

 

 

чланови Стручног 
већа природних 
наука 

 

1. Урађена је анализа успеха ученика на 
крају првог класификационог периода 

2. Дат је предлог за одлазак на Фестивал 
науке у Београд, али то није 
реализовано, 

3. Направљен је План огледних и 
угледних часова 

4. Инсистирано је на интензивирању 

корелација између предмета у оквиру 
Стручног већа  природних наука - 

планиране су тематских области које 
би биле обрађене 
интердисциплинарно  у оквиру 
стручног већа или шире у настави. 
5.  Оцењивање 

 - разговарано је о повезивању 
образовних исхода и одговарајућих 
оцена (шта/колико ученик треба да 
зна/уме да би добио оцену 2 и тд.);  
-  договорено је да председник СВ 

 

23. новембар 

2017. 

 

састанак 

чланови Стручног 
већа природних 
наука 
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периодично извештава о редовности 
оцењивања на Педагошком 
колегијуму;  

1. Састављени су предлози тема за 
матурске радове 

2. Анализиран је календар такмичења 

25. децембар 

2017.  

састанак чланови Стручног 
већа природних 
наука 

1. Урађена је анализа правилника о 
оцењивању 

18. јануар 
2018. 

састанак чланови Стручног 
већа природних 
наука 

1. Урађена је анализа успеха ученика на 
крају првог полугодишта 

2. Реализован је семинар стручног 
усавршавања - 2. фебруара 2108. 
3. Разговарано је о организацији 
општинских и окружних такмичења, 
4. Започети су разговори о организацији 
заједничке акције обележавања Дана 
планете Земље и промоције науке 

 

7. фебруар 
2018. 

 

састанак чланови Стручног 
већа природних 
наука 

1. Урађена је анализа успеха ученика на 
одржаним општинским и окружним 
такмичењима 

2. Анализирано је учешће на Фестивалу 
науке у Машинско-електротехничкој 
школи "Гоша" одржаном 23. марта под 
називом " Доживи науку кроз физику, 
хемију и механику" 

 

 

27. март 
2018. 

састанак и 
учешће на 
Фестивалу 
науке 23. 

марта 

чланови Стручног 
већа природних 
наука 

1. Дати су предлози Комисији за израду 
Правилника за похваљивање и 
награђивање ученика 

10. април 
2018. 

састанак чланови Стручног 
већа природних 
наука 

1. Урађена је анализа успеха ученика на 
крају другог класификационог периода 

са посебним акцентом на интензивирање 
допунске наставе 

2. Планирања је организација Дана 
науке,у сарадњи са осталим Стручним 
већима (тематска област која се обрађује 
интердисциплинарно је РЕЦИКЛАЖА) 
 

3. април 
2018. 

састанак чланови Стручног 
већа природних 
наука 

1. Урађена је анализа успеха ученика на 
одржаним републичким такмичењима и 
дати су предлози за похваљивање и 
награђивање ученика 

2. Урађена је анализа протеклог Дана 
науке који је реализован у нашој школи 
17. маја под слоганом "Дођи, научи. 
направи!" 

 

 

21. мај 2018. састанак 

 

 

 

Организација 
радионица, 
експерименат
а,штандова и 
предавања 

чланови Стручног 
већа природних 
наука у сарадњи са 
осталим Стручним 
већима 

1. Договорен је избор 4 предмета, као 
предлога за изборну групу предмета 

11. јун 2018.  састанак чланови Стручног 
већа природних 
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приликом уписа у први разред шк. 
2018/2019. године 

наука 

1. Урађена је анализа успеха ученика на 
крају другог полугодишта 

2. Урађен је извештај о реализованим 
ваннаставним активностима 

3. Урађена је анализа о одржаним 
угледним и огледним часовима током 
године. 

29. јун 2018. састанак чланови Стручног 
већа природних 
наука 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Чланови Стручног већа: Игор Јанковић (председник, филозофија), Лидија Стојковић 
(психологија), Сузана Узелац (социологија), Бранко Тодоровић (верска настава), Новица 
Жабарац (историја) и Дарко Ивановић (историја). Седнице је водио Игор Јанковић.  

Основни циљ и задаци већа друштвених наука су унапређивање образовано-васпитног 
рада у датом домену. Укупно је одржано шест састанка при чијој реализацији није било већих 
проблема зато што су се сви чланови уредно одазивали и присуствовали састанцима. 
 

 

Време реализације 

 

Активности/теме 

 

Начин реализације 

Носиоци 
активности - 
одговорно лице 

14.12. 2017. 

  

Теме за матурске 
радове, Унапређење 
наставе ( Иновације 
у односу наставник 
ученик кроз 
различите облике 
наставног рада), 
разговор са 
ученицима око 
пријемних испита за 
факултете. 

Дискусија, разговор Чланови већа 

16.01. 2018. Припрема ученика 
за такмичења, 
израда матурских 
радова, успех 
ученика, расправа о 
уџбеницима. 

Дискусија, разговор Чланови већа. 

17. 03. 2018. 

 

Анаиза успеха и 
дисциплина ученика, 
контролне вежбе, 
стручни семинари, 
такмичења. 

Дискусија, разговор Чланови већа 

20. 04. 2018. 

 

Образовни 
стандарди, 
оцењивање ученика, 
додатна настава, 
такмичења. 

Дискусија, разговор Чланови већа. 
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18. 05. 2018. Анализа успеха, 
такмичења, 
семинари, додатна 
настава за полагање 
матуре. 

Дискусија, разговор Чланови већа. 

26. 06. 2018. Матурски испити, 
семинари, додатна и 
допунска настава. 

Дискусија, разговор Чланови већа. 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТИ 

 

У току школске 2017/2018. године стручно веће уметности је радило према утврђеном 
плану и одржало 10 састанака. 
Стручно веће уметности чине наставници музичке културе и ликовне културе 

Чланови стручног већа су: 
 Станислав Дамјановић наставник музичке културе и руководилац већа 

 Јасмина Милетић наставник ликовне културе 

 Тања Панов наставник ликовне културе 

 

  Током године на састанцима већа обрађене су следеће теме: 
 

Активности Динамика 
реализације 

Начин реализације Носиоци активности – 

одговорно лице 

- Усвајање програма 
рада стручног већа 

- Стручно усавршавање 
и планирање семинара 
на основу Каталога 
програма стручног 
усавршавања 

- Усаглашавање 
критеријума 
оцењивања 

- План рада секција 

 

септембар Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

- Посете изложбама и 
установама културе 

- Потешкоће у раду 
секција 

 

Октобар Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

- Анализа успеха на 
крају првог 
класификационог 
периода 

- Реализација наставног 
плана и програма 

 

Новембар Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

- Предлог тема за 
матурске радове 

- Договор око прославе 
школске славе 
Св.Саве и 
учествовање хора на 

Децембар 

 

 
 

Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 
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Светосавској 
академији 

- Учествовање ликовне 
секције на такмичењу 
" Геометријски дух"у 
Новом саду 

 
- Анализа успеха на 

крају првог 
полугодишта 

- Учешће ликовне 
секције на 
калиграфском 
конкурсу" 
Светосавље"  

Јануар Разговор, сатанак 
посета 

Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

- Предлози за 
унапређење наставе и 
побољшање успеха 

- Рад секција, анализа 
са конкурса и утисци 

 

Фебруар   Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

- Консултације са 
матурантима у вези 
израде матурских 
радова 

- Изложба радова 
учениика у учешће на 
Дану рециклаже 

- учешће у уређивању 
школског дворишта 

 

Март  Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

 

- Анализа успеха на 
крају другог 
тромесечја 

- Припрема хора и 
учешће на Свечаној 
седници поводом 
Дана општине Велика 
Плана 

 

Април  Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

- Анализа рада 
стручног већа 

- изложба ликовне и 

фото секције у холу 
школе 

- консултације око 
израде матурких 
радова 

 

Мај Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

 

- Анализа успеха на 
крају другог 
полугодишта 

- Анализа успеха на 
полагању матурских 

Јун Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 
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испита 

- Свечана додела 
диплома матурантима 

- Договор око изборних 
предмета за први 
разред  

- Анализа рада 
стручног већа 

 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 
Чланови већа у овој школској 2017-2018 години су Томислав Лукић,Славољуб Стојадиновић и 
Туфегџић Стојадин.Већем руководи Туфегџић Стојадин.Одржано је десет састанака. 

 

Активности Динамика 
реализације 

Начин реализације Носиоци активности 

– одговорно лице 

 

Конституисање већа и 
предлог за председника 
већа 

Подела часова и 
школских секција 

Набавка дневника рада 
,опреме и реквизита 

Усаглашавање и израда 
годишњих и 
оперативних планова 

Разматрање услова 
извођења наставе и 
могућности за њихово 
побољшање 

 

август 

 

 

Састанак стручног 
већа 

Давање предлога и 
гласање за 
председника актива 

Интерни попис 
наставних средстава и 
реквизита и писање 
требовања за наредну 
школску годину 

 

 

Председник стручног 
већа Туфегџић 
Стојадин 

 

Организација 
одељенских и 
школских такмичења 

Организација јесењег 
кроса 

Услови извођења 
наставе у сали 
планирање рада 

спортских секција и 
учешће на 
такмичењима 

Организација 
такмичења у стоном 
тенису 

 

 

Септембар 

 

Састанакстручног већа 

 

Председник стручног 
већа Туфегџић 
Стојадин 

 

Организација јесењег 
кроса 

Организација 
такмичења у кошарци 

Октобар Састанакстручногвећа 

 

Председникстручногв
ећаТуфегџићСтојадин 

Стручноусавршавањена
ставника 

Учешће у предлогу 

Децембар Састанакстручногвећа 

 

Председникстручногв
ећаТуфегџићСтојадин 
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финансијског плана за 
наредну календарску 
годину 

Анализауспеханакрају 
првог 
полугођа,реализација 
плана и програма као и 
ваннаставних актвности 
у првом полугодишту 

Јануар Састанакстручногвећа 

 

Председникстручногв
ећаТуфегџићСтојадин 

Разматрање могућности 
побољшања извођења 
наставе 

 

Фебруар Састанакстручногвећа 

 

Председникстручногв
ећаТуфегџићСтојадин 

Анализауспеханакрајук
ласификационогпериод
а 

Април Састанакстручногвећа 

 

Председникстручногв
ећаТуфегџићСтојадин 

Организација кроса 

Организација кроса 
РТСа 

Анализа кроса 

Мај Састанакстручногвећа 

 

Председникстручногв
ећаТуфегџићСтојадин 

Изјашњавање о 
изборном предмету за 
школску 2018-2019 

годину 

Анализасвихтакмичења 
у 
токушколскегодине,ана
лиза реализованости 
плана и програма 

Јун Састанакстручногвећа 

 

Председникстручногв
ећаТуфегџићСтојадин 

 

    

4.4. Педагошки колегијум 

 

Чланови педагошког колегијума су:  
 Влатка Милосављевић-директорка 

 Смиља Синђелић-психолог 

 Снежана Милошевић- председник стручног већа математичара и информатичара  

 Јелена Златкова -председник Тима за  безбедност ученика 

 Татјана Кочић -председник стручног већа страних језика и председник Актива за развојно 
планирање 

 Снежана Пешић-председник стручног већа природних наука 

 Игор Јанковић- председник стручног већа друштвених наука 

 Стојадин Туфегџић- председник стручног већа физичког васпитања 

 Станислав Дамјановић- председник стручног већа уметности 

 Мирослав Првуловић-председник Тима за самовредновање и председник стручног већа за 
српски језик и књижевност 

 Лазар Мирчић-координатор Тима за маркетинг  

Надлежности Педагошког колегијума су: 
 планирање и организовање програма образовања и васпитања 

 старање о квалитету и унапређењу образовно-васпитног рада 

 старање о осавремењавању развојног рада школе 

 организација педагошко-инструктивног увида и надзора и предузимање мера за 
унапређивање и усавршавање рада наставника и стручног сарадника 
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 планирање сталног стручног усавршавања 

У школској 2017/2018 години Педагошки колегијум састао се  8  

пута и расправљао о питањима која су у његовој надлежности 

 

Активности Динамика 
реализације 

Начин 
реализације 

Носиоци 
активности 

 Конституисање новог 
Педагошког колегијума 

 Обацештавање ПК о 
изабраној области за 
школску 2017/2018 

 Утврђивање задужења 
наставика у текућој 
школској години   

 Утврђивање задатака и 
послова у вези са 
организацијом рада школе ( 
Тимови , Већа , Активи) 

 Анализа иницијалног теста 
ученика првог разреда 

 Анализа стручног 
усавршавања посебно 
интерно 

 Предлог плана набавке 
наставних средстава 

 Праћење и припремање 
наставе за рад 

 

 

 

 

 

 

03.10.2017. 

 

Састанак 

 

Договор 

 

Предлози 

 

Сугестије 

 

 

 

 

 

Анализа и 
дискусија 

 

 

 

Договор  
 

Предлози 

 

 

 

Директор 

 

 

Руководиоци 
стручних већа, 
тимова и актива 

 

 

 

Психолог, 

председници 
стручних већа 

 

 

 

Директор 

 Анализа  успеха и владања 
на крају првог тромесечја 

 Договор око реализације 
планираних семинара 

 Разматрање предлога плана 
уписа за школску 2017/2018 

 Квартални извештај о раду 
Стручних већа 

 Праћење вођења педагошке 
документације 

 Увид у рад секција  ученика  
и предлози за обогаћивање 
ваннаставних садржаја 

 Разматрање активности 
унутар школског развојног 
планирања за школску 
2016/2017 

 Договор о стручном 
предавању 

 Разно 

 

 

 

 

 

28.11.2017. 

Анализа 

 

 

 

Договори 

 

 

Предлози 

 

Писани и усмени 
извештаји  
 

Праћење и 
прегледање 
документације 

 

Предлог 
активности 

 

Читање писаног 
извештаја 

 

Директор 

Психолог 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Руководиоци 
стручних већа, 
тимова и актива 

 

Директор, 
Психолог 

 

 

 

 

 

Струћна већа 

 

 

Председник Актива 
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 План уписа за школску 
2017/2018 годину 

 Предлог матурских 
темаИзбор предавања и 
радионица у циљу 
превенције здравља 
ученика  

 Анализа календара 
такмичења за школску 
2016/2017 

 Текућа питања 

 

 

 

 

12.01.2018. 

Предлози усојено је 
да за нову школску 
годину предлог 
плана уписа буде 
два одељење 
Општег типа и 
једно Друштвено 
језичког 

 

информација 

Договори 

Директор 

 

Секретар 

 

Психолог 

 

Руководиоци 
стручних већа, 
тимова и актива 

 Анализа успеха и владања 
на крају првог полугодишта 

 Анализа реализације часова 

 Анализа рада стручних 
већа, тимова и  актива 

 Извештај о раду 
Педагошког колегијума за 
прво полгодиште 

 Праћење реализације 
програма стручног 
усавршавња 

 Разматрање дописа 
Министарства просвете о 
упису информатичког 
одељења (за талентоване 
ученике ) 

 Разно 

 

 

 

 

21.02.2018. 

Анализа успеха и 
дискусија 

 

Статистички 
показатељи 

 

Дискусија 

 

Извештај о раду  
 

 

 

 

 

Дискусија 

 

 

 

Директор 

 

Психолог 

 

 

 

Руководиоци 
стручних већа, 
тимова и актива 

 

Директор 

 

Психолог 

 

Председници 
Тимова, Стручних 
већа , Актива 

 Утврђивање активности и 
задатака у вези маркетинга 
поводом уписа у први 
разред 2018/2019 

  Анализа безбедоносних 
активности у школи и 
њеном окружењу 

 Разно 

 

03.04.2018. 

 Договор и подела 
активности 

 

 

Извештај 
Разговор 

Координатора Тима 
за маркетинг 

Директор 

Психолог 

Руководиоци 
стручних већа 

 

Председник Тима 

 

 Анализа успеха и владања 
на крају трећег 

класификационог периода 

 Анализа реализације часова 
додатне,припремне и 
допунске наставе 

 Предлог мера за 
побољшање успеха ученика 
,као и квалитета часова 

 Договор око одређивања 
комисије за спровођење 
матурских испита  

 Разматрање извештаја са 

 

 

04.05.2018. 

 

Анализа 

Извештај  
дискусија 

 

Разговор  
Дискусија  
 

Предлози 

 

Сугестије 

 

предлог 

 

 

 

Директор 

Психолог 

 

Руководиоци 
стручних већа 

 

 

 

Психолог 

директор 
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одржане екскурзије 

 Извештаји са такмичења и 
награђивање ученика 

 

Извештај  
 предлози и 
сугестије 

 

извештаји 

директор  
 

чланови ПК 

 

Директор  
чланови ПК 

 Анализа постигнутог 
успеха на матурским 
испитима 

  Анализа успеха на крају 
другог полугодишта  

 Анализа реализације часова 

 Одређивање и подела 
дужности и конкретизација 
задатака у оквиру израде 
Извештаја о раду 
школе,Годишњег плана 
рада и Школског програма 

 

 Усвајање плана рад у јулу и 
августу  

 Разно 

 

 

 

 

02.07.2018.  

 

Анализа 

 

Статистички 
показатељи 

 

Договорено је да 
05.07.2018. буде 
крајњи рок предаје 
извештаја о раду у 
току школске 
2017/2018, а да 
информатичар 
Драган Костић 
буде техничка 
подршка  
Предлог за 
Годишњи план 
рада рок 
24.08.2018. 

Усвојен план рада 
јул-август 

 

Директор 

 

Психолог 

 

Рукововодиоци 
стручних већа 

 

Руководиоци 
Тимова и актива 

 

 

 

    Директор 

 

директор и ПК 

 

 

директор 

 Анализа успеха на крају 
школске године 2017/2018 

 Припремљеност школеза 
нову школску годину 

 План стручног 
усавршавања за нову 
школску годину 

 Договор о формирању 
Тимова 

 Евалуација рад ПКна крају 
школске године  

 Избор области за 
самовредновање за наредну 
школску годину 

 Разно 

29.08.2018. Извештај 
 

 

 

Обавештавање  
Договор и 
дискусија, 
предлози  
договор 

извештај 
 

 

 

 

 

Предлози 

 

 

Психолог 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Чланови ПТ 

 

 

 

 

Председник Тима 
за самовредновање 

 

 
4.5. Стручни актив за развојно планирање 

 

Тим за развојно планирање чине следећи чланови: 
Татјана Кочић, професор – руководилац тима 

Влатка Милосављевић, директор 
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Смиља Синђелић, психолог 

Снежана Пешић, професор 

Наташа Чичић, професор 

Маја Грујић, професор 

Весна Стојковић, професор 

Никола Грковић, ученик 

Стефан Златков, представник локалне заједнице 

 
У току школске 2017/2018.године Тим за развојно планирање (ТРП) се састао 2 пута 
самостално,једном са Тимом за самовредновање (ТС) и један консултативни састанак 
Директора школе и председника ТРП-а : 
5.9.2017. одржан је заједнички састанак Тима за развојно планирање и Тима за 
самовредновање на којем је извршен избор индикатора за кључне области, и то: Подршка 
ученицима ( индикатори 4.2.1. и 4.2.3.), Настава и учење (индикатори 2.2.4. и 2.4.2.)  
11.9. 2017. одржан је први састанак ТРП-а, 
15.11.2017. одржан је консултативни састанак Директора школе и председника ТРП-а 

28.11.2017. одржан је други састанак ТРП-а, 
27.2.2018. одржана је XXIV Седница Школског одбора Гимназије на којој је усвојен извештај 
о раду директора у првом полугодишту и у оквиру којег се види шта је све урађено везано за 
кључне области. 
 

Кључне области којима се Тим бавио у шк.2017/18. су: 
 Настава и учење 

 Подршка ученицима 

 Етос 
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Активности/теме Динамика 
реализације 

Начинреализације Носиоциактивности – 

одговорнолице 

 

Задатак 1. Утврђивање нивоа остварености стандарда квалитета рада у непосредној 
настави  кроз посете часовима и евалуацију  кроз анкетирање ученика 

 

Израда упитника за 
процену  квалитета 

извођења наставдима 
квалитета рада установа и 

упитника о квалитету 
наставног рада за ученике 

 

новембар   
Израђен протокол 
праћења наставе 

 

 

 

 

 

ТС, психолог 

Мониторинг наставе 

током године 13 часова праћених по 
протоколу на основу 
стандарда 

психолог, директор, 
ТС 

Евалуација наставе 
анкетирањем ученика на 

крају године 

  

Није реализовано 

 

Обрада података и 

презентација података 

 

квартално табеле, графикони, 
статистичка обрада 

психолог,ТС 

 

Задатак 2:  Изградња подстицајног и одрживог система праксе перманентне примене 
савремених метода и средстава у настави 

 

Израда плана извођења 
угледних и огледних часова 

 

До 24.новембра 

 

направљен план 

 

директор, 
психолог,представниц
и СВ-а 

Припреме угледних и 
огледних часова 

током године писане припреме стручна већа 

Извођење угледних часова 

током године реализовани угледни 
часови: 
Српски јез.и инфо. 
Огледни час 

Грађанско васпитање 
угледни час 

Математика 3 угледна 
и 1 огледни час 

Српски јез.и 
књижевност 2 угледна 
часа 

Психологија огледни 

наставници 
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час 

Ликовна култура 
угледни 

Латински језик 
угледни 

Хемија угледни час 

Физика угледни час 

Промовисање ових часова и 
наставника који их изводе у 
школи и ван ње кроз медије 
(школски лист, сајт, блог...), 
локалне медије,  похвале  на 

стручним телима.... 

 

 

током године 

 
награђени су књигама  и 
захвалницама 

 
директор, СВ 

 

Реализовање деланаставе  
изван школе и/ или 

гостовање предавача; 
амбијетална, пројектна 
настава, кооперативно 

учење и сл. 

 

Новембар 2017. 
 

 

 

 

 

Мај 2018. 

 

гостовање проф. др 
Часлава Николића са 
Филума из Кг,на тему 
„Живот и 
путешествија Доситеја 
Обрадовића“ 

гостовање Милоша 
Ивановића са 
Института за 
историјска 
истраживања,Београд 

 

директор, Тим за 
маркетинг 
(ТМ),Јелена 
Златкова,проф.српског 
језика и књижевности 

2.3.Унапређивање наставе кроз планирање и реализацију додатне наставе 

Реализовање такмичења на 
различитим 
нивоима:школско,општинск
о,окружно,републичко 

7.11.2017. 

 

3.марта 2018. 
 

18.марта 

 

23.марта 

 

14.априла 

 

 

 

28.априла 

13.маја 

26.маја 

 

Мај 
 

 

Окружно такмичење у 
стоном тенису 

Окружно такмичење 
из физике 

Међуокружно из 
немачког језика 

Окружно такмичење 
из биологије 

Окружно из хемије 

 

Окружно „Књижевна 
олимпијада“ 

Окружно из српског 

Републичко из српског 

Републичко из 
историје 

Конкурс „ФИЛМИЋ 
2018“ прва награда за 
кратак филм 

Окружна такмичења у 
атлетици и кошарци, 
као и баскету 

Стонотенисери,ђаци 
1.и4.разреда,проф. 
Ђак 2.разреда,проф. 
 

Ученик 4/3 
одељења,проф. 
Ученик 1/1,проф. 
 

Ученици 2/1 и 
3/1,проф. 
Ученица 2/3,проф. 
 

Ученик 1/1,проф. 
Ученица 2/3,проф. 
Ученици 2/3 и  
3/3,проф. 
Ученице 3/1,проф. 
 

 

Ученица2/2 и тим 
дечака из наше 
школе,професори 
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2.4.Унапређивање комуникације и сарадње наставника и ученика у наставном процесу 

Организовање предавања о 
облицима и могућностима 
комуникације између 
наставника и ученика 

22.11.2017. Обрада теме на часу 
ГВ-а „Елементи 
комуникационог 
процеса“ 

Психолог-наставник 
ГВ-а,ученици 1/1,1/2 и 
1/3 

Извештај за кључну област ЕТОС – веза школе и окружења   
 

Активности/теме Динамика 
реализације 

Начинреализације Носиоциактивности – 

одговорнолице 

 

Задатак 1:Промовисање угледа школе и свих актера васпитно–образовног рада 

 

Ажурирање школског сајта 
и блога 

токомшколскего
дине 

Нови Сајт покренут у 
марту. 

наставници 
информатике, 
носиоци школских 
активности  

Разматрање предлога о 
увођењу Дана школе 

септембар Дискусија чланова 
НВ-а 

Директор и НВ 

Израда промотивног 

материјала 

децембар 2017.  

март – мај 2018. 

прикупљене  идеје, 

пронађени  спонзори; 
израђен промотивни 
материјал 

директор, ТМ, 
ученици, 
представници 
стручних већа 

Школски лист  јануар 2018. , 
јун 2018. 

објављена два броја 
школског  листа 

Новинарска 
секција,одговорни 
уредник Мирослав 
Првуловић 

Летопис 31. август 2018. одштампан летопис и 
објављен на сајту 

ТМ, професори 
информатике 

Побољшање квалитета 
сарадње са медијима у 
циљу интензивније 
промоције Гимназије 

током године сарадња са ТВ 
Плана,Планамедији и 
ТВ Јасеница  

директор, ТМ 

 

Задатак 2: Промоција резултата рада ученика и наставника кроз активности Тима за 

маркетинг 

 

Оглашавање на сајту школе 

и огласној табли 

Током школске 

године 

Делимично - 75% 

активности је адекватно 

пропраћено. На блогу 
објављени и успеси 
наших ђака из ликовне 
културе (смотре, 
ликовни конкурси и 
Републички литерарно-

ликовно-калиграфски 
конкурс) 

Предметни 

наставници, 
одељењске 

старешине, ТМ 

 Медијско представљање 
резултатаученика и 
наставника (ђакгенерације, 
носиоци Вукове дипломе, 
такмичења, конкурси, 

18.6.2018. додела диплома 
матурантима у 
Центру за културу, 
додела награда од 
стране школе, 

директор, одељењске 

старешине, ТМ  
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активностисекција...) Општине и других 
организација. 

Интерно награђивање 
ученика и наставника 

27.јануар 2018. 
и 

на крају 
школске године 

Додела захвалница и 
књига 

директор 

 

Задатак 3: Сарадња са другим школама 

 

Наставак сарадње са 
школама из земаља у 
окружењау(одлазак на Пале 
или у Македонију) 

Једном годишње Није реализовано. Директор,Школски 
одбор,Савет 
родитеља,ТМ 

Организовање заједничких 
активности: сусрети, 
учешће у пројектима, 

размена ученика 

 

током године реализовани су: 
-Пројекат „Зелена 
оаза“ отварање летње 
учионице 

-„Промоција хуманих 
вредности“(пројекат) 
– Црвени крст, 
-Учешће ђака на 
„Стиховизији“ у 
Народној библиотеци 
у Смедереву 

-Ученици наше школе 
су у оквиру програма 
ЕРАСМУС+ 
представљали Србију 
на размени младих у 
Шопрону,граду на 
северу Мађарске. 
-Посета ученика 
конференцији“Хоћу-

нећу баш тај 
факултет“ који 
организује Ђачки 
парламент Прве 
крагујевачке 
гимназије.  
-Учешће на 
Фестивалу науке у 
ТШ ,,Гоша“ у 
Смедеревској 
Паланци 

Сусрети наших 
садашњих са нашим 
бившим ђацима кроз 
представе,предавања,
едукативне радионице 
и неформалне 
разговоре 

Посета основаца 

Директор, еколошка 
секција, НВО „Свет 
речи“, лик овна 
секција, 
Црвени крст,Ђачки 
парламент,предметни 
наставници и ученици 
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нашој школи током 
Дана науке. 

 

Задатак 4: Подизање нивоа учешћа локалне заједнице у животу и раду школе 

 

Позивање представника 
локалне заједнице на јавна 
школска дешавања  
 

  Представници 
локалне заједнице су 
присуствовали  
Светосавској 
академији и свечаном 
отварању летње 
учионице 

 

ТМ, директор, 
Школскиодбор 

 

Ангажовање гостујућих 

предавача, наших бивших 
ученика, и њихово медијско 
представљање 

 

 

11.10.2017.. 
 

 

 

 
24.10.2017. 
 

 

 

 

 

 

 
27.10.2017. 
 

 
Јануар 2018. 
 

-Психолог Ивана 
Милосављевић 
одржала психолошко-

едукативну 
радионицу 

-Одржане три 
представе у нашој 
школи и 
ЦзК“Масука“ у којој 
су глумци Анита 
Стојадиновић и 
Ђорђе Живадиновић 

-Јована Милић 
одржала предавање о 
вакцинацији 

-Гостовање наших 
бивших ђака који су 
на раду или 
студирању у 
иностранству(Милош 
Милановић на 
докторским студијама 
у Америци,Младен 
Чичић на докторским 
у Шведској и Јована 
Милић која ради за 
организацију која се 
зове Иницијатива за 
здравство и 
образовање Гане.) 
Објављени су 
текстови о њима у 
Планамедији. 

ТМ, директор,стручна 
већа, наши бивши 
ученици и медији 

Учешће у пројектима 19.10.2017. пројекат: 
„Зелена Оаза“, 

 

 

 

директор,секретар и 
психолог 

НГ „Гимназијалци“ 

Учешће на Данима Април 2018. Израда производа у Неформална група 
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општине вези са 
маркетиншким 
активностима 

младих предузетника 
„Проактива“ 

Сарадња са привредним 
субјектима 

током године Донације: 
Подрум 
,,Радовановић“ 

,,Плана турс“,  
,,Фото Крунић“,  
,,Југопревоз“,  
,,Аутотурист нови“ 

директор, 
ТМ 

Сарадња са институцијама 
и невладиним сектором 

током године Дом здравља 
(систематски 
прегледи...), 
,,Свет речи“ (учешће 
у пројекту и размени 
младих у Шопрону), 
ЦЗК ,,Масука“ 
(предавање, додела 
диплома, изложба, 
научни скуп о 
Карађорђу), 
Библиотека ,,Радоје 
Домановић“ 
(уступање 
простора,Сенка на 
послу), 
Црвени крст 
(разноврсне 
волонтерске и 
хуманитарне 
активности), 
Центар за  породични 
смештај деце у 
Милошевцу 
(радионице) 

директор, стручна 

већа, секције, 
представници 

институција 

 

Задатак 5: Уређење простора школе 

 

Уредити двориште   
 

Септембар/окто
бар 2017. 

Уређена летња 
учионица, офарбане 
жардињере,направље
не клупе,сто и корпе 
за смеће и обављена 
акција сађења цвећа 

директор, Еко-

секција, Ликовна 

секција,НГ“Гимназија
лац“ 

Уредити хол  
 

током године постављени панои са 
ученичким радовима, 
украшен хол за 
новогодишње 
празнике 
новогодишњим 
честиткама на 
страним језицима и 

Директор, 
Ликовна 

секција,СВСЈ-

а,вероучитељ,ђаци 
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папирним украсима и 
уређен хол за 
школску славу, 
почетком фебруара 
направљен и 
покретни пано који 
стоји у холу. 

Опремање простора Почетак јуна 
2018. 

Купљене су столице 
за наставничку 
канцеларију, а уз 
помоћ старих је 
уређен кутак за 
родитеље. 
У плану је рад на 
реконструкцији целе 
зграде Гимназије и 
шк.парка од почетка 
наредне шк.године. 

