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На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број 88/2017) Школски одбор Гимназије у Инђији на седници одржаној дана 
15.09.2022. год. већином гласова је усвојио ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ГИМНАЗИЈЕ за школску 
2022/2023. год. 

У сарадњи са свим запосленим радницима, Годишњи план рада Гимназије за школску 
2022/2023.годину обликовао је Тим који чине: Небојша Живановић, Александра Вученовић, Наташа 
Миљански, Смиљана Боциј, Биљана Мириловић, Милана Лукић, Горана Дробац, Драган Аврамовић и 
директор школе Милан Кресојевић. 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Гимназија у Инђији, Трг Слободе 2а, је васпитно-образовна установа која припрема ученике за даље 

образовање на вишем и високом ступњу. Школа је регистрована код Окружног суда у С. Митровици 
решењем број 1-317-ФИ-731-90 од 07.08.1990. године.  

1.1 КРАТКИ ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 
Гимназију у Инђији основала је Скупштина општине Инђија својом Одлуком број 011-30/66-01 

донешеном на седници оба скупштинска већа која је одржана 30.05.1966. г. 
Гимназија је уписана у Регистар установа у Окружном привредном суду у Сремској Митровици на 

страни 146 свеска II.  
Сагласност за рад I разреда дао је Покрајински секретаријат за образовање Решењем бр. 03-580/3 од 

21.октобра 1966. године, сагласност за рад II и III разреда Покрајински секретаријат за образовање бр. 
03-319/3 од  07.06.1968. г. 

Настава у овој школи је почела 5. септембра 1966. године. 
Зграда Гимназије подигнута је средствима самодоприноса становника општине Инђија. 
Гимназија у пуном саставу са по 16 одељења (8 одељења природно-математичког и 8 одељења 

друштвено-језичког смера) радила је све до школске 1975/76. године. Од школске 1975/76. године у 
згради Гимназије ради “школа за заједничко васпитање и образовање“. 

Од школске 1983/84. г. поред заједничких основа средње школе, добија и трећи и четврти разред 
позивно-усмереног образовања за следеће струке: 

математичка -  математичко-програмерски  сарадник и сарадник у природним наукама 
биолошка  -  помоћни истраживач у биологији хемијска - помоћни истраживач у хемији 
грађевинска  - зидар-фасадер  и техничар високоградње 
кожарска  струка - израђивач кожне галантерије и рукавица и конфекционар крзнених одевних 

предмета (техничар) и конфекционар  
текстилна струка - кројач женске одеће. 
Од 1986/87. године укида се грађевинска струка а уместо ње исте школске године школа добија 

Правну струку. 
Од 1990/91. године Гимназија поново уписује I  разред Гимназије са 4 одељења и 120 ученика (по 2 

одељења природно-математичког и друштвено-језичког смера). 
Гимназија је регистрована код Окружног суда у Сремској Митровици, бр. регистарског улошка 1-

317, Фи-731/90. од 07.08.1990. год. 
Сагласност за обављање васпитно-образовне делатности у Гимназији дао је Покрајински 

секретаријат за образовање и културу Решењем бр. 022-104/90 од 29. априла 1992. године и 
Министарство просвете из Београда решењем бр. 022-05-120/94-03 од 07.02.1994. године. 

Као полазна основа за успешан рад имамо следећа документа: 
Планови и програми рада у Гимназији 
Планови и програми образовно-васпитног рада 
Опште педагошко-дидактичко упутство за остваривање програма Гимназије 
Нормативи школског простора, опреме и наставних средстава 
Планови уџбеника и издавачки планови уџбеника 
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Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави 
Основе програма рада стручних сарадника 
Основе за програм професионалне оријентације са упутством за остваривање 
Основе програма рада школске библиотеке и дата су упутства:  
правилник о оцењивању 
критеријуми по којима су ученици уписани  у I разред 
упутство о додатном и допунском раду 
упутство о организацији и начину извођења екскурзија. 
На темељу ових донетих докумената и упутстава почели смо школску 2022/2023. годину применом 

Планова и програма трудећи се да, што је могуће боље, поштујемо захтеве поменутих докумената. 
Редовна настава у школској 2022/2023. години почиње у четвртак  01.09.2022.год. 
У Гимназију се уписало 4 одељења I разреда после Основне школе, 4 одељења II разреда, 4 одељења 

III разреда и 4 одељења IV разреда. 
Укупно у Гимназији има 16 одељења. Настава ће бити организована по распореду часова који је 

сачињен за почетак школске године у коме ће бити задовољени захтеви и препоруке.     
Наставнички колектив ће се и даље ангажовати на унапређењу метода и обликa рада који ученике 

чини стварним субјектом у васпитно-образовном процесу. 
Ове школске године ће се интензивно радити на још већем опремању Гимназије. 

1.2  ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
Гимназија треба да буде школа са одличним излазним резултатима ученика. Под излазним 

резултатима подразумевају се и они егзактни, као што је успех на матури и такмичењима, али и они 
мање егзактни али подједнако важни, а то су: задовољство свих у школи, осећај прихваћености и 
компетенције, развој заједничког духа и осећаја припадности нашој школи. 

Гимназија треба да буде школа која равномерно развија и образовне и васпитне компоненте 
образовања. 

Наша школа је установа у којој се ни на тренутак не сме изгубити из вида ученик појединац и његове 
потребе. Сваки је ученик јединствено и комплексно биће, тако да и заједнички образовни садржаји 
морају бити проткани хуманим и топлим односом, а мора се учинити што је могуће више да ученик у 
школи добије могућност развијања свих димензија своје личности. Зато активности у школи треба да 
буду што разноврсније и да подстичу и интелектуални, физички, естетски, друштвени, морални и 
духовни развој. Све ово је и саставни део плана за унапређење квалитета рада школе. 

Гимназија је школа са процењеном високом безбедношћу ученика, и свих запослених у школи, а 
сада можемо рећи и на екскурзијама. И то је квалитет за који ћемо се и даље максимално залагати. 

Гимназија је школа у којој се негују вредности као што су: знање, солидарност, идентитет и 
одговорност. 

У Гимназији мора да постоји слободна сарадња и пријатељско и конструктивно деловање на 
релацији између ученика и наставника, али и на релацији између наставног особља и свих запослених 
са руководством школе. 

Гимназија мора бити школа која је конкурентна и која може одговорити на потребе савременог 
човека у променљивом друштвеном окружењу.  

Тимски рад у гимназији је приоритет, јер без тимског рада неће бити могуће одговорити захтевима 
реформе гимназија која је у току.  

Гимназију мора бити школа у којој је развијена свест о властитом националном идентитету и 
важности очувања културне баштине, школа у којој су прихваћене општецивилизацијске вредности 
као што су: толеранција, поштовање људских права и деловање на демократским принципима. 

Гимназија мора да израсте у установу која оспособљава за живот у мултикултуралном окружењу, 
која подстиче на активан и креативан живот, и у којој се јача лична одговорност према друштвеној 
заједници и околини. 

Гимназија мора пратити како потребе ученика тако и потребе запослених. Само заједничким 
снагама и ангажовањем свих чинилаца живота и рада школе могу се достићи највиши стандарди. 
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1.3 МИСИЈА ШКОЛЕ 
-  Остварити добре претпоставке за упис што квалитетнијих ученика у Гимназији (организоване 

континуиране сарадње с основним школама, одржавањем отвореног дана гимназије, израда флајера са 
подацима о школи, изборним предметима и ваннаставним активностима. Обезбедити што квалитетнију 
подршку за одржавање постојеће интернет странице школе, која је захваљујући ентузијазму наших 
колега информатичара једна од најуређенијих у земљи.) 

Квалитет редовне наставе одржавати на највишем нивоу. 
Опремити постојеће кабинете новим училима и тако пратити савремене трендове у настави. 
Остварити предуслове да у следећим школским годинама ученици могу да бирају што већи број 

ваннаставних активности . 
Створити предуслове за смањење честих промена наставника у сврху подизања степена квалитета 

наставе и одржавања континуитета квалитета. 
Омогућити наставницима континуирана стручна усавршавања, како из матичне науке, тако и из 

педагогије, дидактике, образовне психологије и методике, како би ученици имали на располагању 
предаваче с највишим степеном компетенција. 

Омогућити ученицима и наставницима да развију своје потенцијале у различитим подручјима 
(социјално ангажовани рад, наука, уметност, ...) 

Омогућити задовољење различитих интересовања ученика путем низа ваннаставних и ваншколских 
активности које нису део прописаног наставног плана и програма и тако остварити предуслове за 
квалитетно спровођење слободног времена. 

Наставити рад постојећих ваннаставних активности које традиционално делују у Гимназији. 
Обогатити школски живот покретањем нових активности или обогаћивањем већ традиционалних 

(нпр. хуманитарне акције, школски часопис, интернет клуб, рекреација запослених, спортска 
такмичења, школски хор и оркестар, рецитаторска и драмска секција итд…) 

Подстицати ученике да учествују у волонтерским и еколошким акцијама и успоставити сарадњу са 
заинтересованим организацијама. 

Успоставити контакт и сарадњу са бившим ученицима наше школе, и водити евиденцију о 
успешности приликом уписа на факултете, као и о проценту оних који су завршили студије. 

Организовати континуирану сарадњу с различитим културним и образовним институцијама, 
посебно музејима, позориштима, ликовним галеријама и сл. 

Основни задатак Гимназије је да развије кључне компетенције пре свега: стваралачке и сазнајне 
потенцијале ученика, позитиван однос према раду, знању и учењу и оспособи их за самосталан рад и 
доживотно учење, да квалитетно образује и усмери што је могуће већи проценат наших ученика који 
ће свој културни, научни и интелектуални развој наставити на академским студијама. 

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
Годишњи плана рада сачињен је на основу Закона о основама система образовања и васпитања1, 

којим је прописано да установа до 15. септембра доноси годишњи план рада којим се утврђује време, 
место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. 

Годишњи план рада представља основни радни инструмент којим се омогућује унапређење 
образовно-васпитног рада и обезбеђује праћење остваривања циљева и задатака као и евалуација 
стручних, руководећих и управних органа школе и синхронизована, рационална и ефикасно 
организована делатност свих учесника у раду на остваривању образовно-васпитних активности и 
одређују се носиоци тих активности у току школске године. 

Полазне основе годишњег плана рада су: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон 
о средњем образовању и васпитању2, важећи подзаконски акти, правилници о наставним плановима и 

 
1 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр 88/17) – Члан 119. став 1, тачка 2 
 
2 Закон о средњем образовању и васпитању („Сл.гл.РС”, бр. 55/13 и 101/17)  
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програмима са изменама и допунама, школски календар, нормативи, основи програма рада, упутства и 
остали педагошко-стручни и управни прописи који одређују структуру и садржај годишњег плана рада 
средње школе. 

За примену ових полазних основа при планирању и програмирању рада школе одговоран је 
директор и школски одбор. 

Полазне основе при изради Годишњег плана рада школе су и: 
Школски развојни план, којим су креиране нове смернице развоја школе од школске 2022/2023. до 

школске 2022/2023. године и дефинисани развојни циљеви, и акциони план за реализацију тих 
активности у овој школској години, 

Остварени резултати рада у претходној школској години, успешан наставак школовања ученика на 
високим школама и факултетима – који је и даље показатељ функционалности и примењивости знања 
које су ученици стекли у току школовања у школи, 

Закључци органа управљања и стручних органа школе који посебно потенцирају рад на јачању 
васпитне и културне функције школе кроз све облике наставних и ваннаставних активности и 
континуирану сарадњу са друштвеном средином. 

Ангажовање ученика у ваннаставним активностима и различитим програмима намењеним младима 
треба да створи простор за задовољавање њихових потреба и интересовања и омогући превентивно 
деловање у заштити од изазова и проблема који стоје пред њима. 

Посебно треба ставити акценат на безбедност ученика, лепо понашање и развијање духа 
солидарности и толеранције, посветити пажњу унапређењу сарадње са родитељима и предузимати 
мере у циљу смањења неоправданог изостајања из школе. 

Такође, посебна пажња ће бити посвећена индивидуалном приступу сваком ученику и допунском 
раду, у циљу што ефикаснијег превазилажења ових проблема. 

Резултати самовредновања: 
Екстерно вредновање рада школе: извештаји просветних саветника и мере за побољшање, као и 

записници просветног инспектора, 
Извештај о стручном усавршавању запослених, 
Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 
Резултати добијени упитником о испитивању интересовања ученика за укључивање у ваннаставне 

активности у школи, 
Искуства стечена кроз реализацију различитих пројеката, у које је школа укључена, 
Потреба обезбеђивања јединственог и усаглашеног деловања свих облика рада у школи – наставе, 

слободних активности, друштвено-корисног рада, друштвених организација ученика, ученичког 
парламента и др., што доприноси остваривању општег циља образовања и васпитања, односно, пуног 
интелектуалног, емоционалног, социјалног, моралног и физичког развоја сваког ученика, у складу са 
његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; Годишњи план рада школе, својом 
комплексношћу, реалношћу и конкретношћу планирања и програмирања треба то и да омогући. 

Такође, полазне основе при изради годишњег плана рада су: нова законска решења, Национална 
стратегија развоја образовања до 2022. и друге усвојене стратегије, правилници и приручници и сл. 

3. УСЛОВИ РАДА ГИМНАЗИЈЕ 
3.1 МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА  

Васпитно-образовни процес у Гимназији изводи се у намењеним учионицама за: српски језик и 
књижевност-2, страни језици-5, историју-1, музичко-1, физика-1, биологија-1, хемија-1, географија-1, 
филозофију, психологију, социологију-1 и информатику - 2. 

 Настава физичког и здравственог васпитања одвија се у фискултурној сали која је веома мала и не 
одговара нормативима. Због тога ће се настава овог предмета 35 часова по одељењу годишње изводити 
у градској спортској хали. Школа поседује и библиотеку са 6856  књига. 
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За потребе извођења вежби гимназија располаже знатним бројем учила опште намене и то: 
 

Р.бр. Назив инвентара Количи
на 

1.  Рачунари 50 ком. 
2.  Фотокопирни апарат 2  ком. 
3.  Пројектори 22 ком. 
4.  Радиокасетофони 2 ком. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 
22. 
23. 

Клавир (Pianino) 
Електрични клавир 
Клупе за рачунаре 
Дигитални фотоапарат 
Дигитална камера 
Лаптоп 
Пројекциона платна 
Синтисајзер 
Скенер 
Музичка линија 
Flipchart 
Микроскоп 
Интерактивне табле 
Петоделни сет бубњева 
Графичке табле 
Телевизор у боји  
Историјске и географске карте 
Мултифункционални штампачи 
Сталак за пројекторе 

1 ком. 
1 ком 
18 ком. 
1 ком. 
1 ком 
20 ком. 
1 ком. 
1 ком. 
5 ком. 
2 ком 
1 ком. 
19 ком. 
3 ком. 
1 ком 
9ком. 
2 ком 
15 ком. 
5 ком. 
25 ком. 

24. 
     25. 

Лабораторијски мерни инструменти за кабинете физике и     хемије 
Справе и реквизити за реалзацију наставе физичког васпитања 

 

Опремање ће се вршити у зависности од средстава која буду пристизала. 
 

3.2 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
На реализацији програмских задатака у Гимназији је ангажовано 37 професора у настави. 
Правно-материјално-финансијске послове обавља секретар, шеф рачуноводства и један 

административни радник. 
На одржавању чистоће објекта ради домар и 5 спремачица. Гимназија има 49 радника тако да је 

обезбеђен одговарајући кадар за успешан рад у школској 2022/2023. години. 
Усавршавање кадрова вршиће се у оквиру школе (на састанцима Наставничког већа у оквиру 

предавања, на састанцима Стручних већа ) и на разним семинарима. 
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3.2.1 КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА КАДРОВА  
СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА 

Р.
б.

 

Презиме и име 

Л
иц

ен
ца

 

Предаје 
предмет Завршена школа 

С
те

пе
н 

ст
ру

ч.
 

сп
ре

ме
 

Ра
дн

и 
ст

аж
 

1.  Лукић Милана ДА Српски језик и 
књижевност Филозофски факултет VII/1 
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2.  Вученовић Александра ДА Српски језик и 
књижевност Филозофски факултет VII/1 37 

3.  Шћевак Сандра ДА Српски језик и 
књижевност Филозофски факултет VII/1 4 

4.  Џабић Јован ДА Српски језик и 
књижевност Филозофски факултет VII/1 7 

5.  Ана Борковић  ДА Енглески језик Филолошки факултет VII/1  15 

6.  Миљанић Тамара ДА Латински 
језик Филозофски факултет VII/1 26 

7.  Влаовић Жељка ДА Руски језик 
Библиотека Филозофски факултет VII/1 22 

8.  Јерковић Гордана ДА Историја Филозофски факултет VII/1 19 
9.  Стећук Снежана ДА Историја Филозофски факултет VII/1 22 
10.  Косановић Ратко ДА Филозофија Филозофски факултет VII/1 28 

11.  Шкрбић Наташа ДА 
Социологија 
Грађанско 
васпитање 

Филозофски факултет VII/1 21 

12.  Боциј Смиљана ДА Математика Природно-мат. 
факултет VII/1 21 

13.  Tамара Максимовић Тот  ДА Математика Природно-мат. 
факултет VII/1 12 

14.  Куљевацки Марта ДА Математика Природно-мат. 
факултет VII/2 10 

15.  Јовановић Данијела ДА Физика Природно-Мат.фак. VII/1 19 

16.  Булатовић Биљана ДА Физика Природно-мат. 
факултет VII/1 38 

17.  Кртинић Татјана ДА Биологија Природно-мат. 
факултет VII/1 25 

18.  Ајбек Маја ДА Ликовна 
уметност Филозофски факултет VII/1 19 

19.  Мириловић Биљана ДА Хемија Хемијски факултет VII/1 17 

20.  Жижић Љиљана ДА Географија Природно-мат. 
факултет VII/1 36 

21.  Борић Дуња  НЕ Психологија Филозофски факултет VII/1 1 

22.  Станковић Данило ДА Физичко 
васпитање 

Факултет физичке 
културе VII/1 15 

23.  Марчета Бранко  ДА Физичко 
васпитање 

Факултет физичке 
културе VII/1 25 

24.  Свилар Сенка ДА Немачки језик Филозофски факултет VII/1 21 

25.  Дробац Горана ДА Биологија Природно-математ. 
фак. VII/1  9 

26.  Аврамовић Драган ДА Хемија Природно-математ. 
фак. VII/1 24 

27.  Панковић Сања ДА Енглески језик Филозофски факултет VII/1 29 
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28.  Раденовић Александар НЕ Верска 
настава Богословски факултет VII/1 10 

29.  Сајферт Бранимир ДА Рачунарство и 
информатика 

Технички факултет 
Михајло Пупин VII/1 16 

30.   Миљевић Сања НЕ    Рачунарство и 
информатика 

Факултет техничких 
наука VII/1  7 

31.  Живановић Небојша ДА Рачунарство и 
информатика 

Факултет техничких 
наука VII/1 21 

32.  Ђорђевић  Марина ДА Музичка 
култура Академија уметности VII/1 27 

33.  Поповић  Мирјана ДА Географија Природно-
математички факултет VII/1 33 

34.  Живковић Љубица ДА Енглески језик Филозофски факултет 
Нови Сад VII/1 5 

35.   Маглов Александра ДА Биологија Академија уметности VII/1 22 
36.  Јелена Бошњачић НЕ Економија Економски факултет VI 0 
37.  Моника Димитров   НЕ Енглески језик Филолошки факултет VII 0 

 
 
СТРУКТУРА ВАННАСТАВНОГ КАДРА 

Р.
б.

 

Презиме и име 

Л
иц

ен
ца

 

Посао Завршена школа 

С
те

пе
н 

ст
р.

 
сп

ре
ме

 

Ра
дн

и 
ст

аж
 

1. Лапчић Мирјана ДА шеф 
рачуноводства Економски факултет VII/1 19 

2 Ракић Татјана ДА секретар Правни факултет VII/1 35 
       

3 Панковић Владан ДА библотекар Природно –
математички факултет VII/1 36 

4 
Миљански 
Наташа 
 

ДА психолог Филозофски факултет VII/1 10 

5 Кресојевић 
Милан ДА директор Факултет физичке 

културе VII/1 11 

6 Марчетић Сава  домар средња школа IV 21 

7 Милаковић 
Биљана  чистачица средња школа III 6 

8 Праштало 
Стојанка  чистачица средња школа III 15 

9 Бурсаћ Зора  чистачица основна школа III 1 

10 Мијајловић 
Мирјана  чистачица средња школа IV 30 

11 Јелић Невенка  чистачица средња школа III 23 

12 Зоркић Јелена  Администртивн
и радник средња школа IV 7 

3.3 УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ГИМНАЗИЈА РАДИ 
Инђија се налази у срцу Срема између привредних центара Новог Сада и Београда, на раскрсници 

свих саобраћајница у овом делу земље који повезују Србију са Европом, а кроз град пролазе и два 
магистрална европска пута. 

Општина се простире на површини од 38.432 хектара. Данас општина Инђија има 11 месних 
заједница и око 53.000 становника, док сам град има више 28.000 становника. Општина Инђија има сва 
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обележја пољопривредног краја. Пољопривреда учествује са 40% у укупном друштвеном производу 
Инђије. На другом месту је индустрија са 30%, затим занатство са 15% и трговина са 10% . 

Сарадња на плану реализације васпитно-образовног рада оствариће се са следећим институцијама: 
Градска библиотека (за одржавање трибина рецитатора и литерарне секције, свечано уручивање 

диплома ученицима, изложбе ученичких радова), 
Спортски терени града Инђије (за школска првенства у разним спортовима) , 
Спортска хала (за такмичења и наставу физичког васпитања), 
Градски базен (за првенство школе у пливању), 
Културни центар града Инђије (за одржавање општих родитељских састанака). 
Објекти школе који ће се користити за остваривање културних и других садржаја за потребе 

друштвене средине су: 
фискултурна сала за рекреацију грађана, 
кабинети за одржавање наставе страних језика и информатике за грађане, 
 Градска библиотека броји око 40.000 наслова. Она организује књижевне вечери, промоције књига 

и приређује изложбе. 
 У Инђији постоји завичајни музеј. Сарадња школе на јавном и културном плану одвија се на 

релацији са културно-уметничким друштвима и удружењима, са Културним центром у Инђији, 
Установом Спортски центар,Канцеларијом за младе и Инђијиским домом здравља. У општини се 
приређују смотре рецитатора, фолклора и дечијег драмског стваралаштва. 

3.4 КАЛЕНДАР РАДА  
Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току два 

полугодишта. 
Прво полугодиште почиње 1. септембра 2022. године, а завршава се 23. децембра 2022. године. Прво 

полугодиште има 81 наставних  дана. 
Друго полугодиште почиње 9. јануара 2023. године и завршава се:  
-23. маја 2023. године,  за ученике четвртог разреда гимназија и има 84 наставних  дана,   
-20. јуна 2023. године, за ученике првог, другог и трећег разреда гимназија и има 104 наставна дана.  

Образовно-васпитни остварују се: 
- у гимназији: 
у првом, другом и трећем разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана 
у четвртом разреду у 33 петодневнe наставнe седмице, односно 165 наставних дана 
- у средњој стручној школи: 
у првом и другом разреду трогодишњег и у првом, другом и трећем разреду четворогодишњег 

образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана  
у трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне 

наставне седмице, односно 170 наставних дана. 
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе 

остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана 
на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних 
седмица, односно наставних дана. 

Табеларни преглед школског календара за средње школе са седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине за школску 2022/2023. годину, који се налази у прилогу овог правилника као 
његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.  

Први квартал има 40, други 41 и трећи 51 наставних дана.    
Четврти квартал има 53 наставнa данa за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије  и 

четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих  средњих 
стручних школа, 38 наставних дана за ученике трећег разреда трогодишњих стручних  школа и 
четвртог разреда четворогодишњих стручних школа и 33 наставнa дана за ученике  четвртог разреда 
гимназије 
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Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2022/2023. години  спровести 

међународно испитивање ПИСА 2023 (главно тестирање), у периоду од 08. марта до 18.  априла 2023. 
године. 

 
На крају I класификационог периода, седнице одељењских већа биће одржане у среду 27.10.2022. 

год. 
На крају II класификационог периода, седнице одељењских већа биће одржане у петак 24.12.2022. 

год.  
На крају III класификационог периода, седнице одељењских већа биће одржане у петак 25.3.2022. 

год. 
На крају IV класификационог периода, седнице одељењских већа биће одржане у уторак 21.6.2022 

год. 
За ученике четврте године у среду 25.5.2022. год. 
 
Подела сведочанстава 28. јун за ученике I, II и III године 
 
Зимски распуст почиње 26. децембра 2022. године, а завршава се 6. јануара 2023. године. Пролећни 

распуст почиње 7. априла 2023. године, а завршава се 17. априла 2023. године.   
Дан школе прослављамо 30. маја 2023. 
За ученике четвртог разреда гимназије летњи распуст почиње по завршетку матурског испита, а 

завршава се у понедељак, 31. августа 2023. године. 
Календар полагања матуре 1-12. јуна 2023. Подела сведочанстава 28. маја 2023. Подела диплома 

18.јуна 2023.  
За ученике првог, другог и трећег разреда летњи распуст почиње у суботу, 22. јуна 2023. године, а 

завршава се у понедељак, 31. августа 2023. године. 
 
ПЛАН НАДОКНАДЕ за организовање екскурзија:  
у случају промене епидемиолошких ситуација и организовања екскурзија и студијских путовања, 

план надокнаде би подразумевао следеће датуме: 
 

разред дан који се надокнађује радна субота 

четврти уторак 25. октобар 
среда 26. октобар   
четвртак 27. октобар 

24. септембар 
15. октобар 
19. новембар 

четврти петак 28. октобар   13. мај 
први  
други  
трећи 

петак 21. април 13. мај 

 
 

3.5 РИТАМ РАДНОГ ДАНА 
Рад у Гимназији одвија се у току године у две смене наизменично пре и после подне.               
У случају погоршања епидемиолошке ситуације, рад у Гимназији одвијаће се у складу са стручним 

упутством и препорукама надлежног Министарства и Школске управе у којем ће школа радити по 
једном од три модела извођења наставе.        
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ПРВА смена почиње у  7.30 часова, завршава се у 13.15 часова седмим часом, са пет малих одмора 
по 5 минута и великим одмором од 20 минута после 3. часа, a ДРУГА смена од 13.30 часова, завршава 
се у 19.15 часова седмим часом и одморима као и у првој смени. 

                                         
САТНИЦА ЗВОЊЕЊА 

  ПРЕ ПОДНЕ    ПОСЛЕ ПОДНЕ 
 1. час 7,30 - 8,15  1.час 13,30 - 14,15 
 2. час 8,20 - 9,05  2.час 14,20 - 15,05 
 3. час 9,10 - 9,55  3.час 15,10 - 15,55 
 4. час 10,15 - 11,00  4.час 16,15 - 17,00 
 5. час 11,05 - 11,45  5. час 17,05 - 17,45 
 6. час 11,50 - 12,30  6.час 17,50 - 18,30 
 7. час 12,35 - 13,15  7.час 18,35 - 19,15 
 
Распоред часова за школску 2022/2023. годину усвојен је на седници Наставничког већа 31.08.2022. 

а важи од 01.09.2022. год. 
Остали облици васпитно образовног рада реализују се у договору са прeдметним наставницима и 

руководиоцима секција у зависности од слободног простора у контра смени када је у настави ССШ „Др 
Ђорђе Натошевић“ и слободних термина у Спортској Хали у Инђији. 

У вези са реализацијом задатака Гимназија ће инсистирати на организованом раду Стручних већа и 
што веће сарадње школског психолога са предметним наставницима.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ГИМНАЗИЈЕ 
4.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И ГРУПА 

4.1.1  БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМ, РАЗРЕДИМА И СМЕРОВИМА: 
   Почетком школске 2022/2023. год. у Гимназију је уписано 419 ученика, и то: 
 

I – 1 = 21 II – 1 = 21 III – 1 = 27 IV – 1 = 22 
I – 2 = 24  II – 2 = 23 III – 2 = 26 IV – 2 = 24 
I – 3 = 30  II – 3 = 30 III – 3 = 28 IV – 3 = 26 
I – 4 = 31 II – 4 = 29 III – 4 = 30 IV – 4 = 27 
Σ 106 Σ 103 Σ 111 Σ99 

 

4.2 ПЛАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
4.2.1 ИЗБОРНА НАСТАВА 

Изборна Настава из Веронауке и Грађанског васпитања изводи се у I, II, III и IV разреду и то:  
Одељење Верска настава (бр.ученика) Грађанско васпитање (бр.ученика) 

I-1 16 5 
I-2 18 6 
I-3 27 3 
I-4 29 2 
Σ 90 16 

 
Одељење Верска настава (бр.ученика) Грађанско васпитање (бр.ученика) 

II-1 17 4 
II-2 17 6 
II-3 24 6 
II-4 17 12 
Σ 75 28 

 
Одељење Верска настава (бр.ученика) Грађанско васпитање (бр.ученика) 

III-1 25 1 
III-2 24 2 
III-3 27 1 
III-4 29 1 

Σ 106 5 
  

Одељење Верска настава (бр.ученика) Грађанско васпитање (бр.ученика) 
IV-1 19 3 
IV-2 24 0 
IV-3 16 10 
IV-4 21 6 

Σ 80 19 
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СМЕР Ученика 

Друштвено језички 188 
Природно математички 231 

 

4.3 МОДЕЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ГИМНАЗИЈИ У ИНЂИЈИ 
за школску 2022/2023. 

На састанку Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе одржаног  
26.08.2022. предложен је начин организације наставе у школи који ће подразумевати I модел, односно 
непосредну наставу. Овај предлог је једногласно усвојен на наставничком већу. 

Организација наставе у школи би се, до промене епидемиолошке ситуације довијала по I моделу – 
непосредни рад у школи. Овај предлог подразумева следеће: 

Часови ће трајати 45 минута, а паузе између часова као и самих смена ће се користити за чишћење 
и дезинфекцију учионица, ходника и свих других простора у школи који се користе за наставу и учење. 
Смене се мењају на недељу дана, прва смена почиње у 7:30 часова, завршава се у 13:15 часова. Друга 
смена почиње у 13:30 часова, завршава се у 19:15 часова. 

Припремљеност за рад школе: 

Школа је спремна за почетак рада, у складу са свих пет стратегија за ублажавање ризика. 
Успостављена је сарадња са свим институцијама и кризним штабом на локалном нивоу, како би се на 
време информисали о стању и потребама за прелазак на други модел извођења наставе. 

Платформа која ће бити коришћена за наставу на даљину, за изборне предмете, јесте „Google 
учионица“. За праћење и вредновање постигнућа ученика се користи наведена платформа, електронски 
дневник и педагошка документација. 

Први родитељски састанци ће бити организовани током септембра, тако што ће  родитељи једног 
одељења, поштујући мере о безбедном окупљању у затвореном простору, бити у учионици. 

Настава физичког васпитања ће се организовати у складу са препорукама – непосредним радом. 

Гимназија у Инђији објекат дели са средњом стручном школом „др Ђорђе Натошевић“, те како ради 
сменски ограничена је временом и простором. Такође, Гимназија у Инђији не поседује адекватну 
свлачионицу за физичко васпитање, већ се у те сврхе користи предворје тоалета у приземљу.  

Уколико дође до промене епидемиолошке ситуације, школа ће, у складу са упутствима надлежног 
министарства мењати начин рада (рад по другом, односно трећем моделу). 
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4.3.1  ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 
 
 

ПОДРУЧЈЕ  РАДА – ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

РБ Предмет 
РАЗРЕД УКУПНО I II III IV 

Г Н Г Н Г Н Г Н Г 
1. Српски језик и 

књижевност 148 4 148 4 185 5 165 5 646 

2. Енглески језик 74 2 74+18,5 2+0,5 111+37 3+1 66+33 1+2 292+121,5 
3. Немачки језик   74 2 37+18,5 1+0,5 37+18,5 1+0,5 33+16,5 1+0,5 281+53,5 
4. Руски језик 74 2 37+18,5 1+0,5 37+18,5 1+0,5 33+16,5 1+0,5 281+53,5 
5. Латински језик 74 2 74 2     148 
6. Социологија       99 3 99 
7. Психологија   74 2     74 
8. Филозофија     37+18,5 1+0,5 99 3 136+18,5 
9. Историја 74 2 74 2 111 3 99 3 358 
10. Географија 74 2 74 2 74 2   222 
11. Биологија 74 2 74 2 37+18,5 1+,05   185+18,5 
12. Математика 148 4 111 3 111 3 99 3 469 
13. Физика 74 2 37+18,5 1+0,5 37+18,5 1+0,5 33+16,5 1+0,5 181+53,5 
14. Хемија 74 2 37+18,5 1+0,5     111+18,5 
15. Рачунарство  и 

информатика 74 2 74 2 37 1 33 1 218 

16. Музичка култура 37 1 37 1 37 1 33 1 144 
17. Ликовна култура 37 1 37 1 37 1 33 1 144 
18. Физичко васпитање 74 2 74 2 74 2 66 2 288 
19. Устав и право 

грађана       32 1 32 

 Обавезно-изборни 
предмети          

1. Грађанско васпитање 37 1 37 1 37 1 33 1 144 
2. Верска настава 37 1 37 1 37 1 33 1 144 
 *ИЗБОРНИ ПАКЕТИ          
1. Језик, медији и 

култура 37 1 37 1     74 

2. Здравље и спорт 37 1 37 1     74 
3. Примењене науке 37 1 37 1     74 
4. Образовање за 

одрживи развој 37 1 37 1 74 2   148 

5. Религија и 
цивилизација     74 2   74 

6. Основе геополитике     74 2   74 
7. Примењене науке 1     74 2   74 
8. Економија и бизнис     74 2   74 

*Од четири понуђена изборна пакета ученици прве и друге године бирају два. Од пет понуђених 
изборних пакета ученици треће  године бирају два. 
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ПОДРУЧЈЕ   РАДА – ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

РБ Предмет 
РАЗРЕД УКУПНО I II III IV 

Г Н Г Н Г Н Г Н Г 
1. Српски језик и 

књижевност 148 4 111 3 111 3 132 4 502 

2. Енглески језик 74 2 37+18,5 1+0,5 37+18,5 1+0,5 33+16,5 1+0,5 181+53,5 
3. Немачки језик   74 2 37+18,5 1+0,5 37+18,5 1+0,5 33+16,5 1+0,5 181+53 
4. Руски језик 74 2 37+18,5 1+0,5 37+18,5 1+0,5 33+16,5 1+0,5 181+53 
5. Латински језик 74 2       74 
6. Социологија       66 2 66 
7. Психологија   74 2     74 
8. Филозофија     74 2 66 2 140 
9. Историја 74 2 74 2 74 2   222 
10. Географија 74 2 74 2 74 2   222 
11. Биологија 74 2 37+37 1+1 74+18,5 2+0,5 33+33 1+1 218+70 
12. Математика 148 4 175 5 185 5 165 5 683 
13. Физика 74 2 74+37 2+1 74+18,5 2+0,5 99+33 3+1 321+70 
14. Хемија 74 2 74+37 2+1 74+37 2+1 66 2 228+74 

15. Рачунарство и 
информатика 74 2 74 2 37 1 66 2 251 

16. Музичка 
култура 37 1 18,5 0,5     74 

17. Ликовна 
култура 37 1 18,5 0,5     74 

18. 
 