директор, 
 

општина 

 

Задатак 7: Побољшање међуљудских односа у школи 

 

Заједничке прославе током године Мини „закуска“ за 
новогодишњи 
маскенбал,прослава 
Св.Саве 

директор, чланови 
Наставничког већа 

Развијање емпатије унутар 
колектива (акције 
прикупљања помоћи) 

Током године Прикупљена новчана 
помоћ колегиницама 
за смртне случајеве у 
породици, као и 
колегиници за 
потребе лечења. 

Директор,чланови 
НВ-а 

Извештај за кључну област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Активности/теме Динамика 

реализације 

Начин реализације Носиоци активности 
– одговорно лице 

Развојни циљ: Сензибилисање ученика и свих запослених за стварање мотивационе 
климе у школи. 
4.1.Задатак: У школи функционише систем разних врста подршке ученицима.Наставити 
са том праксом. 
Школа реализује програм 
сарадње са породицом који 
обухвата 

а)трибине,радионице,преда
вања,округле столове 

б)сарадњу са Саветом 
родитеља (едукација 
родитеља о могућим 
видовима сарадње са 
школом.) 

Октобар и 
новембар 2017. 

-Заједнички 
родитељски састанак 
за родитеље ђака 
првака.Уз 
презентацију вођена 
дискусија/разговор о 
проблемима у 
процесу учења код 
деце, а потом 
представљене важније 
одредбе Протокола о 
заштити деце од 
насиља 

-Интерактивни 

Школски 
психолог,директор,ро
дитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шк.психолог,ОС,род
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родитељски састанак 
за родитеље ђака 
првака на тему: 
КАКО ДА 
АДОЛЕСЦЕНТ БУДЕ 
УСПЕШНИЈИ? 

-Уводна трибина и 2 
радионице на тему 
подизања мотивације 
и нивоа компетенција 
родитеља ученика 
4.разреда за учешће у 
развоју каријере своје 
деце 

 

итељи 

 

 

 

 

 

Шк.психолог,родитељ
и 

4.4.Задатак: Пружити подршку личном и социјалном развоју ученика 

Омогућити ученицима 
укљученост у хуманитарни 
и друштвено-користан рад 
у циљу пружања вршњачке 
помоћи,као и у 
волонтирање(нпр.помоћ 
ђака у уређивању шк.парка 
у оквиру пројекта“Зелена 
Оаза“ 

Октобар 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај-јун 2018. 

-Помоћ ђака у 
уређивању шк.парка у 
оквиру 
пројекта“Зелена 
Оаза“. Ђаци 
волонтери су 
набављали 
материјал,правили 
клупе и сто, корпе за 
смеће,фарбали 
жардињере и садили 
цвеће. 
-9 матураната из 4/1 
учествовали у акцији 
NURDOR-а за помоћ 
деци Србије оболелој 
од малигних болести. 
Дељени су и лифлети 
којима су позивани 
волонтери да се јаве 
удружењу. 
-Црвени крст 
(друштвено-користан 
рад) 
Пројекат ПХВ (4 
радионице у 
Милошевцу) 
-Презентовање 
активности Црвеног 
крста В.Плане у 
школама См.Паланке 

-Такмичење у првој 
помоћи (општинско) 
-Обука волонтера у 
противпожарној 
заштити 

Укључени 
наставници, ђаци 
волонтери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши 
ђаци,представник 
удружења,ОС 

 

 

 

 

 

 

Ђаци волонтери, 
Снежана 
Пешић,проф. 
ЦК 
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-Промовисање акција 
и сама акција давања 
крви 2 пута у 5 дана 

4.5.Задатак: Пружити помоћ и подршку професионалном развоју ученика. 
Спровести презентације и 
радионице о доношењу 
одговорних одлука посебно 
каријерних за ђаке 3. и 4. 
разреда и њихове родитеље 

21.9.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

28.9.2017. 

 

 

 

16.11.2017. 

 

 

Новембар 2017. 
 

 

 

 

 

12.12.2017. 

-Родитељски састанак 
за 4.разред под 
слоганом БИРАМ ДА 
СЕ ПОСЛЕ НЕ 
НЕРВИРАМ 
(тематски фокусирана 
радионица на бирање 
каријере) 
-Под истим слоганом 
одржана радионица за 
ђаке 4.разреда и 
њихове родитеље 

-Обављен разговор са 
ученицима одељења 
4/2 

-Радионице помоћи у 
доношењу одлуке о 
факултету за ђаке 
који нису донели 
професионалну 
одлуку (4/2 и 4/3) 
-организован 
једнодневни боравак 
у Градској 
библиотеци за 2 
ученице 3/2 према 
програму СЕНКА НА 
ПОСЛУ 

Школски 
психолог,ђаци,родите
љи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор,Тим за 
КВиС,ученице,запосл
ени у библиотеци 

Како да...предузетништво 
буде каријера? 

Новембар 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Обука 
заинтересованих ђака 
и наставника са темом 
КАКО 
ДА...ПРЕДУЗЕТНИШ
ТВО БУДЕ 
КАРИЈЕРА? 

Формирана 
неформална група 
младих предузетника 
„Проактива“ 

-Организован 
новогодишњи 
маскенбал (29.12.) за 
који су ђаци ове групе 
радили на изради 
позивница за 
маскенбал,честитки 
на страним 
језицима,декоративни

Шк.психолог,Тим за 
КВиС,заинтересовани 
ђаци и наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за КВиС,СВСЈ-

а,ђаци предузетници 
и укључени 
наставници 
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30.марта 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Април 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.маја 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.маја 2018. 

х аранжмана и 
украшавању 
амбијента хола 
школе. 
-недељу дана пре 
нашег 
Ускрса,одржана је 
аукција ускршњих јаја 
која су израдили 
наши ђаци. 
 

 

 

-Група“Проактива“ се 
бавила израдом 
производа у вези са 
маркетиншким 
активностима,нпр. 
упис основаца у први 
разред, и у те сврхе је 
израђен атипичан и 
естетски примамљив 
промо материјал 

-у последњој недељи 
априла, група је узела 
учешће у наступу на 
манифестацији Дани 
општине где су били 
приказани производи 
разних врста 

-Одржан Дан науке 

посвећен рециклажи 
где су ђаци поново 
приказали 
креативност и учешће 
у предузетничким 
активностима кроз 
организацију 
штанда,промотивне 
активности,демонстра
цију начина израде 
рециклираних 
производа, као и 
продаје производа од 
рециклираног 
материјала. 
-били смо излагачи на 
Сајму школских 
Тимова за КВиС у 
Привредној комори 
Србије где смо 
приказали 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за 
КВиС,директор,Тања 
Панов,проф.ликовне 
културе,директор,ђац
и и присутни купци 
на аукцији 

„Проактива“,Тим за 
КВиС,ТМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 
шк.психолог и 
Татјана Кочић као 
представнице Тима за 
КВис, ученица Дивна 
Арсић као 
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Активности Тима као 
и предузетничке 
активности и 
производе наших 
ђака. 

представница младих 
предузетника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална 
оријентација 

Март-јун 2018. -13.марта одржан 
писмени део ДСД 
тестирања у целом 
свету, а усмени је у 
нашој школи одржан 
26.марта. 8-оро наших 
ђака су се добро 
показали и могу 
очекивати своје 
сертификате у 
септембру, када ће 
бити свечана додела. 
DSD1 диплома = 

немачка језичка 
диплома првог 
степена је диплома о 
постигнутом нивоу 
знања немачког језика 

Марија 
Крајновић,проф.нема
чког 
језика,координаторка 
Програма Г-ђа 
Зиберц-Поса (Sieberz 

Pozza) у сарадњи са 
Амбасадом Савезне 
Републике Немачке у 
Београду, 
Наши ђаци, 
директорка 
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који одговара нивоу 
Б1 заједничког 
европског оквира. 

 6.јуна 2018. Су нашим ђацима 
3.разреда друштвено-

језичког смера 
професорке са 
Универзитета 
Сингидунум 
приказале 
презентацију на тему 
„Припрема радне 
биографије“. 
Професорка је о тој 
теми говорила све 
време на енглеском и 
било је веома 
интерактивно, а пред 
крај се на шпанском 
ђацима обратила 
друга професорка и 
на крају су добили 
инфо и промо 
материјал о студијама 
код њих. 

Татјана 
Кочић,проф.енглеског 
језика и представница 
Тима за КВиС,ђаци 
3/2, 

Валентина Бошковић 
Марковић,проф.енгле
ског језика са 
Сингидунума 

Маја Вељковић 
Michos,проф. 
шпанског језика са 
Универзитета 
Сингидунум 

 

 

4.6. Тим за самовредновање 

 

Тим за самовредновање у школској 2017/2018. години радио је у следећем саставу : 
  

 Координатор Тима: Мирослав Првуловић, професор српског језика и књижевности 

 Чланови Тима:  
 Влатка Милосављевић, директорка 

 Смиља Синђелић, психолог, 
 Драгана Величковић, професорка математике, 
 Снежана Милошевић, професорка информатике, 
 Тања Гојаковић, професорка енглеског језика 

 Бранко Тодоровић, професор веронауке. 
 

 Циљеви 

 Снимање ситуације у наставној пракси и у функционисању школе, по изабраним 
областима (и издвојеним индикаторима), а у односу на званичне стандарде, добијање 
корисних информација за унапређивање свих видова деловања и рада школе. Ове године су 
то били: 

  Област: 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 Стандард: 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој 
ученика. 
 Индикатори:  
 4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања 
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различитих потреба и интересовања ученика, у складу са ресурсима школе. 
 4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него претходне 
године. 

 Област: 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ ( у вези са: - корелацијом и међупредметним 
компетенцијама; - угледно-огледним часовима) 
 Стандард: 2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. 
 Индикатор:  
 2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области.  
 Стандард: 2.4. Ученици стичу знања на часу. 
 Индикатор: 
 2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу. 
 2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу. 
 

 Предузимање мера, у оквиру акционих планова, за отклањање уочених недостатака, за 
решавање проблема и за унапређивање наставне праксе и рада школе. Ове године је то било 
за област „Етос“. 

 Одржано састанака: 9. 

 Основна достигнућа 

 У оквиру истраживања изабраних области „Подршка ученицима“ и „Настава и учење“ 
креирани су сви потребни инструменти за истраживање.  

 У периоду фебруар-мај реализована су истраживања на основу креираних 
инструмената. 

 У мају и јуну на основу истраживачког материјала направљене су анализе, и изведене 
оцене и закључци. 

 У оквиру Акционог плана за „Етос“ остварен је циљ са набављањем (склапањем) 
покретног паноа за излагање фотографија и информација, о ученицима и за ученике, о 
значајним дешавањима у школи, такође и за изложбе ученичких радова у оквиру појединих 
предмета. Изложбе или поставке на паноу су реализоване по плану и уз координацију 
задуженог члана Тима (С. Милошевић). 

 Постигнуће у вези са покретним паноом је и да је он као функционална преграда 

омогућио формирање „кутка за родитеље“, који је одавно био планиран. 

 Опис проблема, разлози, шта је предузето да се проблем реши 

 Суштински проблем је што нема добрих готових инструмената за истраживање, те их 
у оквиру Тима сами креирамо, да бисмо добили корисне информације. Инструмети из 
приручника за самоврендовање су, нажалост, неупотребљиви (тј. употребљиви су, али се 
помоћу њих не могу добити уистину корисне информације за извођење поузданијих 
закључака о стању у одређеној области). 

 Оно што смо предузели је – да смо сами креирали истраживачке инструменте! 

 Одржани састанци 

 

 У току школске 2017/2018. године Тим се састајао укупно 9 пута: 

 - септембар 2017: један састанак, заједнички састанак са Тимом за школско развојно 
планирање: избор области и индикатора за истраживања, начелни договори и доношење 
плана рада, тј. истраживања; 

 - октобар 2017: један састанак: допуна предлога индикатора за самовредновање; 
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 - новембар 2017: конкретна прецизирања за истраживања; договор на реализацији 
Акционог плана; 

 - јануар 2018: договор о даљем раду на реализацији Акционог плана; информисање о 
раду на истраживачким инструментима; 

- фебруар 2018: подела (избор) задужења за истраживања у оквиру изабраних индикатора; 

договор о плану представљања одељења на покретном паноу; 

 - април 2018: пресек активности на истраживањима и у реализацији Акционог плана; 

обавештење о избору нових чланова за следећу школску годину (на основу новог 
Правилника); 

 - мај 2018: приказ анализе истраживања индикатора 4. 2. 1 и 4. 2. 3; реализација 
Акционог плана; 

 - јуни 2018: приказ анализе истраживања индикатора 2. 2. 4 и 2. 4. 1; текуће 
активности у реализацији Акционог плана; 

 

  - јуни 2018: приказ анализе истраживања индикатора 2. 4. 2; осврт на рад у школској 
2017/2018..године 

 

 Документи које је Тим урадио су :   

 

 1. Годишњи план рада Тима за самовредновање, 

 2. Пет инструмената за истраживања пет изабрана индикатора у оквиру области 
„Настава и учење“ и „Подршка ученицима“. 

 3. Четири извештаја и анализа изведених истраживања, са закључцима. 
 4. Годишњи извештај о свим активностима и резултатима, повезаним са стандардима 

и индикаторима. 
 5. Акциони план за школску 2017/2018. годину. 
 6. Евалуација активности у оквиру Акционог плана. 
 7. Извештај о реализацији Акционог плана. 

 (Напомена: последња два су у оквиру Годишњег извештаја.) 
 

 Са документима је упознато Наставничко веће  које их је и разматрало и усвојило и 
остали органи предвиђени Правилником. 

Тим за школско развојно планирање и Тим за самовредновање су по природи ствари 
упућени један на други, како у делу планирања и реализације стратешких докумената тако и 
у делу евалуације урађеног, тако да је сарадња са Активом за школско развојно планирање 

била интезивна, посебно у делу израде Акционог плана за школско развојно планирање. На 
почетку и на крају школске године одржан је по један заједнички састанак оба тима. 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  САМОВРЕДНОВАЊУ 

 

ИЗАБРАНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРАЋЕЊЕ И УТВРЂЕНО СТАЊЕ 

 

   

 
 

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања 
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Технике Инструменти 

1. Анкетирање 1. Анкета (за наставнике) 

2. Анкетирање 2. Есеј-анкета 

3.Снимање наставног часа 
3. Протокол 

 

4. Табеларно представљање Табеле (за стандард 4.2.1.) 

 

 

 Овде у Извештају дати су закључци и оцене који су издвојени из целовитих приказа, 
анализа и закључака, са датим оценама, на основу изведених истраживања.  
 Сав тај целовити материјал налази се у докумантацији Тима за самовредновање. 

 

 

 Област: 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ ( у вези са: - корелацијом и међупредметним 
компетенцијама; - угледно-огледним часовима) 
 

 Стандард: 2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. 
 

 Индикатор:  
 2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из 
различитих области.  

 

Закључци 

 1. Из објашњених разлога истраживање овог индикатора било је сведено само на 
анкету. Која више може да буде некаквог основног информативног карактера, као један од 
инструмената за неко будуће свеобухватније истраживање овог свакако значајног 
индикатора. Те се и закључци у вези са њим морају узети са резервом. У питању су ставови и 
процене наставника, не утврђено чињенично стање с применом корелације. 

 2. Закључак који се може извести као доста поуздан односи се на ставове наставника у 
вези са корелацијом, тј. са значајем корелације у настави. Не само да су ставови наставника 
исправни, већ се ради и о скоро стопостотној сагласности у вези са њима. Сами ставови, 
свакако, друго је питање практичне примене тих ставова. 

 3. Наведени примери примене или могућности примене корелације сасвим су 
исправни, уз очито погрешно схватање у једном моменту – који се односи на примену ПП-
презентације, а које се уместо као наставна метода рачуна као вид корелације. 

 4. Проценат испитаних наставника који су већ примењивали или примењују 
корелацију (10 наставника, 71,43%) је свакако задовољавајући, само да нема својих 
ограничења, као процена... Утврђени проценат не говори ништа о фреквенцији, о томе 
колико често, посебно не колико успешно тај проценат наставника примењује корелацију. У 
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вези са тим у следећем обимнијем истраживању тежиште би свакако морало да буде на томе. 

 5. Техничке „препреке“ које су неки од испитаника навели као разлоге што нису до 
сда, или нису у већој мери примењивали корелацију (проблеми са пројектором, са мењањем 
учионица, недостатак рачунара, застарело и лоше стање наставних средстава, неодржавање 
кабинета за физику, физичка раздвојеност кабинета од учионице, итд.)  очигледно су „алиби“ 
за личну незаинтересованост за држање часова са корелацијом. Корелација свакако јесте 
изводљивија и ефикаснија и уз употребу савремених средстава и у бољим условима, али – 
ако има воље за њеном применом, може се изводити и без неких посебних средстава. 

 6. Неусклађеност времена за обраду истих или сличних програмских садржаја 
различитих предмета већ јесте једна од објективних отежавајућих околности. Али, како 
наставнци немају утицаја на промене у овом домену, остаје да се у вези са њихових 
анулирањем сами сналазе. Тако да ове потешкоће не буду препрека за примену корелације. 

 7. Када се буде одлучило да се добије пластичниа слика примене корелације: уз 
овакву анкету би се могли применити и други инструменти, на пример: анкете за ученике и 
„снимање“ самих таквих часова. 

Оцена   

 Већ је објашњено зашто се оцена за овај индикатор мора узети са резервом. Чак је 
врло незахвално изрицати је само на основу процене и ставова самих актера примене 
корелације. Узимајући у обзир све ове ограничавајуће факторе, оцена за овај индикатор 
би била: 2-3. Сами ставови наставника би били за 4, међутим, примена и фреквенција 
примене једва за 2, тако да је скупна оцена 2-3. 

 

 Област: 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ ( у вези са: - корелацијом и 
међупредметним компетенцијама; - угледно-огледним часовима) 

 Стандард: 2.4. Ученици стичу знања на часу. 

 Индикатор: 

 2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу. 

  

Закључци 

 1. Посебно посматрајући (истраживачки закључену) прошлу школску годину – 
оставрен је задовољавајући фонд одржаних угледних/огледних часова, с тим што на држање 
ових часова свакако треба подстицати и наставнике који их до сада нису држали.  

 2. Као изразита постоји тенеденција држања угледних часова, огледних у мањој мери, 
што је знак да су наставници мање склони да експериментишу у свом наставном раду. 

 3. Предлог за следећи период (С. Синђелић): да  свако од наставника настави или 
започне прављење сопствене базе угледних (и огледних) часова. 

 4. Квалитет припремљености наставника за држање угледних/огледних часова, као и 
квалитет саме реализације су били на адекватном нивоу.  

 5. Уочавање неких недостатака је овде више у функцији даљих побољшања: 

 а) повремено се примећује као резултат „неувежбаности“ то што се не спроведу сви 
планирани елементи часа до краја; 
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 б) недовољно јасно истакнут циљ часа (осим када  наставна методологија не захтева 
фактор изненађења односно да сами ученици открију циљ часа) што за последицу има 
смањену позорност и мотивацију ученика; 

 в) наставник не даје довољно јасна упутства  ученицима за рад, нарочито када су у 
питању поделе ученика на групе и не дефинише (добро) приближно време за рад што 
ученике дезавуише  у постизању циља. 

 6. Ако бисмо издвојили аспекте или стандарде у оквиру је највећи напредак у 
одржаним угледним/огледним часовима, онда је то у остваривању  елемената: како да се 
повеже ново градиво са старим и познатим, као и у повезивању са свакодневним искуствим и 
са другим предметима (стандард 2. 2. 2-4).   

 7. Закључци везани за однос ученика према оваквим атипичним начинима рада:  

 а) заинтересованост ученика за рад на часу и њихово активно учешће у раду на часу уз 
елементе доказа да разумеју оно што раде (што се да видети из њихових активности на часу) 
присутно је у скоро 80% часова током школске 2016/17. године  и знатно мање током 
2017/18. (у око 60 -70% часова); 

 б) запажа се извесна тромест и ненавикнутост ученика на рад који није строго 
класичан тако да се код ученика ствара утисак да су то „ексклузивни часови“ за показивање, 
да се они не узимају много у обзир;  

 в) посебно је недостатак то што ученици нису навикнути на брзо формирање група и  
преузимање задатака и организацију унутар група, па имају проблем са презентацијом 
исхода рада. 

 8. Вредност ових часова је можда посебно у заинтересованост ученика за рад на часу 
и њихово активно учешће у раду на часу уз елементе доказа да разумеју оно што раде, што је 
присутно је у скоро 80% часова током школске 2016/17. године  и знатно мање током 
2017/18. (у око 60 -70% часова). Ово је врло важан елемент наставног процеса јер дефинише 
највећи део стандарда 4.  (ученици стичу знања на часу). 

 9. Треба наћи начине подстицања да се у праксу држања угледних и огледних часова 
укључи и већи број наставника који до сада нису држали овакве часове. Задатак за следећи 
период би могао да буде: да  свако од наставника настави или започне прављење сопствене 
базе угледних (и огледних) часова. 

 Оцена 

 Узимајући у обзир обе посматране године: оцена – 3. 

 Мада се прошлогодишњи часови приближавају оцени – 4, ипак набројани недостаци 
показују да су ипак потребне неке корекције у реализацији ових часова, да би општа оцена 
била – 4. 

 

Област: 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ ( у вези са: - корелацијом и међупредметним 
компетенцијама; - угледно-огледним часовима) 

 Стандард: 2.4. Ученици стичу знања на часу. 

 Индикатор: 

 2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу. 
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Закључци 

 1. Добар показатељ је да од посећених часова ни на једном није била ситуација без 
било каквог активнијег учешћа ученика (на пример: држање предавања без повременог 
постављања питања, ради добијања повратних информација о праћењу и схватању 
предавања). 

 2. Ученици су подстицани на активности: а) самом организацијом часа на 20 
посећених часова (58,82%); б) применом савремене технологије на 9 посећених часова (26, 
47%).  Ови подаци нам говоре ништа добро или лоше, тј. не говоре ништа о квалитету 
посећених часова или о квалитету ангажовања ученика, једноставно, овим питањем смо само 
хтели да утврдимо у којој мери су наставници наклоњени савременој технологији као начину 
или инструментима активизирања ученика.  

 3. Организација часа на којем су ученици подељени у групе са посебним задацима. То 
је био случај на 18 посећених часова (52,94%), што је, дакле, цифра у „критичној маси“ 
посећених часова. Ово је свакако одличан податак, и као тенденција увођења или ослањања 
на групни рад на часовима.  

 4. Наставник је лекцију обрадио кроз честа постављања питања, укључујући (у 
тражењу одговора) већи број ученика. Овај поступак у обради наставне јединице примењен 
је на 22 посећена часа (64,70%). Проценат је изнад критичне масе посећених часова. Јесте у 
питању један од основних педагошких постулата за комуникацију наставника са ученицима 
у процесу преношења знања, али – свакако је значајна констатација да се он значајном обиму 
примењује.  

 5. Наставниково испитивање већ обрађеног градива, али уз навођење на повезивања, 
извођење закључака, размишљање, итд. Примењено на 17 посећених часова (50%). Не 
постоји некаква „табела“ по којој бисмо „сравњивали“ овакве резултате. Док се у 
претходном случају ради о класичнијем, такорећи подразумеваном поступку чак и у обради 
нових наставних јединица, у овом случају је некакав напреднији ниво који се овде односи на 
наставниково испитивање или на обнављање наставног градива. 

 6. У току излагања лекције наставник изводио поједине ученике да нешто покажу, 
ураде задатке, итд. Број часова на којима је овај поступак примењен је, може се рећи – 
солидан: 12 (35,29%). Овај поступак је некако „највидљивији“ вид активизирања ученика. 
Посебно је ефективан ако се ради о извођењу већег броја ученика у току часа. 

 7. Овај протокол би свакако требало усавршити, и на основу уочених недостатака или 
допуна при самом овом његовом попуњавању. Па би се могао имати „при руци“ у сваком 
следећем посећивању часова, будући да су овако издвојени аспекти часова свакако изузетно 
важни за педагошку ефикасност. 

 8. Можда овакав „пресек“ стања, и не само у вези са овим индикатором, треба бар 
једанпут у току школске године да буде, сажето и уз издвајање битних елемената или 
тенденција, приказан на седници Наставничког већа, тако да сви наставници буду упознати 
са оним што је снимљено, као сумарни резултат, при посетама часовима. 

 

 Област: 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 

 Стандард: 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални 
развој ученика. 
 

 Индикатори:  
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 4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања 
различитих потреба и интересовања ученика, у складу са ресурсима школе. 
 

 4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него претходне 
године.  
 

Закључци и предлози 

 1. Евидентан је приличан раскорак између задужења наставника за ваннаставне 
активности, тј. планова у вези са њима, и реализације. Што значи да је много већа формална 
понуда ученицима, у вези са ваннаставним активностима, од онога што имају реално на 
располагању за избор. При чему свакако треба имати у виду и њихово неукључивање у 
случајевима када имају реално понуђене активности на располагању (што је посебно 
констатовано за допунску наставу). 

 2. Један смер решавања овог проблема могао би да се тиче утврђивања РАЗЛОГА, у 
сваком појединачном случају: зашто није дошло до реализације активности за које наставник 
има задужења у структури радног времена. Можда би се могло размишљати о некаквом 
додатку у извештајима о реализацији ваннаставних активности, као посебна ставка: ШТА 
НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО И ЗАШТО НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО. Односно, да сваки наставник 
напише као некакав анекс извештајима (јер извештаји се односе на реализацију): шта од 
ваннаставних активности за које је задужен није реализовано и зашто. 

 3. Други смер би се тицао дозвољавања „алтернативних праваца“ у реализацији. Онда 
када реализација није могућа због незаинтересованости ученика (као што је истакнуто за 
неке случајеве допунске и припремне наставе). Да у тим случајевима наставник, у договору 
са директором, број часова за који је био задужен - реализује кроз већи број часова у другим 
активностима које изводи или кроз два „курса“ исте ваннаставне активности, што је понекад 
баш потребно, јер је тешко ускладити време у које ће моћи да дођу ученици из различитих 
одељења. 

 4. Осмишљавање, организација и реализација, као и обухват ученика у ваннаставним 
активностима које се реализују једанпут (два-три) пута годишње (приредбе, конкурси, 
обележања посебних дана, итд) – могу се оценити највишом оценом, што значи да само треба 
настојати на одржавању већ правих традиција са овим активностима, уз евентуална покушаје 
проширивања, тј. осмишљавања нових активности, будући да су неке од постојећих 
активности заиста оригиналне и можда специфичност управо наше школске средине. 

Оцена 

 Општа оцена за ова два индикатора једва да може да буде прелазна. Раскорак између 
задужења и реализације, уз сва оправдана могућа објективна ограничења у неким 
случајевима је, као што је показано, незадовољавајући. Како у неким случајевима ипак 
прелази некакву „критичну масу“ реализације, а уз то је оцена за активности које се једанпут 
или два-три пута годишње изводе заиста без дилеме за 4, то општа оцена може да се сведе 
на: 1-2. 

 

 На основу закључака и одбраних индкитаора, на заједничком састанку са Тимом за 
школско развојно планиранње, Тим ће направити Акциони план самовредновања, који ће 

бити реализован у школској 2017/2018. години. 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА САМОВРЕДНОВАЊА ЗА 
2016/2017. ГОДИНУ 
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 У школској  2016/2017. години реализован је план активности за област 5. ЕТОС. 

 

 Са следећим стандардом:  
 

 5.4. Школски амбијент је пријатан за све. 

 

 

 И са следећим индикатором: 
 

 5.4.4. У уређењу школског простора преовладавају ученички радови.  
 

 

 ЕВАЛУАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

 Област 5. ЕТОС. 
 

 Стандард  5.4. Школски амбијент је пријатан за све. 
 
 

 

Индикатор: 

 

 5.4.4. У уређењу школског простора преовладавају ученички радови.  
 

Активности Извори провере 
Инструменти 

Носиоци акт. и 
предвиђена  
динамика 

Степен 
остварености 

- Прикупљене су информације о 
свим потребним материјалима за 
реализацију Акционог плана, 
сагледавање финансијских 
могућности. Назначено да ће 
вероватно бити корекција у том 
смислу што неће моћи да се 
релизује набавка планираног броја 
паноа. 

интерне белешке 
о материјалу из 
различитих 
фирми 

 

координатор 
Тима 

септембар и 

прва половина 
октобра  

 

активности су у 
потпуности 
остварене 

 

 

- На основу свих прикупљених 
информација: сагледаваане су 
могућности, првенствено 
финансијске, уз извршене 
корекције.  
 

интерне белешке координатор 
Тима, 

директорка, 
октобар 
 

одустало се од 
већег броја 
мањих паноа, а 
уместо њих – 

одлука да се 
реализује један 
велики 
покретни пано, 
пробно, а 
следећих 
година да се 
набаве и остали 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

- 90 - 

- Тражена су идејна решења за 
покретни пано, разматране су разне 
могућности, а онда – направљено 
сопствено, оригинално идејно 
решења за велики покретни пано. 

интерни нацрти и 
белешке  

координатор 
Тима, 

новембар 

активности су у 
потпуности 
остварене 

 

- Склапање покретног паноа („у 
сопстевној режији“). 

склопљени пано координатор 
Тима, 
децембар-јануар 

активности су у 
потпуности 
остварене 

 

- Договор о организацији изложби 
или поставки на паноу. 

записници Тима координатор 
Тима, чланови 
Тима 

направљен је 
план и дата су 
задужења 

 

- Изложба поводом међународног 
Дана матерњег језика. 

материјал са 
изложбе у поседу 
Већа за српски 
језик и 
књижевност 

члан Тима С. 
Милошевић,  
21. 02 – 14. 03. 

2018.  

реализована 
поставка 

 

- Изложба радова поводом Дана 
броја Пи. 

материјал са 
изложбе у поседу 
Већа за 
математику и 
информатику 

члан Тима С. 
Милошевић,  
15. 03 – 25. 03. 

2018. 

реализована 
поставка 

- Представљање одељења IV1 (осврт 
на гимназијско школовање, кроз 
фотографије, текстове, исечке из 
новина, итд.). 
 

материјал са 
изложбе је код 
одељењског 
старешине IV1 

члан Тима С. 
Милошевић,  
26. 03 – 15. 04. 

2018. 

реализована 
поставка 

- Изложба на паноу и сам пано 
(управо у функцији због које је и 
направљен) искоришћени за 
представљање матураната и саме 
Гимназије одељењима VIII1 и VIII3 

из школе „Свети Сава“.  
 

исто члан Тима С. 
Милошевић,  
30. 03. 2018. 

реализована 
два часа на 
којима су 
матуранти 
представили 
себе и 
Гимназију 

- Представљање одељења IV2 (осврт 
на гимназијско школовање, кроз 
фотографије, текстове, исечке из 
новина, итд.). 
 

материјал са 
изложбе је код 
одељењског 
старешине IV2 

члан Тима С. 
Милошевић,  
16. 04 – 6. 05. 

2018. 

реализована 
поставка 

- Представљање одељења IV3 (осврт материјал са члан Тима С. реализована 
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на гимназијско школовање, кроз 
фотографије, текстове, исечке из 
новина, итд.). 
 

изложбе је код 
одељењског 
старешине IV3 

Милошевић,  
9. 05 – 30. 05. 

2018. 

поставка 

- Изложбена поставка Тима за 
каријерно вођење и саветовање (на 
првој страни паноа). 

материјал са 
изложбе је/биће у 
документацији 
Тима за 
каријерно вођење 
и саветовање 

члан Тима С. 
Милошевић,  
од 30. 05 до краја 
школске године 

реализована 
поставка 

- Покретни пано је искоришћен као 
оквирна преграда или „зид“ за 
посебни „кутак за родитеље“, чиме 
је остварена кретивна варијанта за 
давнашњу, а до сада нереализовану 
идеју о „кутку за родитеље“ (за 
разговор одељењских старешина 
при посетама родитеља). 