Физичко 
васпитање 74 2 74 2 74 2 66 2 288 

19.  Устав и права 
грађана       32 1 32 

 
Обавезно-
изборни 
предмети 

         

1. Грађанско 
васпитање 37 1 37 1 37 1 33 1 144 

2.   Верска настава 37 1 37 1 37 1 33 1 144 

 *ИЗБОРНИ 
ПАКЕТИ          

1. Језик, медији и 
култура 37 1 37 1     74 

2. Здравље и 
спорт 37 1 37 1     74 

3. Примењене 
науке 37 1 37 1     74 

4. Образовање за 
одрживи развој 37 1 37 1 74 2   148 

5. Религија и 
цивилизација     74 2   74 

6. Основе 
геополитике     74 2   74 

7. Примењене 
науке 1     74 2   74 

8. Економија и 
бизнис     74 2   74 

Од четири понуђена изборна пакета ученици прве и друге године бирају два. Од пет понуђених 
изборних пакета ученици треће  године бирају два. 
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4.3.2 ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ: 
 
РАСПОДЕЛА ЧАСОВА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА ЗА ШК.2022/2023. годину 

 
изборни 
предмет 

 I II III IV 

 
 

језик 
медији и 
култура 

 
40% 

 
8 часова 

укупно 70 71   
друштвени 33 34   
природни 37 37   
број група 4 4   
број часова 4 4   

наставник 
Сања 

Вученовић 
I1(1); I3(1); 

Жељка 
Влаовић 

I2(1); I/4(1) 
 

Јован  
Џабић 

II1(1); II2(1); 
II3(1); 

Сандра 
Шћевак 

2/4(1) 

  

 
Примењене  

науке 
 

5% 

 
1 час 

укупно  24   
друштвени  3   
природни  21   
број група  1   
број часова  1   

наставник 
 Татјана  

Кртинић 
II1,2,3,4(1) 

  

     здравље 
и  

спорт 
 

40% 
 

8 часова 

укупно 78 90   
друштвени 32 35   
природни 46 55   
број група 4 4   
број часова 4 4   

наставник 
Данило 

Станковић 
I1(1); I2(1) 

Бранко 
Марчета  

I3(1) 
Татјана 
Кртинић 

I4(1) 

Горана 
Дробац 

 
II1(1): II2,4(1); 

II3(1); II4(1) 

  

 
образовање 
за одрживи 

развој 
 

5% 
 
 

1 час 

укупно 25    
друштвени 8    
природни 17    
број група 1    
број часова 1    

 

наставник 

Биљана 
Мириловић 

I1,2,3,4(1) 
 

   

 укупно 34 19  36 
друштвени 15 3  29 
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уметност 
и 

дизајн 
 

35% 
7 часова 

природни 20 21  7 
број група 2 1  2 
број часова 2 1  2 

наставник Маја 
Ајбек 

I1,3(1); I2,4(1) 

Марина 
Ђорђевић 
II1,2,3,4(1) 

 Александра 
Маглов 
IV1,3(2); 
IV2,4(2) 

 
 

еконимија  
и 

бизнис 
 

70% 
 

14 часова 

укупно   57 70 
друштвени   16 30 
природни   41 40 
број група   3 4 
број часова   6 8 
 
наставник 

  Јелена 
Бошњачић 

III1,2(2); 
III3(2); III4(2) 

Јелена 
Бошњачић 

IV1(2); 
IV2,4(2) IV3(2) 

IV4(2) 
 
 

савремене 
технологије 

 

10% 
2 часа 

укупно    15 
друштвени    4 
природни    11 
број група    1 
број часова    2 
наставник    Сања 

Миљевић 
IV1,2,3,4 (2) 

 
 

 
примењене 

науке 1 
 

40% 
 
 
 

8 часова 

укупно   32 49 
друштвени   / 24 
природни   32 25 
број група   2 2 
број часова   4  4 
 
 

наставник 

   
Биљана 

Булатовић  
III3(2); III3,4(2) 

 

Драган 
Аврамовић 

IV2,3(2) 
Данијела 

Јовановић 
IV4(2) 

 
 

религије 
и  

цивилизације 
 

30% 
 

6 часова 

укупно   38 28 
друштвени   38 17 
природни   / 11 
број група   2 1 
број часова   4 2 
 

наставник 

  Наташа 
Шкрбић 

III1(2); III2(2) 

Наташа 
Шкрбић 

IV1,2,3,4(2) 

 

основи 
геополитике 

 

укупно   84  
друштвени   44  
природни   40  
број група   4  
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40% 
 
 
 

8 часова 

број часова   8  

наставник   Љиљана 
Жижић 

III1(2); III2(2) 
Снежана  
Стећук 

III3,4(2); III4(2) 

 

 
                                                             
 

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 
Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању 

комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику 
омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
– критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 
– процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим 

искуством ради решавања различитих ситуација; 
– препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има 

критички однос према њима; 
– одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука; 
– комуницира на  конструктиван начин; 
– исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе; 
– разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове. 

 
Разред Први 
Годишњи фонд часова 37 часова  

 
ИСХОДИ 

На крају првог разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ТЕМА САДРЖАЈИ 

разликује успешан од  неуспешног 
јавног наступа; 
препознаје говор тела у јавним 
наступима; 
разматра јавни наступ са 
становишта утицаја који говорник 
жели да постигне; 
препознаје елементе 
манипулације у јавном наступу и 
критички се према њима 
поставља; 
демонстрира правила успешног 
јавног наступа; 
 

ЈАВНИ 
НАСТУП 

Увод у програм. 
Шта јавни наступ чини успешним? Савети за 
успешан јавни наступ. 
Вербална и невербална комуникација у јавним 
наступима.  
Асертивна комуникација.  
Израз и стил говорника. 
Савремене технике у јавним наступима. Ефекат 
светлости и звука на убедљивост наступа.  
Познати говорници данашњице.  
Јавни наступи у медијима. 
Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа. 
Манипулација. Мотивациони говорници.  
Конфронтирање, сукоб мишљења, заговарање и 
преговарање у јавним наступима. 
Јавни наступи некад и сад. Познати говорници у 
прошлости. 
Дикција, естетика и култура у јавним наступима.  
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Трема у јавним наступима и начин њеног 
превазилажења. 

критички се односи према 
медијским садржајима, разликује 
чињенице од интерпретације; 
бира  медијске садржаје  
руководећи се њиховим 
квалитетом и сопственим 
потребама; 
изражава негативан став према 
препознатим  примерима медијске 
некултуре и злопупотребе  медија;  
одговорно креира и шаље поруке 
посредством медија; 
препозна примере угрожавања  
права  на  слободу говора и 
примере угрожавања приватности 
људи; 
разликује  моћи и ограничења 
различитих медија; 
предвиђа даљи развој медија, 
његове предности и опасности; 

КРЕАТОРИ И 
ПРИМАОЦИ 
МЕДИЈСКИХ 
ПОРУКА 
 

Медији као средство информисања, образовања, 
забаве, ширења културе, манипулације. 
Представљање деце и младих у медијима, 
њихова употреба и злоупотреба.  
Медијске поруке. Стереотипи. Дискриминација. 
Лажне вести. Манипулација. 
Сензационализам у медијима. Угрожавање 
приватности људи ради добијања ексклузивних 
вести.  Култура и некултура у медијима.  
Говор мржње у медијима. 
Слобода говора – употреба и злоупотреба, 
законска регулатива. 
Креирање медијског садржаја. Одговорност и 
моралност.  
Моћ утицаја  и ограничења различитих медија.  
Медији – фактор формирања или праћења укуса 
јавности?  
Будућност медија. 

упореди различите вредносне 
категорије, одабере прихватљиву 
и образложи избор; 
издвоји комерцијалне садржаје 
који обликују ставове/вредности, 
препозна скривена значења и 
критички их испита упоређујући 
их са другим изворима; 
вреднује културне догађаје, 
самостално из одабира и посећује. ВРЕДНОСТИ 

Шта означава култура: начин облачења људи, 
обичаје, породични живот, обрасце провођења 
слободног времена, начине рада и стварања, 
религијске обреде? Примери друштва/културе: 
британско, немачко, јапанско, латиноамеричко... 
Вредности и вредносни судови(добро – лоше; 
добро – зло; лепо – ружно; свето – световно; 
корисно – штетно; пријатно – непријатно; тачно 
– нетачно; успешно – неуспешно; истинито – 
лажно; пристојно – непристојно; уметничко – 
неуметничко. 
Комерцијални садржаји у различитим медијима 
(рекламе, скривене поруке, поруке које су 
намењене емоцијама, пласирање робе, садржаја, 
стилова живота, идеја), скривене поруке у 
свакодневном животу; вредновање порука уз 
помоћ различитих извора. 
Вредности у култури. Кич и шунд, са становишта 
ученика.  

  
 
 
 
 
ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 
 

Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих 
аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и 
унапређивања здравља и културе телесног вежбања. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
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– проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –спорта и 
рекреације и користи их у формирању здравих животних навика; 

– препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здрављеи у складу са тим 
одговорно реагује; 

– одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања - спорта и рекреације, опоравка 
и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима; 

– покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав 
начин живота. 

 
Разред Први 
Годишњи фонд часова  37 часа 

 
ИСХОДИ 

На крају првог разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

учествује у доношењу правила 
понашања у групи; 
доведе у везу деловање 
психоактивних супстанци на 
физичко и  ментално  стање особе са 
појавом зависности и тешкоћама 
одвикавања; 
препозна и одупре се притиску 
средине да користи цигарете, 
алкохол, дрогу;  
аргументовано дискутује о 
манипулацији младима да користе 
психоактивне супстанце, утицају 
медија на формирање идеала 
физичког изгледа, физичким 
активностима, спорту и рекреацији 
и начину исхране; 
препознаје одговорност државе, 
школа, медија и спортских клубова 
у сузбијању коришћења 
психоактивних супстанци код 
младих; 
илуструје примером значај 
спортско-рекретивних активности у 
превенцији зависности и њеном 
превазилажењу; 
доведе у везу добробити редовне 
физичке активности саразличитим 
аспектима зрелости; 
препозна  утицај физичких 
активности на доживљај сопственог 
тела и развој самопоуздања; 
доведе у везу утицај физичког 
вежбања на поједине хормоне;  
повезује физичко вежбање са 
репродуктивним здрављем и 
стерилитетом; 
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Увод у програм. 
Како делују психоактивне супстанце на 
организам младих? 
Поводи и разлози за почетак употребе 
дувана. 
Утицај дувана на физичке способности. 
Истине и заблуде о алкохолу.  
Спортски резултат, алкохол и кофеин. 
Отворен, вербални, прикривени, 
неизговорени притисак средине на употребу 
психоактивних супстанци и могући 
одговори на њега. 
Утицај физичког вежбања на одвикавање од 
психоактивних супстанци. 
Спортско-рекреативне активности као вид 
превенције злоупотребе психоактивних 
супстанци и помоћ у процесу одвикавања. 
Моћ и одговорност државе, медија и 
спортских клубова  у заштити младих од 
злопупотребе психоактивних супстанци.  
Спортисти и изазови допинга.  
Професионални спорт и здравље - цена 
притиска да се постигне врхунски спортски 
резлутат.  

ФИЗИЧКА 
АКТИВНОСТ 
И 
РЕПРОДУКТ
ИВНО 
ЗДРАВЉЕ 
 

Спортске активности и полна,  емоционална 
и социјална зрелост. 
Медији и њихова  улога  у формирању 
идеала физичког изгледа младих данас.  
Физичка активност, задовољство 
сопственим телом и интимност.  
Како спортско рекреативне активности  
делују  на наше  хормоне? 
Повезаност физичког  вежбања и спортско-
рекреативних активности са 
самопоуздањем. 
Врсте физичких активности  и њихов утицај 
на репродуктивно здравље. 
Претерано вежбање и проблем стерилитета. 
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наведе принципе правилне исхране 
и примењује их у свом 
свакодневном животу; 
препознаје ризике неодговарајућих 
дијета и не примењује их; 
разликује специфичности вежбања  
у спорту и ван спорта и планира 
сопствене физичке активности у 
складу са потребама, могућностима 
и интересовањима; 
критички процени и одбере 
поуздане информације о 
програмима вежбања, опоравка и 
исхране; 
одабере призводе који одговарају 
његовим физичким и умним 
напорима. 
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Телесна маса, структура тела, индекс 
телесне масе, базални метаболизам. 
Принципи здраве исхране. 
Исхрана младих – намирнице које су према 
саставу, енергетској вредности и значају 
неопходне за физичке и умне напоре.  
Утицај медија на избор програма физичког 
вежбања исуплемената-додатака исхрани. 
Претерана мршавост и гојазност – ризици и 
компликације по здравље.  
Дијете и физичко вежбање – врсте, сврха, 
последице. 
Поуздани и непоуздани извори информација 
о физичком вежбању. 
Спорт и рекреација као ефикасан начин за 
регулацију телесне тежине.  
Сличности и разлике у исхрани и физичком 
вежбању у спорту и рекреацији.  
Најчешћи програми вежбања, опоравка које 
млади бирају и исхрана– врсте, предности и 
недостаци.  
Идеал физичког изгледа, спорт и рекреација 
и начин исхране некад и сад. 
Најчешће заблуде у вези са исхраном и 
физичким активностима. Како се млади 
информишу о здравим животним навикама?  

 
ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке 
компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности испособности потребних 
за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој. 

  
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука; 
– процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 
– демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и 

технолошких достигнућа; 
– истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;  
– прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 
– осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према 

свом животу, животу других и животној средини; 
– искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне 

методологије. 
Разред 
Годишњи фонд  

Први 
37 часова 

 
ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ТЕМЕ САДРЖАЈИ 
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образложи мотив избора програма, 
учествује у доношењу правила понашања 
у групи и поштује договорена правила; 
разликује фундаменталне и примењене 
науке; 
тумачи резултате научних истраживања са 
различитих аспеката; 
процењује значај зелених принципа у 
оквиру нових научних и технолошких 
достигнућаи утицај  науке на свакодневни 
живот; 
изрази јасне ставове о важности науке и 
технологије, значају иновација, 
континуираном, доживотном учењу и  
важности сопственог утицаја на 
будућност развоја друштва; 
посматра/мери и идентификује 
својства/особине објекта истраживања; 
прикупи, одабере и обради 
информацијерелевантне за истраживање, 
користећи ИКТ; 
прикаже резултате истраживања; 
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Израда модела „зелена кућа“. 
Соларни панел. 
Израда прототипова полупропустљивих 
мембрана. 
Човек и клима. 
Фундаменталне и примењене науке, 
мултидисциплинарни приступ науци. 
Образовање као примењена наука. 
Наука и технологија у свакодневном 
животу. 
„Зелени принципи” у савременој науци. 
Открића која су променила свет. 
Занимљивиексперименти. 
 

образложи избор теме/идеје пројекта; 
дизајнира и реализује пројекат одговорно 
се односећи према себи, сарадницима и 
животној средини; 
представи резултате/производ; 
критички процени сопствени рад и рад 
сарадника у групи. 
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Самостална/групна израда пројекта на 
одабрану тему 

 
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Циљ изборног програма образовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања 
међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран 
однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост  сагледава и кроз перспективу будућности. 

 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

• критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења; 
• преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта 

одрживогразвоја;  
• препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу; 
• предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на 

локалноми глобалном  нивоу;  
• учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у непосредном 

окружењу;  
• умањује сопствени негативан утицај на окружење. 

 
Разред Први 
Годишњи фонд часова 37 часова  

ИСХОДИ 
На крају првог разреда ученик ће бити 

у стању да: 
ТЕМЕ САДРЖАЈИ 
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учествује у доношењу правила 
понашања и рада у групама; 
објасни значај концепта одрживог 
развоја у савременом друштву;  
рационално користи  и заштити воду од 
загађивања; 
доведе у везу опстанак живог света и 
квалитет воде; 
процењује последице људских 
активности које доводе до загађивања 
воде; 
процењује добре и лоше стране 
употребе хемикалија у домаћинству и 
залаже се за њихову  смањену 
употребу; 

В
О

Д
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Увод у програм. 
Какав је квалитет  вода у 
месту/насељу/граду/окружењу?  
Какав је утицај људских активности на 
настанак поплава? 
Какву воду пијемо? 
Одакле потиче и куда одлази вода коју 
користимо?  
Нерационално коришћење воде. 
Који су извори загађивања водеи какав је 
њихов утицај на квалитет воде у рекама и 
купалиштима у окружењу?  
Како депоније, пољопривреда и индустрија 
утичу на загађивање вода у локалној 
средини и какве су последице загађења по 
живи свет?  
Какве су последице средства за чишћење и 
прање која користимо у домаћинству по 
животну средину и здравље? 

предвиђа последице употребе  
различитих  врста енергената који се 
користе за грејање/хлађење на 
квалитет ваздуха; 
критички анализира елементе месечне 
потрошње енергената који се  користи 
у његовом домаћинству;  
проналази и процењује релевантне 
податке, који се односе на квалитет 
ваздуха у окружењу; 
дискутује о утицају различитих 
чинилаца на загађеност  ваздуха и 
здравље људи;   
аргументовано се залаже за 
побољшање квалитета ваздуха у својој 
непосредној околини предузимањем 
активности у кући, школи и окружењу; 
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Какав ваздух удишемо? 
Употреба обновљивих и необновљивих 
извора енергије и загађивање ваздуха. 
Како начини на које се грејемо и хладимо 
утичу  на квалитет ваздуха  у окружењу? 
Које су могућности побољшања квалитета 
ваздуха у затвореним просторима? 
На које начине се може поуздано 
информисати о квалитету ваздуха у локалној 
средини и у Србији? Коме веровати? 
Шта су индикатори нарушеног квалитета 
ваздуха? 
 

објасни како се задовољавају основне 
потребе људи у његовом окружењу;   
повеже основне принципе одрживог 
планирања и изградње са 
могућностима унапређивања 
одрживости  места  у коме живи;  
критички разматра одлуке локалне 
заједнице о коришћењу, заштити и 
очувању заједничког простора;  
пореди сопствене потребе са потребама 
других становника места у коме живи;  
унапређује очување непосредног 
окружења сопственим активностима; 
својим активностима афирмише 
одрживо уређење простора у свом 
непосредном окружењу. 

О
Д

РЖ
И

В
И

 Г
РА

Д
О

В
И

 И
 Н

А
С

ЕЉ
А

 Шта су одрживи градови? 
Одрживи градови и насеља у свету. 
По чему се разликује квалитет живота у 
нашем месту некад и сад: природни ресурси, 
економија, култура, понашање људи? 
Шта зграде и куће чини одрживим ? 
Како настају урбана острва топлоте? 
Шта све подразумева добробит животиња у 
насељеним местима? 
Како наша школа може постати одржива? 
 
 

 
ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО 

Циључења изборног програма појединац, група и друштво је оспособљавање ученика за критичко 
сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међу- 
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зависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће 
у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
• аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и 

друштва; 
• уочава и анализира различите врсте интеракцијских проце- са у друштву и међузависност 

између појединаца, група и друштва; 
• препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва; 
• илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних 

друштвених стереотипа; 
• исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање; 
• препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама 

Разред Први 
Годишњи фонд часова 37 часова 

ИСХОДИ 
На крају првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

- препозна мултиперспективност 
приступа програму и наведе науке које 
се баве питањима појединца, групе, 
друштва; 

- учествује у доношењу правила 
понашања у групи; 
- опише својим речима сврху социјалних 
експеримената; 
- критички разматра појаву узора, идола 

и вођа и њихов утицај на појединце, 
групе, друштво; 

- опише на примеру утицај медија на 
формирање узора, идола и вођа; 

- идентификује особе, на локалном или 
глобалном нивоу, које су биле или су 
сада вође и идоли; 

- процени могући развој догађаја у свету 
имајући у виду актуелне светске вође; 

- делује проактивно штитећи права и 
интересе неког појединца, групе или 
друштва. 

- објасни на примеру разлику између 
усамљености и самоће; 
- критички разматра проблеме са којима 

се суочавају одбачени појединци; 
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Увод у програм 
Узори, идоли и идолатрија - слично, а 
различито. 
Може ли се одрасти без узора и идола? Чему 
они служе? 
Узори и идоли данашњих младих људи и 
њихових родитеља - има ли разлике? 
Како се постаје идол? 
Најпознатија масовна еуфорија 60-тих 
година 20. века - битлсоманија. Како је до ње 
дошло? 
Шта вођу чини вођом? 
Вође, узори и идоли у различитим областима 
(политика, војска, спорт, уметност, наука, 
техника...) и њихов утицај. 
Да ли има вође без следбеника? Како вође 
утичу на следбенике? 
Шта је конформизам, које су његове 
последице и како му се одупрети. 
Какав је утицај медија на стварање узора, 
идола, вођа? 
Вође у прошлости које су промениле свет 
(на боље или нагоре). 
За кога се данас у свету може рећи да је 
вођа? Зашто? 
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ИСХОДИ 
На крају првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

- повезује процесе технологизације света 
и повећане усамљености и отуђености 
људи; 

- препознаје стереотипе и предрасуде у 
примерима одбачености; 
- процењује могуће последице 

усамљености, одбачености и отуђе- 
ности у животу људи у будућности. 
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Сам у маси. Велики градови и усамљеност. 
Напуштена села и самоћа старих. 
Нове технологије -узрок или решење 
усамљености младих. 
Велики брат и други ријалити програми 
отуђености - зашто имају велику гледаност? 
Осамљеност као избор. Испосници и самоћа. 
Познати одбачени појединци у прошлости - 
зашто их је друштво одбацило? 
Инквцизиција - однос према појединцима 
оптуженим за јерес. Галилео Галилеј - 
одустајање од уверења ради заштите од 
одбачености. 
Расистичка дискриминација - одбаченост 
због боје коже. 
Одбаченост старих, болесних, сиромашних и 
другачијих у савременом свету. 
Ејџизам - прихваћена дискриминација. 
Солидарност међу људима и прихватање 
различитости као равнотежа одбачености и 
отуђености. 
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УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 
Циљ учења изборног програма уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и 

стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и 
изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у 
уметнички и културни живот заједнице. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
• разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности; 
• реализује идеје уважавајући принципе одабраних уметничких дисциплина; 
• користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности; 
• користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад; 
• презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију; 
• предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности; 
• комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и 

естетских доживљаја; 
• исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела; 
• просуђује, критички, утицај уметности на здравље; 
• учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, 

планирању и реализацији мањег пројекта 
Разред  Први 
Годишњи фонд часова  37 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку првог разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

- користи одабрану информацију као 
подстицај за стваралачки рад; 
- презентује идеју, примере или рад 

према договореним критерију- мима; 
- учествује у осмишљавању, планирању 

и реализацији једноставног пројекта; 
- презентује идеју, примере или рад 

према договореним критерију- мима. 

ИНСПИРАЦИЈА 

Уметничка дела као инспирација. 
Природа као инспирација. 
Модни трендови. 
Стилови у уметности. 

ОБЈЕДИЊЕНЕ 
УМЕТНОСТИ 

Спектакл. 
Мјузикл. 
Уметност оглашавања. 
Уметнички пројекти у Србији. 

 
ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 
Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању 

комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће 
ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи 
професионални развој.  

 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

• критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 
• процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим 

искуством ради решавања различитих ситуација; 
• препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има 

критички однос према њима; 
• одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука; 
• комуницира на  конструктиван начин; 
• исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе; 
• разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове. 
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Разред Други 
Годишњи фонд часова 37 часова  

ИСХОДИ 
На крају другог разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ТЕМА САДРЖАЈИ 

– користи наративне могућности 
различитих медија; 
– упореди особености различитих 
медија као и начине 
трансмедијалног преношења 
садржаја; 
– користи различите алате из 
области медија, језика и културе за 
решавање друштвених проблема 
које је 
идентификовао; 

МЕДИЈИ И 
ЗАБАВА-
популарне 

експресивне 
форме 

 

– наративност и интерактивност (филмови, 
серије, видео игре, тв садржаји, влогови, 
јутјуб садржаји); 
– медијска конвергенција (медији и форме и 
садржаји: књига, филм, стрип, трејлер, 
позориште, спот, радио драма) 

– разликује различите аматерске 
начине изражавања у свакодневној 
култури и неке од њих примењује 
у оквиру активистичког пројекта; 
– установи сличности/разлике 
појмова: идентитет, интернет 
идентитет, дигитални идентитет, 
аватар; 
– процени релевантност и 
поузданост информација 
(сопствених и туђих) 
– представи, оргaнизуje, 
структурира и форматира 
информације којима се представља 
у дигиталном окружењу; 

АМАТЕРСКА 
КУЛТУРА И 
КРЕАТИВНИ 
АКТИВИЗАМ 

 

– улична уметност (музика, плес, 
сликарство, слем поезија и друге 
вернакуларне праксе); 
– сквотери (squatter, squatting); 
– home-made музика: музика из собе 
(коришћење PC-а, лаптопова за музичко 
стварање у кућним условима); 
– креативна употреба смарт телефона; 

– препознаје ризике и опасности 
по лични идентитет у дигиталном 
окружењу, 
– примењује технике заштите у 
дигиталном окружењу,  

ИДЕНТИТЕТ У 
ДИГИТАЛНО

М ОКРУЖЕЊУ 

– истраживање интернет идентитета 
(личних и групних); 
– преиспитивање и грађење личног 
интернет идентитета 
– заштита интернет идентитета. 

 
ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 
 
Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања 

различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у 
функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
• проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –спорта и 

рекреације и користи их у формирању здравих животних навика; 
• препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здрављеи у складу са тим 

одговорно реагује; 
• одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања - спорта и рекреације, опоравка 

и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима; 
• покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав 

начин живота. 
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Разред Други 
Годишњи фонд часова  37 часа 

 
ИСХОДИ 

На крају другог разреда ученик 
ће бити у стању да: 

ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

– учествује у доношењу правила 
понашања у групи; 

– доведе у везу деловање 
психоактивних супстанци на 
физичко и ментално стање особе са 
појавом зависности и тешкоћама 
одвикавања; 

– аргументовано дискутује о 
фаталном утицају нових и 
непознатих психоактивних 
супстанци; 

– се одупре притиску средине да 
користи цигарете, алкохол, дрогу; 

– аргументовано дискутује о 
негативном притиску окружења за 
коришћење психоактивних 
супстанци, 

– препознаје одговорност 
државе, школа, медија и спортских 
клубова у сузбијању коришћења 
психоактивних супстанци код 
младих; 

– илуструје примером значај 
спортско-рекреативних активности 
у превенцији зависности и њеном 
превазилажењу; 

– критички размотри утицај 
медија на формирање идеала 
физичког изгледа и начину 
исхране; 

– наведе принципе правилне 
исхране које примењује 
свакодневном животу; 

– препознаје ризике научно 
неутемељених дијета и не 
примењује их; 

– препозна утицај физичких 
активности на доживљај 
сопственог тела и развој 
самопоуздања; 

– доведе у везу утицај физичког 
вежбања на поједине хормоне; 

– аргументовано дискутује о 
значају вакцинације;  

ЗДРАВЉЕ И 
ПСИХОАКТИВНЕ 

СУПСТАНЦЕ 

Увод у програм. 
Поводи и разлози за почетак 

употребе свих врста психоактивних 
супстанци. 

Отворен, вербални, прикривени, 
неизговорени притисак средине на 
употребу психоактивних супстанци 
и могући одговори на њега. 

Утицај психоактивних супстанци 
на организам. 

Ризик употребе нових и 
непознатих психоактивних 
супстанци. 

Утицај никотина на здравље и 
физичке способности. 

Популарне форме никотинских 
производа (наргиле, електронске 
цигарете и др.) – истине и заблуде. 

Истине и заблуде о алкохолу. 
Утицај физичке активности на 

примарну превенцију злоупотребе 
психоактивних супстанци. 

Моћ и одговорност државе, 
медија и спортских клубова у 
заштити младих од злопупотребе 
психоактивних супстанци. 

Професионални спорт и здравље 
− цена притиска да се  постигне 
врхунски спортски резултат. 

НАУКА У 
СЛУЖБИ ВЕЖБАЊА 

И ЗДРАВЉА 

Последице допинга по здравље. 
Вакцинација − за и против. 
Неправилна употреба 

антибиотика и суплемената. 
Употреба и злоупотреба 

алтернативне медицине. 
Генетски модификовани 

организми (ГМО) и њихов 
утицај на здравље човека. 
Различити облици дијета – 

истине и заблуде (кето, 
хроно, протеинска и др.) 
Модерни програми вежбања – 

истине и заблуде. 
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– критички разматра употребу 
антибиотика и других лекова, као и 
суплемената и правилно их користи 
у свакодневном животу; 

– аргументовано дискутује о 
употреби ГМО; 

– препозна последице употребе 
допинга по здравље; 

– разликује специфичности 
вежбања у спорту и ван спорта и 
планира сопствене физичке 
активности у складу са потребама, 
могућностима и интересовањима; 

– критички процени и одабере 

ФИЗИЧКО 
ВЕЖБАЊЕ СПОРТ И 

РЕКРЕАЦИЈА 

Повезаност физичког васпитања, 
спорта и рекреације у нашем 
систему Физичке културе. 

Основи физичког вежбања 
(физичка вежба и физичко 
вежбање). 

Основи развоја моторичких 
способности – разлике у  
оптерећењима спорту и рекреацији. 

Физичко вежбање и 
самопоуздање. 

Избор вежбања у складу са 
потребама појединца. 

Прилагођеност вежбања 
условима живота и рада. 

Значај вежбања за безбедност и 
одбрану. 

Утицај различитих врста 
вежбања на промене у организму. 

Израда личних програма 
вежбања у складу са потребама и 
интересовањима. 

Савремени програми вежбања. 
Повреде у спорту и рекреацији 

прва помоћ. 
Могуће штетне последице у 

бављењу спортом. 
Олимпизам и олимпијско 

васпитање. 
Организација спорта у 

Републици Србији. 
Услови, могућности и препреке 

за бављење спортом и рекреације 
деце и омладине. 

Употреба недозвољених 
средстава у спорту. 

Етички аспекти спорта. 
Центри за вежбање 
Образовање стручњака за 

занимања у физичком васпитању, 
спорту и рекреацији. 

 
ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке 
компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности испособности потребних 
за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
• демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука; 
• процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 
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• демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и 
технолошких достигнућа; 

• истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;  
• прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 
• осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према 

свом животу, животу других и животној средини; 
• искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне 

методологије. 
Разред 
Годишњи фонд  

Други 
37 часова 

 

ИСХОДИ 
По завршетку другог разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

– образложи избор теме/идеје 
пројекта/истраживања, циљ и план рада; 
– формулише истраживачко питање и 
задатак; 

ТОПЛОТНА 
ИЗОЛАЦИЈА 

Преношење и провођење топлоте 
и влаге. 
Топлотна изолација стамбених 
објеката, врсте материјала и 
начин примене. 
Технологија вештачке 
регулације температуре и 
влажности. 
Утицај гасног састава атмосфере 
на животне услове. 
Температуре које су неопходне 
за одржавање живота. 
Последице излагања екстремним 
температурама. 
Одећа за Марс. 

– прикупи, одабере и обради информације 
релевантне за истраживање, користећи 
ИКТ; 
– тумачи резултате научних истраживања 
са различитих аспеката; ПОЛИФАЗНИ 

СИСТЕМИ 

Суспензије, емулзије, пене, 
аеросоли. 
Међумолекулске силе, 
површински напон течности и 
биолошки значај. Мехур од 
сапунице (хемијски и биолошки 
аспект). 
Употреба суспензија, емулзија, 
пена или аеросола у индустрији и 
свакодневном животу. 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у 
мишљењу и интересима, дајући лични 
допринос постизању договора и 
афирмишући толеранцију и 
равноправност у дијалогу; КАКО АВИОН 

ЛЕТИ? 

Шта утиче на лет авиона? Да ли 
је примена Бернулијеве 
једначине потпуно објашњење? 
Како лети змај, хеликоптер, дрон, 
параглајдер, одело са крилима? 
Материјали за израду летелица. 
Различити модели летелица од 
папира. Реактивно кретање 
живих бића. 

– критички процени сопствени рад и рад 
сарадника у групи; 
 

ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ПАТЕНТИ 

„ПОЗАЈМЉЕНИ” 
ОД 

Чичак-трака, ноге гекона – 
материјали високе адхезије, 
хидрофобност (лотосов цвет), 
вештачка фотосинтеза, 



 

 
34 

 

ЖИВИХ БИЋА влакна од паукове свиле, 
принцип контрапротока, 
антибиотици. 

– дизајнира и реализује пројекат 
одговорно се односећи према себи, 
сарадницима, животној средини и 
културном наслеђу; ИСХРАНА И 

КВАЛИТЕТ 
ХРАНЕ 

Намирнице у исхрани.  
Декларација прехрамбених 
производа.  
Установе које прате квалитет 
хране. 
Одређивање енергетске 
вредности намирница и 
планирање исхране. 
Метаболички значај намирница. 

– процени значај нових научних и 
технолошких достигнућа и утицај науке 
на свакодневни живот. 