стање у холу 
испред 
наставничке 
канцеларије 

члан Тима С. 
Милошевић,  
директорка,  
након 
постављања 
изложбе Тима за 
каријерно вођење 
и саветовање 

 

- Тематска изложба ученичких 
радова, ученика трећег разреда: 
„Барок и ренесанса“. 

материјал са 
изложбе је/биће 
код професорке 
ликовне културе, 
Т. Панов-

Павловић 

члан Тима С. 
Милошевић,  
од 18. 06. до 
краја школске 
године 

реализована 
поставка 

- Евалуација изведених активности, 
извлачење поука у вези са самим 
начинима организовања и извођења 
активности: шири извод је у 
следећем издвојеном закључку 
(испод табеле). 

27. јуна 2018. састанак чланова 
Тима 

одржан 
састанак, са 
постигнутим 
постављеним 
циљевима 

 

 
  

 Закључак и оцена нивоа остварености свих активности планираних Акционим 
планом 

 - Није реализован део из Акционог плана који се односио на набавку и постављање 
десет зидних паноа по учионицама. Накнадно се дошло до закључка да нема финансијских 
средстава и за ове паное и за један велики покретни пано. А закључено је да је покретни пано 
заиста неопходан. Већ неколико година се прича о њему, никако да се набави, додатно и зато 
што се не ради о готовом производу који се једноставно може купити. Па је зато сва пажња 
усмерена ка смаом паноу. 

 - Креирање идејног решења, набављање материјала и израда паноа („у режији“ самог 
Тима) заиста су текли по плану, уз све похвале на рачун идејног решења паноа. 

 - У неколико прилика, када је пано због разних свечаности и приказивања, сељен, 
демонстрирана је његова права функција.  

 - Одлично је функционисала организација са постављањем изложби, за шта је била 
задужена С. Милошевић. 

 - Такође је пронађенио одлично решење за нову улогу паноа, као преградног „зида“ за 
„кутак за родитеље“, идеја о којој се, такође неколико година уназад, као и овај пано, 
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говорило, али никако да се до сада реализује. 

 - Оплемењивање учионичког простора није реализовано онако систематски како је то 
било планирано Акционим планом, реализовано је тек делимично. Показало се да је то било 
преамбициозно: уз све активности и на истраживањима нових области, и на реализацији 
планова везаних за покретни пано. 

 

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 

Време 
реализације 

Активности/теме Разред 

                              

септембар 

-Информисање у вези са почетком школске године  
-Упознавање ученика са правилима кућног реда, правима иобавезама, 
као и васпитно-дисциплинским мерама.  

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

Прикупљање података о саставу и структури одељења за потребе 
Годишњег програма рада 

I, II, III, IV 

 

 -Припрема седнице одељењског већа 

-Евидентирање података о ученицима у школску документацију 

- Припреме за родитељски састанак 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I 

Формирање одељењске заједнице ученика, избор председникаи 
секретара  
-Избор два представника одељењске заједнице за Ђачки парламент  

I, II, III, IV 

 

Набавка уџбеника (организација акције ''Берза половних уџбеника''), I, II, III, IV 

 

-Рад на развијању позитивног односа према раду, одговорности и 
заједништву 

-Упознавање ученика са програмом заштите ученика од 
насиља,злостављања и занемаривања  

I, II, III, IV 

 

I 

Формирање група за изборну наставу  
-Опредељивање ученика за ваннаставне активности  

I, II, III, IV 

 

-Организовање екскурзије  I, II, III, IV 

 

Рад на педагошкој документацији  I, II, III, IV 

 

Упознавање ученика са  детаљима организације завршног и 
матурског испита  

IV 

 

 

октобар 

Координација са члановима ОВ и свођење утисака о ситуацији 

у одељењу (евентуално проблем похађања наставе и активног 

учешћа у редовној, допунској и додатној настави) 
 

I, II, III, IV 

 

Решавање проблема прилагођавања ученика; Сарадња са психологом 
школе и општи родитељски састанак 

I 

Реализација теме: Методе и технике успешног учења  
 

I 

Радна дисциплина и понашање ученика  
 

I, II, III, IV 

 

Рад на педагошкој документацији  
 

I, II, III, IV 

 

Праћење реализације програма каријерног вођењаи саветовања  
Праћење реализације програма заштите и унапређења здравља  
 

I, II, III, IV 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

- 93 - 

Време 
реализације 

Активности/теме Разред 

Сарадња са ,ИС Петница и рад са надареним 

ученицима  
 

I, II, III, IV 

 

Помоћ ученика у уређењу учионичког простора I, II, III, IV 

 

Реализација теме по избору I, II, III, IV 

 

Организовање акције добровољног давања крви (за пунолетне 

ученике)  
III, IV 

 

новембар -Припрема података за први класификациони период  
-Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима 

успеха ученика и изостанцима у првом класификационом 

периоду) 
-Рад на педагошкој документацији  
-Организација систематског прегледа ученика  
-Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха 

које је утврдило Наставничко веће  
-Реализације једне од тема из каталога тема по избору ученика 

-Сарадња са родитељима у оквиру Каријерног вођења и саветовања; 
сарадња путем родитељских састанака  

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

 

I, II, III, IV 

I, III 

I, II, III, IV 

 

I, II, III, IV 

 IV 

I, II, III, IV 

 

децембар -Утврђивање разлога неуспеха ученика из појединих предмета  
-Припрема одељењског већа  
-Разговор са ученицима о организованом коришћењу слободног 

времена  
-Рад на педагошкој документацији  
-Припреме за прославу Школске славе  
-Изборна тема  
-Сарадња са родитељима, 
-Родитељски састанци и подела ђачких књижица на крају првог 
полугодишта 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

јануар -Рад на педагошкој документацији  
-Прослава школске славе  
-Сарадња са психологом по питању успеха ученика 

-Реализација изборна теме  
-Сарадња са родитељима 

Радионице са темама из обаласти КВиС  

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

фебруар Седнице по потреби  
Разговор о изостајању са наставе – узроци и предлог мера  
Реализација изборне тема  
Рад на педагошкој документацији 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

 

март/април Рад на каријерном вођењу и саветовању ученика 

Припрема седнице Одељењског већа  
Рад на педагошкој документацији  
Родитељски састанак  
Реализација изборних тема 

Радионице са темама из обаласти КВиС 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

мај Организација матурског испита  
Припрема седница одељењског већа  
Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за 

разредни испит  

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 
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Време 
реализације 

Активности/теме Разред 

јун Организовање разредних испита 

Подела сведочанства и ђачких књижица 

Седница одељењског већа 

Рад на педагошкој документацији 

Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне године 

Организација разредних и поправних испита 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

јул Упис ученика у први разред I, II, III, IV 

август Сређивање педагошке документације  
Седница одељењског већа  
Подела сведочанства и ђачких књижица 

Упис ученика у наредни разред 

Састанци стручних већа са педагогом и директором  
Састанци стручних већа – рад на припреми за нову школску 

годину  
Рад на изради делова Годишњег плана рада школе, Извештаја о 
реализацији ГП 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

 

I, II, III, IV 

 

 
4.8. Школски психолог стручни сарадник 

  

Послове стручног сарадника-психолога у шк. 2017/18 обављала је Смиља Синђелић и то 75% 

радног времена сагласно Правилнику о финансирању што износи укупно 1342 часова на 
годишњем нивоу док је остатак радног времена допуњен са 2   часом грађанског васпитања 
(10%) и радом у школској библиотеци са 15%. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 

Структура рада Начин рада 
Временска 
динамика 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

-Учешће у планирању и програмирању и изради 
кључних докумената – Годишњи план рада 
Извештај о реализацији ГПР, Извештај о 
самoвредновању 

 

-Планирање и програмирање рада Тима за 
самовредновање, Тима за каријерно вођење и 
саветовање; учешће у годишњем палнирању 
осталих актива и тимова 

- Операционализација плана динамике и садржаја 
рада стручних органа, актива и тимова на месечном 
и кварталном нивоу 

Писање извештаја, 
планова; евалуација 
и корекција  планова 

и извештаја 
наставника 

 

 

септембар, јун, јул, 
август 

 

    

 

 

септембар, 
јун, јул, август 

квартално 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

-Израда  инструмената (протокола, упитника ) за 
праћење и вредновање образовно-васпитног 
рада:редовне наставе, ваннаставних активноати,  за 
праћење и вредновање рада тимова, стр. већа и 
актива 

 

 

 

Креирање 
инструмената, 
консултације; 

анкетиранј; стат. 
Обрада резултата; 

анализа и 
интерпретација 

 

током године 
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Временска 
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- Обилазак часова: у оквиру редовног планираног 
обиласка  часова;  обилазак по позиву (огледни, 
угледни) и због уочених проблема у настави 

-Обилазак у сврхе вредновања осталих облика 
ваннаставних активности  (обавезних и 
факултативних) и манифестација у школи 

 

Посматрање и 
евалуација наставног 

процеса и рада 
наставника; 

анкетирање ученика; 
разговори са 

наставницима 

 

од октобра до јуна 

 

Праћење вођења  педагошке документације 
(Дневник рада и електронски дневник, књиге 
ваннаставних активности, планови рада редовне 
наставе, ваннаставних активности 

преглед 
документације 

  током године 

 

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Предагошко- инструктивни рад са наставницима 
приправницима ; рад са наставницима који по први 
пут реализују гимназијски  план и програм;  

 
Педагошко инструктивни рад са наставницима  у 
сврхе припреме часова;педагошко-инструктивни  
рад по обиласку наставних активности 

Посматрање, 
процењивање, 
вредновање; 

консултације 

 

 

септембар и  
       октобар-мај 

 

 

 

        

Комуникација са одељенским старешинама 1. 
разреда о структури и саставу одељења, 
проблемима адаптације  
 

Разговори, 
инструкције 

разговори, анализа 
документације 

 

октобар-мај 
 

Сарадња са одељенским старешинaма у 
реализацији часова одељенског старешине и 
одељенских заједница; сарадња на плану решавања 
проблема у одељењу; сарадња у оквиру 
индивидуалног саветодавног рада са ученицима и 
родитељима. 
 

Посматрање, 
процењивање, 
вредновање 

 

септембар-мај 

Сардња са наставницима у планирању наставних 
садржаја на месечном нивоу (недостаци 
евидентирани у плановима, разматрање 
педагошкио-дидактичких пиатања на иницијативу 
наставника...) 
 

 

 

Посматрање, 
процењивање, 
вредновање; 
Разговори, 
консултације 

 

септембар, јун 

Сарадња са наставницима укљученим у рад 
предузетничке групе у организацији активности 
пред нову годину- маскенбал, ускрсну аукцију 

јаја,наступ на манифестацији Дани општине и 
Фестивал науке, припрему за наступ на 
Републичком Сајму школских тимова  за КВиС 

 

 

логистички договори 
и активности, рад на 
изради производа и 
припрема 
презентације, јавни 
наступи  

новембар-мај 

Сарадња са стручним сарадницима других школа у 
оквиру редовних састанака оштинске 
опрганизације и по потреби 

консултациие, 
размена искуства 
разговориом, анализа 
примера добре 
праксе 

једном месечно; по 
потреби 
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IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

-Саветодавни рад са ученицима 

-Испитивања интелектуалних способности 
карактеристика личности, ставова 

-Тестирања општих интелектуалних способности 
ученика првог разреда 

 

-Разговори са ученицима 1. разреда –улазни 
интервју 

 

разговор, активно 
слушање 

скалирања, интерв. 
тестирања, (КОГ-3, у 
ученика ) 

 

улазни интервју  
узорак са 69 ученика 

током године 

 

септембар. октобар 

  септембар 

 

 

септембар, октобар 

Учешће у раду  Ученичког парламента –
консултације у вези са конкурсом за унапређење 
рада ученичких парламената, унапређења живота и 
рада ученика у школи, унапређења наставе; 

консултативни разговори са председником ЂП 

разговоре, договори, 
консултације 

октобар-мај 

Рад са одељенским заједницама  и реализација тема 
у 1.разреду: Основни проблеми у  учењу; Методе 
успешног учења; У 2. разреду на теме о очувању 
менталног здравља –Мотивационе стратегије 
успешних људи(2/4,2/3);Изградња визије у односу 
на професију у одељењима другог разреда. 

радионице октобар, новембар 

Рад са одељенским заједницама на тему управљања 
каријером у 3. разреду и 4.разреду;  
 

Анкетирање професионалних интересовања 
ученика  4 .разреда  

радионице 

 

 

анкетирање, обрада и 
интерпретација 

резултата 

октобар,новембар, 
април, 

 

 

октобар, новембар 

Рад са групама и поједницима не тему припреме  
концепције и материјала на тему обележавања 
Дана каријере у оквиру промоције концепта КВиС; 
Реализација програма 

Избор литературе, 
консултације, 

разговори, пробе 

Фебруар, март 

Индивидуални саветодавни рад са ученицима;  
саветодани рад са ученицима у мањим групама 

 

Саветодавни рад и праћење ученика којима су 
изречене васпитно дисциплинске мере 

Разговори, 
посматрања; 

интервјуи; рад у 
групи 

током године 

 

 

октобар-јун 

 

Саветодвани рад и праћење ученика који имају 
теже здравствене тешкоће (3/1, 2/1, 4/1) 

 

 

разговори, преглед 
мед. докуументације 

током године 

Психолошка тестирања ученика за потребе 
професионалне оријентације, у склопу КВиС 
(добијање стипендије), учешћа ученика у раду 
ИСП и за потребе процене личности  код вођења 
васпитно-дисциплинског поступка 

 

тестирање 
способности и/или 

личности 

током године 

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 
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-Индивидуални саветодавни рад са родитељима 
чија деца се посебно психолошки прате или 
испољавају  пролазне психолошке тешкоће  
 

-Колективни родитељски састанак за ученике првог 
разреда ''Како да дете буде успешније'' 
 

-Радионице за родитеље ученика 3. и 4. разреда на 
унапређењу родитељских компетенција за 
конструктивно учешће у у управљању каријером 
своје деце 

Присуство ванредном родитељском састанку због  
насиља над професорком на инстаграму 

разговор, 
саветодавни рад 

 

ПП презентација са 
уводним предавањем 
и разговор 

 

фацилитација 

 радионице 

 

 

разговор 

током године 

 

 

новембар 2016. 
 

децембар 2016. 
 

 

септембар  
октобар 2018/19. 

 

 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНIЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Сарадња у изради документа – Школски програм, 
годишњи план рада школе, Извештај о релаизацији 
ГПРШ 

 

Сарадња у области контаката и сарадње са 
институцијама и организација у локалној средини и 
шире 

Припрема 
састанака,разговори, 

договори, 
претраживања  

релевантних сајтова; 
читање закона, 
правилника и 
релевантне 
литературе 

Током године 

 

 

Сарадња у конципирању састанака стручних тела и 
тимова –дневни ред, припреме , заказивање 
састанака;  
Сарадња у реализацији закључака са стручних тела,  

и тимова 

 

Припрема 
састанака,разговори, 

договори, 
претраживања  

релевантних сајтова; 
читање закона, 
правилника и 
релевантне 
литературе 

Током године 

 

Сарадња и процесу избора, реализације и праћења 
стручног усавршавања наставника 

консултације током године 

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

   

Учешће у раду Наставничког већа, припрема и 
реализацијау интерног стручног усавршавања 

(табела о интерном стручном усавршавању дата у 
наставку);  
 

осмишљавање 
дневног реда 

и             излагање на 
НВ, 

едукација 

 

током године 

 

 

Осмишљавање и реализација интерног семинара за 
наставнике-учеснике  семинара ''Исходи и циљеви  
и у наставном процесу'' 

Осмишљавање 
циљева и исхода 

обуке; 
дизанирање агенде 

семинара, 
реализација и 

евалуција семинара, 
припрема 

едукативног 

Јануар-фебруар  
2017/18. 

Учешће у припреми седницаОВ и НВ, учешће у Разговори, дискусије;  
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Структура рада Начин рада 
Временска 
динамика 

раду, учешће у дефинисању стратегије рада у 
текућој школској години и изради акционог плана, 
радни састанци;  учешће у реализацији  активности 
маркетинга; учешће у евалуативним састанцима о 
реализованим активностима 

 

припрема радног 
материјала;  

Учешће у раду Педагошког колегијума  
 

 

консултације, учешће 
у креирању  дневног 

реда; учешће у 
дискусији, излагање 

током године 

 

Члан: Актива за развојно планирање, Тима за самовредновање, Тима за безбедност, Актива за 
развој школског програма, Тима за маркетинг ; руководилац Тима  за каријерно вођење и 
саветовање; члан Педагошог колегијума.   

Структура рада Начин рада 
Временска 
динамика 

Тим за каријерно вођење: израда плана рада Тима 

Припрема и организација састанака, вођење 
састанака; организовање и извођење активности  
учешће на Данима општине, Фестивалу  науке у 
Гимназији 2018. 

осмишљавање 
дневног реда 

састанака, 
заказивање,вођење 

састанака; извођење 
разговора 

јул, август, 
септембар 

 током године 

Евалуација и мониторинг активност Тима и рада 
Тима у целини 

осмишљавање 
евалуативног 
материјала, 
разговори са 

представницима 
циљних група 

јул, август, 

Реализација радионица за ученике на тему КВиС-а 
у 2. 3. и 4. разреду; радионице зародитеље 

припрема агенде 
радионица, припрема 

радног материјала, 
вођење и радионица 

септембар,октобар-

март 

Актив за развојно планирање- присуство 
састанцима и активно учешће; предлагање 
стратегије рада у новој школској године (увожење 
стратешких новина) 

  

Тим за самовредновање 

Учешће у раду тима –састанци, припрема радног 
материјала (анкета, упитника), испитивања, обрада 
података, анализа и интерпретација података. 
 

 

 

 

Писање извештаја у форми есеја на тему кључне 
области Настава  

 

Учешће у  писању завршног извештаја и акционог 
плана 

 

Одабир  кључних области и показатеља за праћење 
у новој школској години на основу анализе 
ситуације. 

Анализе, 
консултације,учешће 

у одређивању 
дневног 

реда,консултације 
унутар тима, анализа, 
дискусија; закључци 

 

консултације унутар 
тима, анализа, 

дискусија; 
евалуација, 
закључци; 

инструкције, 
консултације 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

април, мај 
 

 

 

јун, јул, август 

Тим за маркетинг – учешће у припреми Учешће у током године 
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Структура рада Начин рада 
Временска 
динамика 

састанака/учешће у раду,учешће у дефинисању 
стратегије рада у текућој школској години и изради 
акционог плана, радни састанци;   
 

 

Радионице осмишљавања промотивног наступа 
пред ученицима осмих разреда у Општини; 
 

Учешће у реализацији  активности маркетинга –, 

''Традиција мога краја''( Дани Општине), Фестивал 
науке; 

осмишљавању 
дневног реда 

састанака, 
конципирање 
садржаја рада 

Креативне     
радионице 

 

Контакти, разговори, 
промо-наступи, 
изјаве за медије 

 

 

 

 

 

  април, мај 
 

 

 

    март, мај 

Остали тимови: 
Тим за безбедност – припрема састанака/учешће у 
раду,учешће у изради акционог плана, радни 
састанци, учешће у изради извештаја о реализацији  
 

Тим за кризне интервенције – редовни квартални 
састанци 

израда плана активности;  
Актив за развој школског програма- учешће у 
изради  програма и плана активности 

 

Разговори, договори; 
анализе, дискусије 

 

током године 

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са УГ''Свет речи '' на реализацији 
програма психолошке подршке ''Ми не причамо 
другима! Ми разговарамо  са вама!'' 
Сарадња на пројекту ''Вршњачком едукацијом 
против дигиталног насиља'' 
 

Сарадња са БОШ у реализацији наступа на Сајму 
школских тимова за КВиС 

Информисање и 
селекција кандидата; 

реализација 
радионица 

Информисање и 
селекција кандидата; 

 

 

Октобар- 

јануарар2017/18 

 

Април-мај 2018. 

 

 

Сарадња са Канцеларијом за младе у оквиру 
реализације њихових редовних активности 

Контакти, састанци, 
реализација 
активности 

Током године 

Сарадња са локалним  медијима у оквиру 
промотивног скупа ''Традиција мога краја''  
( Дани Општине), Фестивал науке  наука у оквиру 
промотивних активности школе 

Планирање, 
контакти, интервјуи, 

изјаве за медије 

Фебруар- мај 2018. 

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Воћење документације: дневника рада; протоколи 
праћења одељења; психолошки досије ученика; 
писање извештаја о раду  са појединачних догађаја 
(радионица, семинара, разговора) ; планови 
заказаних термина за ученике и родитеље и 
наставнике 

Припрема рада: годишњи, оперативни и дневни 
планови;  припремапредавања, састанака, 
радионица, семинара и сл. Припрема радног  
материјала за рад са наставницима и ученицима  
 

Састанци актива стручних сарадника Општине, 
састанцима у локалној заједници, ШУ и сл. 

 

 

 

 

 

 

Разговори, договори 

 

 

Током године 

 

 

 

Јул/август/септемб. 
 

 

 

 

По позиву, 
једном месечно 
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Структура рада Начин рада 
Временска 
динамика 

УКУПНО  1-9   1342 часова год. 
75% 

Библиотекар –рад на издавању књига и попису Издавање књига; 

учешће у попису 

Допуна 15% 

Настава грађанског васпитања у 1/1,2 и 1/3 извођење наставе 38 часова  x 3 

одељења или10% 

   

               

 

ИЗВЕШТАЈ О ОБИЛАСКУ НАСТАВЕ  
 

Обилазак часова трајао је у периоду октобар-децембар 2017. и фебруар – 

јун2018.Наставници који нису предвиђени планом посете а организовали си угледни 
или огледни час, могли су  да допишу своје име и одаберу датум и одељење за посету. 

Прво полугодиште 

 Име и презиме 
наставника 

предмет Oквирни датум 
посете, 

разред и одељење 

Датум разговора  
( биће накнадно договорен са 

наставником) 

1. Мирослав Првуловић и 
Снежана Милошевић 

Српски језик и 
информатика 

Огледни час 

07.9. 2017. 2/1 

07.9. 2017. психолог, 
директор, 

наставници-

реализатори часа 

2. Смиља Синђелић Грађанско васпитање угледни час 
22.11.2017. 

Присутни 
наставници: директор, 
Весна Стојковић, Тања 

Кочић, Драгана 
Величковић, Снежана 
Милошевић, Сузана 
Узелац , Владимир 

Распопови- и Марија ? и 
ученици 3/2 

3 Маја Грујић Математика 24.11. 
2017. 

Угледни час 

 

28.11.217. 

4. Наташа Чичић Математика 28.11. 
2017. 

Угледни час 

 

Присутни 
наставници: 

директор,психолог, 
М.Грујић 

5. Јелена Златкова 

Гостујући предавач, 
факултет Филум, 

Крагујевац, катедрара за 
српски језик и књиж. 
др.Часлав Николић 

 

Српски језик и 
књижевност, 30.11. 

2017. 

 Око 30 ученика, 
директор, психолог, 

Т. Кочић, В. 
Стојковић, Д. 

Ивановић 

Друго полугодиште 

 Име и презиме 
наставника 

предмет; врста часа датум посете, 
разред и одељење 

Датум разговора; 
присутни 

наставници 
 

1. Лидија Стојковић психологија 

огледни 

23.2. 2018. 2/1 директор, психолог 

23.2. 2018.  
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2. Далиборка Кристић хемија  

угледни час 

26.02. 2018. 

1/2 

психолог 

27.2. 2018. 

3 Владимир Распоповић латински језик 09.3. 2018. 1/2 психолог 

12.3. 2018.  

4. Наташа Чичић математика  угледни 27.4. 2018. 1/1 психолог 

5. Јелена Златкова и 
гостујући 

предавач,Милош 
Ивановић, Институт за 

историјска истраживања, 
Београд 

српски језик и књиж. 
угледни 

03.5. 2018. Око 30 ученика, 
директор, психолог, 

С.милошевић, В. 
Стојковић, Д. 

Ивановић 

психолог 

6. Наташа Чичић Математика  04.05. 2018.4/1 

oгледни час 

 

психолог 

04.05. 2018. 

7. Мишо Копривица латински језик 06.6. 2018. психолог, директор 
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5.ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА РУКОВОДЕЋИХ 
ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА 

 

 
5.1. Школски одбор 

 

Орган управљања Школом јесте Школски одбор сходно чл. 115-117. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Школски одбор ове Гимназије именовала је Скупштина 
локалне самоуправе 02.04.2015. године са мандатом од 4 године. Решење о именовању носи 
ознаку: Број 02-50/2015-1 и објављено је у „Међуопштинском службеном листу“. 

 Наведеним решењем Скупштине општине за чланове Школског одбора именовани су: 

Саша Живојиновић,  Марија Павловић, Александар Маринковић, као представници локалне 
заједнице, др Данијела Јовановић, Саша Тадић, Виолета Николић, као представници Савета 
родитеља,  Наташа Чичић, Татјана Кочић и Весна Стојковић, као представници 
Наставничког већа. За председника Школског одбора изабран је Саша Живојиновић 

Решењем  Скупштине општине број 02-266/2015-I од 31.12.2015. године за нове  
чланове Школског одбора, као представници локалне заједнице изабрани су: Зоран Јевтић, 
Ивица Ђорђевић и Стефан Златков. 

За   председника Школског одбора на VII седници одржаној дана 28.01.2016. год  изабрана  је 
Весна Стојковић. 

Решењем  Скупштине општине број 02-265/2016-I од15.11.2016. године за новог   члана 
Школског одбора, као представник савета родитеља изабрана је Јелена Станојловић, а 
Мирослав Првуловић, као представник Наставничког вћча, уместо Наташе Чичић. 

Решењем  Скупштине општине број 02-134/2016-I од 01.07.2016. године за новог   
члана Школског одбора, као представник савета родитеља изабрана је Весна Симић, уместо 
Саше Тадића. 

Решењем  Скупштине општине број 02-271/2017-I од 20.11.2017. године за новог   
члана Школског одбора, као представник савета родитеља изабрана је др Крска Величковић, 
уместо др Данијеле Јовановић. 

Представници ученика у Школском одбору били су: Булатовић Ирена и Грковић 
Никола. 

У току школске 2017./2018. године Школски одбор је одржао једанаест  седница и то: 

ХIХ  седница 15.09.2017 

Х Х седница 12.10. 2017 

ХХI седница 13.12.2017. 

ХХII седница 29.01.2018. 

ХХIII седница 08.02.2018. 

ХХIV седница 27.02. 2018 

ХХV  седница   22.03.2018. 

ХХVI   седница 14.05.2018. 

ХХVII   седница 11.06.2018. 

ХХVIII   седница 05.07.2018. 

ХХIХ седница 21.08.2018. 
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На седницама школског одбора разматране су следеће тачке дневог реда: 
 

ХIХ седница 

1. Усвајање записника са ХVII седнице Школског одбора Гимназије 

2. Верификација мандата нових чланова ШО , представника ученика 

3 .Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о реализацији  

    Годишњег плана рада  Гимназије за школску 2016/2017. год  

4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду директора 

    Гимназије у  школској 2016./2017. години 

5.Разматрање и доношење одлуке о усвајању Годишњег плана рада  Гимназије  

   за школску 2017./2018.год 

6. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Школског програма  Гимназије  

7  Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана стручног усавршавања 

    запослених 

8. Извештај директора о раду између две седнице 

9.Текућа  питања 

 

ХХ седница 

1. Усвајање записника са ХIX седнице Школског одбора Гимназије 

2. Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор директора Гимназије 

3 .Доношење одлуке о образовању Комисије за избор директора 

4. Извештај директора о раду између две седнице 

5. Текућа  питања 

 

ХХI седница 

1. Верификација мандата нових чланова Школског одбора именованих од стране 

    Скупштине општине Велика Плана на 6. седници од 15.11.2016. год. 
2. Усвајање записника са ХII седнице Школског одбора Гимназије 

3.  Доношење одлуке о приступању редовном  попису имовине, потрaживања и 

     обавеза  Гимназије,  са стањем на  дан 31.12.2016.године 

4.  Анализа успеха ученика након I класификационог периода 

5.  Извештај директора о раду између две седнице 

6.  Текућа  питања 

 

ХХII седница 

1. Усвајање записника са ХX седнице Школског одбора Гимназије 

2. Верификација мандата члана Школског одбора 

3. Доношење одлуке о предлогу кандидата  за избор директора Гимназије 

4. Доношење одлуке о приступању редовном годишњем попису имовине, 
    потраживања и обавеза  Гимназије, са стањем на дан 31.12.2017. год  
5. Извештај директора о раду између две седнице 

6. Текућа  питања 

     

ХХIII седница 

1. Усвајање записника са ХIII седнице Школског одбора Гимназије 

2. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Централне пописне комисије о 

    редовном  попису  имовине, потрaживања и обавеза  Гимназије,  са стањем 

    на  дан 31.12.2016.године 

3. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Гимназије за 2017. год. 
4. Извештај директора о раду између две седнице 

5. Текућа  питања 
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ХХIV седница 

1. Усвајање записника са ХXIII седнице Школског одбора Гимназије 

2. Доношење одлуке о усвајању измене Финансијског плана Гимназије за 2017.  
3. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја о пословању- 

    завршног рачуна Гимназије за 2017. годину. 
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду директора у I полугодишту 

    школске 2017/18. године 

5. Анализа успеха ученика након I полугодишта школске 2017/18.године 

6. Извештај директора о раду између две седнице 

7. Текућа  питања 

 

ХХV седница   
1. Усвајање записника са ХXIV седнице Школског одбора Гимназије 

2. Доношење одлуке о усвајању Статута  Гимназије   
3. Доношење одлуке о давању сагласности на Правилник ој организацији и 

    систематизацији послова у Гимназији 

4. Извештај директора о раду између две седнице 

5. Текућа  питања 

                                      

ХХVI седница 

1. Усвајање записника са ХXV седнице Школског одбора Гимназије 

2. Доношење одлуке о усвајању 

    - Правила понашања у  Гимназији 

    - Правилника о раду 

    - Правилника о организацији и спровођењу испита 

    - Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 

    - Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 

    - Правилник о похвалама и наградама ученика     
3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја са екскурзије ученика I и II разреда 

4. Анализа успеха ученика након II класификационог периода 

5. Извештај директора о раду између две седнице 

6. Текућа  питања 

 

ХХVII седница. 
1. Доношење одлуке о утврђивању износа награда ученицима у школској 2017/18 години 

 

ХХVIII седница. 
1. Усвајање записника са ХXVI и  ХXVIIседнице Школског одбора Гимназије 

2. Доношење одлуке о образовању Комисије за утврђивање листе радника за чијим је 

    радом  делимично престала потреба у школској 2018/2019.години. 
3. Анализа успеха ученика на крају школске године 

4. Извештај директора о раду између две седнице 

5. Текућа  питања 

 

ХХIХ седница      
1. Доношење одлуке о усвајању Измене Финансијског плана Гимнаије за 2018. год. По 

    ребалансу буџета општине за 2018. годину     
 

5.2. Директор  школе 

Директор школе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Статутом и 
другим нормативним актимна школе, Годишњим планом рада школе, одлукама Наставничког већа и 
Школског одбора,  обавља организациону функцију која подразумева осим организације послова, 
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спровођењe и извршавањe прописа и предузимањe мераза њихову реализацију. Законски заступа 
школу, одлучује, планира и организује унутар школске  активности, као и разне видове сарадње са 
Министарством просвете, локалном самоуправом и осталим институцијама. Такође, залагаће се  да у 
колективу влада позитивна клима и спремност за сарадњу и реализацију програма рада школе. 

Подноси извештај и одговара за законитост рада Школском одбору. 
На основу предвиђених активности у Годишњем плану рада за 2017/2018 годину, директор    је 

током године подносио редовне усмене и писмене  извештаје Школском одбору. Детаљан извештај о 
раду директора садржан је у посебном документу и један је од докумената који се усваја до 
15.09.текуће године. 
 

Активности Динамика 
реализације 

Начин реализације Носиоци 
активности – 

одговорно лице 

 

I  ПЛАНИРАЊЕ И 
ОРГАНИЗОВАЊЕ 
 
 1.Планирање  
 

 координација на изради 
Годишњег плана  и 
анекса школског 
програнма 

 израда плана рада 
директора 

 увид у планирање 
наставника и стручног 
сарадника 

 учешће у изради плана 
јавних набавки и 
финансијског плана  

 учешће у изради плана 
опремљености школе 
 

2. Организациони послови  
 

 подела обавеза и 
задужења наставника 
(израда структуре радног 
времена свим запосленим 
и доношење решења) 

 Унос података у 
информациони систем 
Доситеј 

 организација дежурства 
наставника и ученика 

 техничке припреме за 
почетак школске године  

 координација органа 
управљања са стручним 
органима и другим 
тимовима , као и 
службама  

 прикупљање података за 
ажурирање школског 

 

 

 

 
 

 

 

 

од краја  
августа  до 
јануара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
август 
септембар 
 

током шклоске 
године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
документација за 
праћење, извештаји, 
правилници , 
статути, планови и 
програми, 
годишњи и 
оперативни планови 
наставника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
календар рада 
 
списак одељења и 
разредних старешина 
 

 

 

 
распоред дежурства 
 
документација за 
праћење 
 

 

 

 

 
сајт школе 
 

 
часопис школе 

 

 

 

 
директор 
 
секретар 
 
психолог 
 
шеф рачуноводства 
 
педагошки колегијум 
 

 

 

 

 

 

 

 
директор 
 
секретар 
 

 

 

 

 
психолог 
 
педагошки колегијум 
 

 

 

 

 

 
Драган Милошевић , 
информатичар 
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Активности Динамика 
реализације 

Начин реализације Носиоци 
активности – 

одговорно лице 

сајта  
 организовање издавања 

школског листа 
"Гимназијалац" 

 летопис школе 

 

 
током школске 
године 
 
фебуар - јун 

новинарска секција  
(Мирослав 
Првуловић) 

 

II Обезбеђивање квалитета и 
унапређивања образовно 
васпитног рада 
 
1. Самовредновање 
 

 учешће у спровођењу 
самовредновања 

 учешће у изради 
акционог плана и 
спровођењу истог 

 предузимање активности 
унапређења рада школе 

 
2.Ефикасност  рада школе 
 

 поставља рокове за 
остваривање образовно-

васпитног рада 

 праћење и процењивање 
ефикасности 
индивидуалног и тимског 
рада 

 праћење и анализа успеха 
ученика на 
класификационим 
периодима  и на крају 
школске године 

 коориданација на изради 
извештаја о раду школе  

 анализирање постигнутих 
резултата на 
такмичењима  

 план мера за 
превазилажење проблема 
у школи 

 

 

 

 

 

 
од септембра 
до августа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
током школске 
године 
 

 

 
јун-август 
 

 

 

 
јун 

 

 

 

 

 
анализе и анкете 
 

 

 
записници са 
састанака 
 

 

 

 
документација за 
праћење извештаји 
планови и програми 
записници 
 
извештаји о 
реализацији 
записници са 
Педагошког 
колегијума и Ш.О. 
 

 

 

 

 

извештаји 

 

 

 

 

 
Тим за 
самовредновање 
 

 

 

 

 

 

 

 
директор 
 
психолог 
 

 
председници 
стручних већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручна већа 

 

III  ОСТВАРИВАЊЕ 
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 
 

 праћење остваривања 
школског развојног плана  

 

 

 

 
од септембра 
до августа 

 

 
записници са 
одржаних састанака 
Тима за школско 
развојно планирање 

 

 

 
директор 
 
 тим ШРП 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

- 107 - 

Активности Динамика 
реализације 

Начин реализације Носиоци 
активности – 

одговорно лице 

 

IV  ПЕДАГОШКО –
ИНСТРУКТИВНИ УВИД И 
НАДЗОР 
 
1.Педагошко инструктивни увид 
и саветодавни рад 
 

 увид у праћење наставе и 
разговор са наставником 

 праћење спровођења 
остали облика образовно 
васпитног рада 

 посета часовима  
 помоћ у раду 

приправницима 

 праћење рада стручног 
сарадника 

 
2.Педагошко инструктивни  
надзор и саветодавни рад 
 

 контрола и преглед 
педагошке документације 
( дневника , матичне 
књиге,  дневника 
ваннаставних  и 
факултативних 
активности,  
сведочанства) 
 

3. Планирање стручног 
усавршавања запослених 
 

 координација израде 
плана стручног 
усавршавања запослених 

 обезбеђивање 
материјалних средстава 
за семинаре  

 организовање интрног 
усавршавања и екстерног  

 интерна обука 
наставника за ес 
дневник 

 
4.Стручно педагошки надзор 
 

 извршавање налога 
просветног инспектора 

 извршавање налога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
од септембра 
до јуна 
 

 

 

 

 

 

 
од септембра 
до августа     
 

 

 

 

током 
школске 
године 

 

 

 

 

 

 

 
током године     
 

 

 

децембар, 
август 

 

 

март,август 

 

Април                 

 

 

 

 

 
евиденција посете 
часовима (највећи 
део часова је посећен 
са школским 
психологом и дат је у 
извештају о посети 
часовима ) 
 
записници  
 
анализа 
педагошке 
документације 
 

 

 

 

 

 

 
дневници рада 
 
евиденција прегледа 

у дневницима рада 
 

 

 

 
записници  са 
педагошког 
колегијума 
 
анализа  
педагошке 
документације 
 

радионице 

 

 

обука 

 

 

 
Поступање по налогу 
инспектора 

 

 

 

 

 
директор 
 
психолог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
директор 
 
психолог 
 

 

 

 

 
Педагошки колегијум 
 
директор 
 

 

 

 

 

Локална 
самоуправа 

 

 

 
Психолог школе 
 
 

 

 

Координатори 

 

 

директор 
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Активности Динамика 
реализације 

Начин реализације Носиоци 
активности – 

одговорно лице 

просветног саветника 

 

V АКТИВНОСТИ УНУТАР 
ШКОЛЕ 
 
1.Рад са управним и стручним 
органима 
 

 учешће у припреми и 
раду ШО 

 припрема и вођење 
Наставничког већа 

 пропренма и вођење 
Педагошког колегијума 

 припрема и вођење 
испитног одбора 

 учешће у раду 
Одељњнских већа 

 учешће у раду Савета 
родитеља 

 учешће у раду ученичког 
парламента 

 учешће у раду Стучних 
актива 

 учешће у раду Стручних 
већа 

 учешће у раду Тима за 
заштиту ученика од 
насиља 

 подношење извештаја о 
свом раду и раду школе 
органу управљања , 
најмање два пута 
годишње 

 учешће у маркетингу 
школе 
 

2. Сарадња са стручном службом 
и осталим запосленим 
 

 руковођење и 
координација са 
секретаром и 
рачуноводственом 
службом 

 сарадња са осталим 
запосленим 

 
3.Сарадња са ученицима , 
родитељима и странкама  

 сарадња са ученицима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
током школске  
године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 током школске  
године 
 

 

 

 

 

 

 

Током 
школске 

 

 

 

 

 

 

 

 
записници са 
седница:  
 
Наставничког већа , 
Педагошког 
колегијума, 
Одељенских већа, 
Школског Одбора,  
Савета родитеља, 
Тимова,  
Актива 
 

 
извештаји 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
докумeнта 
 

 

 

 

 
записници  
 
документација о 
саветодавном раду 
 

 

 

 

 

 

 
Записници са  

 

 

 

 

 

 

 
директор , чланови 
ШО 
 

 

 
Тимови  
 
Педагошки колегијум 
 
Одењенска већа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
директор . Тим за 
маркетинг , Ученици 
који су чланови тима  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
директор 
секретар  
шеф рачуноводства 
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Активности Динамика 
реализације 

Начин реализације Носиоци 
активности – 

одговорно лице 

 сарадња са родитељима  
 сарадња са странкама 

 
4.Рад на развијању међуљудских 
односа 
 

 праћење и обавештавање 
запослених о примени 
законитости и других 
прописа из области  
радних односа  и области 
образовања 

 сарадња са одељенским 
старешинама 

 сарадња са Синдикатом 
школе 

 контрола радне 
дисциплине  

 организација  такмичења 
и других школских 
активности 

 организација излета и 
одлазака на различите 
манифестације и догађаје  

 учешће у решавању 

спорова 

године 

 

 

 

 

 
током школске 
године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Није било 
спорова 

Ученичког парламета 
 

 

 

 

 

 

 

 
путем огласне табле 
 
Разговори  
 

 

 
договори  
 
Организација 
школских такмичења 
активно учешће у 
релизацији 
такмичења  

 
чланови педагошког 
колегијума  
и ученичког 
парламента  
 

 

 

 

 
директор, Педагошки 
колегијум  
Тим  
 

Председник 
синдиката 

 

 

Предметни 
наставници и 
директор 
Стручна већа  
 
Директор 
 

 

VI  СПОЉНЕ АКТИВНОСТИ 
 

 учешће у раду актива 
директора  

 учешће у раду Заједнице 
гимназија 

 сарадња са органима 
локалне самоуправе 

 сарадња са органима 
школске управе  

 сарадња са органима 
Министарства просвете 

 

 сарадња са 
Средњошколским 
центром Пале Република 
Српска  

 

 сарадња са осталим 
образовним и другим 
установама у општини 
(Црвени крст , Центар за 
културу , Дом здравља, 
Ветеринарски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
током године 
 

 

 

 

Није 
реализовано  
 

 

 

 

 

 

Током 

 

 
извештаји  
 

 
документација  
 
Сасатанци 
 
Разговори  
 
Посете 
Савети и сугестије 
 

 

 

 

 

 

 

 

Одређене 
активности,посете 
,књижевне вечери, 
волонтирање у 

 

 

 
директор 
 
Наставничко веће 
 

 

 
директор , Ученици 
који су ишли у 
посету и наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици , 
професори, 
директор 
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Активности Динамика 
реализације 

Начин реализације Носиоци 
активности – 

одговорно лице 

центар,Градска 
библиотека), у земљи и 
иностранству 

 

школске 
додине 

 

 

 

Црврном крсту 

 

VII   ОБАВЕШТАВАЊЕ 
 

 обавештавање 
запослених, стручних 
органа и органа 
управљања 

 обавештавање ученика и 
родитеља 

 обавештавање органа 
локалне заједнице и 
ресорног Министарства 

 обавештавање средстава 
јавног информисања 

 

 

 

 

 

 

 
током године 

 

 

 
извештаји 
документација  
 
књига обавештења 
 

 

 
ТВ, радио  

 

 

 
директор 
 
секретар 
 
психолог 
 

 

 
Директор , ученици и 
наставници 

 

VIII  ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
 

 присуство разним 
приредбама и 
манифестацијама 

 промоција школе 

 сртучно усавршавање 
организовано у школи 
 

 рад на личној и осталој 
документацији 

 обавља и друге послове у 
складу са законом 

 

 

 
током године 
 

 

 
новембар 

 

 
извештаји  
документација 
 
промотивни 
материјал 
 
 присутву семинару и 
уверење о стручном  
усавршавању 

 

 
директор 
 

 
тим за маркетинг 
 

 
директор и 30 

професора  

 

5.3. Секретар школе 

Реализација плана рада на радном месту секретара школе зависи у знатнијем обиму од 
активности осталих органа школе, запослених и ученика, као и од Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја  и прилагођава се њиховој динамици. 

У школској 2017/2018. години у оквиру овог радног места реализован је значајан број 
активности, а нарочито: 
 за запослене: спровођрње поступка за заснивање и престанак радног односа, пријаве и 

одјаве фондовима пензијског и здравственог осигурања, решења из радног односа, 
(структура радног времена, годишњи одмори, одсуства, зараде) потврде, унос и 
ажурирање података за информациони систем «Доситеј», листе технолошких вишкова и 
друго; 

 за ученике: упис, исписи, издавање потврда, поступци на ослобађању ученика од наставе 
физичког васпитања, дисциплински поступци, реализација испита (разредни, поправни, 
метурски, по жалби); стипендије (обрађено су пријаве за ученичке стипендије и у току 
године реализована исплата стипендиста, као и  друго по потреби; 
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 учешће у делу административне обраде реализације  путовања, излета и одласка на 
такмичења ученика и запослених; 

 израда нацрта општих аката; 
 учешће у припреми, присуство на седници и израда одлука органа школе (управних, 

стручних, комисија и др.); 
 сви други послови утврђени законом, подзаконским и општим актима, и по налогу 

директора. 
 израда Плана набавки, спровођење поступка набавки и вођење евиденције и извештаја о 

набавкама, спровођење поступака набавки 

 извршена је набавка и припрема предвиђених образаца за почетак школске године; 
 

Врсте послова 
Месеци у години 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Израђује нацрте општих аката – 

статут, колективни уговора, 
систематизација и др. 

+ + + / / + + + + + / / 

Прати примену и спровођење 
статута и општих аката у 
школи 

+ + + + + + + + + + + + 

Обавља правне послове у 
школи – упис у судски 
регистар, земљишне књиге, 
осигурање и др. по потреби 

+ + / + / / / / + + / / 

Правно стручно обрађује 
предмете  + + + + + + + + + + + + 

Припрема уговоре + + + + + + + + + + + + 

Прати и примењује законе и 
друге прописе 

+ + + + + + + + + + + + 

Присуствује седницама 
Школског одбора, стручних 
тела и даје објашњења и 
тумачења прописа и припрема 
материјал за њихов рад 

+ + + + + + + + + + + + 

Припрема одлуке и решења  + + + + + + + + + + + + 

Води деловодник и попис аката + + + + + + + + + + + + 

Израда и ажурирање ЦЕНУСА + + + + + + + + + + + + 

обраде реализације ученичке 
екскурзије   + + / / / / / / / / / / 

Обрада пријава за ученичке 
стипендије 

+ + / / / / / / / / / / 

Израда листе техн. вишкова / / / / / / / / / / + + 

Издавање дупликата 
сведочанстава и диплома 

+ + + + + + + + + + + + 

Правно технички послови око 

спровођења избора за органе 
(Школски одбор,Савет 
родитеља, Директор, 

+ + + + + + + + + + + + 

Васпитно-дисциплински 
поступак против ученика 

+ + + + + + + + + + + + 

Дисциплински поступак- 

запослени 
/ / / / / / / / / / / / 
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Врсте послова 
Месеци у години 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Израда плана набвки и вођење 
евиденција и извештаја о ЈН 

+ + + + + + + + + + + + 

Обавља и друге послове по 
налогу директора 

+ + + + + + + + + + + + 

 

 

5.4. Савет родитеља 

 

Састав савета родитеља школе уређен је чл. 120. Закона о основама система образовања 
и васпитања. Делокруг рада и његова надлежност, такође су регилисани чл. 58. наведеног 
закона. 

Савет родитеља Гимназије из Велике Плане радио је у оквиру свог делокруга и у 
оквиру своје надлежности.  

У школској 2017/2018 години Савет родитеља је благовремено конституисан 
кооптирањем нова четири члана и сачињавали су га: Марија Ракић, Соња Станојевић, Весна 
Симић, Стојиљковић Зоран, Герић Ненад, Јовановић Сена, Јелена Станојловић, Крска 
Величковић, Светлана Мартиновић, Јелена Жигић, Верица Стојковић и Биљана Которчевић. 

За председника савета родитеља је изабрана Крска Величковић. 

У школској 2017/2018. години Савет родитеља je одржаo 5 седница: 

 

I седница 14.09.2017. год. 

1.Верификација мандата нових члана Савета родитеља  
2.Избор кандидата из редова Савета родитеља за чланове Школског одбора 

3.Разматрање Извештаја о реализацији ГПР за 2016/2017. год, Извештаја о раду директора,   
    Годишњег плана рада Гимназије за 2017/2018. год,  и Анекса Школског програма 

4.Доношење одлуке о избору понуде за осигурање ученика 

5.Доношење одлуке о издвајању средстава за ткзв."ђачки динар" 

6.Текућа питања 

 

II седница 25.09.2017. год. 
 1.Донош8ње одлуке о избору најповољнијег понуђача за извођење ђачке екскурзије у    
    2017/17.год. 
 2.Текућа питања 

 

III седница 07.12.2017. год. 
1.Анализа успеха ученика на крају 1. класификационог периода  
2.Упознавање са дописом Министарства просвете поводом насиља, злостављања и занемаривања 

   у школама 

3.Избор представника  родитеља  за Општински савер родитеља 

4.Текућа питања 

 

IV седница 07.03.2018. год. 
1.Анализа успеха ученика на крају 1. полугодишта са освртом на изостајање са наставе ученика  
2.Извештај са седнице Општинског савета родитеља 

3.Текућа питања 

 

V седница 11.05.2018. год. 
1.Анализа успехаи владања  ученика на крају 2. класификационог периода 

2.Разматрање Извештаја са екскурзије ученика 1. и 2. Разреда 

3.Информација о предлогу Правила понашања у Гимназији 
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4.Текућа питања 

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Ученички парламент има 24 чланова,по два ученика из сваког одељења.Састанци се 
одржавају сваког месеца.Председник парламента је Петар Димитријевић . 

 

Активности 

Динамика 
реализације 

 

Начини 
реализације 

 

 

Носиоци 
активности 

Конститутивна седница септембар Демократски избори         ученици 

Упознавање са статутом и 
годишњи план рада 

септембар Радионица,рад на 
тексту 

Ученици и 
координатор 

Дан менталног здравља октобар Игре,размена 
искустава 

Ученици,професор 

Дан права детета      новембар Размена искустава Ученици и 
професор 

Извештај о обележавању 
Међународног дана људских 
права 

децембар Извештај,дискусија Ученици 

Анализа успеха на крају 
првог полугодишта 

јануар дискусија Ученици,директор, 

Предлог уџбеника за 
наредну школску годину 

Фебруар Размена искустава Ученици,директор 

Правилник о понашању 
ученика 

Пословник о раду ђачког 
парламента 

мај дискусија Ученици,директор 

школе 

Договори око матурске 
прославе 

Учешће на Дану општине 

мај Дискусија,предлози 

радионица 

Ученици,директор 
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6. ГОДИШЊИ / ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ РАДА  НАСТАВНИКА 

 
Према стандарду 1.1.4. глобални/годишњи и оперативни (месечни) планови наставних пред-

мета се налазе код школског психолога који је истовремено  био задужен за њихово праћење. 
Наставници су редовно достављали годишње планове до 15.09.2017. год. и оперативне планове 

до 05. у месецу. 
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7. ВАННАСТАВНИ  (ФАКУЛТАТИВНИ) ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

 

7.1. Факултативне (слободне) активности 

Секције слободних активности су најзначајнији сегмент рада у области ваннаставних 
активности. У школској 2017/2018. у Гимназији су радиле следеће секције: секција за језик и 
књижевност ''Свет речи'' ,библиотечка секција, литерарно-новинарска,хемијска , хор и 
спортска секција-кошарка,фудбал  као и еколошка а у првом полугодисту и психолошка. 

Секцијама је било обухваћено укупно 156 ученика, што чини  близу 40 % ученика ове 
Гимназије.Планирано је 660 часова секција од чега је одржано ...Приближно је одржано 
између 25 и 30  часа по секцији, а у случајевима неких секција које су биле ангажоване на 
смотрама и учествовале укултурном и уметничком животу школе и много преко норме од 37 
часова годишње. 
 

7.2. Извештаји о реализацији факултативних активности -секција 

 

 

СЕКЦИЈА ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК „СВЕТ РЕЧИ“ 

 

                

 

 

 

 

                                                               

 

ЛИТЕРАРНО-НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 
Носилац активности: Мирослав Првуловић 

 Циљ рада Литерарно-новинарске секције 

 У оквиру секције спровести едукацију ученика у коришћењу нових информационих 
технологија, стицање знања и вештина у новинарском раду, развијање креативности, 
критичког мишљења и сарадничког односа, упознавање ученика са основним облицима 
новинарског изражавања, стицање вештина писаног изражавања у оквиру основних 
новинарских форми. Практичан рад на школском листу „Гимназијалац“. 

 Одржано састанака: 31 + 31 = 72 (образложење је доле дато у склопу описа 
активности на листу) 

 Опис проблема, разлози, шта је предузето да се проблем реши 

 Проблем је незаинтересованост ученика за ову секцију, односно за сарадњу у листу, 
на изради листа (тако да лист и губи смисао као школски лист, јер се своди на рад задуженог 
наставника), у инертности, да не кажемо баш - лењости ученика у вези са писаним 
изражавањем. Незаинтересованост, иако се ученицима нуди пуна слобода у избору и у 
обради тема, као и помоћ у ономе што изаберу да раде. Колика је немогућност да се ученици 
покрену на активности и на сарадњу у оквиру листа увериле су се обе колегинице које је 
требало да ангажују ученике на само два текста, што нису успеле да реализују. 

 Проблеми су много дубљи од површне перцепције законодавца, који умишља да се у 
оваквим ситуацијама може нешто волшебно предузимати да се проблеми незаинтересованих 
ученика реше. 
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 Основна достигнућа 

 Само штампање, с обзиром на околности које ће бити описане, два броја листа. 

 У току ове школске године штампана су два броја „Гимназијалца“: број 25, у 
фебруару, и број 26, у јуну 2018. године. Како у оквиру структуре радног времена наставника 
који је био задужен за ову Секцију и лист није било могућности за одвојену реализацију 
(рада Секције и рада на листу), то су, уз ранији договор са директорком, ове активности биле 
повезане, па је део активности изведен кроз рад са ученицима, у оквиру Литерарно-
новинарске секције, а део у виду индивидуалног рада задуженог наставника на школском 
листу. Због тога није доследно реализован план рада Литерарно-новинарске секције, већ је у 
преплету са активностима на штампању школског листа.  

 У свесци за ваннаставне активности су бележени часови на којима је било директнијег 
контакта и активности ученика на листу. На један такав час за штампање два годишња броја 
долази један час осталих активности. Што је 76 часова добијених у структури, број који 
одражава реални оквир или фонд часова за штампање два броја листа. Јер рад на листу 
подразумева и суму, условно речено споредних (али неопходних)  активности, које нису 
тешке за извођење, али одузимају време (на пример: корекције текстова, избор и обрада 
фотографија (сечење, осветљавање, итд.), повезивање текстова и склапање страна, чак и 
активности у штампарији при предавању материјала, приближно по два часа у вези са сваким 
штампаним бројем, израда скице насловних страна, у ПП-презентацији, која се претвори у 
фотографију, итд.) 

 Због недовљне заинтересованости ученика није било сталне редакције. У припремама 
материјала за штампање ипак је укључиван, зависно од тема и потреба, већи број ученика: 
кроз анкетирања, кроз рад на појединачним текстовима, кроз рад на фотографисању и 
фотографијама, итд. Због тога се не може се говорити о континуитету у држању састанака са 
свим ученицима. Углавном су то били наизменично појединачни састанци са ученицима који 
су добијали конкретна задужења за сваки број листа. Састанци су се односили на разговоре о 
добијеним задацима, давање упутстава и увиде у ток извршавања задатака. 

 

 

Активности 

 

Динамика 
реализације 

 

Начин 
реализације 

Носиоци активности 
- одговорно лице 

1, 2. Уводни час, договор о начину 
рада и о бројевима „Гимназијалца“ 
за штампање у овој школској 
години. 

3. Договор са еко-репортерима о 
укључивању у рад Секције. 

 

 

септембар 

усмена 
комуникација 

М. Првуловић, 
чланови Секције, 
еко-репортери 

 

4. Симулирање догађаја и 
извештавање са лица места. 

 

 

октобар 

излагање, 
примери са 
интернета, 
практичан рад 
са текстовима 
и 
фотографијама 

 

М. Првуловић, 

чланови Секције 

 

5. Одговорност за креирање јавног 
мишљења. 

6. Рад на теми „Дан менталног 

 

 

излагање, 
примери са 
интернета, 
практичан рад 
са текстовима 

М. Првуловић, 

чланови Секције 
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здравља“. 

7. Рад на теми о литерарном 
конкурсу. 

8. Значај тимског рада у 
новинарству. 

новембар и 
фотографијама 

9, 10. Рад на анкети „Најлепши 
кутак у школи“. 

11, 12. Договор и рад на текстовима 
о Новој години.   

децембар практичан рад 
на  текстовима 
и 
фотографијама, 
новинарско 
истраживање 

М. Првуловић, 

чланови Секције 

13. Значај тимског рада у 
новинарству (2). 

14. Рад на закључивању броја 25. 

 

јануар практичан рад 
на  текстовима 

и 
фотографијама 

М. Првуловић, 

чланови Секције 

15. Договор и нацрти тема за нови 
број.  

фебруар усмена 
комуникација 

М. Првуловић, 
чланови Секције 

16, 17. Тема о изостајању ученика. 

18. Новинарство у савременом 
свету. 

19, 20. Писање доброг чланка. – 
Обрада теме: о реформи гимназије. 

март  дијалог, 
практичан рад 
са текстовима 
и 
фотографијама, 
индивидуални 
рад 

М. Првуловић, 

чланови Секције 

21, 22. Обрада тема о 
предузетништву, избор и обрада 
фотографија. 

23. Одговорност за креирање јавног 
мишљења (2). 

април дијалог, 
практичан рад 
са текстовима 
и 
фотографијама, 
индивидуални 
рад 

М. Првуловић, 

чланови Секције 

24. Тема професионална 
оријентација: „Хоћу-нећу“. 

25, 26. Избор и обрада фотографија 
за разне теме (освојена прва места 
на такмичењима, крос, итд.). 

27, 28, 29. Склапање броја 26. 

мај дијалог, 
практичан рад 
са текстовима 
и 
фотографијама, 
индивидуални 
рад 

М. Првуловић, 

чланови Секције 

 

30, 31. Заокруживање свих тема у 
броју 26. Закључни час. 

јуни усмена 
комуникација 

М. Првуловић, 

чланови Секције 
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БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 

 

    Библиотечка секција је наставила рад као и у претходним школским годинама – на 
популаризовању књиге и читања (Дан књиге и Дан матерњег језика у Гимназији, Сајам 
књига у Београду), анимирању већег броја читалаца у школи, увећавању књижевног фонда и 
оспособљавању нових чланова Секције за основне библиотечке послове. Носиоци 
активности су биле задужене професорке, уз 15 ученика II1 и III1. Број корисника је и даље 
око 10% од укупног броја ученика у школи, а број књига је закључно са 4.7.2018. – 2232. 

Секција је имала званично 24 радна сата, не рачунајући рад са корисницима. 
Одговорна лица за рад Библиотечке секције биле су Снежана Милошевић, професорка 

рачунарства и информатике, и Весна Стојковић, професорка српског језика и књижевности. 
 

Активности Динамика 
реализације 

Начин реализације Носиоци 
активности/одговорна 

лица 

Пријем нових чланова 
у Секцију и договор о 
даљем раду 

Оглашавање 
наградног литерарног 
конкурса у свим 
школама наше 
општине поводом 
Дана књиге у 
Гимназији 

Издавање књига 
корисницима 
Школске библиотеке 

септембар 2017. 

 

 

 

 

 

 

договор 

 

упућен позив на 
сарадњу са 
пропозицијама 
конкурса 

 

 

рад са корисницима 

Весна Стојковић, 
Снежана Милошевић, 

нови чланови Секције 

Весна Стојковић  

 

 

 

Весна Стојковић 

Посета чланова 
Библиотечке секције 
књижевној вечери 
,,Књижевни портрет 
Исидоре Секулић“ у 
Библиотеци ,,Радоје 
Домановић“ 

 

Одлазак на Сајам 
књига у Београду; 

 

 

Издавање књига 
корисницима 

 

24. октобар 2017. 

 

 

 

 

25. октобар 2017. 

 

 

 

књижевно вече 

 

 

 

 

организован одлазак  
100 ученика  и 5 
професора на Сајам 
књига и у Позориште 
на Теразијама      
(мјузикл ,,Цигани лете 
у небо“) 

 

рад са корисницима 

Снежана Милошевић, 
Весна Стојковић и 
чланице Секције 

 

 

 

Весна Стојковић, 
директорка Школе 

 

Весна Стојковић и 
чланови Секције 

Весна Стојковић 

 

Обележавање Дана 
књиге у Гимназији: 

2. новембар 2017.   
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- тематска изложба 
књига из Школске 
библиотеке поводом 
Месеца књиге 

-пригодан програм 
посвећен 
обележавању 125 
година од рођења Иве 
Андрића 

 

-проглашавање 
резултата наградног 
литерарног конкурса 
(слободне теме и 
форме) за ученике 
средњих и 7. и 8. 
разреда основних 
школа 

 

Издавање књига 
корисницима 

 

организована  
изложба књига у 
оквиру програма о 
Иви Андрићу 

 

реализован програм 
,,Непознати Андрић“  

 

спроведен конкурс, 
организован рад две 
стручне оцењивачке 
комисије, свечано 
додељене награде 
најбољима у две 
узрасне категорије  

 

 

рад са корисницима 

Весна Стојковић и 
ученици III1 (Неда 
Живановић, Јелена 
Ђурђевић, Оља 
Вучковић, Јована 
Арсић, Данијела 
Ристић, Милена 
Стојадиновић, Анђела 
Јоксимовић, Милица 
Здравковић и Михајло 
Ћурчић)  

 

Весна Стојковић и у 
стручним комисијама: 
Јелена Златкова, 
Мирослав Првуловић, 
Душица Аксентијевић, 
Данијела Дабовић, 
Горана Милосављевић, 
Ивана Стојановић, 
Николета Николић и 
Јелица Милићевић 

 

Весна Стојковић 

Евидентирање нових 
књига у Школској 
библиотеци ( поклони 
Народне библиотеке 
Смедерево поводом 
,,Стиховизије“ ) 

Изложба 
најуспешнијих 
матурских радова из 
претходних школских 
година у нашој 
Школи 

Издавање књига 
корисницима 

Евидентирање 
приспелих књига ( у 
писаној и 
електронској форми) 

децембар 2017. 

 

 

 

25. и 26. децембар 
2017. 

 

 

 

28.12.2017 

ажурирани књига 
евиденције и ауторски 
каталог 

 

 

организована изложба 
у холу Школе 

 

рад са корисницима 

 

ажурирање 
електронске и књиге 
евиденције 

Весна Стојковић 

 

 

 

Весна Стојковић, 
чланови Секције 

 

Весна Стојковић 

 

Снежана Милошевић, 
Весна Стојковић 

Издавање књига 
корисницима 

 

јануар 2018. рад са корисницима Весна Стојковић 

Обележавање 19-21.фебруар 2018. изложба Вукових дела Весна Стојковић, 
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Међународног дана 
матерњег језика под 
слоганом – Пиши као 
што говориш 

 

 

из фонда Школске 
библиотеке; 

изложба фотографија 
у холу Гимназије о 
савременом српском 
језику и његовој 
(зло)употреби  

чланови Секције 

Одлазак у Београд на 
професионалну 
позоришну представу 
и изложбу (и 
Фестивал науке) 

 

 

Издавање књига 
корисницима 

9. март 2018. 