ВОДА 

Физичко-хемијска својства воде 
и њихов значај за организме и 
животну средину. 
Утицај влаге на одвијање 
производних процеса, 
здравственог стање човека, 
сировине и готове производе, 
машине, електронску опрему и 
уметничка дела. 
Биотехнологија у третману 
отпадних вода и индустријског 
отпада. 
Сорпциона својства полимера. 

 
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Циљ изборног програма образовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања 
међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и 
одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост  сагледава и кроз перспективу 
будућности. 

 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

• критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења; 
• преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта одрживог 

развоја;  
• препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу; 
• предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на 

локалном и глобалном  нивоу;  
• учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у непосредном 

окружењу;  
• умањује сопствени негативан утицај на окружење. 

 
Разред Други 
Годишњи фонд часова 37 часова  

ИСХОДИ 
На крају другог разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

- Издваја битне информације и доноси 
закључке; 

ОДРЖИВО 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗЕМЉИШТЕМ 

Генеза, састав и структура земљишта. 
Својства и намена земљишта. 
Самообнављање земљишта. 
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– препознаје проблеме у локалној 
средини и вреднује 
их у складу са различитим 
критеријума у одређеној области; 
– демонстрира процесе и појаве, 
истражује на терену и у учионици, и 
доноси закључке; 
– дискутује о значају и потреби 
интегралне заштите вода, ваздуха и 
земљишта као ограничених 
природних ресурса; 
– анализира и критички сагледава 
утицајe различитих чинилаца на 
одрживо управљање земљиштем и 
отпадом као и на формирање здравих 
навика у исхрани; 
– анализира утицај неодрживе 
производње и потрошње на 
становништво, економију и животну 
средину на 
локалном, државном и глобалном 
нивоу; 
– разликује својства конвенционално 
и органски произведених намирница и 
доноси одлуке о начину сопствене 
исхране; 
– дискутује о појму еколошког отиска 
и сагледава могућности смањења 
личног утицаја на квалитет животне 
средине; 
– навођењем примера објашњава 
значај сепаративног одлагања отпада 
у домаћинству и значај промене 
потрошачких навика у складу са 
одрживим развојем; 
– тумачи предност приступа 
„решавања проблема на извору”, 
уместо отклањања последица, на 
примерима управљања отпадом и 
земљиштем; 
– активно учествује у информисању 
јавности о утицајима човека на 
окружење и учествује у акцијама које 
се организују у локалној средини; 
– прилагођава облик и садржај 
резултата истраживања 
специфичностима циљне групе и 
циљу акције. 
 

Загађивачи, загађујуће супстанце и 
последице 
загађивања. 
Деградација и последице деградације 
земљишта. 
Мониторинг квалитета и заштита 
земљишта. 

 ПРОИЗВОДЊА, 
ДИСТРИБУЦИЈ
А И 
ПОТРОШЊА 
ХРАНЕ КАО 
ЧИНИЛАЦ 

Одржива производња, модели 
пољопривредне производње и 
потрошња хране. 
Високо ефикасна пољопривреда, 
оријентисана ка профиту. 
Локална одржива пољопривреда. 
„Fair trade” модели. 
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ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА 

Агробиодиверзитет. 
Квалитет намирница, навике у исхрани 
и безбедност хране. 
ГМО. 
Еколошки отисак. 

 

УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ 

Одрживо управљање отпадом. 
Врсте отпада. 
Одлагање отпада. 
Смањење количине отпада, поновна 
употреба, 
разврставање и рециклажа отпада. 
Потрошачке навике 
и одговорна куповина. 
Еколошки отисак. 
Циркуларна економија и отпад. 
Индустријска производња са смањењем 
или 
елиминацијом отпада. 
 

 
ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 
 
Циљ учења изборног програма Примењене науке 1 је да допринесе развоју научне и технолошке 

компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних 
за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области здравља и 
заштите биодиверзитета. По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

• разликује фундаменталне и примењене науке; 
• процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 
• образложи значај примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких 

достигнућа; 
• истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања; 
• прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 
• осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према 

свом животу, животу других и животној средини; 
• образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије. 

 
Разред Трећи  Недељни фонд часова 2 часа  Годишњи фонд часова 74 часа 
 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ ПО ТЕМАМА 
По завршетку тема ученик ће 

бити у стању да 
ТЕМЕ и кључни појмови 

садржаја 
Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 

– осмисли и реализује пројекат 
одговорно се односећи према 
себи, сарадници- 
ма, животној средини и 
културном наслеђу; 
– образложи избор теме/идеје 
пројекта/истраживања, циљ и 
план рада кроз 
вештину јавног говора и 
преговарања; 

Употреба GPS-а за праћење 
кретања угрожених врста 
животиња 
Угрожене врсте. Радио таласи. 
Геостационарни сателити. 
GPS систем позиционирања у 
простору. 
Мониторинг кретања јединки. 
ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА 
У ИСХРАНИ – ОД ДИЈЕТЕ ДО 
АНОРЕКСИЈЕ 
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Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

– планира и управља ресурсима 
усмерен на достизање реалних 
циљева; 
– формулише истраживачко 
питање и задатак; 
– прикупи, одабере и обради 
информације релевантне за 
истраживање, кори- 
стећи ИКТ и поуздане изворе 
информација; 
– прикаже и образложи 
резултате истраживања са 
различитих аспеката; 
– сарађује у тиму, поштујући 
разлике у мишљењу и 
интересима, дајући лични 
допринос постизању договора и 
афирмишући толеранцију и 
равноправност 
у дијалогу; 
– критички процени сопствени 
рад и рад сарадника у групи. 

Исхрана. Дијета. Поремећаји у 
исхрани. 
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ 
ХРАНЕ 
Кварење (квалитет) хране. 
Безбедност хране. 
Микроорганизми. 
Тешки метали, пестициди. 
ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ 
Прехрамбени производи. 
Хемијске промене састојака. 
Амбалажа и паковање. 
Прописи. 
ПРИРОДНИ ПИГМЕНТИ 
Физичке особине светлости. 
Фотосинтетички пигменти 
(хлорофили, каротеноиди): 
хемијска структура и биолошке 
улоге. 
Папирна хроматографија. 
Практична примена природних 
пигмената. 
ДЕЛОВАЊЕ ФАРБЕ 
ЗА КОСУ НА ОРГАНИЗАМ 
ЧОВЕКА 
Длака човека: грађа и биолошке 
функције. Својства и хемијски 
састав пигмента меланина. 
Основне хемијске реакције при 
бојењу косе. 
Утицај боја за косу на људско 
здравље и животну средину. 
Развој технологије у 
производњи боја за косу. 
СТРУКТУРНА ОБОЈЕНОСТ 
Двострука (дуална) природа 
светлости. Грађа људског ока и 
начин виђења боја. Дифракција, 
рефлексија и интерференција 
светлости. 
Структурна обојеност у 
природи. Примена структурне 
обојености у индустрији, 
инжењерству и оптичким 
технологијама. 
АУТОИМУНЕ БОЛЕСТИ 
Типови аутоимуних болести. 
Узроци и симптоми изазвани: 
инфекцијом Епштаин-Баровим 
вирусом, поремећајем 
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микробиома црева, токсичним 
хемикалијама, исхраном, 
стресом, пестицидима, тешким 
металима, фарбама за косу и 
козметичким производима. 
Лечење. 
УТИЦАЈ БУКЕ НА ЗДРАВЉЕ 
ЧОВЕКА 
И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
Звучни талас и звучно поље. 
Чуло слуха човека – чујни опсег 
и праг чујности.  
Чујни опсег код животиња – 
разлике у односу на 
човека. Извори буке, утицај 
буке на човека и живи свет, 
могућности и начини заштите. 

 
ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ 
 
Циљ изборног програма Основи геополитике је да ученик овлада основама геополитичке мисли, 

како би се оспособио да препозна и објасни стратешке интересе и на њима засноване политике Србије 
и других држава, којима оне настоје да реализују предности и превазиђу ограничења која произилазе 
из њиховог географског положаја, историјског, културног, политичког наслеђа, друштвеног и 
економског система. На крају програма ученик ће бити у стању да: 

– преиспитује различите интересе држава, нација и појединаца у савременом друштву са 
становишта геополитике; 

– критички разматра предности и мане геополитичког положаја Србије и других држава; 
– процењује значај и утицај културе и медија у геополитици и на основу тога доноси вредносне 

судове; 
– самостално истражује, анализира и критички процењује добијене резултате о геополитичким 

феноменима, процесима и узрочно–последичним односима. 
 
Разред Трећи  Недељни фонд часова 2 часа  Годишњи фонд часова 74 часа 
 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ ПО ТЕМАМА 
По завршетку тема ученик 

ће бити у стању да 
ТЕМЕ и кључни појмови 

садржаја 
Одговорно учешће у 

демократском друштву 
Дигитална компетенција 
Компетенција за 

целоживотно учење 
Рад с подацима и 

информацијама 
Решавање проблема 
Предузимљивост и 

оријентација ка преду- 
зетништву 
Сарадња 

− проналази одговарајуће 
изворе, анализира их, издваја 
битне информација и доноси 
закључке; 

− у дискусији показује 
вештину активног слушања, 
износи свој став заснован на 
аргументима, комуницира на 
конструктиван начин; 

− сарађује у тиму, поштујући 
разлике у мишљењу и 
интересима; 

Увод, основни појмови и 
школе 

геополитике 
Геополитика. 
Геостратегија. 
Геоекономија. 
Први закон геополитике: 

Таласократија –телурократија. 
Хартленд – римленд – 

периферија. 
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Комуникација 
Одговоран однос према 

околини 

− процени сопствени 
допринос и других чланова у 
раду групе; 

− примени основну 
методологију у истраживању и 
резултате представља у 
усменом, писаном и 
дигиталном облику; 

− користи основне појмове и 
идеје геополитике; 

− разликује основне 
геополитичке школе; 

− анализира значај и улогу 
међународних организација и 
мултинационалних 
корпорација; 

− анализира и аргументује 
значај учешћа Србије у 
регионалним и међународним 
организацијама за њен 
геополитички положај; 

− идентификује сличности и 
разлике између геополитичког 
положаја Србије данас и у 
прошлости; 

− анализира и објашњава 
савремене геополитичке 
догађаје и процесе у Србији и 
свету; 

− критички сагледава 
утицајe различитих 
геополитичких чинилаца на 
формирање личног и 
националног идентитета; 

− критички сагледава утицај 
глобализације на савремене 
културно-цивилизацијске 
идентитете; 

− разматра улогу религије у 
савременим геополитичким 
феноменима и процесима; 

− прави везу између 
сиромаштва, политичке 
нестабилности и миграција у 
геополитичком контексту. 

Међународне организације, 
мултинационалне корпорације 
и регионалне интеграције 

ОУН. 
Савези. 
Блокови. 
Регионалне интеграције. 
Мултинационалне 

корпорације. 
Геополитичка 

сарадња/сукоби. 
Савремени геополитички 

положај Србије 
Распад СФРЈ. 
Настанак нових држава. 
Транзициони процеси у 

региону. 
Национални идентитет и 

култура. 
Географија култура и 

цивилизација у 
геополитичком контексту 
Глобализација. 
Религије. 
Миграције. 
Неједнакост и сиромаштво. 
Мултикултурализам. 

 
ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС 
 
Циљ учења изборног програма Економија и бизнис је да кроз овладавање основним економским 

појмовима, концептима и принципа оспособи ученике да разумеју суштину деловања економских 
закона, да сагледају однос појединца, привредног система и државе, њихових улога и међузависности 
ради развијања знања, вештина и ставова неопходних за одговорно и успешно учешће у економском 

животу 
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По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
● дискутује о одабраним економским темама користећи се стручним знањима; 
● објасни деловање економских законитости; 
● изведе закључке о улози новца у економији и свакодневном животу; 
● објасни значај тржишта; 
● идентификује појаве у економији које се негативно одражавају на стање и кретање привреде и 

становништва; 
● процењује значај и утицај економије на свакодневни живот; 
● истражи природу и важност предузетничког понашања и способности; 
● истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања у оквиру економских тема; 
● искаже позитиван став према одговорном учешћу у економском животу; 
 
Разред Трећи  Недељни фонд часова 2 часа   Годишњи фонд часова 74 часа 
 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ ПО ТЕМАМА 
По завршетку тема ученик ће 

бити у стању да 
ТЕМЕ и кључни појмови 

садржаја 
Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 
Естетичка компетенција 
Предузимљивост и 
оријентација ка преду- 
Зетништву 

-наведе врсте новца; 
– опише развој новца кроз 
историју; 
– наведе мотиве за чување 
новца; 
– доведе у везу централну 
банку, пословне банке и понуду 
новца; 
– изведе закључке о 
кредитирању становништва и 
привреде; 
– истражи примере 
финансијских паника кроз 
историју; 
– успостави однос између 
електронског новца и 
електронског плаћања; 
– разликује традиционални, 
електронски и крипто новац; 
– упореди различита тржишна 
стања; 
– препозна особености 
тржишта несавршене 
конкуренције кроз примере; 
– изведе закључке о 
карактеристикама различитих 
врста тржишта; 
– разликује берзе хартија од 
вредности и робне берзе; 
– успостави узајамни однос 
између предузетништва и 
предузетника; 

НОВАЦ 
Настанак и развој новца кроз 
историју. Српски новац. Дизајн 
новчаница. 
Моћ новца. 
Мотиви држања новца 
Инфлација. 
Централна банка. Народна 
банка Србије. 
Пословне банке и понуда новца. 
Цена новца (камата). Кредити. 
Финансијске панике. 
Финансијске кризе. 
Хиперинфлација кроз историју. 
Електронски новац. 
Електронско плаћање. 
Криптовалуте. 
ТРЖИШТЕ 
Тржишта и конкуренција. 
Тржиште добара. 
Тржишна утакмица. Монополи. 
Олигополи. 
Монополистичка конкуренција. 
Тржиште капитала и земљишта. 
Тржиште рада. 
Финансијска тржишта. 
Берзе. 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
Предузетништво и 
предузетник. 
Мотиви предузетника. 
Старт-ап. 
Бизнис план .Трагање за 
пословном идејом – како је 
открити, методе и анализа. 
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– доведе у однос појмове 
иновативност, предузимљивост 
и предузетништво; 
– примени креативне технике 
избора пословне идеје; 
– испита оправданост пословне 
идеје; 
– разуме садржај и значај 
бизнис плана; 
– упореди различите типове 
предузетништва; 
– опише различите облике 
предузећа и начине управљања 
предузећима; 
– искаже позитиван став према 
етичности у бизнису 
– брани ставове о економским 
темама засноване на 
аргументима; 
– обрађује информације 
релевантне за истраживање, 
користећи ИКТ и друге ресурсе; 
– сарађује у тиму, уважавајући 
разлике у мишљењу и 
интересима; 
– показује толеранцију и 
равноправност у дијалогу о 
економским питањима; 
– процени сопствени допринос 
и допринос других чланова у 
раду групе. 

Омладинско, женско и 
социјално предузетништво. 
Електронско предузетништво. 
Од предузетништва до 
корпорације. Менаџмент 
корпорација. 
Етика бизниса. 

 
РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 
 
Циљ учења програма Религије и цивилизације је да ученици кроз компаративно и 

интердисциплинарно критичко истраживање феномена религије и цивилизације осветле и разумеју 
сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других и другачијих. По завршетку програма ученик 
ће бити у стању да: 

– упореди културолошке особености насеобина у различитим историјским епохама; 
– упореди и протумачи однос сопствених вредности, потреба и циљева и вредности, потреба и 

циљева ширих заједница којима припада; 
– објасни основне појмове и теме од важности за разумевање различитих религија и 

цивилизација, протумачи разлике међу њима и критички их промишља; 
– цени сопствени идентитет и демонстрира начелно добронамеран и толерантан однос према 

припадницима других заједница; 
– објасни сукобе и конфликтне ситуације различитих религија и цивилизација, разлоге због 

којих они настају, опасности које носе и истражи могућности њиховог превазилажења; 
илуструје примерима значај прожимања различитих цивилизација и религијских учења; 

– развије способност рада у групи и пројектног рада, прихвати правила поделе улога у радном 
процесу, активно учествује у остваривању заједничког циља; 

– користи различите изворе података у истраживањима и критички приступа различитим 
изворима, користи стручну литературу, податке добијене путем интернета и медија, служи 
се ИКТ средствима у раду; 
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– учествује у интеркултуралном дијалогу, разумевајући утицај религија на обликовање 
људског друштва у прошлости и данас. 

 

Разред Трећи  Недељни фонд часова 2 часа    Годишњи фонд часова 74 часа 
 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ ПО ТЕМАМА 
По завршетку тема ученик ће 

бити у стању да 
ТЕМЕ и кључни појмови 

садржаја 
Компетенција за целоживотно 
учење 
Комуникација 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Решавање проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Естетичка компетенција 

– на примеру анализира и 
представи међусобни утицај 
цивилизација и критички 
просуђује допринос 
цивилизација у развоју 
човечанства у целини; 
– на карти Европе и Медитерана 
одреди локалитете настанка 
најстаријих цивилизација; 
– истражи одлике различитих 
верских и обредних ритуала; 
– идентификује најзначајније 
последице настанка и ширења 
различитих верских учења у 
историјском и савременом 
контексту; 
– испита утицаје религија 
(система веровања) на 
формирање вредносних 
система, групе и појединца; 
– утврди утицаје религија на 
уметност. 

– Цивилизација (култура и 
цивилизација; 
насеобина/ град у 
цивилизацији; 
космополитизам; историја 
цивилизације – историја 
хијерархије; странци („они 
други”); мој свет. 
– Човек и свет – култура и 
природа (небо и 
земља; дивље и питомо; 
природа и техника; 
живот и смрт; дух и тело; наука 
и религија; 
свет пун богова). 
– Добро и зло. 
– Универзалне религије, 
религијска веровања и 
религијски обреди. 

 

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 
Циљ изборног програма Oбразовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања 

међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран 
однос према себи и окружењу у ком живи, и разматрајући на које начине актуелни поступци појединаца 
и група могу утицати на људе и окружење у будућности. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
– критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења; 
– преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта одрживог развоја; 
– препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу; 
– предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на 

локалном и глобалном нивоу; 
– учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у непосредном 

окружењу; 
– умањује сопствени негативан утицај на окружење. 
 

Разред Трећи  Недељни фонд часова 2 часа   Годишњи фонд часова 74 часа 
 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ ПО ТЕМАМА 
По завршетку тема ученик ће 

бити у стању да 
ТЕМЕ и кључни појмови 

садржаја 
Компетенција за целоживотно 
учење 
Одговоран однос према 
околини 
Дигитална компетенција 

– проналази релевантне изворе 
информација, анализира их, 
издваја битне 
информације и доноси 
закључке; 

ПРОИЗВОДЊА И 
ПОТРОШЊА 
ЕНЕРГИЈЕ 
Класификација извора енергије. 
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Рад с подацима и 
информацијама 
Решавање проблема 
Сарадња 
Комуникација 
Одговоран однос према 
здрављу 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 

– истражује појаве у реалном 
контексту, препознаје проблеме 
који се односе на 
одрживи развој у локалној 
средини и предлаже могућа 
решења проблемске 
ситуације; 
– активно учествује у акцијама 
које се организују у локалној 
средини и креативно доприноси 
раду групе; 
– дискутује о предностима и 
недостацима коришћења 
различитих извора 
енергије; 
– идентификује елементе 
енергетски ефикасног животног 
простора; 
– анализира енергетску 
ефикасност стамбеног, 
пословног или јавног објекта и 
предлаже мере за унапређење; 
– уради анализу животног 
циклуса једног производа са 
аспекта потрошње енергије, 
утрошка ресурса, емисије 
загађења и утицаја на здравље; 
– доводи у везу социјалне и 
економске последице 
климатских промена и указује 
на могућности за њихово 
ублажавање на локалном, 
државном и глобалном нивоу; 
– истражује елементе који 
утичу на микроклиму локалне 
средине; 
– дискутује о одрживом 
коришћењу и очувању 
биодиверзитета; 
– идентификује кључне 
екосистемске услуге у Србији и 
предложе мере за унапређење; 
– дискутује о значају 
еколошких мрежа на локалном, 
државном и глобалном нивоу; 
– процењује важност одрживог 
туризма; 
– прилагођава начин 
презентовања резултата 
истраживања специфичностима 
циљне групе и циљу акције; 
– сарађује у тиму, поштујући 
разлике у мишљењу и 
интересима. 

Анализа извора енергије према 
начину 
експлоатације, транспорта, 
складиштења и 
конверзије. 
Еколошки чисти извори 
енергије. 
Обновљиви извори енергије. 
Штедња енергије. 
Енергетска ефикасност. 
Глобални трендови потрошње 
енергије. 
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ 
Природна кретања климе. 
Човеков утицај на климу. 
Социјалне и економске 
последице климат- 
ских промена. 
Глобална акцијау борби против 
климатских 
промена. 
Смањење ризика од 
елементарних непогода. 
Последице, адаптација и мере 
за ублажавање 
климатских промена у локалној 
средини. 
БИОДИВЕРЗИТЕТ И 
ЕКОСИСТЕМСКЕ 
УСЛУГЕ 
Генетички, специјски и 
екосистемски диверзитет. 
Чиниоци који утичу на 
биодиверзитет. 
Заштита биодиверзитета на 
глобалном и националном 
нивоу. 
Еколошке мреже. 
Важност биодиверзитета за 
једну заједницу. 
Екосистемске услуге: 
снабдевање, подршка, 
регулисање и културне услуге. 
Агробиодиверзитет. 
Проблем нестајања/смањења 
бројности популација 
опрашивача. 
Одрживи туризам и 
биодиверзитет/услуге 
екосистема. 
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5. СТРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ 
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1 Сандра Шћевак всс Српски језик 18 - - 1 0,5 1 2 0,5 1 9 0,5 - 0,5 0,5  - 0,5 0,5 0,5  - - 1 - 1 1 1 - 40  5% 
2 Лукић Милана всс Српски језик 18 - 1 0,5 0,5 0,5 2 1 0,5 9,5 0,5 0,5 0,5 0,5  - 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 40   
3 ВученовићАлександра всс Српски језик 18 - 1 1 0,5 0,5 2 0,5 0,5 9 0,5 1 0,5 0,5  - 0,5 0,5 0,5  - 1 1 - - 0,5 0,5 - 40 5,55% 10% 
4 Џабић Јован всс Српски језик 9 - - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 1 4,5 0,5 - 0,5 0,5  - 0,5 0,5 0,5  - - - - - 0,5 - - 20  15% 
5 Ђорђевић Марина всс Муз. култура 13 - - - - 2 - - - 6 0,5 - 0,5 1  - 0,5 - 1  - - 1 - - 0,5 - - 26   

6 Aјбек Маја всс Лик. Култура и 
УИД 14 - - - 0,5 1 - 0,5 0,5 7 0,5 - 0,5 0,5  0,5 0,5 - 0,5  - - 0,5 - - 0,5 0,5 - 28   

7 Борковић Ана всс Енглески језик 18 - 1 1 1 - 2 1 - 9 1 1 0,5 0,5  - 1 0,5 0,5  - 1 - - - 1 - - 40   
8 Панковић Сања всс Енглески језик 18 - - 1,5 1,5 - 2 1 - 9 1 - 1 1  - 1 1 1  - - - - - 1 - - 40   
9 Живковић Љубица всс Енглески језик 9 - - 0,5 0,5 - 1 1 - 4,5 0,5 - - 0,5  - 0,5 - 0,5  - - - - 0,5 0,5 - - 20 5,55%  

10 Свилар Сенка всс Немачки језик 18 - 1 1 1 - 2 1 - 10 0,5 1 0,5 0,5  - 0,5 - 1  - 0,5 - - 0,5 1 - - 40 30%  
11 Влаовић Жељка всс Руски језик 10 - 1 0,5 0,5 - 1 0,5 - 4 0,5 0,5 0,5 0,5  - 0,5 0,5 0,5  - 0,5 - - - 0,5 - - 22  10% 
12 Миљанић Тамара всс Латински језик 12 - - 1,5 1,5 - 1 - - 6 0,5 - 1 0,5  0,5 0,5 0,5 1  - - - - - 0,5 - - 27   
13 Стећук Снежана всс Историја 20 - 1 0,5 1 - - 1 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 - - - 1 0,5 - 40  20% 
14 Гордана Јерковић  всс Историја 12 - - 0,5 0,5 - - 0,5 0,5 6 1 - 0,5 0,5  - 0,5 - 1  - - - - - 0,5 - - 24   
15 Жижић Љиљана всс Географија 20 - - 1 1 1 - 0,5 0,5 10 0,5 - 0,5 1  - 0,5 0,5 0,5 1 - - - - - 1 0,5 - 40  20% 
16 Поповић Мирјана всс Географија 4 - - 0,5 0,5 - - - - 2 0,5 - - -  - - - -  - - - - - 0,5 - - 8   
17 Шкрбић Наташа всс Социолог. РИЦ 16 - 1 0,5 0,5 - - 0,5 0,5 8 0,5 1 0,5 0,5  - 0,5 - 0,5  - 1 - - - 0,5 - - 32  5% 
18 Димитров Моника всс Енглески језик 10   0,5 0,5  1 1  5 1  0,5 0,5   0,5  0,5      0,5 0,5   22   
19 Косановић Ратко всс Филозофија 18 - - 1 1 - - 1 0,5 9 0,5 - 0,5 1  0,5 1 0,5 1  - - - - - 0,5 - - 36  10% 
20 Борић Дуња всс Психологија 8 - - 1 - - - 1 - 4 0,5 - - - 0,5 - - - 0,5  - - - - - 0,5 - - 16   
21 Раденовић Александар всс Верска настава 16 - 1,5 - - 1,5 - - 0,5 8 0,5 0,5 0,5 0,5  - - - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - - 0,5 - - 32   
22 Боциј Смиљана всс Математика 18 - - 2 1 - 2 - - 9 1 - 1 1  - 1 - 0,5  - 0,5 - - - 1 1 - 40 22%  
23 Куљевацки Марта всс Математика 18 - 1 1,5 1,5 - 2 - - 9 0,5 1 0,5 0,5  0,5 0,5 - 0,5  - 1 - - 0,5 0,5 1 - 40 11%  
24 Максимовић-Тот Тамара всс Математика 18 - 1 1 1 - 2 1 - 10 0,5 1 0,5 0,5  - 0,5 0,5 0,5  - 1 - - - 1 - - 40 22%  
25 Сајферт Бранимир всс Рач. и инфо. 10 10 - 1,5 1,5 - - 1 - 9 0,5 - 1 0,5  - 0,5 1 0,5  - - - - - 2 - 1 40   
26 Живановић Небојша всс Рач. и инф. 10 10 1 1 - - - 1 1 9 0,5 0,5 1 0,5  - 0,5 0,5 0,5  - 0,5 - - - 0,5 0,5 1,5 40 25%  

27 Сања Миљевић всс 
Рач. и инф. и 
савремене 
технологије 

2 7 - 1 - - - - 1 5 - - - 0,5  - 0,5 - 0,5   - - - - 0,5 - - 18   

28 Јовановић Данијела всс Физика 18 2 1 1 1 - - 0,5 0,5 10 0,5 1 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5  - 1 - - - 0,5 - - 40 10% 10% 
29 Булатовић Биљана всс Физика 18 2 1 1 1 - - 0,5 0,5 10 0,5 1 0,5 0,5  - 0,5 0,5 1 0,5 - 0,5 - - - 0,5 - - 40 10% 20% 
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30 Аврамовић Драган всс Хемија 14 6 1 1,5 1 - - - 0,5 10 0,5 0,5 0,5 0,5  - 0,5 0,5 1 0,5 - 0,5 - - - 1 - - 40  10% 
31 Мириловић Биљана всс Хемија 10 2 1 0,5 0,5 - - 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 - 0,5  - 0,5 - 0,5  - 1 - - - 0,5 0,5 - 24  5% 
32 Кртинић Татјана всс Биологија 12 8 1 1 1 - - - 1 10 1 1 0,5 0,5  - 0,5 1 0,5  - 0,5 - - - 0,5 - - 40 10% 10% 
33 Дробац Горана всс Биологија 7 5  1 0,5   0,5  6 0,5  0,5 0,5   0,5  0,5      0,5 0,5 0,5  24  20% 

34 Маглов Маљковић 
Александра всс Језик, медији и 

култура 4   1      2   1      1       1   8   

35 Марчета Бранко всс Физичко вас. 20 - - - - 4 - - - 10 1 - 0,5 0,5  1 1 0,5 0,5  - - - - - 1 - - 40  5% 
36 Станковић Данило всс Физичко вас. 12 - - - - 2 - - - 6 0,5 - 0,5 1  - 0,5 - 1  - - - - - 0,5 - - 24  10% 
37 Немачки   4   0,5 0,5     2   0,5 0,5     0,5       0,5   9   

38 Јелена Бошњачић всс Економија и 
бизнис 14 - - 2 - - - - 0,5 7 1,5 - 2 - - - - - -  - - - - - 1 - - 28   

39 Кресојевић Милан всс Директор - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 40   
40 Наташа Миљански всс Психолог - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 40   
41 Влаовић Жељка всс Библиотекар - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 18   
42 Панковић Владан всс Библиотекар - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 22   
43 Лапчић Мирјана всс Шефрачунов. - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 40   

1 Зоркић Јелена  ссс 

референт за 
финансијско-
рачуноводствен
е послове 

- - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 40   

2 Ракић  Татјана  всс секретар - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 40   
3 Марчетић Сава кв Домар - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 40   
4 Милаковић Биљана кв спремачица - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 40   
5 Јелић Невенка нкв спремачица - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 40   
6 Мијаиловић Мирјана нкв спремачица - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 40   
7 Бурсаћ Зора нкв спремачица - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 40   
8 Праштало Стојанка ссс спремачица - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - 40   
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6. КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА - ШКОЛСКЕ 
АКТИВНОСТИ   

Наведени датуми и школске активности које ће се одржати у овим терминима важе само у случају 
промене тренутне епидемиолошке ситуације. 

 
Школска година почиње у среду 1.9.2022. године. Прво полугодиште завршава се у четвртак, 

23.12.2022. године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 9.1.2023. године. 
15.9.2022. године обележавање Дана заставе. 
1-2. јануара 2023. године празнује се Нова година, а 7. јануара 2023. године празнује се први дан 

Божића за вернике који славе по јулијанском календару.  
27. јануара 2023. године прославља се Свети Сава - школска слава (радни и ненаставни дан). 
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, обележава се у четвртак 21.10.2022. године. 

Дан примирја у Првом светском рату обележиће се у четвртак 11.11.2022, као нерадни и ненаставни 
дан.  

15-17. фебруара 2023. године обележава се Сретење - Дан државности Србије. 
25. децембра 2022. године прославља се први дан Божића по грегоријанском календару. 
7. априла до 10. априла 2023. године празнују се Васкршњи празници по грегоријанском календару. 
22. априла 2023. године обележава се Дан сећања на жртве фашизма у Другом светском рату 

(субота).  
14. априла до 17. априла 2023. године празнују се Васкршњи празници по јулијанском календару. 
1. мај - Празник рада, празнује се 1. маја до 2. маја 2023. године. 
Дан сећања на жртве холокауста и других жртава фашизма у Другом светском рату, ове школске 

године пада у суботу.  
Дан школе 30. мај 2023. године биће обележен свечаним културно-уметничким програмом.  
Дан победе 9. мај 2023. године обележиће се у уторк.  
У школама се обележава и дан просветних радника који пада у уторак 8. новембра 2020. године као 

радни и наставни дан.  
За реализацију друштвено-корисног рада школа је одредила два дана, и то један у првом 

полугодишту - субота 10. октобар, а други у другом полугодишту, субота 13. мај. 
У марту 2023. године школа ће организовати посету Међународном сајму образовања ''Путокази'' у 

Новом Саду за ученике III и  IV разреда.  
Екскурзија за ученике првог и другог и трећег разреда организује се од 21. до 23. априла 2023. 

године, за ученике четвртог разреда организоваће се у периоду од 25. до 30. октобра 2022. године. 
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане 

верских празника:  
православни - на први дан крсне славе, 
припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском, односно 

јулијанском календару – на Божић и на Ускрс. 
припадници исламске заједнице - 1. септембар 2022. године, на први дан Курбан-бајрама. 
припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2022. године, на први дан Јом кипура. 
 

7. РАЗРЕДНИ, ПОПРАВНИ И ДРУГИ ИСПИТИ 
 Разредни и поправни испити за ученике Гимназије организују се у периоду од 1. до 30. јуна 

2023. године и од 21. до 25. августа 2023. године. 
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 Матурски испити организују се од 01.до 15. јуна 2023. године, и од 21. до 31. августа 2023. 
године. 

 Допунски испити организују се у октобру, децембру 2022. и фебруару, априлу и јуну 2023. 
године, од 5. до 15. у месецу. 

 На захтев ученика Наставничко веће утврђује рок за полагање допунског испита о чему 
директор доноси решење . 

 

8. ПЛАНОВИ РАДА ОБАВЕЗНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ 
НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

8.1 РЕДОВНА НАСТАВА 
Индивидуални планови и програми рада наставника и сарадника саставни су део Годишњег плана 

рада. и достављаће се психолошко-педагошкој служби месечно у електронској,или штампаној форми. 
Годишњи глобални план и програм рада наставника за остваривање обавезне и изборне наставе је 
прилог Годишњег плана рада школе.  

8.2 УВОЂЕЊЕ ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ 
Подстицање иновација у настави и стручни рад доприноси бољем и бржем трансферу теоријских 

достигнућа у појединим наукама и областима рада у широј васпитно образовној пракси.  
Подстицање иновација у настави и стручни рад професора са савременим наставним средствима. 
Претпоставке ових активности јесу и опремљеност школе са којом се ми слободно можемо 

похвалити јер смо набавили велики број савремених наставних средстава и опреме за извођење 
савремене наставе. 

Стручни и истраживачки рад обухвата разноврсне активности, као нпр: 
истраживање и увођење нових садржаја, облика и поступака као и метода васпитно образовног рада, 
усавршавање наставника и сарадника, експериментално проверавање нових облика и метода рада. 
     У овој школској години планира се увођење и других облика наставе, код појединих предмета, 

код којих су теоријске основе обрађене на акредитованим програмима. 
 