 

 

 

 

март-април 2018. 

Организован одлазак 
55 ученика у Народно 
позориште                    
(Стеријина ,,Лажа и 
паралажа“) и у 
Галерију РТС на 
изложбу о 
,,Немањићима“ 

рад са корисницима 

Весна Стојковић, 
Влатка Милосављевић 

 

 

 

Весна Стојковић 

Евидентирање 
приспелих књига  
(поклони са 
такмичења и из 
приватних 
библиотека) 

22. мај 2018. ажурирање књиге 
евиденције 

Весна Стојковић 

Електронски унос 
приспелих књига 

Избор књига за 
награде одличним 
ученицима на крају 
школске године 

4. јун 2018. 

 

5. јун 2018. 

ажурирање 
електронске 
евиденције 

избор издавача и 
лектирних наслова 

Снежана Милошевић 

 

Весна Стојковић 

Контрола 
документације о 
издавању књига и 
књижног фонда; 
сређивање библиотеке 

4. јул 2018. сравњивање књиге 
евиденције књижног 
фонда и евиденције 
његовог коришћења 

Весна Стојковић 

 

 

ХЕМИЈСКА СЕКЦИЈА 

 

Секцију води професорка Далиборка Кристић.  
Чланови секције су ученици 1-1, 1-2, 2-1, 3-1 и 4-1 одељења: 
Одржано је 7 састанакa, 20 часoва, посећена манифестација Ноћ истраживача у 

Крагујевцу која је одржана 29.9.2017. Посећено је и предавање о значају вакцинације које је 
одржала бивша ученица наше школе лекар Јована Милић. Чланови секције су учествовали на 
Фестивалу науке у Смедеревској Паланци у средњој школи "Гоша" и Дану науке у нашој 
школи. Ученици 3/1 одељења су заједно са члановима Хемијске секције припремили анкету 
и предавање о енергетским пићима у циљу подизања свести о штетном утицају енергетских 
пића на млад организам. 
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 Циљ секције: 
- Популаризација хемије и природних наука, 
- Продубљивање знања из хемије, 
- Развијање одговорности и значај опрезности при раду са хемикалијама, 
- Разијање тимског рада и духа, 
- Обилазак и упознавање неких индустијских постројења и процеса производње на 

територији наше општине. 
 

Активности Динамика 
реализације 

Начин реализације Носиоци активности
– одговорно лице 

-Упознавање са радом 
хемијске секције 

-Уређивање хемијске 
лабораторије 

јануар 2018. -Састанак 

-Прање и паковање хемијског прибора 

-Лепљење ознака за хемикалије 

Чланови хемијске 
секције  

- План припреме 
предавања о 
енергетским 
напицима 

- Припремање за 
учешће на Фестивалу 
науке у Средњој 
школи "Гоша" из 
Смед.Паланке 

 

март 2018. -Састанци 

- Одабир и увежбавање експеримената 

- Припремање потребног прибора и 
материјала 

Чланови хемијске 
секције 

Ученици 3/2 

- Реализација анкете о 
енергетским 
напицима 

- Припрема ПП-

презентације о 
ен.напицима 

- Дан науке 
(рециклаже) 

Мај 2018. -Састанци 

- Одабир и увежбавање експеримената 

- Припремање потребног прибора и 
материјала 

- Предавање о ен.напицима за ученике 
основне школе "Свети Сава" 

- Учешће на Дану науке 

Чланови хемијске 
секције 

Ученици 3/2 

 
 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 
 

Циљеви: развијање еколошке свести код младих; развијање одговорног односа према окружењу и 
спремности за очување живе и неживе природе; уочавање чињенице да је човек део природе и да 
треба да је чува да би опстао; очување и унапређивање животне средине; очување физичког и 
менталног здравља младих; повезивање теоријског знања са практичним решењима; неговање и 
промовисање хуманих вредности код младих- солидарности, толеранције, ненасиља; развијање 
волонтеризма и сарадња са институцијама. 
 

Оствареност циљева и задатака:  

-   развијана је свест код ученика да је њихово место у очувању природе веома битно, 

- развијана је и подстицана иницијативност и креативност младих у борби за изградњу и прихватање 
здравих животних стилова, 

- развијане су радне и хигијенске навике код ученика, 

- промовисани су здрави стилови живота код младих, 

- актуелизован је концепт рециклаже и школска заједница је упозната са значајем и могућностима 
рециклаже, 

- развијан је и негован однос поштовања према сопственом и туђем раду, 
 

Еколошка секција броји 20 чланова, а 10 их је било изузетно активно. У оквиру секције, реализовано 
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је 35 сати рада током школске 2017/2018. године. Секцијом руководи Снежана Пешић, проф. 
биологије. Секција сарађује са локалном заједницом (Дом здравља, Канцеларија за младе, локални 
медији, Дом културе, Црвени крст, општина...). 
Основна достигнућа су развијање иницијативе код ученика за учешће у еколошком друштвеном 
животу кроз медије и еколошке конкурсе, неговање односа према школском окружењу кроз акције 
улепшавања простора школе, а посебно мотивисање одељењских заједница на  акције  промовисања 
рециклаже.  
 

 

Активности/теме Динамика 
реализације 

Начин реализације Носиоци активности – 

одговорно лице 

пријава чланова, 
предлог за 
допуну 

годишњег плана 
рада секције и 
прикупљање 
ученичких идеја 
за рад секције 

 
 

септембар 2017. 

одржани су састанци, 
разговори, дискусије 

Снежана Пешић, проф. 
биологије 

учешће у 
реализацији 
пројекта "Зелена 
оаза"  

 

29. август, 12. 
септембар, 5, 13 и 16. 

октобар, као и 19. 
октобар - свечано 

отварање 

изведене су акције 
уређења школског 
дворишта и 
учионице на 
отвореном 

чланови секције и 
неформална група 

"Гимназијалци" 

обележавање Светског 
дана борбе против 
сиде 

 

 

 

 

 

 

1. децембар 2017. емитован је  филм „ 
Дечко који се 
стидео” на редовним 
часовима 

 

 

- подељен је  
пропагандни 
материјал за борбу 
против сиде у холу 
школе 
 

 

 

Снежана Пешић, проф. 
биологије, волонтери 
Црвеног крста и 
чланови еколошке 
секције 

 

 

сређивање 

биолошког 
кабинета 

 

4. и 11. септембар 
2017. 

 

 

брисање прашине, 
замена завеса, 
сређивање 
библиотеке.... 

чланови еколошке 
секције 

сређивање 
дворишта  

 

29. август 2017. 
12. септембар и 
током новембра 

2017. 

фарбање клупица, 
чишћење дворишта, 
помоћ за бетонирање 
за летњу учионицу; 
 

 

у новембру садња 
дрвећа и садница 

 

чланови еколошке 
секције 

 

 

 

 

у сарадњи са 
општинским пејзажним 
архитектом, Маријом 
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Лолески 

 одлазак на Ноћ 
истраживача у 

Крагујевац  

29. септембар 2017. Посећене су трибине, 
штандови са 
експериментима из 
различитих области   

хемијска секција 
Гимназије 

обележавање Светског 
дана хране 

16. октобар 2017. постављен је промо 
штанд и одржано је 
предавање 
предшколцима о 
здравој храни - у 
градском парку 

еколошка секција у 
сарадњи са Црвеним 

крстом, фирмом 
Супериор и удружењем 

за здраву исхрану 
SLOW-FOOD 

учешће на еколошким 
конкурсима 

октобар 

 

 

 

 

 

Рок за пријаву на 
конкурс је 4. 
септембар, док је 
списак филмова који 
су ушли у селекцију 
за приказивање 
објављен  20. 
октобра 2017. 
 

 

три члана секције су 
учествовала на 
међународном 

фестивалу зелене 
културе „ГРЕЕН 

ФЕСТ“ који је 

највећа "зелена" 
манифестација у 
региону југоисточне 
Европе која се 
одржава сваке 
године.  
 

 

Дојчиновић 
Наталија, Грковић 
Никола и 
Димитријевић 
Михајло снимили су 
филм "Богатство"  
и он је ушао у 

најужи избор од 65 
филмова од укупно 
1520 пријављених, 
те је и приказан 16. 
новембра на 
фестивалу у 
београдском Дому 
омладине. 

 

 

 

Осми 
Међународни 
фестивал зелене 
културе „Грин 
Фест“ спроводи 
Центар за 
унапређење 
животне средине, 
финансира 
Министарство 
омладине и 
спорта РС, уз 
подршку 
Амбасаде 
Републике 
Француске и 
Француског 
Института, као и 
многобројних 
партнера и 
пријатеља. 

 

Обележавање дана 
менталног здравља 

12. октобар 2017. - реализована је 
техничка помоћ у 
организацији јавног 
часа фолклора  

спортска секција 
Гимназије и чланови 

еколошке секције 

Расписивање конкурса 
за промовисање 

концепта рециклаже 

-  

реализовано је 
такмичење по 

Конкурсу Еко-секције 
за најлепшу 

рециклирану јелку ( за 
сва одељења у школи) 

децембар 2017. 

Направљено је 9 јелки 
од рециклираног  
материјала и 
награђена су сва 
одељења.  

Снежана Пешић, проф. 
биологије, чланови 

Еко-секције  
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Новогодишњи 
шаховски турнир 

27-29. децембра организован је 
наградни шаховски 
турнир 

Снежана Пешић, проф. 
биологије, чланови 

Еко-секције и одељење 
41 

Новогодишњи 
маскенбал 

29. децембар 

осмишљавање маске и 
учешће на маскенбалу 

Снежана Пешић, проф. 
биологије, чланови 

Еко-секције и одељење 
41 

Промовисање 
хуманих 
вредности 

28. фебруар 2018. постављен је штанд и 
прикупљан новац у 
хуманитарне сврхе, у 
сарадњи са Нурдором 

чланови Еко-секције и 
одељење 41 

промовисање 
науке и високих 
школа и 
факултета 

12. март 2018. направљен је промо 
штанд од часописа, 
информатора флајера, 
лифлета и бук маркера 
са Сајма образовања 
из Београда 

чланови Еко-секције 

учешће на Фестивалу 

науке 

23. март 2018. - у Машинско-

електротехничкој 
школи "Гоша", 
организован је 
Фестивал науке 
"Доживи науку кроз 
хемију, физику и 
механику", и 
биологија и еколошка 
секција је учествовала 
са својим 
експериментима. 

чланови Еко-секције 

Стручно веће 
природних наука 

сређивање дворишта 10. април 2018. - уређене су 
жардињере са цвећем 
у школском дворишту 

чланови Еко-секције 

организовање  Дана 
науке са циљем 
промовисања 

концепта 
РЕЦИКЛАЖЕ 

 

припреме су трајале 
током месеца априла и 

маја 

 

 

 

17. мај 2018. 

- направљени су 
штандови са 
експериментима и 
радионицама за израду 
рециклираних 
предмета,  
- одржана су 
предавања из области 
рециклаже 

- направљена је велика 
изложба ученичких 
рециклираних радова 
и 

- награђени су 
рециклирани радови. 

Стручно веће 
природних наука,  

чланови Еко-секције у 
сарадњи са ликовном, 

математичком, 
хемијском секцијом и 

неформалном 
предузетничком групом 

"Проактива" 
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СПОРТСКА СЕКЦИЈА – КОШАРКА 

 

Секцију је водио професор Туфегџић Стојадин 

Учествовало је више ученикс од  првог до четвртог разреда 

Кошаркашка секција је почела  са радом у септембру . 
Циљ секције :развијање физичких способности,такмичарског духа и социјализације. 
 

 

Селекционисањ
е ученика за 
школски тим 

Рад на 
техничким 
елементима 

 

 

 

 

  

 

 

септемба
р 

 

 

Провера физичких способности 
и познавања техничких 
елемената 

Професор Туфегџић 
Стојадин 

Физичка 
припрема 

   турнир 

 

општинско 
такмичење 

октобар Вежбе 

Увежбавањетехничкихелеменат
а 

Увежбавањетактике 

утакмица 

ПрофесорТуфегџићСтојади
н 

Физичка 
припрема 

турнир 

новемба Вежбе 

Увежбавањетехничкихелеменат
а 

Увежбавањетактике 

утакмица 

ПрофесорТуфегџићСтојади
н 

  

Турнир 

Општинско 
такмичење 

децембар утакмице ПрофесорТуфегџићСтојади
н 

Турнир 

Окружно 
такмичење 

фебруар утакмице ПрофесорТуфегџићСтојади
н 

Утакмица са 
економском 
школом 

април  ПрофесорТуфегџићСтојади
н 

турнир мај утакмице ПрофесорТуфегџићСтојади
н 

 

 

Кошаркашка секција гимназије је освојила прво место на општинском такмичењу,треће на 
окружном. 
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Наокружном такмичењу у баскету три на три Гимназија је освојила друго место 

 

 

ХОР 
 

У току школске 2017/2018. године стручно веће уметности је радило према утврђеном плану и 
одржало 10 састанака. 
Стручно веће уметности чине наставници музичке културе и ликовне културе 

Чланови стручног већа су: 
 Станислав Дамјановић наставник музичке културе и руководилац већа 

 Јасмина Милетић наставник ликовне културе 

 Тања Панов наставник ликовне културе 

 

  Током године на састанцима већа обрађене су следеће теме: 
 

 

Активности Динамика 
реализације 

Начин реализације Носиоци активности – 

одговорно лице 

- Усвајање програма 
рада стручног већа 

- Стручно усавршавање 
и планирање семинара 
на основу Каталога 
програма стручног 
усавршавања 

- Усаглашавање 
критеријума 
оцењивања 

- План рада секција 

 

септембар Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

- Посете изложбама и 
установама културе 

- Потешкоће у раду 
секција 

 

Октобар Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

- Анализа успеха на 
крају првог 
класификационог 
периода 

- Реализација наставног 
плана и програма 

 

Новембар Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

- Предлог тема за 
матурске радове 

- Договор око прославе 
школске славе 
Св.Саве и 
учествовање хора на 
Светосавској 
академији 

- Учествовање ликовне 
секције на такмичењу 
" Геометријски дух"у 
Новом саду 

 

Децембар 

 

 
 

Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 
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- Анализа успеха на 
крају првог 
полугодишта 

- Учешће ликовне 
секције на 
калиграфском 
конкурсу" 
Светосавље"  

Јануар Разговор, сатанак 

посета 

Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

- Предлози за 
унапређење наставе и 
побољшање успеха 

- Рад секција, анализа 
са конкурса и утисци 

 

Фебруар   Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

- Консултације са 
матурантима у вези 
израде матурских 
радова 

- Изложба радова 
учениика у учешће на 
Дану рециклаже 

- учешће у уређивању 
школског дворишта 

 

Март  Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

 

- Анализа успеха на 
крају другог 
тромесечја 

- Припрема хора и 
учешће на Свечаној 
седници поводом 
Дана општине Велика 
Плана 

 

Април  Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

- Анализа рада 
стручног већа 

- изложба ликовне и 
фото секције у холу 
школе 

- консултације око 
израде матурких 
радова 

 

Мај Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 

 

- Анализа успеха на 
крају другог 
полугодишта 

- Анализа успеха на 
полагању матурских 
испита 

- Свечана додела 
диплома матурантима 

- Договор око изборних 
предмета за први 
разред  

- Анализа рада 

Јун Разговор, сатанак Станислав Дамјановић  
Јасмина Милетић 

Тања Панов 
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стручног већа 
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8.РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИМ АКТИВНОСТИМА 

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ 

 

У току школске 2017/2018.године, у Гимназији у Великој Плани реализован  је читав 
низ културно-уметничких активности. И ове године сарађивали смо са: Градском 
библиотеком „Радоје Домановић“, Центром за културу „Масука“, Домом омладине, ТВ 
"Плана", ТВ "Јасеноцом", веб*порталом "планамедиа".  Организовано је више посета 
београдским позориштима. Носиоци  програма културних активности и ове године  су били 
професори који руководе секцијама, Ђачки парламент и стручна већа и тимови. 

У августу 2017.године, Неформалној групи младих „Гимназијалци“, на Јавним 
конкурсу Министарства омладине и спорта „Млади су закон“ који спроводи Омладина 
ЈАЗАС-а из Пожаревца, одобрен је пројекат ЛЕТЊА  УЧИОНИЦА - ЗЕЛЕНА ОАЗА. 
Школа је тако, поред клуба "Гимназијалац", добила још једно место за реализацију 
модерније наставе - часова у природи који су ученицима често занимљивији од часова у 
традиционалним учионицама. У нађој "Зеленој оази" млади су извели  културно-уметничке 

активности за младе који су допринеле  развијању креативних потенцијала младих,  
квалитетном осмишљавању слободног времена и промоцији здравих и безбедних стилова 
живота. 
 

 

Активности 

Динамика 
реализације 

 

Начини реализације 

 

 

Носиоци активности 

Свечани дочек 
првака 

01.9.2017. Тим за маркетинг Гимназије,као и 
претходних година,организовао  је  
свечани дочек ученика првог разреда.. 

Тим за маркетинг 

Огледни час српског 
језика 

7.9.2017. Одржан је огледни час српског језика и 
књижевности професора Мирослава 
Првуловића, у сарадњи са професорком 
информатике Снежаном Милошевић, 
на тему Увод у огледни начин рада у 
одељењу 2/1 

Стручно веће професора 
српског језика и стручно 
веће инфроматике 

Светски дан прве 
помоћи 

12.9.2017. У организацији Црвеног крста Велике 
Плане, Дома здравља ,,Милан-Бане 
Ђорђевић“ и наше Гимназије 
(координатор) и ове године је на 
школском игралишту  показним 
вежбама техника прве помоћи  
обележен  Светски дан прве помоћи. На 
терену су били професори и ученици 
свих разреда Гимназије. Волонтери 
Црвеног крста, иначе чланови 
такмичарске екипе у првој помоћи 
Црвеног крста Велике Плане, са 
инструктором прве помоћи Дарком 
Рајићем, здравственим радником, на 
четири полигона демонстрирали су тзв. 
Хајмлихов захват приликом загушења, 
КПР на лутки (,,фантому“), Раутеков 

проф. Снежана Пешић у 
сарадњи са Црвеним 
крстом 
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хват код особе која лежи повређена и 
имобилизацију повређене руке и ноге 

Радионице 
"Проблеми 
одрастањаа" са 
првацима 

14. и 
15.9.2017. 

Чланови Тима за вршњачку подршку 
наше школе, Бојана Цонић - 
матуранткиња, сада већ студенткиња 
ФДУ и Павле Миленковић, ученик II1, 
уз помоћ Филипа Филиповића, Еме 
Тодоровић, Ане Стојмировић, Софије 
Павловић и Марије Бановић, ученика 
II3, и ученице 2/1, Ање Дојчиновић, са 
новом генерацијом првака наше школе,  
одржали су  радионице вршњачке 
подршке на тему,,Проблеми одрастања“ 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 

,,Отворени дан“ у 
Касарни,,Генерал 
ЖивкоПавловић“ у 
Смедеревској 
Паланци 

21.9.2017. Група од 45 ученика наше школе, 
предвођена професором Лазаром 
Мирчићем, посетила је традиционалну 
манифестацију ,,Отворени дан“ у 
Касарни,,Генерал ЖивкоПавловић“ у 
Смедеревској Паланци. Ова посета је 
једна од активности Тима за каријерно 
вођење и саветовање (тзв. job 
shadowing). 

 

Тим за каријерно вођење 
и саветовање 

,,Пазим како бирам 
да се после не 
нервирам“ 

28.9.2017. Смиља Синђелић је у оквиру 
активности Тима за каријерно вођење и 
саветовање, а у сарадњи са Удружењем 
грађана ,,Свет речи“, реализовала 
радионицу са родитељима ученика IV 

разреда на тему ,,Пазим како бирам да 
се после не нервирам“. 
 

Тим за каријерно вођење 
и саветовање 

Сајам спорта 28.9.2017. Спортски савез Велике Плане 
организовао је у спортској хали Мали 
сајам спорта, под покровитељством 
Министарства омладине и спорта и 
Спортског савеза Србије, са циљем да 
се популаризује и развија спорт, 
посебно међу ученицима. На Сајму су 
учествовали сви спортски клубови из 
општине, који су на својим штандовима 
представили своје екипе, програме и 
пехаре које су до сада освојили. Гости 
Сајма били су Дарко Удовичић, 
помоћник министра спорта, Александар 
Шоштар, председник Спортског савеза, 
некадашњи велики ватерполиста, Дане 
Корица, прослављени српски 
атлетичар, јуниорска репрезентација 
Србије у рукомету, и Игор Матковић, 
председник општине Велика Плана. 
Спортски савез Србије је свим школама 
поклонио комплет лопти за фудбал, 

Спортски савез Велике 
Плане 
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кошарку и одбојку. 

Ноћ истраживача у 
Крагујевцу 

 

 

29.9.2017. Група ученика наше школе посетила је 
манифестацију "Ноћ истраживача" у 
Крагујевцу 

Стручно веће професора 
природних наука 

Организована посета 
Градској библиотеци 
„Радоје Домановић“   

29.9.2017. Ученици/це 1/2 и 1/3  посетили су 
Градску библиотеку и упознали су се са 
начином функционисања ове установе. 

Јелена Златкова / у 
сарадњи са Градском 
библиотеком 

Заврђне припреме за 
отварање летње 
учионице "Зелена 
оаза" 

5.10.2017 Ученици 4/2 и 2/3 извели су завршне 
радове уређења школског дворишта 
(завршне припреме за отварање летње 
учионице "Зелена оаза": осликавање 
жардињера, сађење цвећа, постављање 
клупа и стола, бехатон плоча) 

проф. Снежана Пежић, 
Јасмина Милетић и Јелена 
Златкова 

Учешће Гимназије у 
завршном програму 
"Дечије недеље" 

8.10.2017. Програмом у коме су узели учешћа и 
наши гимназијалци,завршена је 

манифестација Дечија недеља. 

Организована је хуманитарна трка - 
,,Трка за срећније детињство”, а потом 
су сви учесници присуствовали бројним 
едукативно-креативним радионицама 
на платоу испред Центра за културу 
,,Масука”. Ове радионице су биле и 
промоција Заједничког програма за 
инклузију ромске и маргинализоване 
деце у образовни систем 

Црвени крст 

Обележен Дан 
менталног здравља 

10.10.2017 Светски дан менталног здравља 
обележава се сваког10.октобра,на 

иницијативу Светске федерације за 
ментално здравље и уз подршку 
Светске здравствене организације. Ове 
године у нашој школи је програм 
обележавања прерастао у  Недељу 
менталног здравља коју су пратила 
различита дешавања.  Активности су 
део пројекта ,,Ми не причамо другима, 
ми причамо са тобом – Програм 
подршке менталном здрављу младих 
општине Велика Плана“, који реализује 
УГ ,,Свет речи“ уз подршку 
Министарства омладине и спорта и 
Општине Велика Плана, а на коме је 
Гимназија партнер на пројекту. 

 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 

Трибина ,,Кад душа 
заболи – ментално 
здравње, зид ћутања 
или правац 
промена?“ 

10.10.2017. Трибину ,,Кад душа заболи – ментално 
здравње, зид ћутања или правац 
промена?“ , реализовале су Снежана 
Милојевић, педијатар плањанског Дома 
здравља, Смиља Синђелић, психолог 

наше школе и Јелена Златкова испред 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 
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школског Тима за заштиту деце од 
злостављања и занемаривања. 

Радионица 
,,Најчешће заблуде у 
љубави 

11.10.2017. Уоквиру Недеље менталног здравља, 
бивша ученица наше школе, Ивана 
Милосављевић - психолог, одржала је 
радионицу са веома занимљивом темом 
"Најчешће заблуде у љубави". 
Радионица је изазвала велико 
интересовање младих. 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 

Јавни час фолклора 12.10.2017 Љубиша Милосављевић, наставник у 
пензији, иначе кореограф КУД ,,Радица 
Ранковић“ из Лозовика,на школском 
играчошту је одржао  јавни час 
фолклора за све ученике Гимназије. 

Стручно веће професора 
физичког васпитања 

 

Припреме за свечано 
отварање летње 
учионице "Зелена 
оаза" 

12. и 
13.10.2017 

У школском парку су реализоване 
завршне припреме за свечано отварање 
летње учионице "Зелена оаза": 
посађено је цвеће које је донирало ЈКП 
"Плана", постављене бехатон -плоче, 
препремљен и увежбан културно-

уметнички програм за отварање. 

НФГ "Гимназијалци", 
проф.Снежана Пешић и 
Јелена Златкова 

Радионица ,,Како 
подстаћи 
самопуздање и 
самопоштовање код 
адолесцената?“ – др 
Лада Маринковић, 
психолог из Новог 
Сада 

13.10.2017 Радионица ,,Како подстаћи 
самопуздање и самопоштовање код 
адолесцената?“ – др Лада Маринковић, 
психолог из Новог Сада (супервизијски 
састанак са младима из Тима за 
вршњачку подршку младима) 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 

трибина за 
родитеље и 
адолесценте на тему 
,,Шта желе 
адолесценти? Шта 
желе родитељи?“ др 
Лада Маринковић 

13.10.2017. Трибина за родитеље и адолесценте на 
тему ,,Шта желе адолесценти? Шта 
желе родитељи?“, као и продајна 
изложба књига ,,Психополисових“ 
издања и емисија о менталном здрављу 
на ТВ ,,Јасеница 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 

Трибина 
,,Психологија се 
пише са ЈА“ 

13.10.2017. Трибином ,,Психологија се пише са 
ЈА“, коју је водила Лидија Стојковић, 
психолог, психолошка секција  је, у 
сарадњи са Црвеним крстом, обележила  
Дан менталног здравља. 
 

Психолошка секција  је, у 
сарадњи са Црвеним 
крстом 

Свечано отворена 
Летња учионица 
"Зелена оаза" 

19.10.2017 Пригодним културно-уметничким 
програмом, данас је свечано отворена 
Летња учионица "Зелена оаза". 
Отварању су, осим ученика и 
професора школе, присуствовали и 
представници локалне самоуправе, 
директори других школа и институција, 
као и представница Омладине ЈАЗАС-а 
из Пожаревца. На крају програма, 
заслужном ученицима, професорима, 

НФГ "Гимназијалци" и 
проф. Јелена Златкова и 
Снежана Пешић 
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директорима и родитељима - 
спонзорима додељене су захвалнице. 
Цеп догађај су медијски пропратиле 
РТВ "Плана" и РТВ "Јасеница". 
 У оквиру свечаности одиграна је 
фудбалска утакмица између професора 
и ученика, у којој су победили ученици 
са 1:0. 
 

Семинар о 
новинарству у 
Јагодини 

20-

22.10.2017. 

Неда Живановић и Катарина 
Станојловић, ученице III1, 
представљале су нашу школу на 
семинару из области новинарства у 
Јагодини. 

 

,,Епске игрице“ у 
школи и у ЦЗК 
,,Масука“ 

24.10.2017. Бивши ученици наше школе, Ђорђе 
Живадиновић Гргур и Анита 
Стојадиновић, извели су интерактивну 
драмску представу "Епске игрице". 
Представа је изведена на двочасу 
српског језика и књижевности у 
одељењу 1/2, а након наставе, за 
ученике 1/3 и остале заинтересоване, у 
Позоришту "Масука". Представу је 
режирала, Анђелка Николић- 

редитељка из Београда, такође, бивша 
ученица наше школе. 

Стручно веће професора 
српског језика 

Књижевно вече 
,,Књижевни портрет 
Исидоре Секулић“ у 
Библиотеци ,,Радоје 
Домановић“ 

 

24.10.2017 Чланови Библиотечке секције 
присуствовали су књижевној вечери 
,,Књижевни портрет Исидоре Секулић“ 
у Библиотеци ,,Радоје Домановић“. 
 

Библиотечка секција 

Посета 62. 
Међународном Сајму 
књига у Београду 

25.10.2017. 100 ученика и 7 наставника 
организовано је посетило 62. 
Међународни сајам књига у Београду, 
најрепрезентативнију књижевну 
манифестацију ове врсте у региону. 

Овогодишњи Сајам, под слоганом 
,,Књиге у руке“, окупио је 480 излагача 
из земље и иностранства и забележио 
чак 188.409 посетилаца. Посебну 
пажњу привлачио је изложбени простор 
почасног госта Сајма – Исламске 
Републике Иран, која је представила 
своју вишевековну културу и 
традицију. Ову активност су 
организовале и реализовале директорка 
Влатка Милосављевић и професорка 
српског језика Весна Стојковић. 

директорка Влатка 
Милосављевић и 
професорка српског 
језика Весна Стојковић 

предавање Јоване 
Милић о вакцинацији 

 

27.10.2017. Бивша ученица наше школе, Јована 
Милић која је сада лекар у Инфективној 
клиници у Београду, данас је у клубу 

Стручно веће природних 
наука 
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"Гимназијалац" одржала  предавање о 
важности вакцинације. 

Дан књиге у 
Гимназији и 
литерарни конкурс 

2.11.2017. О ове године, Библиотечка секција је са 
Стручним већем за српски језик, 
пригодиним програмом обележила Дан 
књиге. На крају програма, ауторима 
најбољих литетарних радова додељене 
су пригодне награде. 

Библиотечка секција је са 
Стручним већем за српски 
језик 

Семиранар 
"Прикупљање 
средстава у локалној 
заједници" у 
Сремским 
Карловцима 

3-5.11.2017. У организацији Кровне организације 
младих Србије и Министарства 
омладине и спорта, у Еколошком 
центру "Радуловачки" у Сремским 
Карловцима, одржане су две тродневне 
обуке за младе на којој је учествовало 
шест ученика наше школе који су 
чланови Тима за вршњачку психолошку 
подршку.  

Уценици 2/3: Филип Рајић, Магдалена 
Ђорђевић, Наталија Првуловић били су 
на обуци "Прикупљање средстава у 
локалној заједници". 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 

Учешће ученика 
наше школе на 
Међународној 
омладинској размени 
младих у Кључу 
(БиХ) 
 

03-

11.11.2017. 

У периду од 03.до 11.новембра 
2017.године, у оквиру програма 
Ерасмус + у Кљуцу (БиХ) је 
организована омладинска размена 

"All inclusiv" на којој су учествовали 
млади из Италије, Бугарске, Грцке, БиХ 
и Србије.Тема размене је била 
укључење младих са смањеним 
могућностима у друштво кроз театар. 
Ученици насе школе, чланови Тима за 
вршњачку подршку младима и "Света 
реци": Филип Филиповић, Ема 
Тодоровић, Ања Дојчиновић, Јован 
Милосављевиц и Софија Павловић, 
имали су прилику да бесплатно путују 
и десет дана бораве у Босни, друже се 
са младима са инвалидитетом и са њима 
заједно припреме представу на 
енглеском језику, посете Бања Луку и 
Јајце и на прави начин представе своју 
земљу. 

Секција "Свет речи" 

Семинар 
"Омладинска 
политика на 
локалном новоу" 

10/11.11.2017. Ученице наше школе, Ана Чичић, 
Милица Манојловић и Тијана Николић 

биле су у Сремским Карловцима на 
обуци о омладинској политици на 
локалном и националном нивоу. Обуку 
је органиозовала Кровна организација 
младих Србије и Министарство 

омладине и спорта у Еколошком центру 
"Радуловачки" . 
 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 
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Фестивалу науке у 
ОШ ,,Други 
шумадијски одред“ у 
Марковцу 

24.11.2017. 12 ученика и професорка Сузана Узелац 
представљали су школу на Фестивалу 
науке у ОШ ,,Други шумадијски одред“ 
у Марковцу 

Стручно веће професора 
природних наука 

Радионица 
"Безбедност младих" 
у Новом Саду 

26.11.2018. Данас је у Новом Саду, у организацији 
Инфополис-а, организована радионица 
"Безбедност младих".Ученик 2/3, 
Филип Филиповић, био је једини 
учесник из Централне Србије. У 
будућности биће организовани округли 
столови и панели на којима ће, као и 
данас,акценат бити на безбедности 
младих на друштвеним мрежама. 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 

Угледни час 
математике у 
одељењу I/1 

28.11.2017. Проф,математике, Наташа Чичић, 
одржала је  угледни час математике у 
одељењу I/1.  

Проф,математике, Наташа 
Чичић 

"О МЕДИЈИМА, 
ОДГОВОРНОСТИ, 
МЛАДИМА И 
АКТИВИЗМУ" 

29.11.2017. Ученици наше школе,чланови "Света 
речи", Филип Филиповић и Ема 
Тодоровић,  били су у Београду, у 
Културном центру "Град", на дешавању 
"О МЕДИЈИМА, ОДГОВОРНОСТИ, 
МЛАДИМА И АКТИВИЗМУ".Догађај 
је организовала Амбасада Шведске у 
Београду у партнерству са "Креативним 
менторством" и Културним центром 
"Град" као део завршног програма 
обележавања сто година дипломатских 
односа Србије и Шведске.Програм је 
био на енглеском језику и водила га је  
Хелен Ларсон Пусет, некадашња 
саветница за културу Амбасаде 
Шведске у Београду. 

Секција "Свет речи" 

Предавање др 
Часлава Николића о 
Доситеју 

30.11.2017. У препуном клубу "Гимназијалац", Др 
Часлав Николић, професор на 
Филолошко-уметничком факултету у 
Крагујевцу, одржао је предавање 
ученицима другог и трећег разреда 
Гимназије  "Моја путешествија - 
Доситеј Обрадовић". Ово је прво у низу 
планираних предавања гостујућих 
универзитетских професора  у оквиру 
редовне наставе на часу српског језика 
и књижевности. 
http://planamedia.rs/index.php/2014-02-

28-13-26-02/1278-pu-sh-s-vi-prv-g-srps-

g-p-p-ci-lj 

https://www.youtube.com/watch?v 

=rAAZ2-6wa44&feature=youtu.be 

(снимак са ТВ "Јасенице") 

Секција за књижевност и 
језик "Свет речи" 

Млади и животна 
средина" у згради 
Уједињених нација 

30.11.2017. Данас су ученици наше школе, Филип 
Филиповић и Ема Тодоровић, били у 
Београду, у згради Уједињених нација 

Секција "Свет речи" 
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 где је организована радионица "Млади 
и животна средина". 
Радионица је део пројекта "Јачање 
капацитета за унапређење спровођење 
међународних споразума у области 
заштите животне средине" који 
спроводи Програм Уједињених нација 
за развој (УНДП) у сарадњи са 
институцијама Републике Србије, а 
финансира Глобални фонд за зивотну 
средину (ГЕФ). 
 

Обележен  Светски 
дан борбе против 
сиде 

1.12.2017. Данас је обележен  Светски дан борбе 
против сиде (Црвени крст – флајери у 
холу школе) и пројекција филма 
едукативног садржаја ,,Дечко који се 
стидео“ и дељењем пропагандног 
материјала о борби против ове болести 
ученицима Гимназије. 

Црвени крст и проф. 
Снежана Пешић 

Стиховизија у 
Смедереву 

2. и 
5.12.2017. 

Стиховизија у Смедереву (11 
такмичара, 5 ушло у финале, ментори 
Тања Гојаковић и Марија 
Крајиновић)одржана су полуфинално и 
финално 
вече.,,Стиховизије“,такмичењау 
рецитовању на страним језицима, које 
организује Народна библиотека у 
Смедереву. 

Тања Гојаковић и Марија 
Крајиновић 

гостовање Миљане 
Миловић на часу 
српског језика 

08.12.2017. Данас је наша гошћа на часу српског 
језика и књижевности била Миљана 
Миловић, наша некадашња ученица, 
сада студенткиња ФОН-а. Она је 
уценицима првог разреда говорила о 
"Раним јадима" јер је пре две године 
активно учествовала у припремању 
књижевне вечери о Данилу Кишу и 
утицају часова књижевности на развој 
њених вештина презентовања. 

Секција за књижевност и 
језик "Свет речи" 

Семинар у Сремским 
Карловцима 

8-10.12. 2017. Ученици наше школе, Филип 
Филиповић, Софија Павловић и Јован 
Милосављевиц, овог викенда (08-

10.12.2017.године),бораве у Еколошком 
центру "Радуловачки" у Сремским 
Карловцима где похађују 3.модул обуке 
у организацији Кровне организације 
младих Србије (КОМС) која се 
реализује уз подршку Министарства 
омладине и спорта Републике Србије. 

Тим за заштиту еце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 

Учествовање ученика 
наше школе на 
омладинској размени 
у Мађарској 

10-

17.12.2018. 

Ученици наше школе: Михајло 
Димитријевић, Никола Грковић и 
Наталија Дојчиновић, у периоду од 10 
до 17.децембра, боравили су у 

Секција "Свет речи" 
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Мађарској на омладинској размени. 
Размена је део програма Ерасмус + и на 
њој је учествовало 40-оро  младих из 8 
земаља: Шпаније, Мађарске, Турске, 
Грчке, Естоније, Малте, Португала и 
Србије. Европска комисија из Брисела 
покрива целокупне трошкове боравка и 
пута за све учеснике. 

Конференција "Реци 
НЕ навијачком 
насиљу - умрежавање 
локалних партнера и 
мултисекторски 
приступ борби 
против насиља на 
спортским теренима" 

у Скупштини Србије 

11.12.2017. У организацији Министарства 
омладине и спорта и Центра за 
омладину "Твоја Србија", данас је у 
Великој пленарној сали Скупштине 
Србије, организована конференција 
"Реци НЕ навијачком насиљу - 
умрежавање локалних партнера и 

мултисекторски приступ борби против 
насиља на спортским 
теренима".Конференцији су 

присуствовали Филип Филиповић, 
ученик 2/3 Гимназије и Сара 
Милосављевић и Невена Батинић, 
матуранткиње Економске школе.Сви 
они су активни у Тиму за вршњачку 
психолошку подршку. 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 

Предавање 
професора Паланачке 
гимназије о ћирилици 

12.12.2017. Професори Паланачке гимназије: Ивана 
Лукић и Жарко Караџић, у сарадњи са 
ТВ "Јасеницом" и Секцијом "Свет 
речи", данас су у клубу "Гимназијалац" 
одржали предавање о ћирилици. Реч је 
о пројекту који ова школа, уз подршку 
Министарства културе, партнерски 
реализује са РТВ "Јасеница". Циљ 
пројекта је подизање свести младих о 
важности очувања ћирилице за очување 
националног идентитета. 
https://www.youtube.com/watch?v 

=USURw68Zy8A&feature=share 

 

Секција за књижевност и 
језик "Свет речи" у 
сарадњи са Паланачком 
гимназијом и ТВ 
"Јасеницом" 

Сарадња са Градском 
библиотеком 

12.12.2018. У оквиру сарадње Гимназије у Великој 
Плани и Библиотеке "Радоје 
Домановић", а према програму job 

shadowing ("сенка на послу") који 
спроводи Тим за каријерно вођење и 
саветовање на челу са директорком 
школе Влатком Милосављевић, 
организован је једнодневни боравак у 
Библиотеци за две ученице трећег 
разреда Гимназије (друштвено-језички 
смер), Катарину Илић и Емилију 
Младеновић.  

Ученице су провеле један радни дан у 

Тим за каријерно вођење 
и саветовање 
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Библиотеци, упознавајући се са свим 
аспектима посла на којима почива 
најстарија установа културе.  
Стручни радници увели су 
средњошколце у суштину библиотечко-

информационе делатности, објаснили 
су им концепт рада на свим 
одељењима, упознали их са богатством 
библиотечког фонда, типом 
класификације књижне грађе, набавном 
политиком, обрадом књиге од физичке 
обраде до каталогизације и 
инвентарисања у КОБИС-у, као и са 
културно-просветном и издавачком 
делатношћу Библиотеке. Такође, 
ученице су имале прилике да сагледају 
комплетан радни простор, укључујући 
просторије на спрату (у једној од њих 
смештен је завичајни фонд, претежно 
некњижна грађа), као и депозитне 
просторије. 

О свом боравку у нашој Библиотеци 
ученице ће саставити извештај који ће 
презентовати Тиму за каријерно вођење 
и саветовање. 
Искрено се надамо да ће убудуће бити 
још интересовања и добре воље међу 
ученицима Гимназије за посао 
библиотекара, а које су показале наше 
гошће и корисници Катарина и 
Емилија. 

 

Радионица ,,Како 
помоћи вршњаку 
који одбија да 
прихвати помоћ?“ 

15.12.2017. У клубу "Гимназијалац" одржана је 
радионица ,,Како помоћи вршњаку који 
одбија да прихвати помоћ?“ – проф.др 
Ладе Маринковић. У току истог 
поподнева професорка Маринковић је 
на родитељском састанку са 
родитељима 2/3, у коме је разредни 
старешина Јелена Златкова,  одржала 
радионицу на тему ,,Комуникација са 
адолесцентима“ 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 

радионица са 
родитељима 2/3 
,,Комуникација са 
адолесцентима“ 

15.12.2017. Професорка др Лада Маринковић је на 
родитељском састанку са родитељима 
2/3, у коме је разредни старешина 
Јелена Златкова,  одржала радионицу на 
тему ,,Комуникација са адолесцентима“ 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања 

Посета  госпође Jutta 

Sieberz-

Pozza,координаторке 

 У петак 15.12. нашу школу посетила је 
госпођа Jutta Sieberz-

Pozza,координаторка Центра за 
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Центра за школовање 
у иностранству 
Републике Немачке 

школовање у иностранству Републике 
Немачке.Циљ њене посете било је 
укључивање наше школе у програм 
ДСД . Наша школа је 29. гимназија у 
нашој земљи која је приступила овом 
програму.Већ 13.03.2018. наши ће 
матуранти имати прилику да покажу 
колико владају немачким језиком,а 
најуспешнији од њих добиће 
сертификате за остварени ниво Б1 
европског референтног оквира.Веома је 
битна чињеница да је све ово 
бесплатно,а услов је да су ученици у 
основној школи барем 4 године имали 
предмет немачки језик.Сертификат 
додељује стална конференција 
министара културе Савезне Републике 
Немачке и призната је на немачком 
говорном подручју (нпр. са овом 
дипломом ученици могу да узму 
учешће на припремном студијском 
курсу за странце у Немачкој).У јануару 
и фебруару ученике-кандидате очекује 
период интензивних припрема за ово 
полагање. 
 

Учешће на ликовном 
конкурсу ,,Уметност 
на и од папира“ 

16.12.2017. У Новом Саду додељене су награде на 
ликовном конкурсу ,,Уметност на и од 
папира“ у организацији Центра за 
ликовно васпитање деце и омладине 
Војводине и Министарства просвете. 
На овој републичкој смотри Емилија 
Младеновић, ученица III3, освојила је I 
награду.  
 

проф. Тања Панов 

Изложба 
најуспешнијих 
матурских радова 

25. и 
26.12.2017. 

Чланови Библиотечке секције 
направили су изложбу најуспешнијих 
матурских радова из претходних 
година, са идејом да се будућим 
матурантима олакша избор теме и 
израда матурског рада. Координатор – 

Весна Стојковић 

Библиотечка секција 

Новогодишњи 
шаховски турнир  

27. 12. 2017. У холу школе, организован је 
традиционални  Новогодишњи 
шаховски турнир 

проф. Снежана Пешић и 
одељење 4/1 

Гостовање Милоша 
Милановића 

27.12. 2017. Нас некадашњи Ђак генерације, сада 
докторант на Универзитету у Виланови, 
Милош Милош Милановић, посетио је 
нашу школу и  био гост на часу српског 
језика на коме је матурантима из 4/1 
говорио о свом животу у Америци... 
Ово је интервју са њим који је урадила 

Секција за књижевнот и 
језик "Свет речи" 
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Јадранка Мицовић, новинарка wпортала 
"Плана-медиа". 
http://www.planamedia.rs/index.php/2014-

02-28-13-24-26/1319-il-sh-il-n-vic-d-c-i-

b-c-v 

Такмичење одељења 
у прављењу 
новогодишње јелке 
од рециклираних 
материјала 

28. и 
29.12.2017. 

Последњих радних дана календарске 
године организовано је традиционално 
талмичење у прављењу новогодишњих 
јелки од рециклираних материјала.  

проф. Снежана Пешић 

Новогодишњи 
маскенбал 

 

29.12.2017. У клубу "Гимназијлац" је организован 
Новогодишњи маскембал. 

Тим за каријерно вођење 

гостовање Младена 
Чичића, нашег 
бившег ученика, у 
Клубу 
,,Гимназијалац“ 

10.1.2018. Наш некадашњи Ђак генерације 
рођених 1990.године, Младен Чичић,  

гостовао је  у клубу "Гимназијалац"где 
је ученицима наше школе говорио о 
својим дредњошколским данима, 
студијама Електротехничког факултета 
у Београду, одласку у Шведску на 
докторске студије.Младен је претходно 
шест месеци боравио у Немачкој где се, 
као стипендиста фондације др Зоран 
Ђинђић,бавио истраживачким 
радом.Kао гимназијалац, Младен је био 
члан "Света речи" и памтићемо га по 
улози Ђакона Иринеја из романа 
"Ђакон богородицине цркве" Исидоре 
Секулић Такође, учествовао је на 
књижевно-уметничком перформансу 
"Звери света" рађеном по Орвеловим 
романима, као и у перформансу 
"Изгубљена генерација" посвећеном 
Милошу Црњанском. И овог 
пута,интервју са успешним 
некадашњим гимназијалцем, урадила је 
Јадранка Мицовић-новинарка портала 
"Плана-медиа". 
http://www.planamedia.rs/index.php/2014-

02-28-13-24-26/1332-l-d-n-cicic-v-l-bih-

d-i-usl-v-d-s-vr-i 

Секција "Свет речи" 

трибина  
,,И тако...дођеш ми у 
сан!“ 

 

26.1.2018. Психолошка секција организовала је у 
Клубу ,,Гимназијалац“ трибину ,,И 
тако...дођеш ми у сан!“ 

Психолошка секција 

гостовање Јоване 
Савић, наше бивше 
ученице, у Клубу 
,,Гимназијалац" 

26.1.2018. Данас је наса гошћа била Јована Савић, 

некадашња ученица Гимназије, која је 
завршила Филолошки факултет у 
Београду (групу за кинески језик), 
мастер у Бриселу... 
Јована је данас говорила садашњим 
гимназијалцима/кама о свом животу у 

Секција за књиђевнот и 
језик "Свет речи" 
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Бриселу где је завршила мастер и 
радила у организацији "Емпасси", о 
свом одласку у далеку Гану где ради на 
пројекту описмењавања деце и младих 
у руралним срединама. 

Обележавање Дана 
Светог Саве 

27.1.2018. У холу школе је и ове године 
организован пригодан програм којим је 

обележен Дан Светог Саве. Свечана 
беседа, Химна и Тропар Светоме Сави 
и књижевно - историјски приказ 
стваралачке делатности Светога Саве, 
садржина су изведеног програма који је 
осмислио професор веронауке Бранко 
Тодоровић и реализовао уз помоћ 
професора Станислава Дамјановића, 
Тање Павловић-Панов и Весне 
Стојковић, ученика који похађају 
верску наставу и чланова хора и 
ликовне секције. Удругом делу 
свечаности, директорка Влатка 
Милосављевић уручила је захвалнице и 
награде ученицима и професорима који 
су у претходној школској години 
постигли у својим областима резултате 
републичког такмичарског ранга. 

професор веронауке 
Бранко Тодоровић у 
сарадњи са   
професорима: 
Станиславом  
Дамјановићем, Тањом 

Павловић-Панов и 
Весном Стојковић 

Светосавски 
литерарни конкурс 

27.1.2018. На Светосавском литерарном конкурсу 
који традиционално расписују Народна 
библитека из Смедерева и Подружница 
друштва за српски језик, похваљен је 
литерарни рад ученице1/3, Александре 
Грковић. Александра је добила књигу и 
похвалницу.  

Секција за књижевност и 
језик "Свет речи" 

Објављен је 

25.број,,Гимназијалца 
24.2.2018. Објављен је 25.број,,Гимназијалца–

листа ученика Гимназије у 
ВеликојПлани“. Лист уређују чланови 
Литерарно-новинарске секције, а 
одговорни уредник је Мирослав 
Првуловић, професор српског језика и 
књижевности. 

Литерарно-новинарска 

секција (одговорни 
уредник је Мирослав 
Првуловић) 

огледни час 

психологије 

21.2.2018. У одељењима 2/1 и  2/2, проф. Лидија 
Стојковић, одржала је огледни час 

психологије– тема: Мотиви, наставна 
јединица: Механизми одбране. 

проф. Лидија Стојковић 

Међународни дан 
матерњег језика 

21.2.2018. Необичном изложбом у холу школе, 

ученици наше школе су, заједно са 
проф.Весном Стојковић, обележили  
Међународни дан матерњег језика. 

проф.Весном Стојковић 

огледни час 
биологије 

23.2.2018. Професорка Снежана Пешић одржала је 
огледни час биологије у одељењу II1 

 

проф. Снежана Пешић 

монодрама ,,Данас 
сам добила цвеће“ у 

23.2.2018. У Клубу ,,Гимназијалац“, Миљана 
Миловић, доскорашња ученица наше 

Секција за књижевност и 
језик "Свет речи" 
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извођењу Миљане 
Миловић 

школе, а данас студенткиња ФОН-а у 
Београду, извела је монодраму,,Данас 
сам добила цвеће“. У питању је њена 
ауторска монодрама која је настала 
инспирисана истоименом песмом 
анонимне жртве насиља из БиХ. 
 

одлазак на Сајам 
образовања у 
Београду и у Народно 
позориште на 
представу ,,Лажа и 
паралажа“ Јована 
Стерије Поповића  

 

9.3.2018.   Организован је одлазак на Сајам 
образовања у Београду и у Народно 
позориште на представу ,,Лажа и 
паралажа“ Јована Стерије Поповића.  
 

проф.Весна Стојковић 

изложбени штанд са 
промо-материјалима 
са Сајма образовања 
у Београду 

12.3.2018. У холу школе, професорка Снежана 
Пешић, поставила је  изложбени штанд 
са промо-материјалима са Сајма 
образовања у Београду. 

професорка Снежана 
Пешић 

DSD тестирање  - 
писмени део и 
усмени део 

13. и 

26.3.2018 

 

У нашој школи  је, у сарадњи са 
Институтом за немачки језик, 
организовано DSD тестирање  - 
писмени део, а 26.3 ирганизован је 
усмени део полагања. 

проф.Марија Крајиновић 

семинар за чланове 
Тимав за безбедност 
из 10 школа 

14.3.2018. У клубу Гимназијалац и у кабинету за 
српски језик, за две групе: професора и 
ученика из 10 општина (8 средњих и 4 
основне школе), организован је семинар 
на тему повезаности вршњачког и 
породичног насиља лији је циљ 
формирање Тимова за подршку деци и 
младима који потичу из 
дисфункционалних породица. Тренери 
су били: психолог Биљана Лајовић из 
Министарства просвете задужена за 
борбу против насиља, злостављања и 
занемаривања и Смиља Синђелић - 
психолог наше школе. 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања у сарадњи 
са УГ "Свет речи" 

обележавање Дана 
броја ПИ 

 

15.3.2018. У холу школе и у клубу Гимназијалац, 
ибележенје Дан броја ПИ 

Стручно веће професора 
математике 

Фестивал науке у ТШ 
,,Гоша“ у Паланци 

24.3.2018. На Фестивалу науке у Техничкој школи 

,,Гоша“у Смедеревској Паланци, 14 

ученика наше школе учествовало је 
програму, а још 15 их је организовано 
посетило Фестивал. Наша школа се 
представила штандовима из области 
географије, биологије, хемије, ликовне 
културе, математике и маркетинга. Циљ 
је био презентација Гимназије кроз 
популаризовање науке и кроз 
информације и пропагандни материјал 

Снежана Пешић, 
Далиборка Кристић и 
Лазар Мирчић 
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о нашој школи. Ученике су 
организовали и припремом штандова 
руководили професори Снежана 
Пешић, Лазар Мирчић, Весна 
Стојковић и директорка Влатка 
Милосављевић. Ученике су водили 
професори Снежана Пешић, Далиборка 
Кристић и Лазар Мирчић. 

семинар 
"Вршњачком 
едукацијом против 
дигиталног насиља" 

28.3.2018. У кабинету "Промек" ТШ "Никола 
Тесла" одржан је семинар за вршњачке 
едукаторе и њихове професоре који ће 
бити ментори вршњачке едукације, из 
10 општина. Тема семинара је била 
дигитално насиље и начини борбе 
против ове врсте све присутнијег 
насиља у школама. Предавач је била, 
Ана Мирковић из Института за 
дигиталне комуникације. Наша пкола је 
партнер на пројекту и представници су 
били: Смиља Синђелић, Јелена 
Златкова, а од ученика: Филип 
Филиповић, Марина Гвозденовић, Ема 
Тодоровић и Милица Манојловић. 

Тим за заштиту деце и 
младих од злостављања и 
занемаривања у сарадњи 
са УГ "Свет речи" 

презентација 
активности 4/1 

ученицима 8. разреда 
Основне школе 
,,Свети Сава“ 

 

30.3.2018. Матуранти 4/1 су на необичан начин 
представили своје школовање будућим 
средњошколцима, ученицима ОШ 
"Свети Сава". Програм је организован у 
клубу "Гимназијалац". 

матуранти 4/1 и Снежана 
Пешић 

аукција ускршњих 
јаја – Тим за 
предузетништво 

 

 

30.3.2018. Пред почетак ускршњих празника, у 
клубу "Гимназијалац", организована је 
аукција ускршњих јаја које су на 
чаовима ликовне културе правили 
талентовани ученици наше школе. 

Тим за каријерно вођење 
и саветовање 

Промоција Гимназије 
у основним школама 

12.4.2018. 12 наставника и 20 ученика-чланова 
Тима за маркетинг,са циљем да 

промовишу нашу Гимназију, 
присуствовали су родитељским 
састанцима осмих разреда у основним 
школама у Крњеву, Новом и Старом 
Селу, Великом Орашју,Марковцу, 
Лозовику, Милошевцу и у плањанским 
школама ,,Свети Сава“, ,,Надежда 
Петровић“ и ,,Карађорђе“. 

Тим за маркетинг 

Учлествовање на 
Данима општине 

25.4.2018. У оквиру манифестације Дани општине 
Велика Плана, ученици Гимназије 
узели су учешће на Етно-дану с 
темом,,Традиција мога краја“. 
 

Тим за маркетинг 

Наступ хора на 
Свечаној седници 
поводом Дана 

29.4.2017.  Поводом Дана општине Велика Плана, 

у  Центру за културу ,,Масука“, хор 
наше Гимназије, предвођен професором 

хор наше Гимназије, 
предвођен професором 
Станиславом 
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општине Станиславом Дамјановићем, отворио је 
свечану седницу Скуштине општине. 

Дамјановићем 

 гостовање др 
Милоша Ивановића у 
Клубу 
,,Гимназијалац“/ 

предавање "Српска 
средњовековна 
књижевност" 

 

 

3.5.2018. У оквиру промоције успешних 
гимназијалаца/ки, данас је наш гост био 
дрМилош Ивановић, доктор 
историјских наука, запослен на 
Историјском институту у Београду и 
један од аутора серијала "Српски 
јунаци средњег века" који је емитована 
на националној телевизији. 
Милош је некадашњи ученик наше 
Гимназије који је одувек волео историју 
и представљао школу на републичким 
такмичењима.Гимназијалци/ке су данас 
имали прилику да на часу српског 
језика слушају Милошево предавање на 
тему "Српска средњовековна 
књижевност". 

Секција за књижевност 
"Свет речи" 

Дан рециклаже у 
Гимназији 

17.5.2018. Под паролом ДОЂИ,  НАУЧИ,  
НАПРАВИ! у четвртак, 17. маја 2018., у 
нашој школи је организован Фестивал 
науке, који смо ове године  посветили 
рециклажи. У току дана, од 9 до 13 
часова, у холу Гимназије и Клубу 
„Гимназијалац“ ученици наше школе, 
али и гости из ОШ „Свети Сава“ су 
могли да учествују у  следећим 
активностима: 

 едукативни филм о рециклажи 
лименки од алуминијума “ 
Образовање за успешну 
рециклажу“ – Еколошка секција; 

 предавање о енергетским 
пићима“ Енергетски напици – 

не, никако!“ – Хемијска секција; 
 радионице израде накита и 

мозаика – Ликовна секција; 
 радионице израде предмета од 

папира – „Проактива“ 
неформална предузетничка 
група у Гимназији 

 огледи Хемијске 
секције: рециклажа 
папира, еколошки 
пластелин, пречишћавање воде; 

 изложба радова ученика од 
рециклираних материјала, 
пристиглих на наградни конкурс 
– Еколошка секција; 

 демонстрациони огледи из 
физике: магична непропуштајућа 

Организатори:   Гимназија 
(Еколошка, Хемијска, 
Математичка и Ликовна 
секција и „Проактива“). 
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кеса, површински напон и 
деловање притиска на свећу; 

 „ И ово је рециклажа“ – 

Математичка секција; 

Наи гости били су ученици три осма 
разреда из основне школе „Свети Сава“ 
који су присуствовали презентацији 
филма, предавању и учествовали у 
радионицама. Три ученика 8.разреда из 
ове школе су приказали свој  еколоки 
филмић  (Голубовић Далибор, 
Стојковић Мина и Панов Марија). 

Све активности и радионице су 
осмишљене тако да  промовишу 
очување животне средине и подстичу 
креативност, као и да утичу на  

подизања свести о важности 
рециклирања отпада. 

гостовање Јоване 
Милић у Клубу 
,,Гимназијалац“ 

 

 

22.5.2018. Данас је са нама на часовима 
књижевности била Јована Милић, 
лекарка која је од фебруара на 
докторским студијама у Италији. Иако 
је, као средњошколка, освајала награде 
на републичким такмичењима из хемије 
и свој живот усмерила ка медицини, 
Јована је у децембру давне 2005.године, 
заједно са Јованом Савић, Јованом 
Стојановић, Дуњом Ђуровић 

учествовала на књижевним вечерима 
"Света речи". Јована је са данашњим 
првацима поделила своју причу о 
одрастању у Великој Плани, љубави 
према књигама и читању, омиљеној 
музици, важности да се увек боре за 
праве животне вредности...својој 
мотивацији да се посвети инфективној 
медицини и помазе људима који болују 
од ХИВ-а, раду са мигрантима у 
Прешеву...одласку у Оталију на 
докторске студије. 
http://www.planamedia.rs/index.php/2014-

02-28-13-24-26/1396-ni-s-dush-d-b-n-r-s 

Секција за књижевност 
"Свет речи" 

Смотра кратког 

ђачког филма 
,,ФИЛМић 2018” 

24.5.2018. Ученици наше Гимназије постигли су и 
ове године значајан успех на Смотри 
кратког ђачког филма ,,ФИЛМић 2018” 

у Новом Саду, коју организују Центар 
за развој и примену науке, технологије 
и информатике (ЦНТИ) и 
Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја. Циљ смотре је 

проф.Снежана 
Милошевић 
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креирање медијских материјала, 
популаризовање дигиталне писмености 
и сарадња ученика и наставника-
ментора.Неда Живановић, Анђела 
Живановић и Катарина Станојловић, 
чланице тима - ученице III1,уз помоћ 
ментора, професорке Снежане 
Милошевић, освојиле су прво место 
својим кратким филмом на задату тему 
осмислили сценарио, снимили, обрадили 
и презентовали свој видео 
материјал.Резултати су објављени 15, а 
додела награда, диплома и похвала 
уприличена је 30.маја у просторијама 
Факултета за економију и инжењерски 
менаџмент - ФИМЕК у Новом Саду. 

 16.6.2018. У Регионалном центру за 
професионални развој запослених у 
образовању у Смедереву, поводом 
завршетка овогодишњег такмичарског 
циклуса, Подружница Друштва за 
српски језик и књижевност Србије за 
Подунавски округ организовала је 
свечаност, на којој су се међу 
награђенима дипломама и вредним 
књигама, нашли и ученици наше 
Гимназије Марија Бановић и Владимир 
Матејић и њихове професоркр Јелена 
Златкова и Весна Стојковић, за 
постигнуте резултате на такмичењима 
,,Књижевна олимпијада“и ,,Српски 
језик“. Овај догађај је још један 
подстицај за рад свим ученицима који 
воле српски језик и књижевност, и 
постигнутим резултатима на најбољи 
начин представљају и промовишу не 
само своју школу, већ и свој град. 

Стручно веће 
проф.српског  језика и 
Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању 
у Смедереву 

Изашао је из штампе 

26.број 
листа,,Гимназијалац“ 

10.6.2018. Изашао је из штампе 26.број 
листа,,Гимназијалац“. Главни и 
одговорни уредник – професор српског 
језика и књижевности Мирослав 
Првуловић 

Мирослав Првуловић и 
новинарска секција 

Свелана додела 
диплома 
матурантима 

18.6.2018. У сали Центра за културу у Великој 
Плани, 18.6.2018. у 17 часова,  
матурантима Гимназије свечано су 
уручене дипломе. У присуству 
професора и родитеља, матуранти су се 
опростили од школе у којој су четири 
године стицали знање, дружили се и 
одрастали. Свечаност је увеличало 
присуство гимназијског хора, под 
руковоством проф Станислава 
Дамјановића, који се представио 

одељењске старешине 
матураната 
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избором композиција из свог 
репертоара. Затим се скупу обратила 
директорка Влатка Милосављевић која 
је и прозвала најбоље ученике и 
уручила им дипломе и књиге. За 
ученика генерације 2014/2015. наше 
Гимназије проглашена је Јелисавета 
Калиновић, ученица IV1 – општег 
смера.Том приликом Јелисавета  се 
пригодним говором обратила 
присутнима.  

                                                                                                   

 

Реализација плана  каријерног вођења и саветовања 

 

 

Циљ: поред глобалног циља Тима за КВиС,  ове године  циљ Тима је да  се промовише и 
практично демонстрира значај  међупредметних компетенција и предузетништва у 
гимназијама као школама општег типа.  
 

Чланови Тима за КВиС: Смиља Синђелић,школски психолог председник, Тања Кочић, 
професор енглеског језика,  Лазар Мирчић, професор географије, Тања Панов, професор 
ликовне културе,Марија Крајновић, професор немачког језика . 
Одржано  састанака и активности:6 састанака Тима, 2, састанка са Тимом за маркетинг 
школе,2сата едукативне активност за заинтересоване ученике и наставнике о основним 
појмовима из предузетништва младих ,  више радних сусрета  при организацији 
предузетничких активности, новогодишњих дешавања и маскенбала, наступу на Данима 
општине В. Плана . 
Установљена процедура спровођења ''сенке на послу'' 
Остварена сардња са различитим  институцијама и организацијама у  локалној средини за 
потребе реализације ''сенке на послу''.  