8.3 ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
8.3.1 ДОПУНСКИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

Допунски рад организује се за ученике који не показују задовољавајући успех и заостају у 
савладавању наставног градива. У организацији допунског рада полази се од индивидуалних тешкоћа 
и узрока заостајања ученика. Групе за допунски рад не формирају се нужно на основу одељенске 
припадности, већ према превладавању тешкоћа код припадника, те су у том смислу по структури 
хомогеног састава (на пример група код које доминира слабо предзнање, неформиране радне навике, 
група чије припаднике карактеришу социјално-психолошки проблеми), а у оквиру истог програма. Број 
ученика у групи не треба да буде већи од 10. 

Њихов састав не мора бити сталан у току године, будући да из њих излазе ученици који су отклонили 
пропусте, а укључују се нови код којих су искрсле тешкоће. 

Распоред часова допунског рада саставни је део распореда часова Гимназије. Одвијаће се пре или 
после редовне наставе. 

Предметни наставници ће сами одабрати адекватне облике, методе, поступке и наставна средства 
за извођење допунског рада 
 
 

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ШК. 2022/2023. ГОДИНИ 



 

 
48 

 

ПРЕДМЕТ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК ГОД.ФОНД 
ЧАСОВА 

српски језик Лукић Милана  19 
српски језик Вученовић Александра 38 
српски језик Сандра Шћевак 38 
српски језик Џабић Јован  19 
енглески језик Ана Борковић 38 
енглески језик Панковић Сања 57 
енглески језик Живковић Љубица / Димитров Моника 38/19 
немачки језик Свилар Сенка 38 
немачки језик Вулета Јелена 19 
руски језик Влаовић Жељка 19 
латински језик Миљанић Тамара 57 
историја Гордана Јерковић 19 
историја Стећук Снежана 19 
географија Љиљана Жижић 38 
географија Поповић Мирјана 19 
социологија Шкрбић Наташа 19 
филозофија Косановић Ратко 38 
психологија Борић Дуња 38 
математика Боциј Смиљана 76 
математика Куљевацки Марта 56 
математика Тамара Максимовић-Тот 38 
рач. и информатика Сајферт Бранимир 56 
рач. и информатика Живановић Небојша 38 
рач. и информатика Сања Миљевић 38 
физика Јовановић Данијела 38 
физика Булатовић Биљана 38 
хемија Мириловић Биљана 19 
хемија Драган Аврамовић 56 
биологија Кртинић Татјана 38 
биологија Дробац Горана 38 
уметност и дизајн Маглов Маљковић Александра 38 
економија и бизнис Јелена Бошњачић 76 
 

8.3.2 ДОДАТНИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД 
Додатно васпитно - образовним радом обухватиће се ученици који постижу изузетне резултате у 

настави појединих предмета, одликују се натпросечним интелектуалним и креативним способностима 
и исказују интерес за проширење и продубљивање знања стечених у редовној настави. 

Један ученик се по правилу може укључити у додатни рад из највише два наставна предмета. 
Програм додатног рада планиран је и реализоваће се у оквиру недељног распореда ваннаставних 
активности, после редовне наставе (у супротној смени). Годишњи фонд по одељењу износи око 37 
часова. 
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Часови су различитог трајања у зависности од садржаја и услова реализације. 
И ове школске године школа ће конкурисати за пријем најдаровитијих ученика на индивидуални 

додатни рад у Истраживачкој станици Петница.  
 

ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У ГИМНАЗИЈИ 2022/2023. ГОДИНИ 

ПРЕДМЕТ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК ГОД.ФОНД 
ЧАСОВА 

српски језик Лукић Милана 19 
српски језик Вученовић Александра 19 
српски језик Шћевак Сандра 19 
српски језик Џабић Јован  19 
ликовна култура Ајбек Маја 19 
енглески језик Борковић Ана 38 
енглески језик Панковић Сања 56 
енглески језик Живковић Љубица / Димитров Моника 19 
немачки језик Свилар Сенка  38 
немачки језик Вулета Јелена 19 
латински језик Миљанић Тамара 56 
руски језик Жељка Влаовић 19 
историја Стећук Снежана 38 
историја Гордана Јерковић 19 
филозофија Косановић Ратко 38 
математика Боциј Смиљана 38 
математика Тамара Максимовић-Тот 38 
математика Куљевацки Марта 56 
биологија Кртинић Татјана 38 
биологија Дробац Горана 19 
физика Булатовић Биљана 38 
хемија Аврамовић Драган 38 
хемија Мириловић Биљана 19 
физика Јовановић Данијела 38 
рач. и информатика Сајферт Бранимир 56 
социологија Шкрбић Наташа 19 
географија Жижић Љиљана 38 
географија Мирјана Поповић 19 
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8.4 ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
СЛОБОДНЕ И СТВАРАЛАЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
Као факултативни ваннаставни облик рада слободне активности у школи формирају се полазећи на 

једној страни од кадровских и материјалних могућности школе и интересовања ученика са друге стране. 
Слободне активности се организују на основу слободног и добровољног опредељења ученика. 
Секцију (групу) у оквиру слободних активности чини најмање 5 ученика чланова секције (од првог 

до четвртог разреда). 
 

ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

АКТИВНОСТ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК ГОД.ФОНД 
ЧАСОВА 

драмска секција Лукић Милана 19 
новинарска секција Шћевак Сандра 38 
рецитаторска секција Вученовић Александра 19 
верска настава Александар Раденовић 56 
хор и оркестар Ђорђевић Марина 76 
географска секција Жижић Љиљана 38 
ликовна секција Ајбек Маја 38 

  

 
ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА 
 
У оквиру спортско-рекреативних активности радиће следеће секције : 

СЕКЦИЈА ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК  ГОД.ФОНД 
ЧАСОВА 

секција у одбојци - за девојчице и дечаке 

Марчета Бранко 
Станковић Данило 

152 
76 

секција у атлетици - за девојчице и дечаке 
секција за кошарку - за дечаке и девојчице  
секција за фудбал - за дечаке 
секција за рукомет - за девојчице 
секција за пливање – девојчице и дечаци 
секција за скијање – девојчице и дечаци 
секција за стони тенис – девојчице и дечаци 
секција за стрељаштво – девојчице и дечаци 

 
Наведени програм ће ступити на снагу уколико то дозволе епидемиолошки услови. Спортско-

рекреативне активности подразумевају оне спортске активности и дисциплине које обавезна настава 
физичког васпитања не може да обухвати. 

Основни циљ спортско-рекреативних активности је да се у слободно време организује активност 
ученика у овој области тако да обезбеди здраву и културну забаву и разоноду, да задовољи њихове 
посебне жеље, да им помогне да развију позитиван однос према физичкој култури, формирају навике за 
редовним телесним вежбама. 

У оквиру спортско-рекреативних активности остварују се следећи задаци : 
обухват што већег броја ученика посебним програмом за физичко вежбање који заједно са општим 

програмом чини јединствени систем школског физичког васпитања, задовољавање нових и све 

about:blank
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разноврснијих жеља и интереса школске омладине за бављење разним гранама физичког вежбања у 
слободно време, откривање могућности и лепоте стварања у физичкој култури и спорту, гимнастици, 
игри, плесу; помагање ученицима да свестрано развију своју природну склоност за овај или онај вид 
физичког вежбања, подстицање ученика да науче да физичко вежбање интегришу у свој свакодневни 
живот и да активности у овој области развијају као трајну потребу и обавезу. 

У Гимназији се традиционално организује школско првенство у фудбалу, кошарци, одбојци, 
рукомету. 

Јесењи крос ће се организовати у октобру 2022. године, пролећни крос ће се одржати у априлу 2023. 
год. 

Победничким екипама се за Дан школе уручује прелазни пехар. 
 

8.4.1 ПЛАН РАДА СПОРТСКИХ  СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОД. 
Планирано је да се формирају подгрупе за поједине спортове према плану како следи. 
ПЛАН РАДА ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Месец Тема 

Септембар -   Окупљање екипе 
-   Правила и суђење 
-   Загреавање и игра 

Октобар -   Горње одбијање 
-   Доње одбијање 
-   Сервис 
-   Позиција играча 
-   Смеч 
-   Кување 
-   Улога дизача код смеча 
-   Блок једноструки 

Новембар -   Додавања 
-   Смеч 
- Либеро 
-   Двоструки и троструки блок 
-   Игра одбојке преко мреже 
-   Сервис 

Децембар -  Општинско такмичење 
-   Смеч пенал 
-  Окружно такмичење 
-   Упијач 
-   Смеч из друге линије преко блока 

Јануар -   Техника дизача - техничара 
-   Покривање зоне – простора 
-   Промена зоне 
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-   Постава у одбојци 
-   Међуокружно првенство 
-   Дистрибуција лопти у слободном простору 
-   Слање лопти на играча који добро прима 

Фебруар -   Одбрана од куваних лопти 
-   Двојни и тројни блок 
-   Напад након примљеног сервиса 
-   Контра напад 
-   Техника дизача 
-   Чување зоне – пријатељске утакмице 
-   Поваљка 
-   Дизање лопте 
-  Републичко такмичење 

Март -   Вишеструки напад 
-   Кување I, II, III темпо 
-   Планирање напада 
-   Пријатељске утакмице 
-   Упијач 

Април -   Колективни напад 
-   Смеч преко блока 
-   Пријатељске утакмице 

Мај -   Пријатељске утакмице 

Јуни -          Пријатељске утакмице 

Укупно часова: 35               

  
ПЛАН РАДА  ФУТСАЛ СЕКЦИЈЕ 
 

Месец Тема 

Септембар -    Окупљање екипе 
-    Допуњавање екипе новим члановима 

Октобар -    Вођење лопте 
-    Пас  кроз игру 
-    Правила футсала 
-    Дриблинг правцем кретања 

Новембар -    Вођење , пас 
-    Преузимање играча 
-    Игра на два гола 
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-    Припремне утакмице 

Децембар -    Загревање воџење лопте – пас 
-    Чување противничког центра 
-    Пријатељске утакмице 

Фебруар -    Припреме за утакмице 
-    Игра 4 x 4 
-    чување играча у одбрани 
-    отварање у простор 
-    Припремне утакмице 
-  Контролне утакмице 

Март               -       Контролне утакмице 
-     Пресинг игра, чување играча 

Април    - Општинско такмичење 
    - Пријатељске утакмице 
   -  Окружно Такмичење 
   -  Међуокружно такмичење  

Мај -   Републичко такмичење 

Укупно часова: 35               

 
8.4.2 КАЛИГРАФСКА СЕКЦИЈА  

 

Годишњи фонд часова: 30 

Термини: једном недељно, прилагођено распореду часова, поштујући ученичке могућности за долазак.  
 

Програм калиграфске секције је намењен ученицима од првог до четвртог разреда гимназије како 
би се упознали са калиграфијом (од Грчког κάλλος kallos "лепота" + γραφή graphẽ "писање") на теоријски 
и практичан начин тј. да им се приближи уметност давања форме знаковима на изражајан, 
хармонистички и вешт начин.   

Рад је индивидуалан/у групи и прилагођен је узрасту полазника а све са циљем да ученици негују 
лепо писање у свакодневној употреби и као уметнички израз, да лепо писање схвате као област у којој 
се развијају умне, моторичке и визуелне вештине. Полазници ће моћи да савладају визуелну писменост, 
да овладају новим сазнањима и вештинама из дате области, које су прилично занемарене у школском 
систему, због недостатка часова у наставном програму.  

 
             Програм нуди деци средњошколског узраста  могућност да побољшају свој рукопис и да 
упознају практичне вештине традиционалне калиграфије кроз историјске епохе као и да се упознају са 
контекстом настанка савремених калиграфских творевина.  

Калиграфска секција полазнике програма уводи у дивну разноликост калиграфије, дајући 
акценат колико на развијању осетљивости запажања, графомоторичке спретности, толико и на 
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сензибилности и креативности ученика. Намењена је ученицима који имају дара за лепо писање али и 
ученицима који желе да поправе свој рукопис. 
  Радећи на популаризацији ћирилице код деце као и развијању свести о ћирилици као културном 
идентитету нашег народа, полазници основе калиграфије уче првенствено преко културног блага српске 
баштине писма коју представља: Душанов Законик, Мирослављево јеванђеље, Четворојеванђеља, 
Манастири Фрушке горе, Манастири Косова и Метохије, Дечански циклус, Манастир Хиландар, Иконе, 
Минијатуре, Монашке копче....  

Други циклус упознавања са калиграфским радовима односи се на баштину писма из других делова 
света:  Источноазијска калиграфија, Индијска калиграфија, Тибетанска калиграфија, Персијска 
калиграфија, Западна калиграфија... 

Трећи циклус се односи на упознавање савремених калиграфа и  уметничке калиграфије која је све 
више популарна. Полазници се обучавају да практично користе калиграфска знања  у изради графичког 
дизајна, лого дизајна, карти, менија, честитки, позивница, правних докумената, диплома, поезије, 
визиткарти и разних презентација. Упознају се са савременим калиграфима који су унапредили 
калиграфију новог века: Доналд Џексон, Томас Ингмајер, Дејв Вуд, Хазел Долби, Фернандо Лембо ди 
Пино, Дзин Лархер, Јулиан Ватерс, Сеила Ватерс, Денис Браун, Броди Нојенсвандер, Ханс-Јоаким 
Бургерт, Тимоти Доналдсон, Готфриајед Потт, Питер Гилдердејл и Катарина Пјпер, Паул Схав... 

 
Основни прибор за калиграфију  
- Калиграфско перо различитих ширина (метално, трска, гушчије), оловка (може бити обла или 

заоштрена-најчешће се заоштрава на шмиргли само једна страна) и четкица. 
- Мастило (туш) за писање је обично водоотпорно и много мање вискозно у односу на мастило које 

се користи при штампању.  
- Високо квалитетни папир, који има добру коензистенцију порозности, омогућава чистије линије, 

такође се често користи пергамент или велум. Један од бољих папира који се користе за калиграфске 
пројекте је Фабриано разних дебљина. Фабриано је погодан за калиграфске пројекте јер одлично прима 
темперу или друге течне боје које се користе за орнаментику. За почетне радове ученика користе се 
јефтинији папири.  

 
Рад калиграфске секције се спроводи уз помоћ одговарајуће литературе, претежно страних извора.  
План рада секције се прилагођава заинтересованости групе или појединца за одређену форму и стил 

писања. Евиденција о  раду секције води се у дневнику за ваннаставне активности. Корелација са 
предметима: српски језик, страни језиликовна култура, историја, географија, музичка култура...  

 
Програм рада калиграфске секције и упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

припремљени су у сарадњи са Јеленом Милорадић, дипломираним рестауратором-конзерватором зидног 
и штафелајног сликарства.  

Ментор калиграф је професор српске књижевности и језика Јован Џабић.  
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ШКОЛСКА 
2020/2022.  

Калиграфска секција 
Годишњи фонд часова: 30 

Садржаји програма 

Б
ро

ј 
ча

со
ва

 Активности 
у образовно 
васпитном 
раду 
УЧЕНИКА 

Активности у 
образовно 
васпитном раду 
НАСТАВНИКА 

Начини и 
поступци 
реализације 

Циљеви и задаци 
садржаја програма 

 
Формирање 
секције -   
разговор о 
циљевима, раду 
секције и идејама  
договор о 
терминима сусрета  

3 Слуша, даје 
предлоге, 
пита, 
упоређује, 
уочава 

-презентује 
-усмерава 
ученика 
-подстиче на 
размишљање 
-развија код 
ученика 
аналитичко, 
синтетичко, 
индуктивно, 
дедуктивно 
мишљење 
- иницира 
уметнички 
процес и 
надгледа његов 
развој 
- мотивише 
-прича 

- монолошки; 
- дијалошки; 
- тимски рад 

Развијање колективног 
духа, развијање љубави 
према писму и писању, 
подстицање на 
исказивање мишљења и 
давање предлога у раду 
секције, развијање 
самоконтроле, 
досетљивости. 

Теорија - историја 
писма и 
калиграфије 

6 Слуша, 
гледа, пита, 
истражује, 
уочава, 
тумачи, 
упоређује, 
закључује 

- монолошки 
- дијалошки 
- тимски рад 
- 
истраживачки 
рад  

Упознавање са основама 
калиграфије и историјом 
писма; упознавање састава 
писма, као састава 
графичких знакова неког 
језика; упознавање са 
традицијом калиграфског 
стваралаштва и 
истраживања; упознавање 
са културним благом 
српске и светске баштине 
писма; богаћење и 
развијање маште; 
упознавање са савременим 
калиграфима који су 
унапредили калиграфију 
новог века.  

Пракса – 
ученичко 
калиграфско  
стваралаштво  

21 Ствара, 
чита, ради 
на тексту, 
преписује, 
пише, 
увежбава, 
примењује 
стечено 
знање, 
истражује, 
излаже, 
упоређује  

- текстовни 
-
истраживачки 
рад 
-стваралачки 
рад 
- 
индивидуални 
- тимски рад 
-монолошки 
- дијалошки 
 
  

-развијање смисла и 
способности за правилно 
и уметничко писано 
изражавање;  
-развијање стваралачке 
способности; опажања, 
размишљања и слободног 
изражавања;  
-богаћење и развијање 
маште; 
-развијање способности за 
концентрацију; 
-подстицање 
интересовања за 
истраживање  
-стицање искуства и 
навика за индивидуални и 
колективни рад; 
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8.4.3 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ГЕОГРАФСКО-ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ 
Гоеографско-историјска секција окупља ученике заинтересоване за ове наставне предмете. Секција 

свој рад заснива на теоретским, теренским и практичним основама.  
ЦИЉ СЕКЦИЈЕ је стицање нових и продубљених сазнања и објашњења о прошлим и савременим 

процесима  и објектима у свету и у Србији, као и упознавање са културно-историјским знаменитостима. 
Такође је важно и стицање знања о фундаменталним везама природне средине становништва и привреде. 
Taкође циљ је да ученици стекну компетенције неопходне за разумевање савременог света и развију 
одговаран однос према сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, 
поштовању културних различитости , друштву и држави у којој живе. 

ЗАДАТАК СЕКЦИЈЕ  је да ученици стекну знања, умења и ставове према светским и националним 
вредностима на прихватљив и разумљив начин., и уоче шта је битно и суштинско. 

Ова врста наставе спроводи се кроз организован начин са унапред постављеним циљем. Ученицима 
треба нагласити на шта да обрате пажњу, а кад уоче потребне чињенице формирају појмове и тако на 
најприроднији начин перцептивним доживљавањем развијају способност посматрања и запажања. 
Руководиоци секције су Љиљана Жижић,професор географије и Снежана Стећук,професор историје. 

Напомена: У претходној школској години202012022. неке планиране активности нису реализоване 
због епидемиолошке ситуације и  Препоруке МПНТР , па се исте активности преносе у наредну школску 
годину ( 2022/2023.) 

 
ПЛАН СЕКЦИЈЕ 
СЕПТЕМБАР 
-Конституисање секције и упознавање чланова са планом и програмом рада 
- Јован Цвијић- живот и дело 
- Посета Етнографском музеју и археолошком  локалитету Винча 
ОКТОБАР 
-Приказивање презентације и фотографија са излета 
- Живот као географска тема 
- Порекло назива држава 
- „ Први у Србији , цртице из историје почетака“ ( историја, тематски радови ученика на огласној 

табли на 3.спрату  ) 

-развијање 
графомоторичке 
спретности,  
сензибилности и 
креативности; 
-развијање способности да 
практично користе 
калиграфска знања  у 
изради графичког дизајна, 
лого дизајна, карти, 
менија, честитки, 
позивница, правних 
докумената, диплома, 
поезије, визиткарти и 
разних презентација. 
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НОВЕМБАР 
- Обележавање Дана примирја  

  „ Први у Србији , цртице из историје почетака“ ( историја, тематски радови ученика на огласној 
табли на 3.спрату  ) 
 

ДЕЦЕМБАР 
  - Замишљено путовање, Моја Србија - истраживачки задаци ученика 
    „ Први у Србији , цртице из историје почетака“  
 
ФЕБРУАР   
-Посета међународном  сајму туризма у Београду 
-Обележавање Националног празника Сретење  
„ Први у Србији , цртице из историје почетака“ ( историја, тематски радови ученика на огласној табли 

на 3.спрату  ) 
 
 МАРТ 
-Обележавање Дана вода ( 22.март ) и светског метеоролошког дана 
„ Први у Србији , цртице из историје почетака“ (у школи и у настави на даљину ) 
-Природне лепоте Србије – презентације 
 
А П Р И Л  
 „ Први у Србији , цртице из историје почетака“ (( историја, тематски радови ученика на огласној 

табли на 3.спрату  ) 
- Идемо на екскурзију  
 
МАЈ 
- Географија завичаја – организација и реализација излета у Срему 
„ Први у Србији , цртице из историје почетака“( историја, тематски радови ученика на огласној табли 

на 3.спрату  ) 
 
 ЈУН  
-Анализа рада секције у школској 2022/2023. 
 

8.5 ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  ГИМНАЗИЈЕ 
8.5.1 ДРУШТВЕНО КОРИСТАН  РАД  

 

 Циљ друштвено корисног рада је превенција непожељног и друштвено неприхватљивог 
понашања ученика кроз развој позитивних и пожељних облика понашања. Друштвено користан рад као 
такав развија друштвено одговорно понашање ученика.  

У оквиру друштвено корисног рада руководство школе одредило је два радна дана за реализацију 
акције уређења школског ентеријера, улаза, дворишта, сакупљања секундарних сировина, добровољних 
прилога, организација и учествовање у активностима у области културе у локалној заједници и др. 
Наведене активности  подразумевају ангажовање ученика у мањој групи, одељењу, целокупној години, 
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у оквиру школе или друге институације, самостално или у пару. Такође, ученик има подршку вршњака, 
наставника и стручног сарадника за време обављања друштвено корисног рада.  

 
8.5.2 ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ  ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. 

ГОДИНИ 

АКТИВНОСТИ ИЗВРШИОЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

упознавање са наставним планом и програмом - 
свако одељење  одељенске старешине септембар 2022. г 

тестирање ученика - професионална оријентација 
преко утврђивања њихових професионалних 
интересовања, способности, особина личности, 
вредносне оријентације и мотивације за бављење 
одређеним занимањем 

школски психолог током школске године 

кроз наставу појединих предмета упознати 
ученике са одговарајућим занимањима и 
подстицати их да своје професионалне интересе 
ускладе са индивидуалним могућностима 

предметни наставници током целе школске 
године 

у раду слободних активности информисати 
ученике о подручјима  рада, образовним 
профилима и занимањима везаних за садржаје 
који се реализују тим активностима ; ближе 
упознавање ученика односно њихових особина и 
склоности 

руководиоци секција у 
сарадњи са школским 
психологом 

током целе школске 
године 

на ЧОС-у упознати ученике са мрежом школа и 
факултета, дефицитарним и суфицитарним 
занимањима, могућностима смештаја, добијања 
стипендија и кадровским потребама 

одељенске старешине 
у сарадњи са школским 
психологом, Тим за 
каријерно вођење 

прво полугодиште 

организовање Реалних сусрета, презентера 
професија за које су ученици заинтересовани 

Тим за каријерно 
вођење прво полугодиште 

организовати презентације факултета психолог и директор током целе школске 
године 

преко медија и локалног радија давати 
одговарајуће информације о питањима везаним за 
упис ученика у школе и на факултете 

директор мај 2023. год. 

постављати у школи паное намењене 
професионалној орјентацији ученика 

Тим за каријерно 
вођење 

током целе школске 
године 

на родитељским састанцима дискутовати о 
одабиру занимања одељенски старешина новембар 2022. и март 

2023. године  

организовати састанке са представницима 
друштвених организација у вези са потребом 
привреде, стипендирања, структуре запослених и 
других 

директор фебруар 2023. године 

професионална саветовања ученика који су 
неопредељени школски психолог током целе школске 

године 
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ПОСЕБАН ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ЗА УЧЕНИКЕ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА 

АКТИВНОСТИ ИЗВРШИОЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

упознавање ученика са садржајем  
полагања завршних и матурских испита 

одељенске старешине и 
предметни наставници октобар 2022. 

интервју или анкета у вези са избором 
матурских радова 

предметни наставници и 
представници стручних актива децембар 2022. 

обезбедити ученицима релевантне 
информације о вишим, високим школама, 
академијама и другим институцијама 

директор друго полугодиште 
2023. 

кроз додатну наставу оспособити ученике 
за полагање класификационих испита на 
факултетима 

предметни наставници друго полугодиште 
2023. године 

 
 

8.5.3 КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ГИМНАЗИЈЕ  
 
У оквиру културне и јавне делатности, Гимназија сарађује са Месном заједницом, Културним 

центром, Скупштином Општине, градском библиотеком, Савезом за школски спорт и омладинско 
васпитање Србије, Ауто-мото друштвом из Инђије и предузећима, као и са организацијом  Црвеног  
крста. 

Сарадња се одвија кроз разне спортске и културно-забавне манифестације, спортска такмичења, кроз 
смотре рецитатора , акције горана, разне омладинске радне акције, уређење градских простора, посете 
књижевним вечерима, учествовање у програмима РТВ Инђије, обележавање разних  јубилеја кроз 
литерарне радове и рецитале. Литерарни радови учествују на свим конкурсима ове врсте. У оквиру 
ликовног стваралаштва ученици Гимназије учествују сваке године са бар једним представником, па се  
тако планира и ове школске године. 

 
Биће обележени: 
 

Активност Носиоци активности Време реализације 

Прво полугодиште 

Ноћ истраживача Ученици, предметни наставници 

Септембар 2022. 

Међународни дан писмености Наставници језика, ученици 
Европски дан језика Наставници језика, ученици 
Дан немачког језика Наставнице немачког језика, ученици 

Сарадња са градском библиотеком Наставници српског језика и 
књижевности и школски библиотекар, 

Дан демократске културе Ученици, предметни наставници, 
библиотекар  

Октобар 2022. 
Дечја недеља Наставници, ученици, стручни сарадник 

Сајам књига проф. Милана Лукић, проф. Жељка 
Влаовић 

Посета Музеју Николе Тесле и 
Природњачком музеју Наставници природних наука 

Дан средњошколаца Ученици и сви запослени у школи Новембар 2022. 
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Дан просветних радника Наставници, директор 
Посета скупштини Наставница социологије, ученици 
Дан примирја у Првом светском 
рату Наставници историје, ученици 

Посета фестивалу науке Наставници природних предмета, 
ученици Децембар 2022. 

Новогодишња приредба Наставници српског језика и 
књижевности, ученици 

Одлазак у позориште проф. Милана Лукић, 
проф. Жељка Влаовић 

Прво полугодиште 
– једном или више 
пута у току 
полугодишта. 
 

Сарадња са другим 
институцијама: Петница, Руски 
дом, Дом здравља, Црвени крст, 
културним установама, 
музејима… 
 

 
Наставници, стручни сарадник, ученици 

Изложба слика Наставница ликовне културе 
Посета Народној банци, музејима, 
спомен-комплексима, Галерији 
САНУ и културно-историјским 
споменицима у оквиру актуелних 
пројеката 
 

 
 
Чланови ГИС-а 

Хуманитарни турнир или акција Ученички парламент 
 
Друго полугодиште 
 

Дан Светог Саве 
Наставници српског језика и 
књижевности, наставница музичког, 
ученици 

Јануар 2023. 

Дан државности Наставници историје, ученици 

Фебруар 2023. 
Дан заљубљених, Свети Трифун Ученички парламент 
Посета Народној банци Србије Наставница социологије, ученици 
Међународни дан матерњег језика Наставници матерњег језика, ученици 
8. март Сви запослени у школи и ученици 

Март 2023. 

Светски дан књиге Наставници и ученици 

Дан вода Наставници географије и биологије, 
ученици 

Масленица - руски празник Наставница руског, ученици 
Мартовски погром Наставници историје, ученици 

Посета музеју Илузија Марта Куљевацки, Тамара Тот, Маја 
Ајбек, ученици 

Сећања на почетак НАТО 
бомбардовања СРЈ Наставници историје, ученици 

Сајам образовања ”Путокази” Предметни наставници, ученици 
Дан планете Земље Наставници биологије и географије 

Април 2023. Међународни дан спорта Наставници физичког васпитања, 
ученици 

Дан сећања на жртве геноцида у 
Јасеновцу Наставници историје, ученици 
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Дан победе Наставници историје, ученици 
Мај 2023. 

Дан школе Наставници и ученици 
Испраћај матураната Наставница музичке културе, ученици Јун 2023. 

Одлазак у позориште проф. Милана Лукић, 
проф. Жељка Влаовић 

Друго полугодиште 
– једном или више 
пута у току 
полугодишта. 
 

Изложба слика Наставница ликовне културе 
Сарадња са другим 
институцијама: Петница, Руски 
дом, Дом здравља, Црвени крст, 
културним установама, 
музејима… 
 

Наставници, стручни сарадник, ученици 

Посета Народној банци, музејима, 
спомен-комплексима (Сајмиште, 
Бањица…), Галерији САНУ и 
културно-историјским 
споменицима у оквиру актуелних 
пројеката 
 

Чланови ГИС-а 

Хуманитарни турнир или акција Ученички парламент 
 

8.5.4 АКТИВНОСТИ  ГИМНАЗИЈСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ 
Школска библиотека је почела са радом 01.09.1995. године. Сада има 6895 књига. За рад у школској  

библиотеци задужен је проф. руског језика Жељка Влаовић, са 44 % радног времена и проф. физике 
Владан Панковић, са 56 % радног времена. Библиотека ради 5 пута седмично на издавању  књига 
ученицима током наставе, тако да ученици у том периоду могу изнајмљивати књиге или седети и радити 
у библиотеци. 

Од прошле школске године па у будуће фонд књига у библиотеци се стално увећава, стога ћемо 
настојати да сваке године библиотеку допунимо са пар стотина књига. 

 
8.5.5 ПЛАН ЗА  ЕСТЕТСКО, ЕКОЛОШКО  И  ХИГИЈЕНСКО  УРЕЂЕЊЕ  

ГИМНАЗИЈЕ 

АКТИВНОСТИ ИЗВРШИОЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. активности у оквиру друштвено -
корисног   рада заједница ученика током целе школске 

године 
2. хигијенско - естетско уређење и 
одржавање учионица, дворишта  заједница ученика током целе школске 

године 
активности у оквиру еколошке секције : 
естетско  уређење (осликавање) стаклених   
површина (мурал,  витраж) 
набавка нових и уређење постојећих 
схема, графикона, фотографија и 
репродукција уметничких дела у школској 
згради и у учионицама 
уређење и одржавање витрина и спортских 
трофеја стечених на такмичењима, у 
зборници школе 

чланови и руководиоци секција током целе школске 
године 

загађивање основних животних медијума; 
мере заштите 
извори радиоактивног загађивања 

наставници биологије 
током школске године 
(према програму 
предмета биологије) 
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загађивање и заштита животних 
намирница 
хуманизација радног простора 
рупе у озонском омотачу, ефекат на климу  
еколошка криза и могућност њеног 
разрешења 

активности одељенске 
заједнице и одељенског 
старешине 

у току школске године 

 
8.5.6 ПЛАН ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЗДРАВЉА  УЧЕНИКА  

 

АКТИВНОСТИ ИЗВРШИОЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. упознавање ученика са препорукама за 
безбедан повратак у школе током трајања 
пандемије COVID19 

одељенске старешине први дан школе 

2. израда плана чишћења и појачане 
дезинфекције школе током трајања 
пандемије COVID19 и рад по узору на 
исти 

руководство школе, чистачице током школске године 

3. систематски и континуирани прегледи 
ученика (имунизација и вакцинација ) школски диспанзер 

април 2023.год. период 
пред ширење вирусних 
инфекција 

4. хигијенски и санитарни надзор над 
школом 

одговарајућа служба Дома 
здравља 

почетак првог и другог 
полугодишта 

3. индивидуални и саветодавни рад са 
ученицима који испољавају развојне, 
психолошке сметње и промене у 
понашању 

школски психолог, клинички 
психолог и одговарајуће 
службе ван школе 

током целе школксе 
године 

4. у случају боље епидемиолошке 
ситуације интензивирање рада 
ваннаставних активности, нарочито 
спортских; организација општинских 
такмичења као вид менталне превенције 

општинска комисија стручних 
сарадника  здравствених и 
социјалних радника 

током целе школске 
године 

предавања за ученике и родитеље: 
- спречавање ширења заразе Covid19    
сида (природа болести и могућности    
заштите ) 
хигијена исхране 
болести зависности : пушење, 
алкохолизам и наркоманија 
ментална хигијена 
обука прве помоћи 

стручњаци Дома здравља и 
Института за ментално 
здравље у сарадњи са 
одељенским старешинама 
 
Црвени Крст 

септембар, октобар и 
децембар 2022. год. и 
март и април 2023. год. 
 
 
мај 2023. 

 
8.5.7 ПЛАН ВАСПИТНОГ РАДА  

 
У циљу остваривања овог облика рада остварује се сарадња Школе са родитељима ученика, локалном 

заједницом, Скупштином Града, Црвеним крстом, Савезом за Школски спорт и другим институцијама. 
У одељку о раду одељења је истакнута потреба да се њихов рад што више одвија ван учионице. 

Ученицима се, планираним активностима, омогућава успостављање контаката са различитим културним 
институцијама, билиотекама, музејима, позориштима и другим институцијама. Школа организује посете 
позориштима (у организацији драмске секције), такмичења у дебатовању у организацији дебатног клуба 
школе , спортска такмичења између одељења, и различита такмичења знања. 
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ЦИЉ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ НАЧИН 

Развијање 
способности и 
интересовања 
ученика у 
различитим људским 
делатностима 

наставници 
одељењске старешине 
стручни сарадници 
руководиоци секције 

редовна настава факултатативна настава, радионице 
додатна настава 
рад секција 
друштвено-користан рад културна и јавна делатност 
одељењске заједнице 

Изграђивање 
стваралачког односа 
према раду, 
материјалним и 
духовним добрима 

наставници 
одељењске старешине 
стручни сарадници 
руководиоци секција 

редовна настава 
факултатативна настава, радионице  
додатна настава 
рад секција 
друштвено-користан рад културна и јавна делатност 
одељењске заједнице 

Оспособљавање за 
укључивање младих 
у активан друштвени 
живот 

наставници 
одељењске старешине 
стручни сарадници 
руководиоци секција 

редовна настава 
факултатативна настава, радионице  
додатна настава 
рад секција 
друштвено-користан рад културна и јавна делатност  
одељењске заједнице 

Оспособљавање за 
примену стеченог 
знања и вештина 

наставници стручни 
сарадници 
руководиоци секција 

редовна настава  
додатна настава 
рад секција 
радионице  
друштвено користан рад 

Правилно 
коришћење 
слободног времена 

Одељењске старешине 
стручни сарадници 
руководиоци секција 

додатна настава 
рад секција  
радионице 
друштвено-користан рад културна и јавна делатност 
одељењске заједнице 

Развијање 
интелектуалних и 
физичких 
способности 

наставници стручни 
сарадници 
руководиоци секција 

редовна настава 
додатна настава  
радионице  
рад секција 
Друштвено- користан рад 

Стицање и развијање 
свести о потреби 
чувања здравља и 
заштити природе и 
човекове средине 

наставници 
одељењске старешине 
стручни сарадници 
руководиоци секција 

редовна настава 
радионице  
додатна настава 
рад секција 
Друштвено- користан рад културна и јавна 
делатност одељењске заједнице 

Развијање 
хуманости, 
истинољубивости, 
патриотизма и 
других етичких 
својстава личности 

наставници 
одељењске старешине 
стручни сарадници 
руководиоци секција 

редовна настава 
радионице  
додатна настава 
рад секција 
друштвено користан рад културна и јавна делатност 
одељењске заједнице 

Васпитање за хумане 
и културне односе 
међу људима, без 
обзира на пол, расу, 
веру, 

наставници 
одељењске старешине 
стручни сарадници 

редовна настава 
радионице 
друштвено користан рад културна и јавна делатност 
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националност, 
уверење 
Неговање и 
развијање потребе за 
културом и очување 
и неговање 
културног наслеђа 

наставници 
одељењске старешине 
стручни сарадници 
руководиоци секција 

редовна настава 
додатна настава  
радионице 
рад секција 
културна и јавна делатност одељењске заједнице 

Развијање осећаја за 
пословни бонтон 

наставници 
одељењске старешине 
стручни сарадници 
руководиоци секција 

редовна настава 
радионице  
додатна настава 
рад секција 
културна и јавна делатност одељењске заједнице 

 
Набројани задаци су само део васпитних утицаја, процеса или ефеката. Основни услов за њихово 

остваривање је уважавање личности ученика, његово безусловно прихватање, избегавање 
дискриминације по било ком основу. 

 
8.5.8  ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И СТУДИЈСКИХ ПУТОВАЊА 

Циљ ученичких екскурзија испољава се у повезивању теоријског и практичног образовања и 
васпитања што се остварује путем  посматрања  непосредних сусрета и доживљаја у природи, 
производњи, културним и историјским институцијама. Поред тога, циљ  екскурзије  обележаван је  и 
њиховим рекреатино - забавним  функцијама. 

Образовни задаци екскурзија произилазе из програмских  садржаја и захтева за одређеним узрастом 
ученика, а усмерени су на обезбеђивање нових информација, продубљивање и проширивање утврђивање 
и систематизацију раније стечених знања ученика, као и  на информисање о појавама и процесима у 
природи и људском друштву који ће бити изучавани. 

 Васпитни  задаци који се остварују на екскурзијама имају посебно значење у склопу васпитних 
утицаја на омладину.  Исто тако екскурзије нуде незаменљиву комплексност утицаја  на ученике, а 
омогућавају и велико богатство природно повезаних емоционалних и друштвено моралних доживљаја. 

Плановима васпитно образовног рада предвиђено је трајање екскурзија за сваки разред. Рекреативни 
садржаји екскурзија могу се проширити уколико се са радним данима споји субота и недеља. 

Извођење екскурзије - Носиоци припреме, организације и извођења екскурзије су: директор школе, 
стручни вођа пута, одељенски старешина или други наставник кога одреди директор школе, који је 
добио сагласност одељенског већа и који реализује наставу у одређеном одељењу. Стручног вођу пута 
бира директор школе из реда наставника који остварују наставни план и програм. Стручни вођа пута 
прати и спроводи програм који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и 
задатака и одговарајућих садржаја. Одељенски старешина координира остваривање садржаја и 
активности предвиђених програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању ученика. 

Трајање екскурзија утврђено је Правилником o измени правилника о наставном плану и програму за 
Гимназију. 

Безбедност путовања: приликом уговарања путовања, директор је дужан да уговором са агенцијом, 
обезбеди потрбне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовање броја аутобуса. 
Пре путовања директор сазива заједнички састанак свих ученика који путују и њихових родитеља, коме 
присуствују и стручнј вођа пута и одељенски старешина.На састанку се сви ученици обавештавају о 
правилима понашања, којих су дужни да се придржавају. Представници МУП-а пред полазак прегледају 
техничку исправност возила и контролишу исправе возача и врше алко тест. 

Планиране екскурзије за ову школску годину су: 
ПРВА ГОДИНА је планирала правце: Таково-Златибор-Вишеград или Вршац, Зрењанин, 

Суботица, Сомбор 21, 22. и 23. априла 2023. године. 
ДРУГА ГОДИНА је планирала правац Зворник-Требиње-Тврдош-Требиње-Вишеград 21, 22. и 

23. априла 2023. године. 
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ТРЕЋА ГОДИНА је планирала правац Инђија – Зворник – Требиње – Тврдош – Требиње – 
Вишеград – Инђија, 21, 22. и 23. априла 2023. године. 

ЧЕТВРТА ГОДИНА је планирала правац Метеори-Пелопонез-Кинета-Атина-Делфи-Кинета-
Солун од 25. до 30. октобра 2022. године. 

 
8.5.9  САРАДЊА  СА  РОДИТЕЉИМА, КУЛТУРНЕ  И  ДРУГЕ  АКТИВНОСТИ   

 
САРАДЊА  СА  РОДИТЕЉИМА  УЧЕНИКА 

Сарадња породице и Гимназије одвија се кроз заједнички рад на решавању свих проблема везаних за 
васпитање и добробит ученика. 

Контакти родитеља и Гимназије биће индивидуални или групни (они ће се одвијати преко 
родитељских састанака). Индивидуални контакти наставника и родитеља, треба да допринесу 
упознавању наставника са породичним приликама ученика и информисању родитеља о свему што је у 
вези са њиховом децом. Родитељски састанци ће се одржавати на нивоу одељења и по потреби разреда. 

Сваки разредни старешина дужан је да одржи бар четири родитељска састанка. На нивоу школе 
планирају се два општа родитељска састанка. 

Сарадња школе са породицом је детаљније обрађена у школском програму. 
 

8.5.10 ПРОГРАМ ПРОСЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ 
 
На дан након школске славе Светог Саве 27. јануара сваке године се одржава уметнички програм у 

организацији рецитаторске, литералне секције и одговарајућег учешћа професора друштвене групе 
предмета. Школске 2022/2023. године у складу са препорукама министарства поводом организације 
школе током пандемије обележавање школске славе се неће одржавати. Разлог томе је превенирање 
ширења заразе окупљањем великог броја ученика, наставника и родитеља. У случају да дође до промене 
епидемиолошке ситуације, па и препорука министарства обележавање школске славе ће се 2023. године 
одржати у спортској сали.  

 
8.5.11 ХОР И ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛ 

 Рад и концертна активност хора и инструменталног ансамбла значајна је зато што утиче на 
обликовање културног индентитета школе, подршка је развоју културне средине заједнице, утиче на 
формирање будуће концертне публике и на тај начин доприноси очувању,преношењу и ширењу 
музичког културног наслеђа. 

Образовни циљ обухвата развијaње слуха и ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање 
интонације, способност за фино нијансирање и изражајно извођење, упознавање страних језика, 
литерарних текстова, домаћих и страних композитора, што све води ка развијању естетских критеријума. 

Васпитни циљ обухвата развијање осећања припадности колективу-остваривање циљева кроз 
задовољство у заједничком раду; развијање савесности и дисциплине, концентрације и прецизности, 
истрајности и личне одговорности, поштовање различитости и толеранције; развијање 
одговорности,стицање самопоуздања, савладавање треме и развијање вршњачке сарадње на нивоу 
школе. 

Позитиван утицај музике на здравље и развој је општепознат (психолошки,социолошки, 
емоционални развој),  те певање у хору значајно доприноси смањењу стреса, агресивности и побољшању 
здравља и квалитета живота код ученика.  

 
 

План рада за 2022/2023. школску годину: 
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Септембар: разврставање ученика по гласовима;  
Октобар: рад на дисању и вокализама за распевавање, народним песмама; 
Новембар и децембар: учење композиција за Светосавску свечаност; 
Јануар: увежбавање програма за Светосавску свечаност; 
Фебруар и март: учење и увежбавање забавних и народних песама за приредбу поводом Дана школе; 
Април, мај, јун: учење и увежбавање забавних песама поводом Дана школе и испраћаја четвртака 
 
Обрађене композиције ће се изводити на редовним школским активностима, културним 

манифестацијама у школи и ван ње.  
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9.  ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
У школи постоје следећи стручни органи 
 

• Наставничко веће 
• Одељењска већа 
• Стручна већа 
• Педагошки колегијум 
• Стручни актив за развојно планирање 
• Стручни актив за развој школског програма 
• Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
• Тим за инклузивно образовање 
• Тим за самовредновање 
• Тим за професионални развој 
• Тим за каријерно вођење и саветовање ученика 
• Тим за промоцију школе 
• Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
• Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
• Тим за културне активности школе 
• Тим за естетско уређење школе и заштиту животне средине 
• Тим за школски спорт 

 

9.1 ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШК. 2022/2023. ГОД.  
Као стручни орган највишег ранга кога сачињавају сви наставници сарадници, стручни сарадници и 

педагошки руководилац , наставничко веће има веома значајне задатке у остваривању васпитно 
образовног рада. Као и до сада, Наставничко веће ће радити на седницама на којима ће утврђивати 
задатке целокупног васпитно- образовног рада, правце деловања и остваривања контроле реализације 
утврђених задатака. 

Међу многобројним задацима Наставничког већа истичу се следећи: 
• учешће у изради планова и програма васпитно образовног рада, 
• подела послова и задужења на наставнике и стручне сараднике, именовање 
• одељенских старешина, руководилаца стручних актива и комисија Наставничког већа, 
• утврђивање општих, групних и појединачних задатака на реализацији програма праћена 

развоја ученика, унапређивања васпитно-образовног рада, 
• усавршавање наставника вршиће се кроз обраду тема из педагошко-психолошког . 

дидактичког образовања,  
• сарадња са родитељима у циљу јединственог деловања на ученике, 
• одобрава екскурзије, 
• предлаже награде и похвале ученицима за успех у школи. 

 

У току школске године одржаће се 12 седница Наставничког већа а по потреби одржаће се и ванредне 
седнице. 

А В Г У С Т 

Организација поправних, разредних ванредних и завршних испита, 
Организовање уписа ученика - други уписни рок 
Организација наставе - подела предмета на наставнике и одељенска старешинства 
Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину и других пратећих програма  
Утврђивање успеха ученика после одржаних испита 
Разматрање извештаја о радy у текућој школској години 



 

 
68 

 

Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за наредну шк.год. 
Организација првог школског часа.  

С Е П Т Е М Б А Р 

Договор око планирања рада свих стручних већа, 
Доношење одлуке о организацији допунске, додатне и факултативне наставе и анализа о опредељењу 

ученика за рад у секцији, 
Доношење одлуке о усвајању распореда часова. 
Припрема и подела задужења за Пробну матуру 

О К Т О Б А Р  

Предавање из програма стручног усавршавања наставника и обрада тема везаних за почетак школске 
године, 

Анализа опремљености школе наставним средствима , 
Доношење одлуке о вођењу евиденције о коришћењу наставних средстава.  

Н О В Е М Б А Р 

Анализа резултата васпитно образовног рада на првом класификационом периоду, 
Реализација програма рада школе, 
Вредновање ширине и нивоа организованости педагошког процеса (редовна, допунска, додатна, 

слободне активности и факултативна настава). 

Д Е Ц Е М Б А Р 

Извештај о прегледу педагошке документације, 
Анализа резултата у ваннаставним активностима.   

Ј А Н У А Р 

Анализа резултата васпитно образовног рада на крају првог полугодишта, 
Понашање ученика- предлог мера за побољшање (изостајање, успех) 
Реализација програма рада школе .  
Извештај о самовредновању рада школе за прво полугодиште.  

Ф Е Б Р У А Р 

Мере за унапређивање васпитно - образовног рада у другом полугодишту, 
Вредновање васпитних резултата у одељенским заједницама, 
Утврђивање резултата ванредних испита, 
Обука и договор о реализацији Пробне матуре 2023. 

М А Р Т  

Предавање из програма стручног усавршавања наставника 
Анализа рада стручних већа 
Разговор о оцењивању-начин и критеријуми оцењивања. 

А П Р И Л 

Анализа резултата васпитно-образовног рада на крају трећег класификационог периода, 
Вредновање индивидуалног развоја и понашања ученика, 
Договор око извођења екскурзија, 

МАЈ     

Организација и спровођење матурских испита 
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Извештај о обаљвеној екскурзији ученика , 
Припреме и задужења за израду извештаја о раду као и програма рада, 
Анализа резултата у ваннаставним активностима, 
Организовање поправних испита у првом поправном року за ученике четвртог разреда. 
Анализа резултата Пробне матуре 

Ј У Н  

Предавање из програма стручног усавршавања наставника, 
Анализа постигнутог успеха на крају наставне године, 
Извештај о васпитном раду у протеклој школској години, 
Вредновање обима и квалитета стручно педагошког рада, 
Организовање ванредних испита, 
Одређивање комисија за упис ученика за наредну школску г.  
Одређивање комисија за формирање одељења 
Годишњи извештај о самовредновању рада школе,   

Ј У Л  

Информација о упису ученика, 
Анализа реализације програма педагошког већа и предлози за наредну школску годину, 
Утврђивање календара за август. 
 

9.2 ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОД. 
Разредно веће сачињавају сви наставници једног разреда, а оформиће се почетком школске године 

ради претресања и решавања питања извођења васпитно-образовног рада и других питања од интереса 
за поједине разреде. 

Имајући ово у виду Разредно веће ће у току школске 2022/2023. год. радити на остваривању следећих 
задатака: 

• усклађивање рада свих наставника који изводе васпитно образовни рад у том разреду, 
• предузимање мера за успешнију наставу и бољи успех ученика у учењу и владању, 
• утврђивање предлога Програма стручног усавршавања наставника и сарадника,  
• сарадња са родитељима на реализовању васпитно образовних задатака, 
• предлагање Наставничком већу планова излета и екскурзија ученика, 
• расправљање о питањима покренутим на родитељским састанцима. 

 

9.3 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОД. 
 
Одељенска већа решавају питања извођења наставе и васпитног рада и друга питања за поједина 
одељења .  
Одељенско веће сачињавају сви професори једног одељења. 
Седницама одељенског већа руководи одељенски старешина. 
Одељенско веће ће у текућој школској години нарочиту пажњу обратити на следеће задатке: 
доношење плана и програма васпитно образовних активности одељења, 
сагледавање могућности корелације наставних садржаја међу предметима. 
вођење бриге о реализацији васпитно образовног плана и програма рада одељења, 
упознавање услова живота и рада ученика, њихових склоности и интересовања, предлагање 
појединих ученика за укључивање у слободне активности, 
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идентификовање даровитих ученика, као и предлагање и укључивање ученика у додатну наставу, 
организовање тимског рада на изучавању појединих појава у васпитно - образовним активностима 
одељења, 
остваривање сарадње са родитељима, 
анализирање извештаја о раду и резултатима рада одељења 
 
У зависности од проблематике одељења, доба школске године, степена реализације васпитно-

образовног садржаја, седнице одељенских већа могле би имати овакав и сличан садржај и динамику 
одржавања. 

 
 С Е П Т Е М Б А Р 
Индивидуални контакти чланова одељенског већа, 
Укључивање ученика у секције према склоностима, способностима, интересовању, допунске, 

додатне наставе, факултативне наставе, 
Разговори и измене мишљења око васпитног деловања, 
Разговори око праћења и евидентирања појава везаних за реализацију програмских докумената.  
 
Н О В Е М Б А Р    
Реализација наставних садржаја и остварен успех, 
Остваривање васпитног рада (проблеми, неискуства, резултати), 
Осврт на слободне активности, 
Индивудуални контакти чланова одељенског већа (договори око прикупљања и сређивања података 

за кварталну анализу, успеха и васпитног нивоа ученика) . 
Д Е Ц Е М Б А Р 
Анализа реализације програма наставног рада (реализација редовне, допунске и додатне наставе) 
Процена нивоа усвојености васпитних вредности и евентуалне корекције, 
Закључци одељенског већа за рад у другом полугодишту. 
 
А П Р И Л 
Индивидуални контакти чланова одељенског већа и актуелна питања 
Анализа успеха одељења у целини и појединих ученика у настави и ваннаставним активностима.  
Организација завршних и матурских испита.   
Реализација Пробне матуре 2023. 
 
МАЈ 
Анализа реализације плана и програма рада ученика четвртих разреда (реализација редовне допунске, 

додатне наставе) 
Договор око реализације матурских испита . 
  
ЈУН 
Реализација плана одељенског већа, 
Процене нивоа усвојености васпитних вредности , 
Предлагање похвала и награда, 
Организација допунске наставе и идентификација ученика који су били упућени на њу. 
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9.4 ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
Педагошки колегијум чине председници свих стручних већа за текућу школску годину, координатори 

актива и тимова, а њиме руководи директор школе. Састанци колегијума одржаваће се једанпут месечно 
а по потреби и више пута. 

За ову школску годину педагошки колегијум чине: 
 
1. Милан Кресојевић - председник 
2. Жељка Влаовић 
3. Данијела Јовановић - ПСВ 
4. Наташа Шкрбић  
5. Сенка Свилар 
6. Сања Миљевић - ПСВ 
7. Сандра Шћевак - ПСВ 
8. Наташа Миљански 
9. Смиљана Боциј 
10. Мирјана Лапчић 
11. Снежана Стећук 
12. Милана Лукић 
13. Јован Џабић 
14 .Данило Станковић 
15. Дробац Горана- ПСВ 
16. Маја Ајбек - ПСВ 
17. Ратко Косановић - ПСВ 
18. Тамара Миљанић - ПСВ 
19. Гордана Јерковић - ПСВ 
20. Бранко Марчета – ПСВ 
21. Тамара Максимовић Тот 
 

СЕПТЕМБАР 

Конституисање педагошког колегијума. 
Упознавање са планом рада за 2022/2023. годину. 
Активности у вези са менифестацијом „Ноћ истраживача“ 
Организовање активнсти поводом „Дечје недеље“ 
Иницијално тестирање 

ОКТОБАР  

Реализација планова и програма сваког стручног већа. 
Укључивање и разматрање едукације чланова из сваког стручног већа. 
Реализација активности школских пројеката 
Иницијално тестирање 

НОВЕМБАР 

Разматрање резултата рада на крају првог класификационог периода. 
Разматрање самовредновања рада школе за први квартал. 
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ДЕЦЕМБАР 

Разматрање извођења других облика наставе у другом полугодишту 2022/2023. године. 
Реализација рада из програма ШРП-а. 

ЈАНУАР 

Договор о раду у другом полугодишту. 
Договор о учешћу на семинарима. 
Самовредновање рада школе за прво полугодиште. 

ФЕБРУАР 

Самовредновање и договор о раду у другом полугодишту. 
Договор о унапређењу наставе, набавци учила и педагошких помагала. 

МАРТ 

Реализација наставних програма и планова у редовној настави за трећи класификациони период. 
Договор око матурских испита. 

АПРИЛ 

Реализација наставних планова и програма за трећи класификациони период за први, други и трећи 
разред. 

Реализација ШРП-а. 

МАЈ 

Прослава Дана школе (30.05.2023). 
Приредбе, смотре, такмичења. 
Договор о раду актива за развојно планирање за протекли период (критички осврт, предности, мане, 

тешкоће). 
Избор нових чланова стручног актива за развојно планирање. 

ЈУН 

Реализација програма васпитно образовног рада. 
 

10. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 
2022/2023. ГОД. 

 
Одељењски старешина организује и координира рад васпитних чинилаца и усмерава рад одељенске 

заједнице на остваривању изабраних васпитних задатака. С обзиром да је најчешће он у најближем 
контакту са својим одељењем, одељенски старешина има највише могућности да буде у сталном 
конструктивном дијалогу са својим ученицима, подстичући њихову активност самосталност, 
развијајући осећај одговорности и колективизма . 

Одељенски старешина ће током године реализовати садржаје следећих подручја и деловања: 
• Рад са ученицима: 
• Упознавање здравственог стања ученика, материјалних и породичних прилика , соц. и др. услова, 
• Организовање часова у циљу стицања знања и вештина ученика за потребе одбране земље у 

условима вандредног и ратног стања (акценат на почетку године у виду едукативних садржаја у 
вези са спречавањем ширења заразе)  

• Упознавање моралних , радних и осталих својстава ученика, његовог места у колективу, ставова, 
мишљења и др. 
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• Организовање и праћење учења ученика и пружању помоћи у у учењу, 
• Брига о правилном васпитању ученика, укључивање у ваннаставне активности, организовање 

слободног времена ученика, 
• Пружање помоћи и усмеравање рада одељенске заједнице, програмирање, планирање, 

присуствовање састанцима, организовање акција итд. 
 

• Сарадња са наставницима : 
• На почетку школске године конституисање и евидентирање чланова одељенског већа,  
• Уједначавање захтева према ученицима, 
• Праћење достигнућа у процесу усвајања васпитних вредности, 
• Праћење и увођење иновације у настави заједно са осталим члановима одељенског већа, 
• Праћење кретања успеха ученика, редовне консултације са наставницима одељења, 
• Припреме и вођење седница одељенског већа. 

 

Рад  са родитељима 

• Припреме и одржавање родитељских састанака (акценат на почетку године у виду едукативних 
садржаја у вези са спречавањем ширења заразе),  

• Планирање и реализовање програма педагошко – психолошког   образовања родитеља, 
• Разговор и рад са групама родитеља ученика чија деца имају  исте проблеме 
• индивидуални контакти са родитељима, 
• Административни послови 
• Сређивање ученичке документације, обрада и достављање статистичких  података, 
• Вођење дневника васпитно - образовног рада одељења, 
• Вођење матичне књиге, 
• Писање ђачких књижица и сведочанстава, 
• Одржавање часова одељенског старешине. 

 

На самим часовима, одељенски старешина ће на почетку школске године формирати председништво 
одељенске заједнице. Овој организацији пружиће пуну помоћ у раду. 

Такође ће ови часови пре свега бити подређени остваривању и реализовању васпитних задатака који 
ће се указати у току године као потребни и актуелни. 

 

10.1 ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НА ЧАСОВИМА ОДЕЉЕНСКОГ 
СТАРЕШИНЕ И РОДИТЕЉСКИМ САСТАНЦИМА 

 

ТЕМЕ ЗА ЧОС: 
• Превенција ширења заразе Covid19 
• Случајеви насиља у везама (како препознати?) 
• Одговорност према себи 
• Упознавање ученика са обавезама и правилима понашања 
• Учествовање у секцијама и ваннаставним активностима 
• Слободно време: школа и спорт 
• Учествовање ученика на спортским манифестацијама 
• Сарадња са спортским клубовима 
• Методе и технике успешног учења 
• Конфликти: како их превазићи и решити, а постати јачи 
• Ненасилно (асертивно) решавање проблема 
• Како уклопити дневне активности, слободно време и време за учење 
• Тема по избору ученика (да сами припреме): интернет, музика, изласци, мотори, графити... 
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• Шта делује на школско постигнуће 
• Разлика између слободе и анархије 
• Психоактивне супстанце 
• Суплементи у спорту 
• За шта користити рачунар? 
• Нередовно учење 
• Изостајање са часова 
• Утицај турбо-фолк музике на друштво 
• Како и колико користити књигу 
• Како да спасимо планету и да зарадимо од отпада 
• Девијантно понашање младих 
• Ћирилица – наше писмо 
• Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије 
• Војна обавеза у Републици Србије 
• Радна и материјална обавеза у Републици Србије 
• Физичка спремност, предуслов за војни позив 

 

ТЕМЕ ЗА РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ: 
• Превенција ширења заразе Covid19 
• Пубертет. Шта очекивати од детета? 
• Насиље у адолесцентским везама 
• Могућности након завршене гимназије 
• Утицај средине на адолесценте 
• Улога родитеља у развоју мотивације детета у учењу 
• Кориговање дечјег понашања применом награда и казни 
• Добре и лоше стране школе у којој ваша деца стичу образовање 
• Обавезе и права ученика у школи 
• Анкетирање о предлозима за побољшање услова учења и рада 
• Васпитно-образовни циљеви ученичких екскурзија 
• Корелација односа ученик – родитељ – наставник 

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ЗА ШК. 2023/2023.ГОДИНУ  

I1   Наташа Шкрбић 
I2  Небојша Живановић 
I3  Александра Вученовић 
I 4  Смиљана Боциј 

II1    Милана Лукић 
II2  Сенка Свилар 
II3   Татјана Кртинић 
II4  Драган Аврамовић 

III1   Снежана Стећук 
III2  Жељка Влаовић   
III3   Биљана Булатовић 
III4  Марта Куљевацки 

IV1   Ана Борковић  
IV2  Александар Раденовић 
IV3  Тамара Максимовић Тот 
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IV4  Данијела Јовановић 
 
 

11.  ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 
ГОД 

 
Стручна већа за наставнике представљају место на коме могу да буду  обавештени о најновијим 

збивањима и токовима у својој струци и васпитно-образовоном  раду уопште, али у исто време  с обзиром 
да је и сам у васпитно - образовном процесу непосредно се укључује у примену нових достигнућа и 
сазнања у наставној пракси. То се остварује стручним састанцима, огледним часовима, предавањима и 
саопштењима самих чланова или стручњака изван већа. 

Задатак стручних већа је такође избор уџбеника , корелација наставних садржаја, уједначавање 
критеријума у настави, уводђење савремене наставне технологије, уједначавање планова наставе и 
васпитног рада, сарадња са ученицима у оквиру ваннаставних активности, реализација пројеката школе 
и др.  

Полазећи  од савремених дидактичко-методичких захтева делатност стручних већа могла би се 
сврстати у четири области: 

Делатност у области наставних активности, 
Делатност у области ваннаставних активности, 
Делатност у области стручно-педагошког, психолошког усавршавања наставника, 
Делатност у области  културних и других друш. активности. 
     У оквиру сваке  од ових области могу се издвојити бројни задаци. 
   

 
 

11.1 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ, 
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ 

Планирано је 11 седница.  
Чланови већа су:  

• Сања Миљевић– председник 
• Тамара Максимовић Тот 
• Небојша Живановић 
• Смиљана Боциj 
• Бранимир Сајферт 
• Марта Куљевацки 

Август: 

• Конституисање Стручног већа 
• Израда годишњих и месечних планова за сваки предмет 
• Планирање наставних активности 
• Предлог уџбеника за школску годину 2023/2023. 

Септембар: 

• Планирање активности на нивоу редовне наставе (контролне вежбе, писмени задаци...)  
• Предлог стручног усавршавања наставника 
• План набавке наставних средстава за кабинете 
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• Организација допунске, додатне наставе  
• Реализација иницијалних тестова 
• Распоред блок наставе из рачунарства и информатике 
• Утврђивање уџбеника за школску годину 2023/2023. 
• Реализација посете Ноћи истраживача 
• Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

Октобар: 

• Анализа успеха ученика по предметима на крају класификационог периода 
• План реализације угледних часова 
• План израде тематских паноа по предметима 
• Анализа интерног праћења рада ученика  
• Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

Новембар: 

• Анализа реализације допунске, додатне наставе и ваннаставних активности  
• Примена савремених информационих технологија у настави 
• Усаглашавање критеријума оцењивања  
• Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

Децембар:  

• Корелација садржаја различитих предмета у оквиру Већа 
• Анализа успеха ученика по предметима на крају првог полугодишта 
• Анализа интерног праћења рада ученика  
• Припреме за такмичења ученика 
• Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

Јануар:  

• Унапређење наставе и превазилажење проблема  уз консултације са психолошко педагошком 
службом 

• Извештај са стручног усавршавања професора током првог полугодишта  
• Припреме за такмичења ученика  
• Реализација такмичења по предметима 
• Распоред блок наставе из рачунарства и информатике 
• Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

Фебруар: 

• Анализа реализације допунске и додатне наставе 
• Припреме за такмичења ученика 
• Реализација такмичења по предметима 
• Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

Март:  

• Реализација такмичења по предметима 
• Разговор о примењеним иновацијама у настави, размена искустава 
• Посета часовима између чланова Већа 
• Анализа успеха учениак на крају трећег квартала 
• Анализа интерног праћења рада ученика  
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• Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

Април: 

• Реализација наставних планова и програма 
• Извештај професора који су присуствовали семинарима стручног усавршавања 
• Консултације и израда матурских радова 
• Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

Мај:  

• Учешће и постугнућа ученика на конкурсима, такмичењима 
• Консултације и израда матурских радова 
• Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

Јун: 

• Анализа успеха учениак на крају четвртог квартала 
• Распоред и реализација матурских испита 
• Анализа интерног праћења рада ученика  
• Договор о уџбеницима који ће се користити у шк. 2023/2024 
• Распоред припремне наставе за ученике који полажу разредне испите 
• Договор о начину рада  Већа у шк. 2023/2024 
• Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

 

11.2 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИКУ, ХЕМИЈУ, 
БИОЛОГИЈУ за 2022/2023.годину 

 
 
 Стручно веће чине следећи чланови : 

1. Аврамовић Драган   -професор хемије,  
2. Биљана Мириловић   -професор хемије  
3. Јовановић Данијела   -професор физике, 
4. Булатовић Биљана   -професор физике, 
5. Дробац Горана   -професор биологије- председник 
6. Кртинић Татјана   -професор биологије  

 
План и програм рада Стручног већа за физику, хемију и биологију  

 
Август: 

• Конституисање Стручног већа,избор председника 
• Усвајање плана рада Стручног већа 
• Израда годишњих и месечних планова за сваки предмет 

 
Септембар: 

• Планирање активности на нивоу редовне наставе (контролне вежбе, писмени задаци...)  
• План набавке наставних средстава за кабинете 
• Организација допунске, додатне наставе 
• Планирање и организација посете Ноћи истраживача 
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• Планирање посете Музеја Техничких наука 
• Отвање дебатног клуба 

 
Октобар:    

• Предлог стручног усавршавања наставника 
• Реализација посете Музеј Техничких наука Београд 
• Активности у оквиру научног клуба ( Дан посвећен Милутину Миланковићу...) 
• Одабир ученика за рад по ИОП3 
• Анализа успеха ученика по предметима на крају класификационог периода 
• Анализа интерног праћења рада ученика на крају првог квартала 

 
Новембар: 

• Анализа реализације допунске, додатне наставе и ваннаставних активности (договор о 
изради тематских паноа по предметима) 

• Примена савремених информационих технологија у настави 
• Посета ПМФ у Новом Саду, ФТН-а у Новом Саду и Студиа М 
• Усаглашавање критеријума оцењивања 
• Припрема и одабир ученика за Новогодишњи фестивал науке у школи 
• Активности у оквиру дебатног клуба  
• ИС Петница, одабир и предлог ученика за камп 

 
Децембар:  

• Обележавање Светског дана борбе против сиде ( 01.12.) 
• Посета Фестивалу науке у Београду (прва декада децембра)  

Корелација садржаја различитих предмета у оквиру Већа 
• Новогодишњи фестивал науке  
• Анализа успеха ученика по предметима на крају првог полугодишта 
• Анализа интерног праћења рада ученика, анализа рада по ИОП3 
• Анализа реализованих активности у оквиру дебатног клуба 

 
Јануар:  

• Унапређење наставе и превазилажење проблема  уз консултације са психолошко 
педагошком службом 

• Извештај са стручног усавршавања професора током првог полугодишта 
 

Фебруар: 
• Анализа реализације допунске и додатне наставе, лабораторијских и практичних вежби 
• Припреме за такмичења ученика 
• Одржавање школских такмичења (хемија:трећа недеља фебруара; биологија: друга недеља 

фебруара,физика 4.недеља јануара) 
 
Март:  

• Реализација такмичења по предметима 
•  Разговор о примењеним иновацијама у настави, размена искустава 
• Посета часовима између чланова Већа 
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• У оквиру дебатног клуба организовање Дана вода 22.3. 
• Анализа успеха ученика на крају трећег квартала, анализа ИОП 3 
• Анализа интерног праћења рада ученика  

 
 

Април: 
• Реализација наставних планова и програма 
• Извештај професора који су присуствовали семинарима стручног усавршавања 
• Обележавање Дана планете Земље 22.4.-Дебатни клуб 
• Сарадња са Центром за промоцију науке 
• Посета родне куће Михајла Пупина,галерије наивне уметности, каштела Ечка и етно села 
Тигањица (излет у оквиру сарадње међу већима) 

 
Мај:  

• Учешће и постугнућа ученика на конкурсима, такмичењима 
• Консултације и израда матурских радова 
• Дани Милутина Миланковића и Павла Савића 
• Посета локалитета заштићеног природног добра 

 
Јун: 

• Анализа успеха учениак на крају четвртог квартала 
• Анализа интерног праћења рада ученика  
• Анализа реализованих акривности у оквиру дебатног клуба 
• Распоред припремне наставе за ученике који полажу разредне испите 
• Договор о начину рада  Већа у шк. 2023/24. 

 
 

11.3 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Планирано је 8 седница. 
Све наведено је подложно промени или обустави у односу на тренутно епидемиолошку ситуацију.  
 