 

Активности Динами-

ка 
реализа 

ције 

Начин реализације Носиоци 
активности – 

одговорно лице 

Планирање и програмирање рада; Именовање чланова Тима и структуирање активности(доказ-

списак именованих чланова Тима, плани програм рада Тима у школским документима ) 
Именовање чланова 
Тима за шк. 2017/18 

август 
2017/18. 

одлука директора директор 

Увођење у рад нових 
чланова Тима 

Август, 
септембар 

Излагање, разговор, избор литератрутре Смиља Синђелић, 
психолог, 
руководилац Тима 

Корекције програма за 
КВиС у ШП, израда плана 
рада за ПРШ  
 

Израда акционог плана 
рада Тима за 2017/18 

јун, јул 
2017. 

 

 

Август, 
септембар 

Разговор, договор; израда документа за 
План рада Школе, Извештај о раду школе и 
Школски програм 

Директор, В. 
Милосављевић, С. 
Синђелић, психолог, 
руководилац Тима за 
Квис, Т. Кочић, 
руководилац Актива 
за развојнио 
планирање 
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Презентација плана и 
програма на седници НВ 

септембар 
2017. 

презентација руководилац Тима за 
КВиС 

Тема на Педагошком 
колегијуму: реализација 
циљева и задатака КВиС-а 
кроз обраду 
садржајаКВиС у оквиру 
редовне наставе 

март 2018. Излагање; договор, акционо планирање и 
програмирање рада 

Психолог,директор 

чланови педагошког 
колегијума 

Кварална извештавања на 
седницама Наставничког 
већа и ПК о раду Тима за 
КВиС 

квартално извештаји руководилац  Тима за 
КВиС 

Активности на   унапређењу знања, вештина и ставова ученика из области развоја и планирања 
каријере(доказ- фотографије, материјали са радионица, синопсиси радионица) 

Разумевање појма 
каријере и појма 
професије код ученика ; 
Развијање свести о 
значају каријере за 
свеукупни развој 
 

септембар
-децембар 
2017. 

Радионице и разговори на тему КВиСа 
по програму  на часу ОЗ у 1, 2. и 3. 
разреду разреду 

Сет радионица под називом''Пазим 
како бирам да се после не нервирам'' 

 

Смиља Синђелић, 
психолог, одељенске 
старешине 

Радионице помоћи у 
доношењу одлуке о 
факултету  за ученике 4. 
разреда који нису 
донели професионалну 
одлуку (4/2 и 4/3) 

 

децембар 
2017. 

2 одржане радионице, разговори; 
индивидуални разговори и тестирања 

 
''како доносимо одлуке'' 

чланови Тима за 
КВиС, одељенске 
старешине 

Индивидуална  
психолошка подршка у 
процесу избора 
факултета/студијске 
групе за 3. и 4.разред 

септембар
-мај 2017. 

Индивидуално професионално 
саветовање; тестирање/а способности, 
личности и интересовања (по потреби) 

Смиља Синђелић, 
психолог 

Оснаживање родитеља за учешће у развоју каријере своје деце (доказ- извештаји и радни 
материјали са изведених радионица, фотографије са активности, материјали са радионица, 

синопсиси радионица) 
 

 Подизање мотивације и 
нивоа компетенција 

септембар 
и 
новембар 

Уводна трибина; 2 радионице Смиља Синђелић, 
психолог, одељенске 
старешине 4. разреда; 
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родитеља  ученика 4. 
разреда   за учешће у 
развоју каријере своје 
деце 

2017. 

 

сарадња са УГ ''Свет 
речи'' В.Плана кроз 
програм подршке 
младима 
адолесцентног 
узраста у Општини 

Индивидуални 
саветодавни  рад са 
родитељима на тему 
професионалне 
оријентације (по 
потреби) 

новембар-

април 
2017/2018

. 

Индивидуални саветодавни  рад са 
родитељима 

психолог 

 

 Подизање мотивације и 
нивоа компетенција 
родитеља  ученика 1. 
разреда   за учешће у 
развоју каријере своје 
деце 

децембар 

2017. 

радионица за родитеље ученика 
1.разреда 

Смиља Синђелић, 
психолог, одељенске 
старешине 1. разреда; 
сарадња са УГ ''Свет 
речи'' В.Плана кроз 
програм подршке 
младима 
адолесцентног 
узраста у Општини 

Аналитичко истраживачки рад (доказ- анкете,статистички подаци,  записници са стручних тела; 
извор-школска документација) 

Прикупљање података о 
упису матураната на 
факултете и школе 
струковних 
студија,стат. обрада 
података и 
нтерпретација резултата 

август, 
септембар 
2017. 

прикупљање и статистичка обрада 
података ; дискусија на стручним 
телима 

одељенске 
старешине 
прошлогодишњег 4. 
разреда и психолог 

 

Испитивање 
професионланих 
опредељења ученика 
4.разреда; стат. обрада 
података; Излагање 
података у Каријерно 
кутку школе 

новембар 

2017. 

Анкетирање; обрада анкете; разговори 
са ученицима 4. разреда о резултатима 
анкете и  припреми пријемних испита 

психолог 

''Сенка на послу'' ***доказ:документ за успостављање сарадње са правним субјектима, извештаји 
ученица –корисница''сенке на послу'' 

Организовање ''сенке на 
послу'' за две ученице 
3/2 и једну ученицу 2/1 

новембар 
, 

децембар 
2017.и 
март 
2018. 

Целодевни боравак у Градској 
библиотеци ''Радоје Домановић'' за две 
ученице 3. разреда и једне ученице 
другог разреда у градској апотеци 

директор, психолог 

Припрема ученица за 
боравак у изабраним 

децембар 
2018. и 

 психолог 
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институцијама март 
2018. 

Извештај ученика о 
проведеном дану  

децембар 
и март 

разговор психолог и 
одељенске 
старешине 

Предузетничке активности у оквиру неформалне групе 
(доказ:фотографије и ТВ записи са догађаја(доказ:фотографије и ТВ записи са догађаја; извор 

http://gimnazija-velikaplana.edu.rs //и и часопис ''Гимназијалац'') 
Промоција идеје 
покретања 
предузетничких 
активности у Гимназији 

јун 
септемнар 
2017. 

наступ на  седницам астручних органа и 
на Ђачком парламенту 

Смиља Синђелић, 
психолог 

Окупљање 
заинтересованих и 
едукација о основним 
појмовима из области 
предузетништва младих 

октобар 
2017. 

2 радионице Смиља Синђелић, 
психолог 

Реализација 
предузетничких 
активности поводом 
Нове године и 
организација 
маскенбала 

 

децембар 
2017. 

израда декоративних аранжмана, 
честитки, позивница за маскембал; 
украшавање амбијента у школи и  
организационе активности поводом 
маскенбала; организација расподеле 
прикупљених средстава деци без 
родитељског старања (Центар у 
Милошевцу) 
 

Сузана Узелац, 
професор 
социологије, Наташа 
Чичић, професор 
математике, Тања 
Панов, професор 
ликовне културе, 
Тања Кочић, 
професор енглеског 
језика 

Активности групе за 
предузетништво  

 
 

март, 
април 

2018. 

Израда промо материјала - инфо плакати о 
реформи гимназије за стручне сарднике  у 
школама са територије Општине, честитке 
и блокови за наставнике-одељенске 
старешине осмих разреда. 

 
''Осмице за директорке ОШ поводом Дана 
Жена''

психолог, ученици 
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Аукција ускршњих јаја, 31 март 2018. 
http://gimnazija-velikaplana.edu.rs/ 

 

организација 
штанда,промотивне 
активности;продаја 
производа 

25. април. 
2018. 

Наступ на Данима општине Велика Плана 

 
http://gimnazija-velikaplana.edu.rs/ 

 

руководици Тима за 
КВиС и Тима за 
маркетинг школе; 
директор 

Гостовања бивших ученика школе (доказ:фотографије и ТВ записи са догађаја; извор 

http://gimnazija-velikaplana.edu.rs/) 

Контактирање бивших 
ученика, договарање 
термина гостовања; 
контакти са медијима 

новембар, 
децембар 
2017. 

телефонски контакти, договори бивше одељ. 
старешине, Ј. Златков 
и проф. математике 
Н. Чичић 
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Гостовање наших 
бивших ученика који су 
на раду/студирању у 
иностранству као 
стипендисти; наступи у 
медијима 

М. Милановић 

М: Чичић 

децембар, 
2017. 

јануар 
2018. 

Разговори са студентима 
постдипломских студија Милоша 
Милановића (САД), Младена 
Чичића(Шведска) и Јоване 
Савић(Брисел) 

 
http://gimnazija-velikaplana.edu.rs/ 

Где је наша Јована данас и шта ради 

У сарадњи са 
наставником српског 
Ј. Златковом и проф. 
математике Н. Чичић 

Сарадња са другим организацијама, институцијама, привредоним субјектима  и учешће на 
манифестацијама и промотивним скуповима 

Канцеларија за младе 

 

Консултације са 
руководиоцем 
Канцеларијом за младе 
општине Велика Плана 
о могућности 
пројектног 
финансирања 
неформалне 
предузетничке 
групе''Проактива'' 

Јануар 
2018. 

Разговор, консултације;  Психолог, 
представник КзМ 
општине 

Израда пројектног 
предлога и аплицирање 
код КзМ Општине 
''Велика Плана''; слање 
пројектног предлога 

фебруар 
2018. 

активности на изради пројектног предлога психолог и ученици, 2 
ученика-чланова 
неформалне групе за 
предузетништво 

Гарнизон војске РС у С. Паланци 

Посета ''Дану отворених 
врата'' Гарнизона војске 
РС у С. Паланци 

октобар 
2018 

Посета, разгледање гарнизона, 
разговори о занимањима унутар војске 

Лазар Мирчић, 
професор географије, 
члан Тима за КВиС 

Манифестација ''Дани општине Велика Плана 

Израда промо материјала 
за Гимназију и израда 
предмета за продају 

фебруар, 
април 
2018. 

Израда украсних и функционалних 
предмета за наступ на Данима општине, 
дану науке 

психолог, учесници 

Организација 
штанда,промотивне 
активности;демонстарција 
начина израде појединих 
производапродаја 
производа 

25. април 
2018. 

наступ на манифестацији Лазар Мирчић, 
професор географије, 
члан Тима за КВиС 
Смиља Синђелић, 
психолог, 
руководилац Тима за 
КВиС 
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Дан науке посвећен рециклажи:  
Организација 
штанда,промотивне 
активности;демонстарција 
начина израде 
рециклираних производа , 

продаја производа од 
рециклираног материјала 

17.5. 2018. Дан науке посвећен рециклажи: ''Рециклажа 
науци и наука рециклажи'' 
 

 

Позивница за присуство Дану науке у 
Гимназији у прилогу овог документа. 

професор биологије 
Снежана Пешић, 
психолог Смиља 
Синђелић и 
неформална предуз. 
група ''Проактива'' 

Остваривање контакта са 
медијима поводом 
наведених манифестација 
и догађаја 

 изјаве за ТВ прилог директор, психолог, 
руководилац Тима за 
маркетинг 

 

Континуирана сарадња са 
медијима - школски лист, 
ТВ Плана, ТВ Јасеница 

 позиви, извештавања, изјаве директор, руководилац 
Тима, чланови Тима 

 

 

РЕЗИМЕ: 
Основна достигнућа:Уведене су разноврсне активности у реализацији глобалног циља 
развоја каријерног вођења и саветовања: радионице помоћи родитељима да учествују 
делотворије у управљању каријером своје деце, ''сенка на послу'', предузетничке активности 
у оквиру КВиС.  
Тим  за КВиС наше школе је 29. маја 2018. учествовао у својству излагача на 4. сајму тимова 
за КВиС средњих школа РС међу 19 школа из 16 општина.Сајам је организован при 
привредној комори РС. 
Основни проблеми и зона наредног развоја: недовољна заступњеност  концепта КВиС у 
редовној настави; недовољан одзив и учешће ученика у  активностима маскембала занимања; 
повећанње броја учника који учествују у активности job shadowing-a и  
Остварене сарадње: Отворена могућност кроз активноат job shadowing-a за остварење 
сарадње са различитим организацијама, институцијама, предузећима.Конкретна сарадња у 
првом полугодишту остварена са Канцеларијом за младе, УГ Светом речи,  Градском 
библиотеком ''Радоје Домановић'', Канцеларијом за младе и Градском апотеком. 
 

 

 

 

 

Реализација плана  програма заштите животне средине 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

- 154 - 

Задаци/теме  Динамика 
реализације 

 

Активности и начин реализације 

 
Носиоци 

активности 

Стицање знања, 
развијање инересовања, 
формирање ставова 
система вредности и 
понашања из области 
екологије, заштите и 
унапређења животне 
средине, кроз редовну 
наставу 

током године - реализовани су наставни садржаји у 
оквиру области које проучавају: 

основне појмове и принципе 

екологије, заштиту и унапређење 

животне средине и одрживи развој; 

 професори 

биологије, хемије, 
географије, физике 

Стицање знања, 
развијање инересовања, 
формирање ставова 
система вредности и 
понашања из области 
екологије, заштите и 
унапређења животне 
средине кроз пројектне 
активности у редовној 
настави 

 

мај 2018. год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- реализована је пројектна 
активност ученика четвртог разреда 
Гимназије : израђени су мини ученички 
еко- пројекти из области мониторинга 
животне средине, под називом 
"Праћење еколошког стања животне 
средине у Великој Плани (у мом 
најближем животном окружењу) и 
предлог мера и активности за 
унапређење и заштиту животне 
средине"; 

Снежана 
Пешић, проф. 
биологије 

 

 

 

 

 Развијање одговорног 
односа ученика према 
природи и према 
животном, радном 
окружењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

од 20.  
августа до 19. 
октобра 2017. 

 

 

 

 

Рок за 
пријаву на 
конкурс је 

био 4. 

септембар, 
док је 
списак 
филмова 
који су 
ушли у 
селекцију за 
приказивањ
е објављен  
20. октобра 

2017. 

- реализовано је неколико 
акција уређења екстеријера и  
ентеријера школе (школско двориште, 
цвеће, зидни панои у ходницима, 
покретна промотивна табла као 
новина и идеја Тима за 
самовредновање, учионице и 
кабинети); 

 

- уређен је један део школског 
дворишта као учионица у природи  
названа "Зелена оаза" - кроз пројекат 
ученичке неформалне групе " 
Гимназијалац"; 
 

- три члана секције су учествовала на 
међународном фестивалу зелене 
културе „ГРЕЕН ФЕСТ“ који је 

највећа "зелена" манифестација у 
региону југоисточне Европе која се 
одржава сваке године.  
Дојчиновић Наталија, Грковић Никола 
и Димитријевић Михајло снимили су 
филм "Богатство"  
и он је ушао у најужи избор  65 
филмова од укупно 1520 пријављених, 
те је и приказан 16. новембра 2017. на 
фестивалу у београдском Дому 
омладине; 
 

гимназијске 

секције 

 

 

 

 

 

 

 

неформална 
група ученика 
"Гимназијалац",  и 
Гимназија Велика 

Плана 

 

 
 

Осми 
Међународни 
фестивал зелене 
културе „Грин 
Фест“ спроводи 
Центар за 
унапређење 
животне средине, 
финансира 
Министарство 
омладине и 
спорта РС, уз 
подршку 
Амбасаде 
Републике 
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Развијање идеје о 
хармонији између 
човека, друштва и 
природе. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

25. април 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- у оквиру манифестације Дани 
општине 2018, Гимназија је свим 
суграђанима који су присуствовали 
Етно дану у градском парку, 
презентовала своје активности и 
програме. Имали смо постављене 
штандове из различитих области 
(предузетништва, каријерног вођења, 
рециклаже...), са пропагандним 
материјалом из широке лепезе својих 
наставних и ваннаставних активности; 

Француске и 
Француског 
Института, као и 
многобројних 
партнера и 
пријатеља 

 

 

Стручна већа и 
гимназијске 
секције 

 Упознавање ученика са 
вредностима обновљених 
и необновљених 
природнихбогатстава за 
њихово здравље и живот. 
 

 

 

 

 

 

Развијање концепта 
рециклаже и 
истицање значаја 
обновљивих 
ресурса (одрживи 
развој) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

децембар 
2017. год 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

17. мај 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- реализовано је такмичење свих 
одељења Гимназије у прављењу 
рециклираних јелки; 

 

 

 

- обележен  је  Дан науке са циљем 
промовисања концепта РЕЦИКЛАЖЕ 

под слоганом" Дођи, научи, направи" : 
реализовани су огледи, вежбе, 
радионице и изложбени штандови из 
области природних наука, математике 
и предузетништва, 
- постављени су огледи и 
експерименти из хемије, физике и 
географије,  
- ученици осмих разреда О.ш "Свети 
Сава" су присуствовали предавању на 
тему "Енергетска пића- не, никако!" у 
клубу "Гимназијалац" и предавању 
"Рециклажа лименки " у биолошком 
кабинету; 
 

 

 

еколошка секција  
 

 

 

 

 

Стручно веће 
природних наука, 

математике, 
гимназијске 

секције, гости, 
неформална 

предузетничка 
група 

"Проактива" 

 

 
 

Кристић 
Далиборка, проф. 
хемије и Снежана 
Пешић, проф. 
биологије, чланови 
хемијске и 
еколошке секције 

 

12. 

септембар 
2017. 

 

 

 

Тим за прву помоћ гимназије је извео 
показне вежбе пружања прве помоћи 
ученицима Гимназије и тако су 

промовисане технике пружања прве 
помоћи.; 
 

 

Дарко Рајић, 
инструктор прве 
помоћи, главни 
техничар Дома 
Здравља Велика 
Плана, волонтери 
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Очување здравља и 
здраве животне средине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очување здравља и 
здраве животне средине 

 

 

 

 

 

10. 

октобар 
2017. 

год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. септембар 
2017. и 26. 
април 2018. 

 

 

19. октобар 
2017. и 21. 
јун 2018. 

 

 

18. октобар 
2017.   

 

 

7. новембар 
2017. 

 

 

23. н овембар 
2017. 

 

 

3. мај 2018. 
 

11. мај 2018 
год. 

 

 

 

27. октобар 
2017. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Обележен  је Светски дан/недеља 
менталног здравља кроз:  
- предавања лекара Дома здравља, као и 
психолога, 
-  радионице са ученицима,  
-  трибину за родитеље и адолесценте, 
- емитовање емисије о менталном 
здрављу на ТВ "Јасеници", 
- јавни час фолклора за све ученике  и 
наставнике Гимназије, у организацији 
Љубише Милосављевића, кореографа 
КУД -а "Радица Ранковић " из 
Лозовика. 
 

 

 

 

- одржани су спортски дани у ТСЦ; 
 

 

 

 

- одигране су фудбалске утакмице 
ученика и професора; 

 

 

- реализован је јесењи крос на 
хиподрому; 

 

- учешће ученика на окружном 
такмичењу у стоном тенису у 
Смедереву; 
 

- учешће ученика на републичком 
такмичењу у стоном тенису у 
Зрењанину; 
 

- учешће ученика на окружном 
такмичењу  у атлетици; 
 

- реализован је пролећни крос на 
хиподрому; 

 

 

- одржано је предавање о вакцинацији 
у клубу "Гимназијалац"; 
 

 

Црвеног крста -
ученици 
гимназије, проф. 
Снежана Пешић 

 

др Снежана 
Милојевић, 
Смиља Синђелић, 
психолог, др Лада 
Маринковић, 
психолог из 
Новог Сада, 
проф. Јелена 
Златков, проф. 
Лидија 
Стојковић, 
Црвени крст, 
проф. Стојадин 
Туфегџић , проф. 
Снежана Пешић 

 

 

Стручно веће за 
физичко 
васпитање и 
професори 
Гимназије 

 

 

 

 

 

 

Стручно веће за 
физичко 
васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

др Јована Милић, 
бивша ученица 
Гимназије 
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Реализација плана и програма заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

 

У  току школске 2017/2018.године, у Гимназији у Великој Плани, Тим за заштиту деце 
од злостављања и занемаривања чине  : 

 Влатка Милосављевић – директор 

 Смиља Синђелић – психолог 

 Јелена Златкова-професор српског језика и књижевности (председник Тима) 

 Станислав Дамјановић -професор музичке културе 

 Далиборка Кристић – професор енглеског језика 

 Томица Лукић –професор физичког 

 Василије Стојковић    -  школски полицајац  
 

У  оквиру партнерског пројекта  " МИ НЕ ПРИЧАО ДРУГИМА, МИ ПРИЧАМО СА 
ТОБОМ - ПОДРШКА МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ МЛАДИХ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА" 
који спроводи УГ "Свет речи" уз подршку Министарства омладине и спортта и Опптине 
Велика Плана,  Тим је у првом полугодишту ове школске године наставио да ради на 
реализацији Програма за заштиту деце од злостављања и занемаривања који је обухватио  
низ превентивних активности чији је циљ био подизање капацитета чланова Тима за 
вршњачку подршку младима и њиховим родитељима.  

16. октобар 
2017. 

 

обележeн Светски дана хране, 

постављањем промо штанда и 
предавањем предшколцима о здравој 
храни - у градском парку; 

 

еколошка секција 
у сарадњи са 
Црвеним крстом, 
фирмом 
Супериор и 
удружењем за 
здраву исхрану 
SLOW-FOOD 

1. децембар 
2017. 

- одржано је предавање о сиди  и 
приказан је  филм "Дечко који се 
стидео", у биолошком кабинету-

обележен је  Светски дан борбе против 
сиде,   

- подељен је материјал о СИДИ 
ученицима Гимназије; 

еколошка секција и 
волонтери Црвеног 

крста 

 

 

 

 

29. и 30. 
новембар  
2017. 

- реализоване су радионице на тему 
"Полно преносиве болести" са 
ученицима техничке школе и 
економско-угоститељске школе 

Даница 
Мартиновић, 
волонтер ЦК и 
бивша ученица 
Гимназије и 
Живановић 
Анђела, волонтерка 
и ученица III 1 

одељења Гимназије 
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ВРСТА ПОДРШКЕ: 
                          Вршњачка подршка и саветовање 

Подршка младима који потичу из породица у којима је 
присутно породично насиље 

Програм превентивних активности против дигиталног насиља 

Стручна психолошка подршка младима 

Стручна психолошка подршка породици/ Програм подршке 
одговорном родитељству 

Осим тога, Тим је одржао 6 састанака на којима је на дневном реду било разматрање 
ситуација у којима су ученици били укључени у неки од облика насиља (туча, психичко 
злостављање, неоправдано изостајање са наставе, дигитално насиље).  

 

Активности 

Динамика 
реализације 

 

Начини реализације 

 

 

Носиоци активности 

Радионица 
"Превенција ХИВ-а и 
АИДС-а" 

08.9.2017. Вршњачки едукатор, Филип 
Филиповић, са ученицима 2/3, 
одржао је радионицу "Превенција 
ХИВ-а и АИДС-а". Филип је у току 
лета био на петодневној обуци у 
Врњачкој бањи коју је организовала 
Омладина ЈАЗАС-а у сарадњи са 
Министарством омладине и спорта. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

Радионице вршњачке 
подршке са првацима 

септембар 
2017. 

Тим за вршњачку подршку 
организовао је и циклус радионица 
са првацима. За сва три одељења 
нових полазника ове школе 
припремљене су и обрађене исте 
теме које су се односиле на проблеме 
одрастања и привикавања најмлађих 
гимназијалаца на нову средину и 
ново окружење. Говорили су 
едукатори о проблемима који муче 
адолесцента и потражили заједно са 
првацима решења за дилеме и 
питања која су се искристалисала као 
актуелна за њихов узраст. Радионице 
су водили Бојана Цонић, од ове 
школске године студент ФДУ у 
Београду и Павле Миленковић, 
ученик другог разреда Гимназије. 
Подршку су им пружали Ема 
Тодоровић, Ања Дојчиновић, Филип 
Филиповић, Софија Павловић, 
Марија Бановић, Магдалена 
Ђорђевић и Ана Стојимировић 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

Прављење едукативног 
паноа на тему 
менталног здравља 

10.10.2017. У току преподнева, ученици првог 
разреда направили су едукативни 
пано о важности очувања менталног 
здравља. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 
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Трибина "Кад душа 
заболи - ментално 
здравље, зид ћутања 
или правац промена?" 

10.10.2017. Трибина је организована у клубу 
Гимназијалац у оквиру Недеље 
менталног здравља. На трибини су 
говориле: др Снежана Милојевић - 
педијатар Дома здравља, Смиља 
Синђелић - психолог и Јелена 
Златкова -председник Тима за 
заштиту деце од злостављања и 
занемаривања и  ауторка и 
координаторка пројекта "МИ не 
причамо другима, ми причамо са 
тобом - подршка менталном здрављу 
младих општине Велика Плана" на 
коме је Гимназија партнер . 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

Психолошка радионица 
"Најчешће заблуде о 
љубави"/водитељка 
Ивана Милосављевић, 
психолог 

11.10.2017. У клубу "Гимназијалац", бивша 
ученица наше школе, психолог 
Ивана Милосављевић, одржала је 
радионицу о најчепћом заблудама о 
љубави.Радионици је присуствовало 
30 ученика/ца. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

Састанак Тима због 
туче у школском 
дворишту 

12.10.2017. Након сазнања да се у школском 
дворишту догодила туча у којој су 
учествовали ученици наше школе, 
Тим је одржао хитан састанак на 
коме је одлучено да се закаже 
састанак Тима са ученицима  и 
њиховим родитељима.  

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања 

Састанак Тима због 
туче у школском 
дворишту 

13.10.2017. Одржан је састанак Тима са 
ученицима и њиховим родитељима. 
Тема је била туча у школском 
дворишту. 
****у прилогу је Записник са 
састанка   

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања 

Радионица "Како 
подстаћи самопоуздање 
и самопоштовање код 
вршњака који је у 
проблему"/ др 
психологије Лада 
Маринковић 

13.10.2017. У клубу "Гимназијалац", др Лада 
Маринковић је одржала радионица 
"Како подстаћи самопоуздање и 
самопоштовање код вршњака који је 
у проблему" која је била и 
супервизијски састанак са члановима 

Тима за вршњачку психолошку 
подршку.Радионици је 
присуствовало 45 ученика. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

Трибина "ШТА ЖЕЛЕ 
РОДИТЕЉИ? ШТА 
ЖЕЛЕ 
АДОЛЕСЦЕНТИ/КИЊЕ? 

13.10.2017. Трибина "ШТА ЖЕЛЕ РОДИТЕЉИ? 
ШТА ЖЕЛЕ 

АДОЛЕСЦЕНТИ/КИЊЕ? / гост др 
психологије Лада Маринковић из 
Новог Сада.Након трибине, 
организована је продајна изложба 
књига Психополисових издања. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

Састанак Тима  18.10.2017. Изрицање васпитно-дисциплинских 
мера 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
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занемаривања 

Конференција 
"Заштита деце од 
насиља кроз 
међусекторску 
сарадњу" 

28.11.2017. У Пожаревачкој гимназији одржана 
је Конференција "Заштита деце од 
насиља кроз међусекторску сарадњу" 
чији је циљ био потписивања 
предметног Протокола је стварање 
система заштите деце која су 
претрпела или трпе насиље, 
злостављање и занемаривање, 
утврђивање нужне и неопходне 
сарадње потписника Протокола у 
циљу пружања адекватне социјалне, 
образовно-васпитне, здравствене 
заштите, заштите од стране полиције, 
правосуђа, као и јавности. 

 

 

Радионица Тима за 
вршњачку подршку 
"Како помоћи 
вршњаку који је у 
невољи?" 

13.12.2017. Чланови Тима за вршњачку подршку 
Филип Филиповић, Ема Тодоровић и 
Тијана Николић, одржали су 
радионицу са децом у Центру за 
породични смештај деце без 
родитељског старања у Милошевцу. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

Радионице " 
"Превенција ХИВ-а и 
АИДС-а" 

01.12.2017. Поводом Светског дана борбе против 
сиде, Филип Фииповић је одржао 3 
радионице са осмацима у ОШ "Свети 
Сава". 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

Радионица "Емотивно 
захтевне ситуације из 
угла помагача- како 
помоћи особи која не 
прихвата помоћ?" 

15.12.2017. "Емотивно захтевне ситуације из 
угла помагача- како помоћи особи 
која не прихвата помоћ?". Радионицу 
је водила др психолошких наука 
Лада Маринковић из Новог 
Сада.Радионица је изазвала велико 
интересовање јер је све већи број 
младих који има жељу да помогне 
својим вршњацима који су у 
проблему, а који, често због стида и 
предрасуда, одбијају да прихвате 
помоћ 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

РАДИОНИЦА "ТАЈНЕ 
И ТРИКОВИ ДОБРЕ 

КОМУНИКАЦИЈЕ СА 

ДЕЦОМ/ 
ТИНЕЈЏЕРИМА 

 

15.12.2017.              У петак, 15.децембра,у 
оквиру родитељског састанка 
родитеља уценика/ца 2/3, 
организовали смо радионицу са 
родитељима "Тајне и трикови добре 
комуникације садецом/тинејџерима". 
Радионицу је водила проф.др Лада 
Маринковић из Новог Сада. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

Саастанак Тима због 
интернет насиља 

21.02.2018. Састанак је заказан по хитном 
поступку због ситуације дигиталног 
насиља преко лажног инстанграм 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
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профила чија су мета напада били 
наши ученици. Са дешавањем је 
упозната и полиција. 

занемаривања 

Саастанак Тима због 
интернет насиља 

23.02.2018 Састанак Тима због ситуације 
дигиталног насиља 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања 

МОНОДРАМА 
"ДАНАС САМ 

ДОБИЛА ЦВЕЋЕ" 

21.02.2018. Бивша ученица наше школе, сада 
сруденткиња друге године ФОН-а, 
Миљана Миловић, у клубу 
Гимназијалац је извела своју 
ауторску монодраму "Данас сам 
добила цвеће" коју је написала 
инспирисана истоименом  песмом  
анонимне жртве породичног насиља.  

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

састанак Тима  06.3.2018. Договор око одабира ученика који ће 
учествовати на тренингу за 
вршњачке едукаторе против родно  
заснованог и породичног насиља. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања 

ТРЕНИНГ ЗА 
НАСТАВНИКЕ "ПЕТ 
ДО ДВАНАЕСТ! ДОК 
НЕ БУДЕ КАСНО!" 

14.3.2018. У клубу Гимназијалац, проф.наше 
школе Тања Гојаковић, Јелена 
Златкова и директорка Влатка 
Милосављевић учествовале су на 
обуци намењеној Тимовима за 
заштиту деце и младих од 
злостављања и занемаривања из 10 
општина. Циљ обуке био је 
форимирање тимова за подршку 
ученицима који потичу из породица 
у којима је присутно породично 
насиље. Тренер је била Биљана 
Лајовић - саветница за борбу против 
насиља, злостављања и 
занемаривања у Министарству 
просвете.Реч је о партнерском 
пројекту са УГ "Свет речи". 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

ТРЕНИНГ ЗА 
ВРШЊАЧКЕ 

ЕДУКАТОРЕ "ПЕТ ДО 
ДВАНАЕСТ! ДОК НЕ 

БУДЕ КАСНО!" 