     Чланови већа:  
 
 - Станковић Данило 
 -  Бранко Марчета – председник већа 
 
   Ред.        А к т и в н о с т и                                        План         Реализација 
1. Конституисање већа     август  август 
2. Анализа год.програма рада    август  август 
3.   Подела предмета и одељења на наставнике  август  август 
4.   Припрема учила и објеката за рад   август август и септембар 
5.   Набавка учила и опреме    август август и септембар 
6.   Уређење : кабинета, сале,    септем.  септембар - октобар 
7.  Планови рада секција и сл. актив.    септем.  од септембар до јуна 
8.  План и организација међуодељенских 
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    такмичења у оквиру школе    септем.  сеп-мај-јуни 
9.  Усаглашавање критеријума оцењивања  континуирано током шк. године 
10. План и организација такмичења у оквиру плана  
    Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Србије 
11.  Проблеми у релиз, наст.плана и прог. јануар јануар 
12.  План и могућности коришћења објеката 
    ван школе: игралишта,сала,базен    септембар септембар-јун 
13.  Излети екскурзије      фебруар март-мај 
14.  План активности - Дан школе     април  мај 
15.  План -школског спортског дана    март  мај  
16.  Годишњи извештај о раду стручног већа 
       и план за наредну школску годину     јун 
17.  Анализа реализације планова рада     јун 
18.  Анализа реализације стручног усавршавања 
       и план за наредну шк. годину      јун    
   
Циљ и задаци  
             Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности 
ученика (когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, 
усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 
специфичним условима живота и рада.  

             Задаци наставе физичког васпитања су:  
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 

поремећаја); - развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних 
самостални рад на њима; - стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за 
њихово  усвајање; - проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи 
и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес; - усвајање знања ради 
разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета 
(васпитно-образовног подручја); - мотивација ученика за бављење физичким активностима и 
формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања; - оспособљавање ученика да стечена 
умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.       Садржаји програма усмерени 
су на: - развијање физичких способности - спортско - техничко образовање - повезивање физичког 
васпитања са животом и радом.      

 
ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СПОРТА  
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          Генерална скупштина Уједињених нација је 23. августа 2013. године усвојила резолуцију којом 
је 6. април проглашен за Међународни дан спорта. Овај датум је сећање на дан када су отворене прве 
модерне Олимпијске игре у Атини 1896. године. 
ТАБЕЛА 1.  ОПИС 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Извор 
доказа 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Међународни 
дан спорта 

Наставници физичког 
васпитања:  
Бранко Марчета, 
Данило Станковић 

Континуирано 
током развојног 
периода сваког 6. 
априла 

Извештај након реализације 
пројекта, 
Записник стручног већа 
евиденција рада образац 2 
 
 
 
 
 
 

 

ТАБЕЛА 2.  АКТИВНОСТИ 

Р. 
бр. 

Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Извор 
доказа 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* одбојка 
мешовито ( 2 
екипе) 
* баскет 3x 3 
(4екипе) 
* футсал 
финале турнира 

Наставници физичког 
васпитања:  
Бранко Марчета, 
Данило Станковић 

четввртак 6 април 
2023. г. 
 

Извештај након реализације, 
Записник стручног већа,  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

11.4 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ; ЛИКОВНУ И МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 

Планирано је 8 седница. 
Чланови стручног већа су: 
- Сандра Шћевак- предсеник 
-  Маја Ајбек 
- Марина Ђорђевић 
- Милана Лукић 
- Александра Вученовић 
- Јован Џабић 
 

АВГУСТ 
1.      Конституисање већа 
2.      Упознавање са новинама за школску 2022/2023. годину 

СЕПТЕМБАР 
1.  Договор око рада секције (хор, ликовна секција, рецитаторска, драмска, 

литерарна, новинарска, зидне новине, лингвистичка) 
2.  Усвајање плана рада Већа 
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3.  Пројекти за 2022/23.  школску године 

ОКТОБАР 
1.  Договори око реализације пројеката 
2.  Сајам књига 

НОВЕМБАР 
1.  Анализа успеха ученика на крају првог квартала 
2.  Посете галерији, позоришту 

ДЕЦЕМБАР 1.  Анализа рада секције, допунске, додатне наставе 
2.  Припрема новогодишње представе 
3.  Предлагање и утврђивање тема за матурске испите 

ЈАНУАР 1.      Обележавање дана Светог Саве 

ФЕБРУАР 1.  Извештај и анализа са стручних семинара и усавршавања 
2.  Припреме за такмичења 
3.  Разговор о могућности тимског облика рада 

МАРТ 1.  Извештај са такмичења 
2.  Посета позоришту, галерији... 
3.  Матурски радови- консултације 

АПРИЛ 1.  Праћење, вредновање, оцењивање степена усвојености програмских 
садржаја на крају трећег квартала 

2.  Такмичења – извештаји 
3.  Договори око обележавања Дана школе 

 МАЈ 1.  Реализација прославе поводом Дана школе 
2.  Извештај са такмичења 
3.  Поставка ликовних радова 
4.  Матурски радови - консултације 

ЈУН 1.  Анализа и вредновања рада Већа 
2.  Испраћај матураната 
3.  Анализа успеха ученика на крају школске године 
4.  Подела часова 
5.  Реализација додатне и допунске наставе 

·         План се може мењати у случају увођења комбинованог начина рада у школама 
 

11.5 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 
Планирано је 10 седница.   
 
Веће за стране језика чине : 
 
Сања Панковић - проф. енглеског језика 
Ана Борковић - проф. енглеског језика               
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     Моника Димитров  - проф. енглеског језика  
Влаовић Жељка - проф. руског језика  
Сенка Свилар – проф. немачког језика 
Миљанић Тамара - проф. француског и латинског језика - председник већа  
 
У школској 2022/2023. години рад Већа ће се одвијати на стручним састанцима, у међусобним 

разговорима, на предавањима и саопштењима наставника Гимназије и стручњака из других установа. 
Договори, размене искустава, консултације о искрслим проблемима биће стални. 

СЕПТЕМБАР 

ДНЕВНИ РЕД 
1. Конституисање Већа 
2. Избор председника 
3. Избор уџбеника 
4. Распоред писмених задатака 
5. Пројекти 
6. Обележавање Европског дана језика (26. Септембар) 
7.     Усвајање плана рада већа за наредну школску годину 

ОКТОБАР 

ДНЕВИ РЕД 
1. Сајам књига 
2.  Електронски дневник 
3.  Допунска и додатна настава 
4. Разрада плана стручног усавршавањ у овиру установе и ван ње. 

НОВЕМБАР 

ДНЕВНИ РЕД 
1. Размена искустава наком првог класификационог периода 
2. Реализација наставе 
3. Реализација пројеката 
4.      реализација додатне и допунске (инклузивно образовање, укључивање у пројекте, унапређење 

наставе, извештај са Педагошких колегијума...) 
4. Текућа питања 

ДЕЦЕМБАР 

ДНЕВНИ РЕД 
1. Анализа успеха ученика након другог класификационог периода 
2. Допунска и додатна настава током распуста 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

ДНЕВНИ РЕД 
1.Извештај са семинара које су професори похађали током зимског распуста 
2. Реализација пројеката 
3.Усаглашавање критеријумаа оцењивања 
4. Школска такмичења у знању страних језика 

МАРТ 
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ДНЕВНИ РЕД 
1.Помоћ матурантима у изради матурских радова 
2.Такмичења ученика 
3. Огледни/угледни часови. 
4. Текућа питања 

АПРИЛ 

ДНЕВНИ РЕД 
1..Помоћ матурантима у изради матурских радова 
2. Настава, допунска и додатна. 
3. Извештај са такмичења, окружно, републичко. 

МАЈ 

ДНЕВНИ РЕД 
1.Матурски испити 
2. Унапређење наставе страних језика. Размена искустава пред крај године 
3. Анализа резултата са одржаних такмичења 
4. Текућа питања 

ЈУН 

ДНЕВНИ РЕД 
1.Реализација наставних планова и програма. 
2.Реализација допунске и додатне наставе. 
3. Предлози за планирање средстава за следећу школску годину. 
4. Подела часова 
5. Подношење извештаја о реализованим угледним/огледним часовима са самоевалуацијо 

АВГУСТ 

ДНЕВНИ РЕД 
1. Договор о раду у следећој школској години 
2. Уџбеници 
3. Разно 
4. Израда годишњег плана рада стручног већа за наредну годину. 
 
 
У Инђији Јуна 2022. Године                                              за Стручно веће страниха језика 
                                                                                                     Тамара Миљанић, професор 
 

11.6 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ, 
СОЦИОЛОГИЈУ, ПСИХОЛОГИЈУ, ВЕРСКУ НАСТАВУ И ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

Планирано је 8 седница. 
 
Чланови већа су:  
 
Дуња Борић, професор психологије 
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Шкрбић Наташа, професор социологије, грађанског васпитања 
Косановић Ратко, професор филозофије - председник 
Раденовић Александар - професор верске наставе  
 
Август 
Конституисање већа. 
Договор око коришћења уџбеника по предметима за шк. 2022/2023. год. 
Предлог плана рада стручног већа за школску 2022/2023 
Договор око онлајн наставе уколико буде потребно 
 
Септембар  
Утврђивање предлога плана стручног усавршавања наставника за шк. 2022/2023. год. 
Упознавање чланова стручног већа са анексом ШРП-ом 2018-2023.  
Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 
Организован одлазак на „Сабор омладине“ у Сремским Карловцима – Александар Раденовић 
 
Октобар 
Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 
Посета Народној Скупштини 
Договор о усаглашавању критеријума оцењивања 
 
Новембар 
Разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода шк. 2022/2023. 
Обележавање Међународног дана толеранције(16 новембар) 
Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 
Присуство часовима у оквиру Стручног већа 
   
Децембар        
Припрема за такмичење из социологије,филозофије 
Разматрање примене других облика рада у настави.(угледни,огледни час) 
Утврђивање тема за матурски рад из филозофије, социологије и психологије. 
 
Јануар  
Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 
Учешће на семинарима 
Анализа рада за прво полугодиште 
        
Фебруар 
Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 
Размена информација са семинара 
Консултације око израде матурских радова. 
 
Март 
Рад на реализацији мини пројеката. 
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Договор око распореда консултација за израду матурских радова. 
 
Април             
Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 
Разматрање успеха ученика са трећег класификационог периода шк. 2022/2023. 
Анализа одржаних угледних,огледних часова 
Анализа рада допунске, додатне наставе 
 
Мај 
Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 
Припреме за спровођење одбране матурских радова 
Обележавање Међународног дана породице (15. мај). 
 
Јун 
Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 
Анализа успеха ученика на матурским испитима из социологије, психологије и филозофије. 
Анализа рада стручног већа за шк. 2022/2023 год. (предности и недостаци као и предлози побољшања 

рада у наредној школској години). 
 
 

11.7 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ ШКОЛСКЕ  
2022/23. ГОДИНE 

 
Август 
1. Конституисање Стручног већа наставника историје и географије 

2. Потврда поделе  предмета и часова на наставнике, договор око предавања изборних предмета  

3. Подела допунске, додатне наставе, секција, пројекти и сл. 

4. Договор око коришћења и набавке уџбеника који ће се користити 

5. Упознавање са новинама за школску 2022/2023. годину 

6. Договор око престојећег поласка у школу 

7. Иницијални тестови  

Септембар 
1. Спровођење закључака донетих на педагошком колегијуму 

2. Приступи, методе и технике савремене наставе, активности ученика и наставника усмерени на 
остваривање исхода и развијање компетенција у школи и у настави на даљину 

3. Промоција географско-историјске секције и евидентирање нових чланова 

4. Усвајање плана стручног усавршавања за школску 2022/2023. школску годину 

5. Педагошка документација наставника  

6. Анализа иницијалних тестова, препоруке за даље напредовање и подршку ученицима 

7. Пројекти за школску 2022/2023. годину 
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Октобар 
1. Утврђивање облика и времена оджавања додатног или допунског рада 

 
2. Договор око критеријума оцењивања, формативно и сумативно оцењивање у школи и у он лајн 

настави 

3. Идентификација ученика за које је потребно писати план инклузивног образовања 

4. Обележавање Дана сећања на српске жртве у Другом светском рату 

5. Пројекти за школску 2022/2023. годину 

Новембар 
1. Разматрање успеха на крају првог квартала. 

2. Извештај о стручном усваршавању наставника 

3. Обележавање празника „Дан примирја у Првом светском рату.“ 

4. Обележавање Дана просветних радника 

5. Рад на пројектима  .... 

Децембар 
1. Избор матурских тема из историје и географије 

2. Разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта из историје и географије и мере за 
унапређивање квалитета наставе историје и географије 

3. Вредновање ИОП-а из историје и географије, уколико их има  

4. Припрема ученика за такмичење из историје и географије 

5. Стручно усавршавање унутар установе-извештај чланова већа 

6. Рад на пројектима  .... 

Јануар 
1. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

2. ПЛан ИОП-а за 2.полугодиште, уколико их има  
3. Договор око наставе на даљину, уколико је буде 
4. Обележавање Школске славе 
5. Рад на пројектима  .... 

Фебруар 
1. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

2. Обележавање Националног празника Дана државности Србије ( Сретење 2022. г.) 

3. Матурски  радови- консултације и праћење израде радова 

4. Школска и општинска такмичења, организација и реализација 

5. Рад на пројектима  .... 

Март 
1. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 
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2. Извештај са окружног такмичења из историје и географије  

3. Матурски радови – консултације из историје и географије 

4. Обележавање „Дана вода на планети Земљи“ , Обележавање Мартовског погрома , 
Обележавање почетка НАТО бомбардовања 

5. Рад на пројектима  .... 

Април 
1. Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму 

2. Резултати успеха на крају  трећег квартала,са мерама за унапређивање квалитета наставе 
историје и географије 

3. Организација и рад са ученицима за републичко такмичање из историје  и географије 

4. Матурски радови – консултације из историје и географије 

5. Обележавање Дана сећања на жртве холокауста и геноцида 

6. Рад на пројектима  .... 

Мај 

1. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

2. Консултације везане за матуру из историје и географије 

3. Учешће у промоцији школе 

Јун 
1. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

2. Анализа рада Стручног већа за школску 2022/2023. годину  и израда извештаја о раду  

3. Предлог поделе фонда часова у оквиру Већа и осталих послова 

4. Избор председника већа за школску 2023/2024. годину 

 

11.8 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 
ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА, ЗДРАВЉЕ И СПОРТ, ПРИМЕЊЕНЕ 
НАУКЕ 1, ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, РЕЛИГИЈЕ И 
ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ, ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ, УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН,   
ЕКОНОМИЈА и БИЗНИС 

Планирано је 6 седница. 
Чланови већа: 

• Сања Вученовић (језик, медији и култура) 
• Жељка Влаовић (језик, медији и култура) 
• Јован Џабић (језик, медији и култура) 
• Сандра Шћевак (језик, медији и култура) 
• Татјана Кртинић (примењене науке) 
• Данило Станковић (здравље и спорт) 
• Бранко Марчета (здравље и спорт) 
• Татјана Кртинић (здравље и спорт) 
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• Горана Дробац (здравље и спорт) 
• Биљана Мириловић (образовање за одрживи развој) 
• Маја Ајбек (уметност и дизајн) 
• Марина Ђорђевић (уметност и дизајн) 
• Александар Маглов (уметност и дизајн) 
• Јелена Босњачић (економија и бизнис) 
• Биљана Булатовић ( примењене науке I ) 
• Драган Аврамовић ( примењене науке I ) 
• Данијела Јовановић ( примењене науке I ) 
• Наташа Шкрбић (религије и цивилизације) 
• Љиљана Жижић ( основи геополитике) 
• Снежана Стећук ( основи геополитике)- координатор 

 
А В Г У С Т / С Е П Т Е М Б А Р 

• Конституисање Стручног већа  
• Избор председника  
• израда Годишњег плана рада  
• Подела предмета и часова на наставнике, договор око избора наставника за нове изборне 

предмете за ученике трећег разреда 
• Упознавање са новинама за школску 2022/2023. годину 
• Планирање пројектне наставе за 1., 2. и 3.разред- предлог тема по предметима, време 

реализације  и активности 
• Учешће у оквиру програма Примењене науке 1 на манифестацији „ Ноћ истраживача“ 

 
О К Т О Б А Р 

• Праћење уједначености критеријума оцењивања , дискусија о формативном и сумативном 
оцењивању у школи и током наставе на даљину и развијање различитих модела и техника 
оцењивања 

• Размена предлога наставних и додатних дидактичких материјала, размена информација о 
савременим облицима, методама и средствима образовно- васпитног рада који су 
имплементирани у наставу 

• Предлог активности за стручно усавршавање 
• Амбијентално учење у оквиру и.програма Језик, медији и култура – посета градској 

библиотеци „ Ђ. Натошевић“ 
 
Н О В Е М Б А Р 

• Разматрање успеха након првог тромесечја- јаке и мањкаве стране 
• Остваривање увида и размена истих  у реализацији образовно- васпитних задатака (ниво 

знања, умења, навика и успеха ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) 
• Разрада плана стручног усавршавања у оквиру установе 
• Договор везано за рад у другом кварталу и реализација закључака 
•  Амбијентално учење у оквиру и.програма Језик, медији и култура , посета Културном центру 

у Инђији 
 

Д Е Ц Е М Б А Р 
• Извештај о одржаним часовима и о реализованим активностима у оквиру пројеката и 

пројектне наставе 
• Разрада предлога за удруживање ученика из различитих изборних предмета у циљу 

кооперације, демонстрације везе међу предметима као и развијању међупредметних 
компетенција 
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• У оквиру програма Примењене науке 1 одлазак на Фестивал науке у Београд 
• У зависности од епидемиолошке ситуације , Извештај о раду током наставе на даљину- добре 

и мањкаве стране, препоруке за рад у 2. полугодишту 
• Анализа успеха ученика након првог полугодишта 

 
Ј А Н У А Р / Ф Е Б Р У А Р 

• Разрада предлога за удруживање ученика из различитих изборних предмета у циљу 
кооперације, демонстрације везе међу предметима као и развијању међупредметних 
компетенција 

• У односу на анализу успеха из првог полугодишта преузимање мера за пружање додатне 
помоћи ученицима који заостају у раду и стимулисање ученика који брже напредују 

• Амбијентално учење у оквиру и.програма Језик, медији и култура – посета Галерији Куће 
Војновића у Инђији 

• У оквиру и.програма Уметност и дизајн прављење изложби ученичких радова у школи  
 
М А Р Т 

• Остваривање комуникације са ваншколским актерима који би могли бити део пројекта 
• У оквиру програма Примењене науке 1 учешће на такмичењу „ Најбоља средњошколска 

технолошка иновација“ 
• У оквиру програма Основи геополитике предавање на тему „ Савремени геополитички 

положај Србије“ одржаће Милка Бубало Живковић, редовни професор на ПМФ у Н.Саду 
• Амбијентално учење у оквиру и.програма Основи геополитике , посета Сремским 

Карловцима , Петроварадину и Н.Саду , у оквиру наставне јединице Национални идентитет и 
култура 

• Посета музеју „Науке и технике“ 
 
А П Р И Л 

• Анализа успеха ученика након трећег класификационог периода 
• Праћење уједначености критеријума оцењивања , дискусија о формативном и сумативном 

оцењивању у школи и током наставе на даљину и развијање различитих модела и техника 
оцењивања 

• Амбијентално учење у оквиру и.програма Уметност и дизајн , посета Петроварадину и Н. 
Саду ( музеј Војводине и СНП ) , ученици 2.разреда 

• Посета изложби у Кући Војновић 
М А Ј 

• Излагање и представљање крајњих продуката рада ученика, дискусија и размена искустава о 
истима 

• Евалуација заједничких активности на пројекту 
• Давање предлога за унапређење за следећу школску годину 

Ј У Н 
• Анализа успеха ученика на крају школске 2022/2023. године 
• Извештај о раду Већа  

 
А В Г У С Т 

• Договор о раду у школској 2022/2023. години 
• Давање предлога наставних и додатних дидактичких средстава за следећу школску годину 
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12. ПЛАНОВИ РАДА АКТИВА И ТИМОВА ЗА ШКОЛСКУ 
2022/2023. ГОД. 

12.1 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА - 2022/2023. 

Планирано 7 седница. 
Чланови Aктива: 
 
1. Данијела Јовановић  – КООРДИНАТОР 
2. Небојша Живановић 
3. Марина Ђорђевић 
4. Александра Вученовић 
5.  Биљана Мириловић 
6. родитељ: Ана Јовановић Трајковић 
7. директор: Милан Кресојевић 
8. психолог Наташа Миљански 
 
Стручни актив за развој школског програма чине представници из реда наставника које именује 

Наставничко веће на период од 4 године. 
  Стручни актив за развој школског програма обавља посебно следеће послове: 

• Доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији 
• Учествује у изради школског програма 
• Израђује пројекте који су у вези са школским програмом 
• Прати реализацију школског програма 

  
ОПИС ПОСЛОВА (ДИНАМИКА) 
 
 ПРВИ САСТАНАК СЕПТЕМБАР 
 1. Израда и усвајање Плана рада Стручног актива за развој школског програма за наредну школску годину  
2. Увид у  Годишње планове рада за наредну школску годину. Увид у квалитет месечних планова рада за 

септембар 
3. Увид у материјале које припремају стручна већа ради информисања родитеља о садржају и начину    

спровођења Школског програма и Годишњег плана рада школе 
 
 4. Подела задатака у оквиру Актива за сваког члана 
  
ДРУГИ САСТАНАК НОВЕМБАР 
 1. Провера педагошке документације-индивидуалних, годишњих и месечних планова рада и припрема за 

час, ради контроле примене Школског програма 
 
 2. Анализа извештаја о успеху и владању за први класификациони период 
 
 ТРЕЋИ САСТАНАК ФЕБРУАР 
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1. Провера педагошке документације – месечних планова и припрема за час,ради контроле примене 
школског програма  

2. Организовање и праћење одржавања додатне и допунске наставе као и секција 
3. Разматрање извештаја директора о раду школе у првом полугодишту  
 
ЧЕТВРТИ САСТАНАК АПРИЛ 
1. Анализа извештаја о успеху и владању за трећи класификациони период 
2. Анализа стања опремљености наставним средствима 
 
ПЕТИ САСТАНАК МАЈ 
1. Евалуација наставе изборних програма 
2. Предлог пакета изборних програма за први,други и трећи разред 
 
ШЕСТИ САСТАНАК ЈУН 
1.Анализа резултата на матурским испитима– провера остварености циљева и стандарда постигнућа 
2. Давање предлога за унапређење Школског програма за наредну школску годину 
 
СЕДМИ САСТАНАК АВГУСТ 
1. Израда извештаја о реализацији годишњег плана рада стручног актива за развој Школског програма у 

протеклој школској години И израда годишњег плана рада за наредну 
 

 
Координатор Стручног актива за развој школског програма: Данијела Јовановић 
  
 
 
 

12.2 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА 
ШК.2022/2023 

Планирано је 8 седница. 
Тим ће радити у следећем саставу:  
 
1. Наташа Миљански – председник актива 
2. Бранко Марчета 
3. Снежана Стећук  
4. Сања Миљевић 
5. Јован Џабић 
6. Милана Лукић 
7. Гордана Јерковић 
8. Ратко Косановић 
9. Жељка Влаовић  
10. Наташа Шкрбић  
11. родитељ: Александра Гагић  
12. ученик: Јелена Градић 2/1 
13. локална самоуправа: Ивана Бабин 
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У овој школској години Актив за развојно планирање ће радити по Развојном плану школе, 

који је креиран за период од 2018. до 2023. године.  
Због епидемије Ковид-19, многе активности нису реализоване а предвиђене су планом, оне 

ће се све пренети у следећу шк.годину и реализоваће се ако нам ситуација то дозволи. 
Главни пројекти у овој школској години су:  
-« British and American Nobel Laureates in Literature“- Циљ пројекта је да се ученици упознају 
са животом и делом британских и америчких добитника Нобелове награде за књижевност..И 
ове године ће се подразумевати обрађивање једног од великана.Пројекат траје 5 година. 
-„Тесла и храна, Тесла и жене, Тесла и пријатељи“- део петогодишњег пројекта везаног за 
живот и рад Н.Тесле. 
-„175 год. од рођења Уроша Предића“- Циљ пројекта:Откривање његових дела; одлика дела и 
времена у коме је радио и живео 

-„Вода као извор живота“ 
Пројекат „Вода као извор живота – заштити је“ је намењен ученицима од првог до четвртог 

разреда, који у себи садржи низ активности које су пажљиво одабране по узрасту и интересовањима 
ученика како би ученици могли на адекватан начин да одговоре на све захтеве који су пред њима. 
Подразумева спој радионичарског рада са децом и интерактивних слободних активности које 
укључују модерна наставна средства која побуђују аудиовизуелну перцепцију ученика а све са 
циљем да се код ученика пробуди жеља за откривањем нових сазнања и развијања свести о значају 
воде. колико је угоржена и како је заштитити од загађења. Са тежњом да стекну знања, вештине и 
вредности које доприносе ширењу свести о утицају људског друштва на планету Земљу ученици ће 
имати пред собом низ задатака преко којих ће  открити што више информација о значају вода за 
живот свих живих бића на Земљи, узроцима нестајања и загађења вода, које су последице тога и 
које су мере заштите.Ученици ће прикупити податке о стању вода на територији Војводине, али са 
освртом на целокупно стање водених екосистема широм света.  Користећи штампане и електронске 
изворе учења, као и изворе на појединим локалитетима, ученици ће имати могућност да сазнају што 
више података о датој теми, посетиће факултете и прикупити информације о актуелним пројектима 
на којима се ради а везани су за заштиту вода и на крају имати коначну слику и представу о томе 
шта ми као поједници можемо да урадимо како бисмо спасили воде а самим тим и Планету. Ученици 
ће посетити локалитет Засавицу. 

 
-«Обележавање Међународног дана спорта»- пројекат је предвиђен да се ради свих 5 година колико 
траје ШРП, 06.априла. 

-«Родоначелник новог светског поретка»-Пројектни тим чине: наставници физике, биологије, 
историје, географије и информатике.Време реализације април 2023год. 

-«Момчило Настасијевић»- стручно веће за српски језик и књижевност. Ликовну и музичку културу. 
 
Област квалитета која се вреднује 2022/2023 године су свих 6: 1. Програмирање, 

планирање и извештавање, 2. Настава и учење, 3. Образовна постигнућа ученика, 4. Подршка 
ученицима, 5. Етос и 6. Организација рада школе, управљање људским и мареријалним 
ресурсима. 

Пројекти и мини пројекти ће бити приказани у целости у Прилогу документа. 
 



 

 
94 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ НАЧИН 
ПРАЋЕЊА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
планираних ПРОЈЕКАТА 

по плану и програму 
(пројекти су у целости, са 

акционим плановима, 
дати у ПРИЛОГУ 

Годишњег плана рада) 

Сви наставници 
који су укључњни у 

активности (детаљно 
у приказу самог 

пројекта) 

Извештаји 
координатора 

пројеката и 
носиоца 

активности 

током године 

Усклађивање Школског 
програма са новим планом 
и програмом за гимназије 

Актив ЗРП Нови школски 
програм 

Јун-август 2022 

Усаглашавање 
Годишњег плана рада 
школе са Школским 
развојним планом 

ШРТ,Тим за 
израду Годишње 

гплана 
рада Школе 

евиденција 
тима , записници 

Август,септембар 
2022. 

Упознавање наставника 
са садржајем и функцијом 

развојног плана и процесом 
његове израде 

Актив ЗРП 

Записници са 
седница 

наставничког 
већа и 

педагошког 
колегијума 

септембар 2022. 

Анализа урађеног 
усклађивања Актив ЗРП 

Извештај о 
релизацији 

Школског 
развојног плана 

септембар 2022. 

Избор адекватног 
семинара из Каталога 

2023//23. за све наставнике 

директор, чланови 
Актива ЗРП. 

евиденција 
тима , записници, 

извештаји 
септембар 2022. 

Анализа постигнућа 
ученика такмичара и 

њихових постигнућа у 
оквиру области постигнућа 

ученика 

Актив ЗРП записници са 
састанка 

током школске 
2022/2023. 

Анализа безбедности и 
сигурности ученика и 

запослених као и праћење 
здравственог и 

емоционалног стања и 
социјалних потреба 

ученика 

Актив ЗРП записници са 
састанка 

током школске 
2022/2023. 

Анализа остварених 
мобилности ученика,и Актив ЗРП записници са 

састанка 
током школске 
2022/2023. 
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мотивисаности ученика за 
упис жељеног факултета 

Анализа учешћа 
родитеља у активностима 
школе,као и сарадње са 

другим организацијама,и 
организовање активности у 

локалној заједници 

Актив ЗРП записници са 
састанка 

током школске 
2022/2023. 

Израда новог Развојног 
плана Гимназије у Инђији Актив ЗРП 

извештај о 
раду, Нов 

Развојни план 

током школске 
2022/2023. 

Извештај континуиране 
евалуације планирања и 
праћења како годишњег 

тако и месечног 
рашчлањивања наставне 

целине,и наставних 
јединица у циљу 

побољшања за наредну 
годину из области настава и 

учење 

Актив 
ЗРП,предметни 

наставници 

записници и 
припреме 

наставника 

Децембар 2022/ 
јун 2023. 

Анализа успешности 
стручног усавршавања 

наставника 

директор,психолог, 
стручна већа 

записници,и 
извештаји јун 2023. 

Анализа рада тима за 
самовредновање директор,психолог записници,и 

извештаји јун 2023. 

Извештај реализације 
рада Тима за развојно 

планирање 

Актив ЗРП, 
психолог, директор 

записници и 
извештаји јун 2023. 

 

12.3 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
Планирано 6 састанака. 
 
Чланови тима за самовредновање су: 
 

-  Јован Џабић – КООРДИНАТОР 
- директор – Милан Кресојевић, професор 
- Александра Вученовић, професор 
- Милана Лукић, професор 
- Марта Куљевацки, професор 
- Ана Борковић, професор 
- Данијела Јовановић, професор 
- Татјана Кртинић, професор 
- Родитељ – Бранислава Миловановић 
- Ученик. 

 



 

 
96 

 

Тим за самовредновање сваке школске године одређује подручје вредновања. У школској 
2022/2023. години, Тим је планирао вредновање свих седам кључних области:  

 
Школски програм и годишњи план рада,  
Настава и учење,  
Образовна постигнућа ученика,  
Подршка ученицима,  
Етос,  
Организација рада школе и руковођење и  
Ресурси.  
Припрема за вредновање, одабир и/или израда упитника ће се радити тимски, уз обавезно учешће 

психолога. Самовредновање ће се вршити током првог и другог полугодишта на основу анализе: 
евиденције и педагошке документације установе, годишњег плана рада и развојног плана школе, 
базе података у оквиру ЈИСП-а, праћења различитих активности, прикупљених података из 
спороведених истраживања у установи, ефеката реализованих активности у пројекатима, разговора, 
стручних дискусија, резултата спроведених анкета итд. Након вредновања свих предвиђених 
области координатор ће сачинити  годишњи извештај рада Тима, а резултати самовредновања биће 
презентовани тиму за школско развојно планирање, наставничко веће, ученички парламент, Савет 
родитеља и Школски  одбор. Извештај ће садржати опис и процену остварености стандарда 
квалитета рада установе, предлог мера за унапређење квалитета рада установе и начин праћења 
остваривања предложених мера. 

На основу извештаја о самовредновању у целини, извештаја о остварености стандарда 
постигнућа и других индикатора квалитета рада Установа доноси нови Развојни план.  

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Р.Б. САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 

1 
Израда плана рада 

тима и акционог плана 
самовредновања 

септембар чланови Тима план 

2 

Информисање 
Наставничког 
већа о Акционом 

плану 
самовредновања 

септембар Психолог презентација 

3 

Избор и израда 
инструмената 

за 
самовредновање 

 

септембар Чланови тима, 
психолог записник 

4 ИЗРАДА 
УПИТНИКА 

ОКТОБАР-
МАРТ чланови тима упитници, 

записник... 

5 

АНКЕТИРАЊЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ/ 

УЧЕНИКА/ 
РОДИТЕЉА 

ОКТОБАР -
АПРИЛ чланови тима анкете 
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6 

Израда извештаја 
о раду тима 
и извршеном 

самовредновању 

АПРИЛ-МАЈ координатор 
Тима 

писани извештаји 
квалитативна и 
кванитативна 

анализа 

7 

Презентовање 
резултата 

самовредновања 
Тиму за 

школско развојно 
планирање 

МАЈ координатор 
Тима извештај 

8 

Информисање НВ, 
Ученичког 
Парламента, 

Савета родитеља, 
Школског одбора 

о Акционом 
плану 

СЕПТЕМБАР/ 
ОКТОБАР чланови тима презентација 

9 

Праћење 
реализације 

Акционог плана 
самовредновања 

ОКТОБАР-МАЈ чланови тима, 
психолог 

извештаји, 
анализа 

реализованих 
активности 

10 

Израда извештаја 
о раду Тима 

и израда предлога 
Акционог 

плана за наредну 
годину 

ЈУН координатор 
Тима извештај 

 
12.4 ГОДИШЊИ ПЛАН ТИМА ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Планирано 5 седницa. 
Чланови тима: 
• Јован Џабић 
• Татјана Кртинић 
• Данило Станковић 
• Сања Панковић 
• Марта Куљевацки 
• Маја Ајбек 
• Ратко Косановић 

Циљеви и задаци тима: 
• стварање услова за свестрани развој личности ученика 
• развијање правилног односа према радној средини 
• подстицање ученика на уређење учионица, других просторија у школи 
• подстицање развоја и формирање здравствених и естетских ставова и навика код ученика 
• развијања и очувања еколошке свести код ученика 
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• организовање активности везаних за заштиту животне средине 
 
Програм естетског уређења школе и еколошке заштите представља саставни део укупног рада 

свих запослених у школи. Планирано је активно учешће наставника, ученика, родитеља и локалне 
заједнице чиме би се обезбедило остваривање планираног циља и задатака. 

Конкретизација програма естетског уређења школе и заштите животне средине: 
• На улазу у школу направити пано са ђацима генерације 
• Направити профил успешним ученицима „Понос Гимназије“ 
• Истицање диплома ученика са такмичења 
• Тематски кутак  
• Огласни кутак за сваку учионицу 
• Уређење паноа и полица у ходнику 
• Естетско уређивање ентеријера учионица 
• Направити и поставити клупе у ходницима 
• Венецианере у учионицама 
• Паметни телевизори 
• Одржавање цветних аранжмана 
• Избор најбоље уређене учионице сваке године 
• Направити и поставити кутије за прикупљање папирног отпада и лименки у учиноицама и 

другим просторијама школе 
• Организовати и спровести кампању за прикупљање и рециклажу папирног отпада 
• Организовати креативне радионице на којима се праве предмети од рециклажног отпада 
• Обележити пригодне акције и манифестације важним еколошким датумима (22. март-Дан вода, 

22. април – Дан планете Земље, 22. мај – Дан биодиверзитета и 5. јун –Дан заштите животне средине) 
• Организовати предавања о здравој исхрани, наркоманији, алкохолизму, делинквенцији, о 

озонској рупи, о биљкама и животињама које нестају, о загађењу животне околине, како да спасемо 
Земљу. 

• Организовати предавања за ученике о рециклажи лименки и опасном кућном отпаду 
• Организовати ликовне и литерарне конкурсе на задату тему    
• Сарадња са локалном самоуправом, канцеларијом за младе у вези еколошких акција које се 

одржавају на нивоу општине и града 
• Праћење и конкурисање на  општинским, покрајинским и републичким конкурсима  
 

12.5 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КУЛТУРНУ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 2022/23. 
ГОДИНЕ 

 Планирано 8 седница. 
 
1. Милана Лукић -  КООРДИНАТОР 
2. Марина Ђорђевић 
3. Алексаднар Раденовић 
4. Маја Ајбек 
5. Сандра Шћевак 
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Активност Носиоци 

активности 
Време реализације 

Прво полугодиште 
Ноћ истраживача Ученици, предметни 

наставници 

Септембар 2022. 

Европски дан језика Наставници језика, 
ученици 

Сарадња са градском 
библиотеком 

Наставници српског 
језика и 
књижевности и 
школски 
библиотекар, 

Дан демократске 
културе 

Ученици, 
предметни 
наставници, 
библиотекар  

Октобар 2022. 

Дечја недеља Наставници, 
ученици, стручни 
сарадник 

Сајам књига проф. Милана Лукић, 
проф. Жељка 
Влаовић 

Посета музеју, 
опсерваторији… 

Наставници 
природних наука 

Дан средњошколаца Ученици и сви 
запослени у школи 

Новембар 2022. Дан просветних радника Наставници, 
директор 

Дан примирја у Првом 
светском рату 

Наставници 
историје, ученици 

Посета фестивалу науке Наставници 
природних предмета, 
ученици 

Децембар 2022. Новогодишња приредба Наставници српског 
језика и 
књижевности, 
ученици 

Одлазак у позориште проф. Милана Лукић, 
проф. Жељка 
Влаовић 

Прво полугодиште – једном или више пута у току 
полугодишта. 

Сарадња са другим 
институцијама: 
Петница, Руски дом, Дом 
здравља, Црвени крст… 
 

 
Наставници, стручни 
сарадник, ученици 

Изложба слика Наставница ликовне 
културе 

Хуманитарни турнир 
или акција 

Ученички парламент 

Друго полугодиште 
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Дан Светог Саве Наставници српског 
језика и 
књижевности, 
наставница 
музичког, ученици 

Јануар 2023. 

Дан државности Наставници 
историје, ученици 

Фебруар 2023. 
Дан заљубљених, Свети 
Трифун 

Ученички парламент 

Међународни дан 
матерњег језика 

Наставници 
матерњег језика, 
ученици 

8. март Сви запослени у 
школи и ученици 

Март 2023. 

Светски дан књиге Наставници и 
ученици 

Дан вода Наставници 
географије и 
биологије, ученици 

Масленица - руски 
празник 

Наставница руског, 
ученици 

Сајам образовања 
”Путокази” 

Предметни 
наставници, ученици 

Дан планете Земље Наставници 
биологије и 
географије 

Април 2023. 

Међународни дан спорта Наставници 
физичког васпитања, 
ученици 

 

Дан школе Наставници и 
ученици Мај 2023. 

Испраћај матураната Наставница музичке 
културе, ученици Јун 2023. 

Одлазак у позориште проф. Милана Лукић, 
проф. Жељка 
Влаовић 

Друго полугодиште – једном или више пута у току 
полугодишта. 

 

Изложба слика Наставница ликовне 
културе 

Сарадња са другим 
институцијама: 
Петница, Руски дом, Дом 
здравља, Црвени крст… 

 
Наставници, стручни 
сарадник, ученици 

Хуманитарни турнир 
или акција 

Ученички парламент 

Пројекти: 
1.  

Наставници и 
ученици 

 

 
Координатор Тима за културне активности школе, 

Милана Лукић, проф. 
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12.6 ПЛАН ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

Планирано 5 седница 
 

1. Смиљана Боциј - координатор 
2. Ратко Косановић 
3. Биљана Булатовић 
4. Љиљана Жижић 
5. Тамара Максимовић - Тот 
6. Маја Ајбек 
7. родитељ: Младен Бјековић 

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ИНДИКАТОРИ, 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Конституисање Тима и чине га: 
Миљански Наташа, Љиљана 
Жижић,Наташа Шкрбић , Тамара 
Тот Максимовић, Горана Дробац, 
Ратко  Косановић, Александар 
Раденовић, и Смиљана Боциј 
координатор тима 
-Израда и усвајање плана рада Тима 

сви чланови Тима записник Тима Август 2022. 

-План реализације међупредметних 
компетенција , имплементација у 
оперативне планове.  

координатор 
Чланови 
педагошког 
колегијума 

септембар 2022. 

-Анализа и одабир адекватног 
семинара о међупредметним 
компетенцијама и предузетништву 

Стручна већа 
 

Записници 
стручних већа септембар , октобар 2022. 

-Писање планова и припрема за час  Сви наставници  

Годишњи, 
оперативни 
планови и дневне 
припреме 

октобар 2022. 

-Упознавање Ученичког парламента 
са активностима Тима психолог Записник о раду 

психолога Септембар 2022. 

-„Решавање студије случаја“ покрет 
СПРЕММА-такмичење на ФОНу Ученици и ментори Извештај Од јуна до октобра 2022. 

-Пројекат Биологија кроз предмете, 
планирање активности Дробац Горана са 

стручним већима  

Припреме за 
часове 
, фотографије, 
сајт школе 

Октобар  и новембар 2022. 

- Сарадња са удружењима, 
социјалним партнерима на локалу на 
тему самоиницијативе и 
предузетничког духа,као и са 
Тржиштем рада у Инђији 

Директор  
успоставља 
сарадњу 

Записник Тима, 
фотографије, сајт 
школе 

Током школске године 

-Сараднички, интегративни часови Наставници Припреме за 
часове 

Током године, 
у првом и другом полугодишту  
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Предузетничко учење: 
-прављење личног буџета 
-процена трошкова екскурзије 
-израда интернет презентација 
предузећа 
-пословне вештине 

Наставници 
математике, 
информатике, 
психологије, 
страних језика, 
изборних предмета 

фотографије, план 
рада радионица -Од новембра 2022. до априла 2023  

-Подношење извештаја о раду Тима Чланови Тима Извештаји Тима  Децембар 2023. 
-Договор о раду Тима у другом 
полугодишту Тим Записник Тимa Јануар 2023. 

-Посета локалним организацијама 
које су спремне да ученицима 
презентују идеје предузетништва  Директор, ученици 

Извештај о раду 
директора 
Записник Тима 
 

Од фебруара, током другог полуго  

-Такмичење младих иноватора и 
предузетника( Савез проналазача 
Србије) 

Ученици са 
менторима 

Записник, 
фотографије Фебруар 2023. 

-Такмичење за најбољу школску 
иновацију(организатор 
Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја) 

Ученици са 
менторима 

Записник, 
фотографије 
 

Март 2023. 
 

-Професионална оријентација Психолог 

Тестови 
проф.оријентације 
и способности 
,евиденција 
психолога 

Април  2023. 

-Анализа реализације 
међупредметних компетенција кроз 
увид у оперативне планове.  

координатор 
Чланови 
педагошког 
колегијума 

Мај  2023. 

-Учешће на Сајму образовања Сви запослени и 
ученици 

Записник, 
фотографије Друго полугодиште 

-Евалуација рада Тима, писање 
извештаја Тим Извештај Јун ,јул 2023. 

 
Координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 
Боциј Смиљана 

12.7  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 
УСТАНОВЕ  

 
Чланови тима:  
1. Милан Кресојевић – директор школе 
2. Наташа Миљански– психолог  
3. Тамара Максимовић Тот -  координатор тима 
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4. Жељка Влаовић 
5. Биљана Булатовић 
6. Сенка Свилар 
7. Мирјана Поповић 
8. Весна Марковић 
9. Сања Миљевић 
 

 

ПЛАН ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
Ре
д. 
бр
ој 

Активности Циљеви Време 
реализа
ц. 

Носиоци 
активности 

Начин 
реализације 

Докази 

1. Разматрање 
извештаја о раду 
школе за 
школ.2020/2022. 

- предузимање 
мера за 
отклањање 
недостатака 
- добијање 
повратне 
информације и 
предлога за 
унапређивање 
рада  
праћење и 
анализа као 
полазна основа за 
израду планова и 
програма за 
наредну школску 
годину 

Јул,авгу
ст 

директор,  
психолог,пр
едставници 
стручних 
већа и 
актива 

 
Састанак Тима 
за обезбеђивање 
квалитета и рата 
установе 

-број 
одржаних 
састанака, 
записници, 
појединачни 
планови 
записници, 
извештаји 
стручних 
већа, актива, 
тимова у 
школи и 
Извештај о 
раду школе 

2.  припремање и 
реализација  
састанака Стручних 
већа и  
писање планова 
стручних већа 
(унапређени) 

предлози мера за 
унапређивање 
 

Август, 
До 

10.септе
мбра 

представни
ци стручних 
већа и 
актива 

састанци 
стручних већа и 
актива 

 записници, 
приложени 
предлози  и 
др. 

3. израда Оперативног 
плана за 
обезбеђивање 
квалитета и развоја 
школе за 
школ.2022/2023. 
 

побољшање 
квалитета рада у 
школи са 
посебним 
освртом на 
области квалитета 
:Етос ,Настава и 
учење и 
Образовна 
постигнућа 
ученика 

Август, 
до 10. 

септемб
ра 

директор,  
психолог, 
представни
ци стручних 
већа и 
актива 

план предложен 
на састанцима 
стручних већа и 
актива, 
разматран на 
Педагошком 
колегијуму и 
усвојен на 
Педагошком 
колегијуму и   
Наставничком 
већу 

 

записници, 
План 
сачињен на 
основу 
прикупљени
х предлога 
стручних 
већа, актива, 
тимова... 
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4. Учешће у 
припремању 
састанка 
Педагошког 
колегијума и 
конкретизовање 
задатака за 
председнике 
стручних већа  
-план  Педагошког 
колегијума 
 

- предузимање 
мера за 
отклањање 
недостатака 
- добијање 
повратне 
информације и 
предлога за 
унапређивање 
рада  
 

Август- 
до 

10.септе
мбра 

 

директор,  
психолог , 
представни
ци стручних 
већа и 
актива 
 
 

консултације 
директора, 
психолога, 
председника 
стручних већа и 
актива 
- састанци 
Педагошког 
колегијума 
-састанци 
стручних већа и 
актива 
- израда и 
достављање 
планова 

-број 
одржаних 
састанака, 
записници, 
појединачни 
планови 

Област 1:  ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

5. предлог Плана за 
обезбеђивање 
квалитета и развоја 
школе је саставни 
део школских аката 
ГПР, ШПР, ШРП и 
др. у циљу 
прилагођавања 
специфичностима 
одељења  

повезивање, 
усмеравање и 
усклађивање  
Школског 
програма, 
Школског 
развојног плана и 
Годишњег 
програма рада ка 
задовољењу 
различитих 
потреба ученика  

Август, 
септемб
ар 
 

директор 
школе, Тим 
за израду 
ГПР, 

стручна већа, 
активи , тимови 
у школи доносе 
планове; 
усвајање на 
Педагошком 
колегијуму, 
Наставничком 
већу, Школском 
одбору. 

записник са 
седнице 
Школског 
одбора 

6. Школским 
програмом и ГПР 
истакнути су  
циљеви учења 
(тема) за сваки 
наставни предмет 
по разредима 
усмерени ка 
задовољавању 
различитих потреба 
ученика 
Измењени су 
програми за 1. , 2., 3. 
и 4.разред гимназије 

наставници су 
прилагодили 
годишњи план 
рада школе 
специфичностима  
одељења  
У годишњем 
плану рада школе 
предвиђен је план 
израде ИОП-а на 
основу  анализе 
напредовања 
ученика  у  учењу, 
ревизије плана и 
др. Ваннаставни 
програми, 
изборни предмети  
и план 
ваннаставних 
активности 
сачињени  су  на  
основу 

 
 

септемб
ар  

 
предметни 
наставници;  

Припремање 
наставних  
Годишњих/глоб
алних планова 
рада наставника 
обавезних и 
изборних 
предмета,  

ГПР, 
Школски 
програм. 
Планови 
наставника( 
годишњи и 
оперативни ) 
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интересовања 
ученика и 
постојећих 
ресурса школе  

Област  2 : НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ 

7.  
Наставник 
прилагођава рад 
на часу образовно-
васпитним  
потребама ученика 
-планирати  и 
одабрати 
разноврсне методе, 
технике, облике, 
темпо рада на часу  
-планирати 
активности и 
задатке (на два, три 
нивоа)  за  ученике 
који ће бити 
усклађени са 
њиховим реалним 
потребама; 
-планирати и 
припремати 
разноврсне 
(помоћне) наставне 
материјале 
прилагођене 
индивидуалним 
карактеристикама 
ученика, ефикасно 
планирати време; 

- унапређење 
наставе, 
прилагођавања 
захтева и темпа 
рада 
могућностима и 
различитим 
потребама 
ученика  
-прилагођавање  
наставних 
материјала 
индивидуалним 
карактеристикама 
ученика   
-презентације, 
радионице више 
допунске наставе 
-посвећивање 
времена 
ученицима у 
складу са 
њиховим 
образовним и 
васпитним 
потребама 
-примена 
специфичних 
задатака и 
активности 
за ученике којима 
је потребна 
додатна помоћ и 
подршка у 
образовању; 

контину
ирано 
кроз све 
фазе 
наставн
ог 
процеса 
 
 
 

-наставници 
-психолог 
-
представни
ци стручних  
већа, 
тимова идр. 
 

глобални и 
оперативни 
планови 
наставника; 
припреме 
наставника; 
угледни часови; 
пројектна 
настава 
интегративни 
часови; 
анализе и 
дискусије на 
састанцима 
стручних већа, 
актива и тимова 

припреме, 
продукти 
ученичких 
активности, 
изложбе 
радова 
ученика, 
похвале, 
награде,  
записници са 
угледних 
часова,  
пројектна 
настава 

8. анализа  и 
корекција планова, 
метода, техника, 
задатака и др. након 
сваког 
класификационог 
периода уколико 

анализа и 
корекција плана, 
уколико постоји 
потреба за тим, 
корекција 
одабраних 
метода, техника, 

тромесе
чно 

предметни 
наставници, 
психолог 

планови, 
активности 

педагошка 
документаци
ја, 
оперативни 
планови  
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постоји потреба за 
тим; 
повратна 
информација  

наставних 
материјала и др. 

9. наставник  
користи  поступке  
вредновања  који  
су  у  функцији  
даљег  учења 
-планирати 
вредновање 
-давати повратне 
информације 
ученицима о 
напредовању, као и 
који су исходи на 
крају сваке наставне 
теме( шта се очекује 
да ученици знају ) 
-користити 
различите технике 
праћења постигнућа 
ученика 
-пратити 
напредовање 
ученика током 
сваког часа 
-развијати код 
ученика способност 
процене и 
самопроцене  
-боља организација 
и планирање 
писмених провера( 
како би се избегле у 
току недеље 4 и 
више провера) 
 
 
 
-Припремити се за 
рад у настави на 
даљину 
 
-Одабрати 
платформе за рад : 
Google classroom  
 
-Обука наставника 
за коришћење и рад 

 
-прилагођавање 
захтева 
могућностима 
ученика 
- учење ученика 
техникама 
самопроцене   
-давање јасних и 
потпуних 
повратних 
информација и 
похваљивање 
напредовања у 
учењу 
коришћење 
различитих 
метода  и техника 
праћења 
постигнућа у 
циљу што јасније 
и објективније 
провере; 
оцењивање у 
складу са 
Правилником  о 
оцењивању 
ученика; 
 
 
 
 
 
 
Проф.информати
ке ће одржати 
обуку за 
наставнике 
 
 
 
 
 
 

 
контину
ирано 
током 
школске 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током 
школске 
године 
 
Август, 
Септемб
ар 
 
 
 
 
Током 
школске 
године 
 
Током 
школске 
године 
 
 
 

 
-наставници 
-
представни
ци стручних 
већа, 
актива, 
тимова, 
Наставничк
о веће. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставници
, ученици  
 
 
Професори 
информатик
е у групама 
врше обуку 
 
Наставници
, ученици  
 
 
 
 
Психолог 
школе 
 
 

 
-анализе успеха 
- евиденција о 
напредовању 
ученика 
-анализе и 
дискусије на 
састанцима 
стручних већа... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рад на 
одабраним 
платформама 
 
план допунске 
наставе 
(прилагођен 
индивидуалним 
потребама 
ученика), 
усклађен са 
коришћењем 
превоза ученика 
-посећеност 
допунске 
наставе (додатна 
евиденција 
предметног 
наставника) 

записници 
Стручних 
већа, 
Наставничко
г већа о 
наградама, 
похвалама и 
др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whats App 
,Viber групе 
за одељењска 
већа  
Материјал на 
платформама
, снимљени 
часови на 
РТС Планети 
 
 
 
 
записник 
Тима за 
обезб.квалит
ета и 
р.установе 
Оперативни 
планови 
наставника 
код 
психолога 
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одређених 
платформи и алата у 
он лајн настави 
 
-У овој години 
појачати рад 
допунске наставе у 
учионици или 
онлине 
 
-пружање стручне 
подршке 
заинтересованим 
родитељима који 
хоће да учествују у 
раду школе( 
позивањем на 
састанке Тимова , у 
промоцији 
занимања (за 
професионалну 
оријентацију), на 
приредбе и 
семинаре 
-организовање 
семинара за 
наставнике Умеће 
комуникације 
 
-држати угледне и 
интегративне часове 
 
-у оперативним 
плановима 
наставника и 
дневним 
припремама 
обавезно урадити 
самовредновање 
 
-превазилажење 
одступања код 
постигнућа ученика 
на крају квартала и 
на крају 
полугодишта 
-уједначавање 
критеријума, метода 
рада и оцењивања 
код изборних 
програма 

 
унапређивање 
успеха и 
постигнућа 
ученика 
 
 
 
 
 
 
 
У циљу 
побољшања 
комуникације 
ученик-наставник 
организовати 
семинар за 
наставнике и 
ученике који су у 
Парламенту, па ће 
кроз вршњачко 
учење они 
едуковати своје 
другове из 
одељења 
 
 
 
 
 
 
 
У оперативни 
плановима 
попунити колону 
Корекција и 
самоевалуација 
 
 Појачати број 
часова допунске 
наставе , 
нарочито из 
предмета где је 
већи број 
недовољних 
оцена на крају 1. и 
3. квартала 

Током 
школске 
године 
 
 
 
 
Током 
школске 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сваки 
месец 

 
 
Наставници
, психолог 
 
Наставници
, психолог  
 
 
 
Наставници
, психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чланови 
Тима за 
ОКРУ 

-посета 
часовима 
допунске од 
стране 
директора, 
психолога и 
колега 
 
 
 
 
 
 
-анализе успеха 
- евиденција о 
напредовању 
ученика 
-анализе и 
дискусије на 
састанцима 
стручних већа... 
 
 
 
 
анализе успеха 
- евиденција о 
напредовању 
ученика 
-анализе и 
дискусије на 
састанцима 
стручних већа... 
 
анализе успеха 
- евиденција о 
напредовању 
ученика 
-анализе и 
дискусије на 
састанцима 
стручних већа... 
анализа 
педагошке 
документације, 
истраживање 
Тима за 
самовредновање 

,путем мејла 
послати 
Записници 
стручних 
већа у 
Есдневнику  
Евиденција у 
Есдневнику  
  педагошка 
документаци
ја, упитници, 
скале 
процене, 
записници 
тима за 
самовреднов
ање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
записници 
Тима за 
самовреднов
ање и Актива 
за школски 
програм  
 
 
 
 
 



 

 
108 

 

 
 
 
 

истраживање 
Актива за 
школски 
програм 

Област  3:  ОБРАЗОВНА  ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА 

1
0. 

Успех  ученика  
показује  да  су  
остварени 
образовни  
стандарди; 
школске оцене 
усклађене су са 
резултатима 
иницијалног теста, 
на матурском 
испиту као и 
резултатима 
тестирања од стране 
Министарства 
просвете 

унапређивање 
успеха и 
постигнућа 
ученика до 
очекиваног 
основног , 
средњег и 
напредног нивоа 
(I- 80%, II-50% и 
III-25%) 

контину
ирано, 
током 
целе 
године 
 

наставници, 
ученици, 
родитељи, 
директор, 
психолог, 
стручна 
већа, Тим за 
самовредно
вање, Актив 
за школски 
програм 
Тим за 
обезбеђива
ње 
квалитета и 
развој 
установе 

-план допунске, 
додатне, 
припремне  
наставе 
(прилагођен 
индивидуалним 
потребама 
ученика), 
усклађен са 
коришћењем 
превоза ученика 
-посећеност 
допунске 
наставе, 
додатне, 
припремне 
наставе (додатна 
евиденција 
предметног  
наставника) 
-посета 
часовима 
допунске 
наставе од 
стране 
директора, 
психолога,обезб
еђена подршка 
родитеља 
-утврђени 
критеријуми 
оцењивања 
-мере из анализе 
успеха  
-записници са 
стручних већа,  
педагошка 
документација о 
напредовању 
ученика 

евиденција, 
дневници, 
записници , 
белешка о 
анализи и 
дискусији на 
састанцима, 
педагошка 
документаци
ја 
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1
1. 

Школа  
континуирано  
доприноси  већој 
успешности  
ученика 
-мотивисати 
ученике да у већем 
броју присуствују 
допунској настави 
-мотивисати 
ученике да у већем 
броју присуствују 
додатној  настави, 
слободним 
активностима и 
секцијама 
 - побољшати 
сарадњу са 
родитељима како би 
додатно мотивисали 
ученике да имају 
већа постигнућа, 
бољи успех 
- примењивати мере 
из анализе успеха 
-усагласити 
критеријуме 
оцењивања 
 
-Пратити конкурсе 
из различитих 
области, било да су 
у организацији 
Министарства 
просвете, 
др.установа , 
међународни и  
укључивати се , 
мотивисати ученике 
да се ангажују 
-више рада у 
припреми за 
такмичење  
- обезбедити 
похвале и награде 
-обезбедити једнаке 
могућности за све 
ученике да иду на 
излете и одласке на 
Сајам књига, у 

унапређивање 
успеха и 
постигнућа 
ученика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
унапређивање 
успеха и 
постигнућа 
ученика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

контину
ирано, 
током 
целе 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
контину
ирано, 
током 
целе 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
контину
ирано, 
током 
целе 
године 

сви актери 
школског 
живота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор, 
предметни 
наставници 
који 
организују 
излете, да се 
ангажује 
аутобус са 
више места 

-план допунске 
наставе 
(прилагођен 
индивидуалним 
потребама 
ученика), 
усклађен са 
коришћењем 
превоза ученика 
-посећеност 
допунске 
наставе (додатна 
евиденција 
предметног 
наставника) 
-посета 
часовима 
допунске од 
стране 
директора, 
психолога и 
колега 
-разговори са 
ученицима 
-разговори са 
родитељима 
-утврђении 
усаглашени  
критеријуми 
оцењивања 
 
-записници 
стручних већа 
,педагошка 
документација о 
напредовању 
ученика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
записници 
стручних већа 

евиденција, 
дневници, 
записници , 
белешка о 
анализи и 
дискусији на 
састанцима, 
педагошка 
документаци
ја, број 
реализовани
х 
активности- 
излета, 
фотографије. 
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позориште, разне 
музеје и сл. 
 
-И унепосредној као 
и настави на даљину  
похваљивати успехе 
ученика преко 
друштвених мрежа , 
на сајту школе и 
локалним медијима 
 
 
 

унапређивање 
успеха и 
постигнућа 
ученика као и 
промовисање 
успеха 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

,педагошка 
документација о 
напредовању 
ученика 
снимци 
гостовања 
директора на 
локалним ТВ 
станицама 
 
 
 
 

1
2. 

Анализа  ефеката 
допунске, додатне, 
припремне наставе, 
слободних 
активности, наставе 
на даљину све 
зависи од 
епидемиолошке 
ситуације 
 
 
 

организација 
наставних и 
ваннаставних 
активности са 
циљем 
унапређења 
образовних 
постигнућа 
ученика 

након 
сваког 
класиф. 
периода 

педагог, 
представни
ци стручних 
већа, 
актива, 
тимова... 

анализа 
педагошке 
документације, 
истраживање 
тима за 
самовредновање 

педагошка 
документаци
ја, упитници, 
скале 
процене, 
записници 
тима за 
самовреднов
ање  

Област 4: ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА 

1
3. 

успостављен 
ефикасан   систем  
пружања подршке 
ученицима и у 
школи и у он лајн 
настави 
-Ученике адекватно 
информисати о 
појму „ подршка 
ученицима“шта она 
конкретно значи( на 
Чос-овима)  
-ученике 
информисати о 
облицима подршке  
 
Школа развија 
иновативну праксу 
и нова 
образовна решења 
на основу акционих 

 
школа је место 
које подстиче 
развој сваког 
ученика у складу 
са његовим 
потребама и 
могићностима  
шта је подршка 
ученицима: 3 
психолога у 
школи да 
информишу 
ученике  
-на сајту школе, 
по ходницима 
(панои), на 
часовима ЧОС-а и 
часовима 
предметне 
наставе, на 

 
 
контину
ирано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По 
потреби 
током 
наставе 
на 
даљину 

 
наставници, 
одељењске 
старешинед
иректор, 
психолог и 
уз помоћ 
родитеља  
 
 
 
 
 
 
 
психолог 
школе 
 
 
 

подршка у 
прихватању 
ученика 
,адаптација на 
школску 
средину;  
упућивање на 
врсте подршке 
које школа 
пружа; тимови 
за подршку 
сачињавају 
планове 
подршке у 
складу са 
индивидуалним 
потребама 
ученика;  
 
 
 
 

Састанци и 
записници 
тима за 
инклузију , 
број акција 
чији је циљ 
подршка 
ученицима;, 
заједничке 
фотографије, 
изложбе, 
извештаји са 
одржаних 
активности.. 
 
 
Извештај 
психолога, 
материјал на 
Виртуелниој 
учионици 
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истраживања 
-Организује 
интегративне часове 
-примењије се 
вршњачко учење 
-обуке наставника и 
примена наученог 
на обукама 
- 
 
Школа подстиче 
лични, 
професионални  и 
социјални  развој  
ученика( психолог 
направила план) 
-ученике упознати 
са развојем 
социјалних вештина  
 
 
-у школи је 
предвиђено 
ефикасно 
функционисање 
система подршке 
деци из осетљивих 
група, ученике 
упознати са појмом 
„осетљиве групе“ 
 
-пружање 
психолошке 
подршке током 
наставе на даљину 
наставницима и 
ученицима  

ученичком 
парламенту 
 
 
 
 
 
Преко Гоогле 
учионице 
на сајту школе, по 
ходницима 
(панои), на 
часовима ЧОС-а и 
часовима 
предметне 
наставе, на 
ученичком 
парламенту 
 
 
 
 
 
 
ИЗРАДИТИ 
ПРОТОКОЛ И 
ПРОЦЕДУРУ ЗА 
ИДЕНТИФИКОВ
АЊЕ 
ЕМОЦИОНАЛН
ИХ, 
ТЕЛЕСНИХ И 
СОЦИЈАЛНИХ 
ПОТРЕБА 
УЧЕНИКА ЗА 
БЛАГОВРЕМЕН
О И 
АДЕКВАТНО 
РЕАГОВАЊЕ НА 
ЊИХ 
Урадиће психолог 

 
 
 
 
По 
потреби 
током 
наставе 
на 
даљину 
 
 
 
 
психоло
г 

 
 
 
 
 
Тим за 
обезбеђива
ње 
квалитета и 
развој 
установе са 
стручним 
сарадником 

Обезбеђење 
материјалне 
подршке кроз 
сарадњу са 
различитим 
донаторима; 
родитељски 
динар 
укљученост 
ученика у 
различите 
активности... 

1
4. 

Пружање подршке 
ученицима и 
наставницима, 
родитељима 
ученика 
-представник 
одељења у Савету 

Да школа буде 
место у којој је 
ученик 
задовољан, као и 
наставник у коју 
родитељ има 
поверења  

 
 
контину
ирано 
 
 

 
родитељи, 
директор, 
психолог, 
одељењске 
старешине 
 

- кроз 
индивидуалне и 
групне 
разговоре са 
ученицима о 
врстама 
подршке која им 
је потребна; уз  

састанци, 
записници, 
број 
организован
их 
активности, 
фотографије 
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родитеља након 
састанка СР 
обавезно 
све закључке са 
састанка СР 
преноси 
родитељима путем 
Вибер групе, а 
такође све предлоге 
из одељења 
преноси на Савет 
родитеља (СР) 
-на родитељским 
састанцима 
охрабривати 
родитеље да се 
укључују у 
рад школе : 
саветодавно и 
финансијски ( 
донације новчане 
или у виду књига) 
-да наш 
представник у 
Општинском 
савету родитеља 
промовише нашу 
школу и износи 
наше проблеме 
 
-Током наставе на 
даљину  обезбедити 
лап топ ученицима 
који немају( на 
реверс из школе) , 
уплатити интернет 
преко донација или 
из родитељског 
динара 
-Сарадња са 
Савезом 
проналазача Србије 
и учешће на 
такмичењима 
-сарадња са 
Технолошко-
металуршким 
факултетом и 
учешће на 
такмичењу  

 
УНАПРЕДИТИ 
ПРОЦЕДУРУ О 
ИНФОРМИСАН
ОСТИ 
РОДИТЕЉА И 
ЊИХОВИМ 
УЧЕШЋЕМ У 
РАДУ ШКОЛЕ 
КАО И 
САРАДЊУ СА 
ЊИМА 
 
 
 
 
 
Повезивање 
теорије и праксе 
кроз сарадњу са 
релевантним 
институцијама  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информисање 
ученика о 
секцијама које 
раде у школи, ко 
су руководиоци 
секција, који је 
програм и 
активности 
секција  

 
 
 
 
 
контину
ирано 
 
 
 
 

 
 
 
директор и 
предметни 
наставници 

презентације и 
саветовање како  
да науче, како да 
планирају учење 
и успех, како да 
постављају 
циљеве у учењу; 
предавање о 
активном учењу, 
начинима, 
стиловима 
учења; 
сачињавање 
индивидуалног 
и разредног 
плана 
постигнућа; 
вршњачка 
подршка учењу,  
присуствовање 
часовима и 
заједничка 
анализа и 
дискусија, 
упућивање на 
различите 
облике стручног 
усавршавања  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-на сајту школе 
све информације 
, предметни 
наставници и 
старешине да 
упознају 
ученике 

, извештај 
психолога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сајт школе, 
презентације 
које се држе 
на почетку 
школске 
године, 
панои по 
ходницима 
који су 
продукти 
рада секција  
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-сарадња са 
унивезитето 
Сингидунум и 
учешће на 
такмичењу 
-сарадња са Винчом 
(преко  Удружења 
физичара и 
математичара ) 
-сарадња са Руским 
домом и учешће на 
манифестацијама и 
конкурсима 
- учешће на 
манифестацији „ 
Ноћ истраживача „ 
-учешће на 
семинарима за 
ученике : 
предузетништво и 
др. 
- повезивање 
теорије и праксе  
-учешће у 
ваннаставним 
активностима  
 

1
5. 

Анализа извештаја , 
праћење и примена 
наученог током 
стручног 
усавршавања 
наставника, 
примена знања са 
семинара Дигитална 
учионица као и 
других семинара на 
тему : побољшање 
мотивације за рад 
код наставника 
 

-унапређивање 
наставе,  
- позитиван однос 
прма школи,  
-размена 
информација, 
-стручно 
усавршавање  
 

 
контину
ирано 
 
 
 
 

чланови 
стручних 
већа и 
чланови 
Тима за 
самовредно
вање, 
директор, 
 
 

-записници са 
стручних већа 
  Вибер групе 
стручних већа, 
актива и тимова 
наставничког 
већа-
Гимназијалци 
 

записници,  
поруке на 
групама 

1
6. 

У школи постоји 
систем подршке за 
сваког ученика из 
осетљивих група, са 
потешкоћама у 
савладавању 
програма 
(индивидуализација
, ИОП1, ИОП2  као 
и ученицима са 

 Побољшање 
квалитета 
наставе, 
постигнућа 
ученика и 
мотивације за рад 
наставника и 
ученика 
 

Контин
уирано 
током 
године 
 
 
 
 

Предметни 
наставници, 
ИОП Тим, 
одељенске 
старешине,  
директор 
школе, 
психолог, 
Центар за 

Педагошка 
документација, 
портфолио 
ученика, ИОП-
ови ученика, 
иницијални 
тестови, 
ученички 
продукти,  

Увиди у 
евиденцију 
наставника о 
ученику  
 
Евиденција у 
Ес дневнику 
Фотографије 
са тих 
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изузетним 
способностима ( 
ИОП3) 
-у школи постоји 
промовисање 
здравих стилова 
живота и права 
детета  
-по учионицама 
направити 
пластифициране 
паное са Повељом 
ОУН 
о дечијим правима 
-код зборнице уз 
правила о 
понашању 
такође и Повеља 
ОУН о дечијим 
правима 
-разговарати на 
часовима 
грађанског 
васпитања о овој 
теми 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
-УПОЗНАВАЊe 
УЧЕНИКА СА 
ПОВЕЉОМ 
ДЕЧИЈИХ 
ПРАВА ОУН 
 

на сајту 
школе, 
по 
ходници
ма 
(панои), 
на 
часовим
а ЧОС-а 
и 
часовим
а 
предмет
не 
наставе, 
на 
ученичк
ом 
парламе
нту 
 
 
 
 

социјални 
рад  
Дом 
здравља , 
Црвени 
Крст који ће 
одржати 
предавања и 
радионице у 
школи , на 
ЧОС-овима  

часова, 
извештаји, 
записници  

Област  5: ЕТОС 

1
7. 