14.3.2018. У кабинету за српски језик 
организована је обука за вршњачке 
едукаторе из 10 општина на тему 
родно заснованог и породичног 
насиља. Обучени ученици, након 
обуке, организовали су 10 радионица 
са вршњацима.Учесници/це из наше 
школе били су: Филип Филиповић, 
Ема Тодоровић, Андрија Пантић, 
Ања Дојчиновић, Селма Аслани, 
Анђелина Дабовић, Марија 
Вучићевић, Андреј Златков и Ален 
Аслани.Тренер је била психолог 
наше школе Смиља Синђелић. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи" 

састанак Тима са 
вршњачким 

20.3.2018. Састанак Тима са вршњачким 
едукаторима, договор око 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
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едукаторима предстојећих радионица злостављања и 
занемаривања 

ТРЕНИНГ ЗА 
НАСТАВНИКЕ И 

ВРШЊАЧКЕ 
ЕДУКАТОРЕ 
/МЕНТОРЕ 

"ВРШЊАЧКОМ 
ЕДУКАЦИЈОМ 

ПРОТИВ 
ДИГИТАЛНОГ 

НАСИЉА" 

28.3.2018. Чланови Тима вршњачких едукатора 
из наше школе: Филип Филиповић, 
Ема Тодоровић, Марина Гвозденовић 
и Милица Тодоровић су, заједно са 
проф. Јеленом Златковом и 
психологом Смиљом Синђелић, 
учествовали на тренингу 
"Вршњачком едукацијом против 
дигиталног насиља" који је 
организован у "Промек-кабинету" у 
Техничкој школи. Тренингу је 
присуствовало 57 ученика и 
професора из 12 школа из 10 
општина. Тренер је била 
експерткиња  у овој области, Ана 
Мирковић, из Института за 
дигиталне комуникације.Обучени 
ученици су, уз подршку наставника 
који имају улогу ментора вршњачке 
едукације, организовали 10 
радионица са својим вршњацима на 
тему дигиталног насиља.  

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања и УГ 
"Свет речи 

састанак Тима са 
вршњачким 
едукаторима 

12.4.2018. Састанак  дела Тима са вршњачким 
едукаторима ради договора око 
плана активности против дигиталног 
насиља. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања 

радионице вршњачких 
едукатора против 

родно заснованог и 
породичног насиља 

март - јун Тим вршњачких едукатора који је 
прошао обуку организовао је 10 
радионоца са ученицима напе школе 
на тему родно заснованог и 
породичног насиља.Циљ радионица 
је препознавање знакова у понашању 
вршњака који живе у породицама у 
којима је присутно породично 
насиље и пружање подршке. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања 

радионице вршњачких 
едукатора против 

дигиталног насиља 

април - јун Тим вршњачких едукатора, уз 
подршку наставника који су имали 
обуку за менторе вршњачке 
едукације, одржао је 10 радионица са 
својим вршњацима о проблему 
дигиталног насиља. Ово је посебно 
важно јер је ова врста насиља у 
експанзији.О томе сведочи и недавно 
дешавање у нашој школи. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања 

 

састанак Тима са 
вршњачким 
едукаторима 

05.6.2018 Одржан је састанак дела Тима са 
вршњачким едукаторима - 
евалуација реализованих активности 
у овој школској години и прављење 
плана активности за даље. 

Тим за заштиту деце 
и младих од 
злостављања и 
занемаривања 
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Реализација плана и програма школског спорта 

 

Програм школског спорта садржи све активности усмерене на правилан  психо-физички 
развој ученика и задовољење основних психо-социјалних потреба ученика у области физичке 
културе.Ове активности се реализују кроз практиковање здравих животних стилова,кроз 
усвајање свести о важности сопственог здравља,неговаља хигијенских и других културних 
навика за очување и јачање здравља, и кроз потребе неговања и развоја физичких 
способности. 

Школским спортом су обухваћене и друге активности које се не реализују кроз непосредну 
наставу и обавезне  облике образовно-васпитног рада. 

Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељенска,разредна такмичења и друге 
врсте и нивое такмичења,а припреме за ова такмичења  школа,односно носиоци  активности 
и ученици обављају  у временској динамици и у складу са програмом. 

Програм школског спорта је саставни део Школског програма и Годишњег плана рада 
школе.  

 

Активности 
и такмичења 

Нивои 
такмичења 

Носиоци активности Временска динамика реализација 

Одбојка 

 

Школско так. 

Општински 

Окружни 

 

Ученици 

Наставници физичког 
васпитања 

 

септембар 

 

 

 

септембар 

 

Кошарка 

 

Одељенско-

разредно 

Општински 

Ученици 

Наставници физичког 
васпитања 

Септембар -мај Септембар -мај 

Стони тенис Школско так. 

Општински 

 

Ученици 

Наставници физичког 
васпитања 

септембар септембар 

Мали 
фудбал 

 

Одељ-

разредно 

Општинско 

Ученици 

Наставници физичког 
васпитања 

март 

 

септембар 
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Екипа Гимназије је у кошарци на општинском такмичењу освојила прво а на окружном 
такмичењу треће место 

Екипа Гимназије је у баскету три на три на општинском такмичењу освојила прво а на 
окружном такмичењу освојила је друго  место- 

Екипа Гимназије у стоном тенису на општинском такмичењу освојила је прво а на окружном 
такмичењу освојила је друго место 

Ученик Павловић Ђорђе освојио је прво на општинском и на окружном такмичењу у стоном 
тенису а на републичком такмичењу освојио је осмо место 

 

Реализација плана и  програма сарадње са породицом 

 

Активности Динамика 
реализације 

Начин 
реализације 

Носиоци 
активности – 

одговорно лице 

Консултације око   припреме 
дневног реда и садржаја рада 
на родитељским састанцима 

септембар договори директор 

одељењске 
старешине; психолог 

Одржавање редовних 
родитељских састанака –
укупно 5 а по потреби и 
ванредни родитељски састанак 

септембар, 
новембар, 

јануар, април, 
јун 

родитељски 
састанци, разговор, 
дискусија, договор 

 

одељењске 
старешине 

Разматрање Извештаја о 
реализацији ГПР за 201718; 

Доношење одлуке о издвајању 
средстава за ђачки динар 

септембар Анализа, дискусија, 
предлози 

Чланови Савета 
родитеља, директор, 
секретар 

Сарадња са родитељима 
ученика  за које се препручује 
ИОП 

септембар 

 

преглед постојеће 
мед документације, 
интервју, разговор 

одељењске 
старешине; психолог, 
стручни тим за ИОП 

Колективни родитељски 

састанак за  родитеље ученика 
1.разреда ''Како да адолесцент 
буде успешнији'' 

октобар ППпрезентација, 
разговор, дискусија 

одељењске 
старешине; психолог 

атлетика окружно 

 

Ученици 

Наставници физичког 
васпитања 

мај  

Недеља 
школског 
спорта 

Кошарка 

Одбојка 

Фудбал 

Ученици 

Професори гимназије 

 

 

Мај 

 

мај 

Крос РТСа 
кроз Србију 

Општински 

 

Ученици 

 

 

Мај 

мај 
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Активности Динамика 
реализације 

Начин 
реализације 

Носиоци 
активности – 

одговорно лице 

Едукације родитеља ученика 
заврних разреда на плану 
унапређења подршке у развоју 
каријере своје деце 

октобар радионица психолог 

Индивидуално праћење 
напредовања  ученика 
доласком родитеља у школу 

у договореним 
терминима 

током године 

индивидуални 
разговори, разговори 

у мањој групи  
интервју, тестирања 

одељењске 
старешине; психолог 

Писмено обавештавање 
родитеља о проблемима у 
понашању или напредовању 

током године 
по потреби 

писмено 
обавештавање 

одељењски 
старешина; секретар 

    Планирање мера за  
превазилажење проблема у 
похађању, понашању или 
образовном напредовању у 
сарадњи са саветом родитеља 

састанци, 
дискусије, 
договори 

током године одељењски 
старешина; Тим за 
заштиту ученика од 
насиља 

Сарадња са родитељима на 
изради педагошког профила  за 
надарене ученике 

октобар интервју, разговор психолог; одељењски 
старешина; Стручни 
тим за ИОП 

Психолошко саветовање са 
родитељима ученика  1.разреда 

који имају проблема у учењу и 
понашању о развојним 
проблемима и проблемима 
васпитног стила 

новембар радионице психолог 

Анализа успеха на крају првог 
класификационог периода; 
извештај о реализацији 
средстава за ђачки динар 

новембар Анализа, дискусија  

Контакти и успостављање 
сарадње са родитељима у 
процесу обезбеђивања job 

shadowing-а или довођење 
стручњака разних профила  и 
презентације посла ученицима 

током 
године 

разговори, по 
потреби 

индивидуални 
контакти 

психолог 

стручни тим за 
каријерно вођење 

Рад са родитељима  ученика 
првог разреда на тему 
прилагођености ученика и 1. 
разреда школи 

децембар радионица; разговор психолог 

Анализа успеха на крају првог 
полугодишта; 

фебруар Анализа, дискусија, 
предлози 

 

Анкетирање у вези са 
самовредновањем рада школе 

март анкетирање, 
интервјуи 

Тим за 
самовредновање 

Давање мишљења и предлога у 
вези са избором уџбеника за 
нову школску годину 

април   

 

 

Сарадња са црвеним крстом 

 

У школској 2017/2018. години, укупно је 25 ученика Гимназије који су активни волонтери 
Црвеног крста у Великој Плани и који су учествовали у свим активностима планираним 
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Годишњим планом рада Црвеног крста и Планом сарадње Гимназије са Црвеним крстом.  
Дугогодишња сарадња наше школе са Црвеним крстом наставља се успешно и ове године на 
обострано задовољство.  
 

Активности Динамика 
реализациј

е 
 

Начин реализације Носиоци 
активности 

летње омладинске 
активности   
 

 

 јул и 
август 
2017.  

   -  организована је 
     хуманитарна акција 
продаје слика за потребе 
лечења мале Милице из 
Новог Пазара, 
    -     обележен је дан бробе 
против злоупотребе дрога, 
-       обележен је  Светски 
дан бробе против трговине 
људина-перформансом у 
центру града 

-      обележен је    Светски 
дан борбе против трговине 
људима кроз интерактивне 
радионице са децом у вртићу 

-      реализована је    Летња 
кампања, акција давања крви 
МЗ Лозовик, МЗ 
Д.Ливадица, МЗ В.Орашје, 
-       реализована је    Обука 
волонтера за програм 
деловања у несрећама, од 21-

23. августа, летњи камп на 
Морави, 
-       реализоване су 
   радионице психо-социјалне 
подршке ПХВ, у Милошевцу 
у просторијама Центра за 
породични смештај деце, 
током целог распуста у 
континуитету, сваког уторка 
и четвртка., а од 1. августа 
2017. - сваке суботе и оне ће 
се реализовати све до маја 
2018. године (сваке суботе); 

волонтери ЦК 

 обележавање 
Светског дана прве 
помоћи 

 

 

 

 

 

 

12. 

септембар 
2017. 

 

 

 

 

 Тим за прву помоћ гимназије је 
извео показне вежбе пружања прве 
помоћи ученицима Гимназије и 
тако су промовисане технике 
пружања прве помоћи. Показном 
вежбом је руководио инструктор 
прве помоћи Црвеног крста Велика 
плана Дарко Рајић иначе главни 
техничар Дома Здравља Велика 

Дарко Рајић, 
волонтери 
Црвеног крста 
-ученици 
гимназије, 
проф. Снежана 
Пешић 
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Плана; 

обележавање 
ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 

 

 

1-7. 

октобра 

 

 

 

 

8. октобар 
2017. 

 

 

 

- организован је програм за Дечију 
недељу (састанци, разговори, 
осмишљавање и припрема 
радионица), 
-  реализована је хуманитарна трка- 

"Трка за срећније детињство", 
- после трке сви учесници су 
присуствовали разним едукативно-

креативним радионицама на 
спортским теренима основне школе 
"Свети Сава". На овим радионицама 
су присуствовали и малишани са 
радионица психосоцијалне 
подршке; 

 волонтери ЦК 

 

обележавање 
Европског дана 
борбе против 
трговине људима 

18. октобар 

2017. 

- дељени су флајери по граду; волонтери ЦК  

обележавање 
Светског дана борбе 
против сиде 

 

1. децембар 
2017. 

- ученицима Гимназије је у холу 
школе дељен пропагандни 
материјал, а највеће интересовање 
изазвала је брошура "Научите о 
СИДИ" Црвеног крста Србије; 
 

 волонтери ЦК 

Међународни дан 
волонтера 

5. децембар 
2017. 

- Црвени крст Велика Плана је 
организовао дружење са 
волонтерима Црвеног крста 
Свилајнац у просторијама Црвеног 
крста Свилајнца; 
 

ЦК Вел. Плана 

едукација из области 
репродуктивног 
здравља 

29.  и 30. 
новембар 
2017. 

- реализоване су радионице на тему 
"Полно преносиве болести и сида" 
са ученицима две средње школе у 
окружењу (техничка школа и 
економско-угоститељска школа); 

Даница 
Мартиновић, 
волонтер ЦК и 
бивша ученица 
Гимназије и 
Живановић 
Анђела, 
волонтерка и 
ученица III 1 

Гимназије 

давалаштво крви 15. 

децембар 
2017. 

- Црвени крст Велика Плана је и ове 
године успешно спровео акције 
добровољног давања крви и 
прикупио велики број јединица 
крви нарочито у летњој кампањи. 
На основу тога на свечаности која је 
организована у Скупштини града 
Београда, општина Велика Плана је 
добила Сребрну плакету Шампиона 
солидарности за 2017.  годину. Ово 
престижно признање уручио је 
директор Института за 

Институт за 
трансфузију 
крви Србије и 
Црвени крст 
Србије, 

присуствовали 
су волонтери 
наше школе и 
директорка 
Влатка 
Милосављевић 
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трансфузију крви Србије а у име 
добровољних давалаца крви и свих 
хуманих грађана општине Велика 
Плана признање је примио 
председник општине Игор 
Матковић; 

акција "Један 
пакетић-много 
љубави" 

током 
децембра 
2017. 

 

- реализована је хуманитарна акција 
прављења новогодишњих пакетића 
за децу из народне кухиње; 

 

 волонтери ЦК 

 

подела пакетића 30. 

децембар 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  године подељени су 
новогодишњи пакетићи  деци 
корисницима програма које 
спроводи Црвени крст, односно 
Заједничког програма за инклузију 
ромске и маргинализоване деце у 
образовни систем, а који Црвени 
крст Велика Плана спроводи у 
Центру за породични смештај деце 
у Милошевцу, као и у холу Центра 
за културу, за децу кориснике 
народне кухиње; 

волонтери ЦК 

обележавање 
Националног дана 
без дуванског дима 

2. фебруар 
2018. 

 

-  за ову прилику урађени су 
лифлети, које су волонтери 
поделили родитељима ученика 
основне школе "Свети Сава" на 
родитељским састанцима; 

волонтери ЦК 

 

 

 

обележавање 
Националног дана 
Црвеног крста 
Србије (142 године 
постојања ЦКС) 
 

5. фебруар 

2018.  

- организовано је дружење 
волонтера у просторијама ЦК 
Велика Плана са гостима из ЦК 
Свилајнца; 

волонтери ЦК 

наградни излет 3. јануар 
2018. 

- организован је излет у Београд и 
дружење са волонтерима ЦК Земун 

волонтери ЦК 

семинар (ПХВ и 
инклузија ромске 
деце развоју) 

6,7 и 8. 
фебруар 
2018. 

- у Београду, у хотелу "Палас", 
одржан је тродневни семинар 
"Презентација приручника за рад са 
волонтерима на инклузији ромске 
деце у развоју" 

волонтери ЦК 

волонтеризам - нови 
чланови 

2. март 
2018.  

 

 

 

8. март 

- одржана је промоција рада ЦК 
Велика Плана у клубу 
"Гимназијалац" и пријављивање 
ученика - нових волонтера 

- одржан је први састанак за нове 
волонтере (10 ученика Гимназије) у 
канцеларији  ЦКВПлана 

 

волонтери ЦК 

ДДК 9. март 
2018. 

- у одељењима 3. и 4. разреда је 
одржано кратко предавање о ДДК 

Завод за 
трансфузију 
крви 

ПХВ пројекат 5,12, 19 и -       реализоване су    радионице волонтери ЦК 
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(промоција хуманих 
вредности) 

26. мај 
2018. 

психо-социјалне подршке ПХВ, у 
Милошевцу у просторијама Центра 
за породични смештај, 

ПХВ пројекат 
(промоција хуманих 
вредности) 

31. мај 
2018. 

     реализоване су    радионице 
психо-социјалне подршке 
ПХВ, у Ош "Карађорђе" у 
Великом Орашју 

волонтери ЦК 

обележена је  Недеља 
Црвеног крста 

8 - 15. маја 
2018. 

-  одржано је такмичење из 
прве помоћи 

- додељене су  награде на 
конкурсу "Крв живот значи" 

- одржан је Квиз "Шта знаш о 
црвеном крсту" 

волонтери ЦК 

промовисање 
рада ЦК Велика 
Плана 

мај 2018. - одржана је промоција рада ЦК 
Велика Плана у Паланачкој 
гимназији и у медицинској школи 
"Жикица Дамјановић" у Смед. 
Паланци 

волонтери ЦК 

обука волонтера у 
области 
противпожарне 
заштите 

јун 2018. - одржано је предавање и 
показне вежбе 

ватрогасна 
служба Велике 
Плане 

обележавање 
Светског дана ДДК 

8, 13, 14 и 
16. јун 
2018. 

- реализоване су акције 
добровољног давања крви, подела 
флајера, лепљење плаката... 
 

волонтери ЦК 

акције давања крви 20.септемб
ар, 15. 

новембар, 
20. и 27. 
децембар 
2017.,  

 11. јануар, 
14. март, 
16. мај и 
14. јун 

- реализоване су акције 
добровољног давања крви. 
 

 

 

 

 

Црвени крст 
Велика Плана, 
волонтери, 
КЛУБ 25, 
Завод за 
трансфузију 
крви Србије 

Координатор из Гимназије, задужена за сарадњу са Црвеним крстом и рад са 
волонтерима је Снежана Пешић, проф. биологије 

https://www.facebook.com/crvenikrst.velikaplana 

 

 

 

Реализација плана екскурзија и излета 

 

Екскурзија је реализована за ученике првог и другог разреда по планираној динамици и 
маршути  која је дата у Годишњем плану рада за школдску 2017/2018 годину. 
Због слабе заинтересованости екскурзија за ученике трећег и четвртог разреда није 
реализована.  
    Релација: Први дан :Велика Плана – Вршац – Ковачица– Царска бара – Зрењанин –Сомбор –
Обецка бара –Велика Плана  
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    Екскурзија је изведена у организацији Туристичке агенције ,,Аутотурист нови д.о.о.“ из Велике 
Плане 20. и 21. 4. 2018. године. На екскурзији je билo: 96 ученика, пет одељењских старешина,  
водич, вођа пута, лекарка и два возача. Протекла је без проблема и реализован у складу са планом. 
 

     

 

Реализација програма школског маркетинга 

 

Тим за маркетинг (ТМ) Гимназије у Великој Плани у овој школској години чинили су 8 

професора и 17 ученикa, с тим што се повремено, када је то било потребно,  укључивао и 
већи број  ученика.  

Тим за маркетинг Гимназије радио је са циљем да повећа углед школе и промовише 
њен рад у локалној заједници и тако утиче на пораст интересовања основношколаца за упис 
у нашу школу. Зато се наставило са прошлогодишњом праксом позивања ђака основних 
школа на активности које су реализоване у Гимназији и велики број њих су биле 

маркетиншки и медијски пропраћене.  
 

Професори – чланови Тима за маркетинг: 

1. Влатка Милосављевић,  директорка  

2. Смиља Синђелић, психолог 

3. Весна Стојковић, координатор Тима, проф. српског језика и књижевности 

4. Снежана Пешић, проф. биологије 

5. Наташа Чичић, проф. математике 

6. Маја Грујић, проф. математике 

7. Стојадин Туфегџић, проф. физичког васпитања 

8. Лазар Мирчић, проф. географије 

 

     Ученици – чланови Тима за маркетинг: 

 

1. Петар Димитријевић, III1 

2. Сузана Бошковић, III1 

3. Јелена Ђурђевић, III1 

4. Неда Живановић, III1 

     5. Милица Здравковић, III1 

6. Катарина Станојловић, III1 

7. Миљана Даничић, III1 

8. Исидора Златков, III2 

9. Селма Аслани, III2 

10. Никола Грковић, IV1 

11. Милош Стојиљковић,IV1 

 

 

12. Михајло Димитријевић, IV1 

13 Мина Петровић, IV1 

14. Наталија Дојчиновић,IV2 

15. Анђела Гарић, IV2 

16. Ђурђина Живановић, IV2 

17. Ирена Булатовић, IV3 

 

 

Активности 
динамика 

реализације 

начини реализације 

 

носиоци 
активности 

 

Планирање маркетиншких 
активности и начина 
реализације 

 

 

септембар 
2017. 

састанак - подела 
задужења, договор о 
раду 

стари и нови 
чланови Тима 

 

Едукација ученика – нових 
чланова ТМ на тему 

 

октобар 2017. 

 

консултације, 
презентације, развијање 
вештина презентовања 

психолог 
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презентационих вештина 

 

 

 

Организовање и реализација 
маркетиншких активности у 
школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 
школске 
године 

- посете ученика осмих 
разреда  (ОШ ,,Свети 
Сава“, ,,Карађорђе“, 
,,Други шумадијски 
одреде“...) нашој Школи 

у склопу одређених 
активности 

- спортски турнири, 
изложбе ликовних 
радова  

-гостовања бивших 
ученика Гимназије, 
потврђених у науци и 
култури (проф.др Ненад 
Игњатовић, Ивана 
Милосављевић и 
,,Progressum“) 

-обележавање значајних 
датума (Дан страних 
језика , Дан књиге, Дан 
Св. Саве, Дан  људских 
права, Нова година, 
Дани Општине  ...) 
- промоција  науке (Дан 
науке, Дан броја пи...) 

 

директор 
Гимназије, 
чланови ТМ 

 

 

 

 

стручна већа  
и чланови ТМ 

 

 

Организовање и реализација 
маркетиншких активности 
изван школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април - јун 
2018. 

-промовисање Гимназије 
у основним школама са 
територије наше  
општине 

- учешће на конкурсима, 
такмичењима, 
пројектима и 
фестивалима (,,Еко-

инфо“, 
,,ФИЛМић“,Сајам 
образовања у ТШ 
,,Гоша“, Међународни 
калиграфски конкурс...) 
- презентовање рада 
Школе у медијима (РТ 
,,Плана“ и РТ 
,,Јасеница“, школски 
лист ,,Гимназијалац“) 

ученици -
чланови ТМ и 
гимназијски 
професори 

 

директор, ТМ, 
професори 

 

 

Формирање група за обилазак 
основних школа;  едукација за 
ученике – чланове ТМ 

 

 

 

март – мај 
2018. 

-формирање група 
ученика и професора за 
обиласке одељењских 

заједница и родитељских 
састанака осмих разреда 

-договор о начину 
представљања Школе  

 

 

 

директор, 
координатор 
ТМ, психолог, 
ученици из 
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ТМ 

 

 

Израда промотивног 
материјала  

 

 

 

децембар 
2017. и  март - 
април 2018. 

-дизајнирање и 
штампање промотивног 
материјала (мајице, 

оловке, нотеси, 
календари, флајери) 

-обезбеђење 
финансијских средстава  
 

 

 

 

 

професори - 
чланови ТМ 

 

 

Прикупљање материјала за 
Летопис Гимназије, блог, веб-

сајт, часопис  „Гимназијалац“  
 

 

 

 

током 
школске  
године 

-снимање и 
фотографисање 
активности у школи : 
такмичења, музичких 
наступа,  књижевних 
програма,  изложби, 

новогодишњих 
активности, гостовања у 
другим школама, 
хуманитарних и 
еколошких акција, 
угледних и огледних 
часова, предавања наших 
бивших ученика...., које 

су  у функцији  
маркетинга 

 

 

 

ТМ, редакција 
„Гимназијалц

а“ 

 

Рад на школском сајту и блогу 

 

током 
школске 
године 

 

ажурирање сајта и блога 

 

Наташа 
Чичић, 
Драган 
Милошевић 

 

Награђивање и промовисање 

успешних наставника и 
ученика 

 

 

 

 

јануар и јун 
2018. 

-награђивање успешних 
наставника књигама и 
захвалницама на 
свечаности поводом 
школске славе 

-награђивање ученика 
новцем ( у сарадњи са 
Општином), књигама, 
захвалницама и излетом  
на крају школске године  

 

 

 

 

 

 

 

директор, 
Наставничко 
веће  

 

Праћење планираних 
активности ТМ 

 

током 
школске 
године 

извештај, фото- 

документација, лист 
,,Гимназијалац“ 

 

директор, 
координатор 
ТМ 

 

Израда Летописа за претходну 
школску годину 

 

јул – август 
2018. 

уобличавање 
прикупљеног материјала 
у форму летописа 

 

Весна 
Стојковић, 
Наташа 
Чичић 
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Реализација програма сарадње са локалном самоуправом 

  

Школа са локалном самоуправом сарађује развијајући партнерске односе и сарадњу. 
Сарадња се остварује кроз активно учешће представника локалне самоуправе у Школском 
одбору кроз дискусије, анализу као и конструктивне предлоге који су у инересу школе,  као и 
усвајања свих школских докумената. Локална самоуправа ,осим редовних  финансиjских 
материјалних трошкова школе , настоји да оствари и друге видове сарадње и финансирања 
кроз разне пројекте и донације. 

Кoристећи подршку локалне самоуправе за своје активности, школа истовремено 
пружа подршку развоју културних, спортских ,музичких, хуманитарних, еколошких и других 
грађанских иницијатива у својој локалној средини доприносећи унапређењу квалитета 
живота за све грађане. 

 

Редни 
број 

Активност Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

1. 

Сарадња у вези обезбеђивања 
материјално техничких услова рада 
Школе 

Дирекор, 
Школски одбор, 
локална заједница 

 

током године 

2. 

 

Сарадња у вези уписне политике и 
мреже школа на територији Општине 

 

Директор, 
Председник 
општине и лица 
задужена за 
образовање у 
општини 

 

током године 
(децембар) 

3. 

Организовање семинара за наставнике 
у школи „Школско законодавство – 

основа развоја образовања и 
васпитања, Гимназија“ и „Филм и 
филмска анимација као иновативно 
дидактичко средство у развоју 
курикулума“ 

Директор и 30 

професора који су 
изразили 
заинтересованост 

 

Фебуар 2018 

 

 

Септембар 2017 

4. 

Организовање такмичења: 
Школсака такмичења(математика , 
српски језик, енглески језик, немачки 
језик,хемија физика , биологија, 
историја ) 

Директор, стручна 
већа 

током школске 
године 

(од јануара до јуна) 
 

 

5. 

Организовање одласка ученика на 
такмичења и у ИС Пеницу 

 

Директор, стручна 
већа  
Катарина 
Станојловић (III1)и 
Милан Ђорђевић 

(IV1)су ученици 
који су током 
године похађале 
семинре у ИС 
Петница  
 

током школске 
године 

децембар 

април 

јули-август 

6. 
Учешће на  Данима општине 

 

Предузетничка 
група 
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Редни 
број 

Активност Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 

гимназијалаца 
„ПРОАКТИВА“ 

Гимназијски хор 

април 2018 

 

 

7. 
Сарадња школе са Општинском 
организаијом Црвеног крста -  

Директор ,  
 представнии 
Црвеног 
крста,ученици 
волонтери Црвеног 
крста  
ђачки парламент 

 

 

током године 

8. 

Сарадња са канцеларијом за младе 

 

 

Ђачки парамент 

током године 

9. 

Организовање разних свечаности           
( књижевне вечери, музичке вечери , 
додела дипломе, позоришне 
представе) 

Директор, СВ за 
српски језик, СВ за 
уметност 

Центар за културу, 
Градска 
библиотека 

 

 

током школске 
године 

10. 
Учешће у еколошким пројектима 

 

Еколошка секција, 
Ђачки парламент 

Током године 

 

11. 

Сарадња у организацији спортских 
догађаја ,манифесатација,  РТС крос , 
турнири , 10 октобар светски дан 
менталног здравља, школска и 
општинска такмичења у малом 
фудбалу ,кошарци ,пливању 

СВ за физчко 
васпитање 

 

 

 

током  године 

 

 

Реализација програма безбедности и здравља на раду 

 

У реализацији Програма безбедности и здравља на раду у школској 2017/2018. години 
спроведене су делимично активности усмерене на развој свести за спровђење и унапређење 
безбедности и здравља на раду.  

У току школске године закључен је поново уговор са  овлашћеном  сертификованом  
фирмом за вођење послова у вези са одржавањем безбедности и здравља на раду – „ТЕХ 
ПРО“ из Београда на период од 1 године и са Ватромалом из Старог Села за послове 
противпожарне заштите. 

У циљу заштите безбедности и здравља на раду школа је донела потребне  правилнике 

и акта, планирала потребна средства, спроводила мере и организовала  обуке у циљу 
остваривања највиших могућих стандарда заштите. 

Набављена су заштитна средства за помоћне раднике и домара. 
Обављана је обука за противпожарну заштиту нових радника и провера знања из ове 

области за све запослене. 
Обављана је обука о заштити безбедности и здравља на раду нових радника и провера 

знања из ове области за све запослене. 
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Извештај о остварености програма безбедности и здравља на раду 

 

# Активност 
Начин 

реализације 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 

6 7 
8 

Напомена 

1. 

Испитивања 
услова радне 
околине 

Мерење услова 
радне околине 

 
 

       

  

 

Није 
извршено 
мерење 

2. 

Оспособљавањ
а запослених 
за безбедан и 
здрав рад  

Теоријска и 
практична 

провера 
оспособљености 

запослених 

     
 

  + 

 

 

 

 

 

3. 

Вођења 
евиденција 
везаних за 
повреде на 
раду 

Континуирано 
вођење 
евиденција 

+ + + + + + + * * + + + 

 Бил есу две 

повреде на 
раду 

4. 

Циљани 
офтамолошки 
преглед 

Обављен 
преглед у Дому 
здравља пре две  
год. 

  
 

      

  

 

 

5. 

Испитивање 
вентила 
сигурности 

Испитивање 
вентила 
сигурности 

+         

  

 

 

  

 

Реализација плана праћења и евалуације годишњег програма рада школе 

 
Тим за развој школског програма редовно је пратио реализацију Школског програма , 

као и реализацију Годишњег плана рада школе. Све забележене активности  у овом 
Извештају су праћене и од стране директора . 
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9.ЗАКЉУЧАК 

 
 Овај Извештај о раду Гимназије Велика Плана у школској 2017/2018. години 
проистекао је из Годишњег плана рада  за наведену школску годину, а који је усвојио 

Школски одбор. 
 План и програм наставе и учења за гимназије садржи: обавезне и изборне предмете по 
разредима и смеровима (ошти тип, друштвено - језички смер), а реализован је са 
предвиђеним бројем часова за сваки наставни предмет, као и са предвиђеним бројем 
наставних дана према школском календаруза 2017/2018. годину. 
У школи се посвећује пажња и организовање допунске наставе за ученике који имају 
проблеме да савладају наставне садржаје,а  све у циљу постизања бољих резултата. 
Укључивање ученика у живот школе је веома значајно , јер тиме наши ученици показују да 
школа није само место за учење  него и место где могу да исказују своју креативност и 
реализују  своје идеје. 

 Потребно је  посебно истаћи ангажовање и спремност појединих наставика и ученика 
да својим активностима и резултатима промовишу Школу и да на тај начин покажу  да је 
Гимназија увек спремна да најбољима пружи најбоље.  
 

 

 

 

 

Председник Школског одбора                                             Директор Гимназије 

     Весна Стојковић                 Влатка Милосављевић 
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