Резултати  ученика  
и  наставника  су 
видљиви; 
промовисати и 
подржавати успехе 
ученика и 
наставника је 
континуирани 
процес 

похвале, награде, 
промоција 
постигнућа 
ученика, 
наставника у 
циљу 
унапређења 
наставе и учења 

 
Контину
ирано, на 
приредб
и 
поводом 
Дана 
школе, 
 
 

директор, 
Школски 
одбор, 
локалној 
заједници, 
медији.... 

пригодне 
награде, 
промоција на 
састанцима, 
медијима... 

број 
похваљених, 
награђених,о
бјављених 
радова, 
активности... 

1
8. 

У школи се негује и 
успостављају добри 
међуљудски односи 
којом се поштују 
норме којима су 
регулисана 
понашање и 
одговорности свих 
 

Адекватна 
комуникација и 
поштовање 
међусобно 
једних других, 
помоћ и подршка 
за нове ученике 
као и нове 
запослене у 
школи постоје 

Контину
ирано , 
по 
потреби 
током 
године 
 
 
 

Сви 
запослени у 
школи 
 
 
 
 
 

 Панои по 
школи о 
ненасилној 
комуникациј
и  
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- позивање бивших 
ученика и родитеља 
да подрже и 
укључе се у 
реализацију 
пројеката у 
школи, 
-за одржавање 
разних предавања и 
трибина из своје 
струке( бивши 
ученици и 
родитељи), 
- спортски дан – 
турнири у одбојци, 
кошарци , шаху 
-квизови знања 
- укључење 
родитеља у 
промоцију 
Школе 
-помажу у 
организовању 
спортских и 
хуманитарних 
активности 
- учествују у раду 
Савета родитеља и у 
Општинском 
Савету родитеља 

поступци 
прилагођавања 
на нову школску 
средину 
5.4.5.Наставници
, ученици и 
родитељи 
организују 
заједничке 
активности у 
циљу јачања 
осећања 
припадности 
школи 
 
 

 
 
Контину
ирано , 
током 
школске 
године 

 
 
 
 
Директор, 
Тим за 
промоцију 
школе  , 
председник 
Савета 
родитеља 

 
 
 
 
Извештај о 
раду 
директора, 
записник 
састанка 
Тима за 
промоцију 
школе 
Фотографије 
Годишњи 
извештај о 
раду школе 

1
9. 

У школи 
функционише 
систем заштите од 
насиља  

Школа у оквиру 
разних пројеката 
организује 
активности 
подршке и 
васпитни рад са 
ученицима који 
укључени у 
насиље  

Контину
ирано, 
током 
године  

Сви 
запослени у 
школи  
 Тим за 
заштиту од 
насиља, 
злостављањ
а,........ 

Записници, 
евиденција 
педагошке 
документације о 
ученицима, 
извештаји о 
активностима  

На огласним 
таблама на 
сваком 
спрату су 
имена 
чланова 
Тима за 
заштиту од 
насиља... као 
и 
бр.телефона 
коме се 
обратити за 
помоћ 
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2
0 

Одржавање 
хигијене школског 
објекта и естетско 
уређење 
-нови 
пластифицирани 
панои по 
учионицама 
-тематске изложбе 
ликовних и 
литерарних радова 
-по ходницима 
обележавање 
важних 
датума , који су по 
Правилнику о 
календару рада за 
срeдње школе 

у школи се 
константно ради 
на одржавању 
хифијене зграде, 
улепшавању 
простора, на 
функционалност
и зграде 
-ОБОГАТИТИ 
ШКОЛСКИ 
ПРОСТОР 
УЧЕНИЧКИМ 
РАДОВИМА 
 

током 
школске 
године 
 
 
 
 
током 
године 

директор, 
помоћно-
техничко 
особље, 
Тим за 
естетско 
уређење 
школе 

обезбеђивање 
средстава ЛЗ, 
мање поправке – 
домар школе 

 слике пре и 
после... 

Област  6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 
РЕСУРСИМА 

1
9. 

Унапредити 
школски простор и 
опрему у складу са 
ШРП-ом, захтевима 
савремене наставе  
као и материјалним 
могућностима 
 
Организовати рад 
током наставе на 
даљину 

тим за ШРП и 
директор школе 
уз подршки ЛЗ ( 
локалне 
заједнице ) , кроз 
учешће у 
пројектима 

током 
школске 
године у 
складу 
располо
живим 
материја
лним 
средстав
има  

Тим са 
шефом 
рачуноводс
тва, 
директор 
школе, 
локална 
заједница 
Тим за 
обезбеђивњ
е квалитета 
и развој 
установе 

планови, 
пројекти, 
извештаји,  
предрачуни, 
рачуни и др. 

фотографије, 
пројекти, 
поруке на 
групама на 
Виберу 

2
0. 

Праћење 
усклађености 
школских 
докумената и 
планова у  циљу 
напредовања  
квалитета рада у 
школи  

Тимови стручних 
већа, директор, 
психолог школе  

У 
контину
итету 
током 
школске 
године 

директор 
школе, 
психолог 
школе и 
правник 
школе 

Планови, 
извештаји, 

 

2
1. 

Стручно 
усавршавање 
наставника у 
установи и ван 
установе 

Семинари у 
установи и ван 
установе ,  
угледни часови , 
пројектна 
настава  

 током 
школске 
године 

Наставници
,   директор, 
психолог  

Извештаји о 
стручном 
усавршавању, 
извештаји о 
угледним 
часовима, 

евиденције, 
индивидуалн
и планови, 
планови 
стручних 
већа, тима за 
стручноо 
усавршавање 
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2
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3. 

Развија се 
предузетнички дух 
у школи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Промоција школе 
-побољшати 
комуникацију у 
школи 
-у школи на сваком 
спрату огласна 
табла 
-путем Вибер група 
: 
Гимназијалци(нас.в
еће), свако 
одељењско веће, 
сваки Тим, Актив и 
Стручно веће 
-Гоогле 
учионица:Зборница 
-путем Гоогле 
Меет-а 
-одељењски 
старешина на 
Виберу и 
ВатссАпп-у са 
родитељима и 
ученицима 
има групе 
 
 
 
-Испред зборнице 
одвојити физички 
простор и 
направити кутак за 
разговоре 

Школа подржава 
реализацију 
пројеката и 
интегративних 
часова којима се 
развијају опште и 
међупредметне 
компетенције  
као 
предузетнички 
дух код ученика 
Одржавање 
семинара за 
ученике 
 
 
 
У основне школе 
Тим за 
промноцију са 
одабраним 
ученицима 
одлази и држи 
презентацију, а 
током наставе на 
даљину шаље се 
промотивни 
материјал у 
основне школе 
ОРГАНИЗОВАњ
е БОЉе 
САРАДЊе И 
РАЗМЕНа 
ИНФОРМАЦИЈ
А НА СВИМ 
НИВОИМА 
 
 
 
 
ОМОГУЋИТИ 
ПРАВО НА 
ПРИВАТНОСТ 
РОДИТЕЉА, 
УЧЕНИКА И 
НАСТАВНИКА 
КОРИШЋЕЊЕМ 
ПОСЕБНОГ 
ПРОСТОРА ЗА 

током 
школске 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
Друго 
полугоди
ште 
На 
почетку 
школске 
године 
 
 
 
 
 
Током 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током 
распуста 
обавити 
радове 

Тим за 
развој 
међупредме
тних 
компетенци
ја и 
предузетни
штво , 
директор , 
психолог 
 
 
 
 
 
Директор и 
Тим за 
промоцију 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор, 
шеф 
рачуноводс
тва, домар и 
помоћно 
особље 

Извештаји  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извештај о раду 
директора и 
Тима за 
промоцију 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансијски 
план, рачуни 

индивидуалн
и планови 
наставника, 
планови 
стручних 
већа, 
записници 
Тима за 
развој 
међупред......
и 
предузетниш
тво , као и 
Тима за 
обезб.квалит
ета и разбој 
установе 
,ШРП 
 
записници у 
Ес дневнику 
панои и 
огласне 
табле по 
школи 
Гоогле 
учионице  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обезбеђен 
простор 
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Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе : Снежана Стећук, професор  историје
  

12.8 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 
2022/2023. ГОДИНУ 

Планирано 5 седница. 
 
Чланови су: 
1. Сенка Свилар - КООРДИНАТОР 
2. Горана Дробац 
3. Небојша Живановић 
4. Тамара Миљанић  
5. Дуња Борић 
6. родитељ: Биљана Барањ 
             

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗА

-ЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТ
ОРИ ИСХОДИ СРЕДСТВА ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Конституисање 
СТИО 

јун - 
септембар 
2023. 

директор конституисан 
СТИО 

решење директора, записник  
СТИО 

Израда програма 
рада 
инклузивног 
образовања и 
оперативног 
плана рада 
СТИО 

јун - 
септембар 
2023. 

наставничко 
веће 

усвојен план и 
програм 

записник са НВ, 

ГПРШ за шк. 2023/23. (документ) 

Идентификација 
ученика из 
осетљивих група 
(ако их има) 

септембар 
и октобар 
2023. 

психолог, 
предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине 

планирање мера 
индивидуализаци
је 

иницијални тестови, ученичка 
документаци-ја, педагошка 
документаци-ја предметних 
наставника, документаци-ја 
СТИО 

Идентификација 
даровитих 
ученика 

септембар 
и октобар 
2023. 

психолог, 
предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине 

обогаћивање 
садржаја, 

укључивање 
ученика у 
додатну наставу 

иницијални тестови, ученичка 
документација, педагошка 
документаци-ја предметних 
наставника, документација СТИО 

ИНДИВИДУАЛ
НЕ РАЗГОВОРЕ 
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Израда 
педагошког 
профила и плана 
рада за ученике 
из осетљивих 
група (ако их 
има) 

до краја 
првог 
класифика-
ционог 
периода 

ИОП тим, 
педагошки 
колегијум 

написани 
педагошки 
профили, 

дефинисане МИ 

ИОП 

документи у архиви СТИО и код 
одељењских старешина 
  

Израда 
педагошког 
профила и плана 
рада за даровите 
ученике 

до краја 
првог 
класифика-
ционог 
периода 

ИОП тим, 
педагошки 
колегијум 

написани 
педагошки 
профили, 

дефинисани 
видови подршке 
и евентуално 
укључивање у 
додатну наставу 

ИОП 

документи у архиви СТИО и код 
одељењских старешина  

Имплементација 
ИО у ГПР 

Септембар 

2023. 
СТИО 

имплементаци-ја 
ИО у 
документима 
школе 

документи школе  

Флексибилни 
наставни 
програм, 
подизање 
квалитета 
наставе 

током 
године 

Психолог, 
директор, 
СТИО, 

ИОП тимови 

оперативни ИОП, 
оцењивање у 
функцији 
праћења 
напредовања и 
мотивације 
ученика 

ИОП документи, 

Дневник рада, дневне припреме 
са МИ, записници са посета 
часовима 

Сарадња са 
Интерресорном 
комисијом и 
другим 
институцијама 
(ако буде било 
потребе) 

по потреби 

током 
године 

СТИО одобрене мере 
подршке 

документација, записници са 
састанака СТИО 

Праћење, 
евалуација и 
ревидирање 
ИОП-а 

на крају 
сваког 
класифика
ционог 
периода/по
-лугодишта 

ИОП 
тимови, 

СТИО, 
педагошки 
колегијум 

ревидирани 
ИОП-и и МИ 

уредно вођена евиденција, 
процена остварености 
планираних циљева и исхода 

документаци-ја, 

записници са састанака СТИО 

Развијање 
инклузивне 
културе у школи 

током 
године 

сви 
запослени у 
школи на 
часовима 
ЧОС-а 

панои ИО, 

реализовани 
тематски  

ЧОС-еви 

инклузивни материјали, 

записници са састанака СТИО, 
евидентирани часови у 
есдневнику 
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Извештавање 
настваничког 
већа 

на крају 
сваког 
класифика
ционог 
периода/по
-лугодишта 

координатор 
СТИО 

сви чланови НВ 
су добили 
информације из 
области ИО  

записници НВ, записници СТИО 

 

 

12.9 ПЛАН ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 
 
ПЛАН ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 
 
За школску годину 2022/2023. 
 
У току школске године планирано je 5 седница тима за каријерно вођење и саветовање 
ученика. 
За ученике трећег и четвртог разреда ће у току оба полугодишта бити организован низ 
активности професионалне оријентације и каријерног саветовања, са циљем да се 
ученицима помогне у одлуци када је у питању њихово даље образовање, односно одабир 
будућих занимања. 
Примарне активности у школи ће преузети тим за каријерно вођење који чине: 
1. Aлександра Филиповић – координатор 
2. Наташа Шкрбић 
3. Александра Вученовић 
4. Небојша Живановић 
5. Дуња Борић 
6. Ана Борковић- родитељ 
 
Планиране активности у току 2022/23 школске године 
 
1. Ученици треће и четврте године ће бити анкетирани о областима интересовања и жељеним 

факултетима. Биће им подељене табеле које ће попуњавати у току првог полугодишта. 
2. Обрађивање података о областима интересовања и жељеним факултетима 
3. На основу обрађених података из табела позиваће се представници одређених занимања на „Реалне 

сусрете“. Током ових сусрета, они ће ученицима у директном разговору представити своје занимање и 
одговарати на питања ученика. 

4. На основу обрађених података из табела позиваће се представници одређених факултета, са циљем 
представљања различитих образовних програма ученицима. 



 

 
121 

 

5. Организовање посете „Дан отворених врата факултета“ у Новом Саду 
6. Организовање посете ученика треће године сајму образовања „Путокази“ у марту 2023.године 
7. Обрађивање различитих тема из области личних интересовања на часовима одељенског старешине и 

Грађанског васпитања  
8. Континуирано саветовање ученика 
 
Табеларни приказ рада Тима током школске године:  

АКТИВНОСТИ ЦИЉНА 
ГРУПА 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Анкетирање о 
областима 
интересовања и 
жељеним 
факултетима 

Ученици треће 
и четврте 

године 

Прво полгудоиште 
школске 2022/2023. 
године 

Чланови тима за каријерно, 
разредне старешине 

Обрађивање података 
о областима 
интересовања и 
жељеним 
факултетима 

Чланови тима за каријерно 

Организација и 
одржавање „Реалних 
сусрета“  

Током школске 
2022/2023. године 

Директор, психолог, 
чланови тима за каријерно 

Позивање 
представника 
одређених факултета- 
презентовање у 
школи 

Друго полгудоиште 
школске 2022/2023. 
године 

Директор, психолог, 
чланови тима за каријерно 

Посете „Дан 
отворених врата 
факултета“ у Новом 
Саду 

Ученици треће 
и четврте 

године 

Друго полгудоиште 
школске 2022/2023. 
године 

Директор, психолог, 
чланови тима за каријерно 

Сајам образовања 
„Путокази“ Ученици треће 

године 

Март 2023. године Директор, психолог, 
чланови тима за каријерно, 

разредне старешине 
Обрађивање 
различитих тема из 
области личних 
интересовања на 
часовима одељенског 
старешине и 
Грађанског 
васпитања 

Ученици свих 
година 

Током школске 
2022/2023. године 

Разредне старешине и 
наставник Грађанског 
васпитања 

Саветовање ученика Ученици треће 
и четврте 

године 

Током школске 
2022/2023. године 

Психолог 
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12.10 ПЛАН ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 
Планирано 5 седница.  
 
Чланови:  
1. Горана Дробац - КООРДИНАТОР 
2. Милана Лукић                     
3. Данило Станковић              
4. Александар Раденовић      
5. Александра Вученовић 
6. Жељка Влаовић 
7. Драган Аврамовић 
8.Наташа Миљански 
9. Сандра Шћевак 
 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

Састанак тима ради 
поделе задужења у току 
школске 2022/2023. 
године 

Тим за 
промоцију 
школе, 
парламент, 
координатор 

Септембар Јасно представљени 
циљеви Тима за 
промоцију школе и 
значај презентације на 
нивоу целе школске 
године 

Записник са 
састанка 

Састанак тима за 
промоцију школе са 
Новинарском секцијом 

Тим за 
промоцију 
школе, 
парламент, 
координатор, 
представници 
новинарске 
секције 

Октобар План активности и 
начина презентовања 
школе путем 
друштвених медија 

Записник са 
састанка 

Организовање недеље 
отворених врата за 
ученике основних 
школа, који би посетили 
нашу школу 

Тим за 
промоцију 
школе 

Новембар План реализације посете 
и часова које би ученици 
основних школа 
посећивали. Задужити 
ученике трећег и 
четвртог разреда као 
менторе. 

Записник са 
састанка 

Прикупљање значајних 
догађаја у оквиру већа и 
актива и објављивање на 
друштвеним мрежама 
као ретроспектива за 
прво полугодиште 

Тим за 
промоцију 
школе, 
представници 
ученичког 
парламента 

Децембар Материјал садржи све 
значајне информације 

Записник са 
састанка и 
материјал 
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Дефинисати прецизан 
план активности везаних 
за израду презентације 
школе, флајера и 
плаката 

Тим за 
промоцију 
школе, ученички 
парламент 

Фебруар/ 
Март 

Израђен је прецизан 
план представљања 

Извештај Тима 
за промоцију 
школе 

Израда промотивног 
материјала – плакати, 
флајери 

Тим за 
промоцију 
школе, директор, 
ученици 

Фебруар/ 
Март 

Промотивни материјал 
садржи све потребне 
информације 

Извештај Тима 
за промоцију 
школе 

Реализација промоције 
школе 

Наставници, 
ученици, 
директор, 
психолог школе 

Март, Април, 
Мај – у 
договору са 
школама 

Представљање школе 
има за циљ да 
заинтересује велики број 
ученика који ће уписати 
текуће школске године 
(у Јулу месецу) средњу 
школу 

Извештај Тима 
за промоцију 
школе, 
Годишњи 
извештај 
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12.11 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

 
Планирано 10 седница. 
 
Чланови су:  
1.  Наташа Шкрбић - КООРДИНАТОР 
2. Татјана Ракић 
3. Наташа Миљански 
4. Драган Аврамовић 
5. Смиљана Боциј 
6. Данило Станковић 

     7. директор Милан Кресојевић 
 
НАСИЉЕ се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног 

понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља,развоја и достојанства деце 
односно ученика. 

НАСИЉЕ може имати различите форме: 
1) Физичко 
2) Психичко 
3) Социјално 
4) Сексуално 
5) Дигитално 
Насиље је вишедимензионална појава. Не постоје прецизне границе између различитих врста и облика 

насиља,односно,они се међусобно преплићу и условљавају. 
 Полазећи од става да се свако насиље над ученицима може спречити,важно је да се у Гимназији креира 

клима у којој се: 
учи,развија и негује култура понашања и уважавања личности; 
не толерише насиље; 
не ћути у вези са насиљем; 
развија одговорност свих; 
сви који имају сазнање о насиљу обавезују се на поступање 
Општи циљ посебног протокола је унапредити квалитет живота ученика применом: 
МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ за стварање безбедне средине за живот и рад ученика 
МЕРА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у установама 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ У ПРЕВЕНЦИЈИ 
  

• Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 
• Укључивање свих интересних група(деца, ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директори, родитељи, локална заједница) у 
доношење и развијање програма превенције. 

• Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе 
за препознавање насиља, злостављања и занемаривање 
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• Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама 
насиља 

• Информисање свих укључених у живот и рад установе и процедурама и поступцима за 
заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља 

• Унапређивање компетенција наставног и ван наставног особља, ученика, родитеља, 
старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и 
занемаривања. 

• Упознавање свих интересних група са националном платформом „Чувам те" 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 
  

• Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља(звати хитну помоћ, 
полицију) 

• Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља 
• Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља процењивање ефикасности програма 

заштите 
• Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу вршњака и 

живот установе 
• Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи насиља 

  
ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
  
ЗАДАЦИ ПРЕВЕНЦИЈЕ: 

• упознавање са правном регулативом 
• израда програма заштите ученика од насиља 
• дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака 
• развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-образовних 

активности 
• организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата 
• организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити ученика од насиља 
• дефинисање правила понашања и последица кршења правила 
• развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 
• умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља(савет родитеља, школски одбор, 

ученички парламент, наставничко веће) 
ЗАДАЦИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 

• усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља 
• сарадња са релевантним службама 
• континуирано евидентирање случајева насиља 
• праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере 
• подршка деци која трпе насиље 
• рад са децом која врше насиље 
• оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање 
• саветодавни рад са родитељима 

 
 
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
Превентивне активности школа креира у складу са анализом стања и увидом у присутност насиља у 

средини а на основу: 
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• учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља 
• заступљености различитих врста насиља 
• броја повреда 
• сигурности објеката, дворишта и сл. 

 
  
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
Да би интервенција у заштити деце била реализована на најбољи начин, неопходно је узети у обзир 

следеће: 
• где се дешава или постоји сумња на насиље 
• да ли се дешава у установи или ван ње 
• ко су учесници/актери насиља, злостављања и занемаривања 
• облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања 

На основу тога се врши процена нивоа ризика за безбедност детета(ученика) и одређују поступци и 
процедура 

У складу са проценом нивоа доноси се одлука о начину реаговања: 
• случај се решава у установи 
• случај решава установа у сарадњи са другим релевантним установама 
• случај се прослеђује надлежним службама 

СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ 
ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ 

1.      У случајевима насиља или сумње да се насиље дешава МЕЂУ УЧЕНИЦИМА 
2.      У случајевима када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је ученик изложен насиљу од 

стране ОДРАСЛЕ особе ЗАПОСЛЕНЕ у установи 
3.      У случају када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је ученик изложен насиљу од стране 

ОДРАСЛЕ особе која НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА у установи. 
Кораци у интервенцији су обавезујући. 
ВАЖНО: Приликом консултација са колегама унутар или изван установе обавезно је поштовати 

ПРИНЦИП ПОВЕРЉИВОСТИ, као и принцип ЗАШТИТЕ НАЈБОЉЕГ ИНТЕРЕСА УЧЕНИКА. 
ВАЖНО: У образовно-васпитном систему нема места за ИСТРАГУ И ДОКАЗИВАЊЕ злостављања и 

занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система. 
  
ПОСТУПАК АКЦИЈЕ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА у конкретном случају: 
  
1.    ПРИЈЕМ КОНКРЕТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋЕМ СЛУЧАЈУ НАСИЉА: 
Информацију прима било који члан тима од било којег члана школе (ученика, запосленог), писмено или 

усмено. 
2.    ЗАКАЗИВАЊЕ САСТАНКА ТИМА ПОВОДОМ КОНКРЕТНОГ СЛУЧАЈА: 
Члан тима непосредно информисан о могућем насиљу обавештава координатора тима и директора, који 

заказују састанак тима у року од највише три дана. 
3.    САСТАНАК ТИМА поводом конкретног случаја: 
a.    Непосредно обавештени преноси пуну информацију о случају. 
b.    Тим дискутује о случају и предлаже могуће мере: 
a)  Формира под-тим за разговор са свим непосредним учесницима догађаја. 
b)            Формира под-тим за анкетирање (анонимно) свих посредних учесника догађаја. 
c) Обилазак наредних часова, уколико се догађај десио на часу. 
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d)            Формира под-тим за давање званичних писмених изјава свих учесника догађаја. 
e)  Укључивање разредног старешине ученика кои су непосредно учествовали у догађају. 
4.    РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА: 
       Предложене мере изводе се у року од 7 дана након састанка. 
5.    АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА: 
a.    Тим се састаје како би анализирао све податке добијене непосредним разговором, анкетом и изјавама 

ученика. 
b.    Уколико резултати не указују на насиље тим не предузима даље активности осим праћења даље 

ситуације (у сарадњи са разредним старешином). 
c.    Ако резултати указују на насиље, тим предузима активности у складу са законом и постојећим 

прописима. 
  
  
АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА У ГИМНАЗИЈИ 
  

САДРЖАЈ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Дефинисање правила понашања и последица 
кршење правила септембар одељењски старешина 

Упознавање ученика са Посебним протоколом 
за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања (сви разреди) 

прво полугодиште 
сваке школске године 

одељењски старешина 
психолог и тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

Састанци тима ради анализе присутности 
насиља и безбедности у школи 

једном месечно 
током школске 
године 

тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

Дежурства на школским ходницима током школске 
године 

наставно и ваннаставно особље 

Презентације о: 
- Оговарању 
- Посмевању 
- Ширењу гласина 
  
(како су се ови видови психичког насиља 
истакли у прошлогодишњем анкетирању 
ученика) 

током првог 
полугодишта 

школски психолог 

Истраживање о учесталости и врстама насиља у 
школи након горе поменутих едукација 
(провера у којој мери се нешто променило код 
ученика друге, треће и четврте године, али и 

јануар 
тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
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давање времена првацима да упознају ново 
окружење и оцене присуство насиља) 

Представљање резултата анализе стања о 
присутности насиља у школи савету родитеља и 
дискусија о мерама опрезности фебруар 

Родитељи, психолог и тим за 
заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Презентација ученицима првог разреда на тему 
СПРЕЧИ НАСИЉЕ о: 
-          врстама насиља 
-          нивоима насиља 
-          поступцима за рано препознавање 
насиља, злостављања и занемаривања 
-          начинима реаговања на насиље, 
злостављање и занемаривање 

фебруар 

тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

Промовисање ненасилног понашања на 
спортским манифестацијама под именом „Реци 
СТОП вршњачком насиљу“ 
 

током развојног 
периода 

наставници физичког 
васпитања 

Спровођење онлине анкете „Ненасиље почење 
са мном“ током првог 

полугодишта 

тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

Писање чланка на тему превенције насиља током школске 
године 

новинарска секција 

Самостално спровођење истраживања и 
представљање резултата на тему насиља и 
безбедности младих (интернет насиље, насиље 
у средњим и основним школама, безбедност 
младих у ноћним изласцима...) 

током школске 
године 

ученици првог разреда који 
похађају грађанско, психолог 

НЕДЕЉА ПОСВЕЋЕНА ПРЕВЕНЦИЈИ 
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА: 
-Едукативна радионица на тему ненасилне 
комуникације и конструктивног решавања 
проблема 
 

фебруар 

тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
ученици, психолог, запослени 
у Дому здравља и ученички 
парламент 

Представа на тему вршњачког насиља март драмска секција 

Бављење темом превенција насиља на 
родитељским састанцима март/април 

Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, 
одељењске старешине 
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Евалуација програма заштите ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања 
(прегледом документације и резултатима 
истраживања)                               

јун-јул 

тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

Похађање семинара који су у вези са заштитом 
ученика од дискриминације, насиља, 
злостављана и занемаривања 

током школске 
године 

чланови тима за заштиту 
ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Формирање тима за заштиту ученика од 
насиља,злостављања и занемаривања септембар директор 

Поступање по корацима 
-  редослед поступака у случају интервенције: 
-  процена нивоа ризика 
-  заустављање насиља 
-  заштитне мере 
-  информисање надлежних служби   
-  праћење ефеката предузетих мера 

током развојног 
периода 

тим за заштиту од насиља 

 
ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 
  

Садржај Извршилац Сарадња време 

Успостављање контакта и сарадње са 
установама које се баве овим проблемом 

 психолог  директор  Током 
године 

Идентификација деце са деликвентним 
понашањем 

  психолог одељ.старешине Током 
године 

 Индивидуални саветодавни рад са 
идентификованом  децом 

 психолог одељ.старешине Током 
године 

Индивидуални саветодавни рад са родитељима 
деце која показују деликвентно понашање 

 психолог  одељ.старешине 
директор 

 Током 
године 

 Обука родитеља за да користе и едукују се на 
националној платформи „Чувам те" 

 психолог одељ.старешине Током 
године 

Сарадња са одељењем ОУП-а за сузбијање 
малолетничке деликвенције 

психолог 
директор 

одељенске старешине Током 
године 

  
ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА 

активност време реализације задужени 
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1. Осмишљавање мера 
интервенције 

септембар 2021. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања, наставници информатике, одељенске 
старешине, наставници, психолог 

2. Креирање презентација на 
тему дигиталног насиља и 
безбедности на интернету у 
време наставе на даљину 

октобар 2021. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања, наставници информатике, одељенске 
старешине, наставници, психолог 

3. Анализа присутности насиља фебруар 2022. 
године 

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања, наставници информатике, одељенске 
старешине, психолог 

4. Креирање група којима ће се 
држати додатне  радионице 

након анкетирања одељенске старешине, психолог 

5. Спровођење радионица фебруар 2022. 
године, 

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања, наставници информатике, одељенске 
старешине, наставници, психолог, одабрани 
ученици 

6. Разговор ученика и родитеља 
са психологом 

током школске 
године по потреби 

школски психолог 

  
 
 
ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
  

САДРЖАЈ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Упознавање са Правилником о поступању 
установе у случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и вређања угледа, 
части или достојанства (први разред) 

прво полугодиште сваке 
школске године 

психолог и тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

Упознавање са националном платформом „ 
Чувам те“ 

прво полугодиште тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, 
одељењски старешина 

Састанци тима ради анализе присутности 
дискриминаторног понашања у школи 

једном месечно током 
школске године 

тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

Дефинисање правила понашања и последица 
кршење правила, први разред-редефинисање 
правила понашања на нивоу школе 

прво полугодиште сваке 
школске године 

одељењски старешина 

Промовисање ненасилног понашања и 
различитости на спортским манифестацијама 
уколико то дозволи епидемиолошка ситуација 

током развојног 
периода 

наставници физичког васпитања 

Едукативне радионице и презентације на тему 
предрасуда и стереотипа, штетности последица 
дискриминације, толеранције и разумевања 

током године психолог, одељенске старешине 
и ученици 
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Обележавање Међународног дана толеранције новембар Тим, одељенске старешине, 
парламент, ученици 

Обележавање дана људских права израдом 
општих садржаја о  људским правима, као и 
специфичних садржаја о правима, обавезама и 
одговорностима ученика 

децембар Тим, одељенске старешине, 
парламент, ученици 

Истраживање о учесталости и врстама насиља у 
школи 

март тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

Бављење темом дискриминација на 
родитељским састанцима 

март/април Тим, одељењске старешине 

Евалуација програма прегледом документације 
и резултатима истраживања                                 
  

јун-јул тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Формирање тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

септембар директор 

Поступање по корацима 
-  редослед поступака у случају интервенције: 
-  процена нивоа ризика 
-  заустављање откривеног понашања 
-  заштитне мере 
-  информисање надлежних служби   
-  праћење ефеката предузетих мера 

током развојног 
периода 

тим за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

12.12 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ И 
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РАДА 

 
Планирано  4 седница 
Чланови тима: 
• Мирјана  Лапчић - координатор 
• Татјана  Ракић 
• Милан Кресојевић 
• Наташа  Миљански 
• Небојша Живановић 
• Драган Аврамовић 
 
Циљеви  и  задаци  тима:  
• Сагледавање  реалних потреба  школе за  сваку  школску годину и на  основу  тога израда плана  

потреба за календарску тј. буџетску годину 
• Планирање  потребних финансијских  средства  за несметану реализацију годишњег  плана рада 
• Анализа и сагледавање  приоритета  који  ће  се  финасирати у  току  године 
• Сарадња  и кординација са осталим  тимовима  који  постоје  у  школи ради плаанирања потребних  

финасијаких  средстава за календарских  тј. буџетску  годину 
• Конкретизација  програма  рада   тима за финасијаског  плана и побољшања услова  рада 
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• Евидентирање и  анализа реалних  потреба  школе ( текуће одржавање, капитално  одржавање, 
стручно  усавршавање  запослених  и набавка опреме) 

• Прикупљање  података  од стручних  већа  везаних  за  предлоге  побољшања  материјалних  услова  
рада  у циљу сагледаавања  реалних  потреба  школе 

• Праћење  рокова за  достављање  писаних предлога финасијског  плана на  основу  анализе  реалних  
потреба школе ,   прописаних  законом  о    буџету  Републике  Србије 

• Усаглашавање  финансијског  плана  са  предоложеним  изменама  по  ребалансу надлежног  органа 
• Праћење  упуства  и  смерница  Министарства  финасија  везаних  за  израду  предлога  финасијског 

плана  школе 
• Поштовање  прописа  и  упутства  везаних  за финасијски  плана школе , планирану  стопу  инфлације  

у  пројекцији  плана  за наредни  период 
• Праћење  конкурса  и  учествовање  на  истим  везаним за  опремање  установе  новим  наставним  

средствима  за  побољшање  квалитета  рада. 
 

13. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 
Планирано 8 седница. 
Ученички парламент чине по два ученика из сваког оделења што укупно износи 32 ученика. 
Ученички парламент даваће мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља 

и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, 
слободним активностима, учешћу на спортским манифестацијама и организовању свих манифестација у 
школи и ван ње 

Разматраће односе сарадње ученика и наставника, стручних сарадника 
Обавештаваће ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање 
Ученички парламент се бира сваке школске године и има свог председника. 
 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

СЕПТЕМБАР 
• конституисање ученичког парламента 
• избор председника, заменика, благајника, представника у шк. одбору, секретара, за спољне 

послове 
• одабир ученика који ће учествовати у активу за развојно планирање, тиму за самовредновање и 

тим за заштиту ученика од дискриминаицје, насиља, злостављања и занемаривања 
• упознавање са планом рада за школску 2022/2023. годину. 
• организовање Ноћи истраживача 
• осмишљавање активности за „Дечју недељу“ 

ОКТОБАР 
• промоција ИС Петнице 
• успостављање сарадње са другим Ученичким парламентима 
• сарадња са психологом  на плану професионалне оријентације 
• посета сајма књига у Београду 
• обележавање „Дечје недеље“ 

НОВЕМБАР 
• анализа резултата рада и учења на првом класификационом периоду 
• обележавање Дана толеранције 
• обележавање Дана средњошколаца 
• реализација школских активности 
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ДЕЦЕМБАР 
• анализа изостанака 
• обележавање 01.12. Дана борбе против СИДЕ  
• реализација активности школе 
• организација новогодишњег вашара 

ЈАНУАР 
• анализа резултата ученика на крају првог полугодишта 
• анализа узрока изостанака са часова наставе 
• припрема Светосавских свечаности. 
• дискусија о раду парламента у првом полугодишту 2022/2023 – евалуација 

ФЕБРУАР 
• спортска такмичења 
• обележавање Дана државности 
• реализација активности школе 

МАРТ 
• вршњачко насиље, испитивање и радионице 
• реализација активности школе 
• Обележавање дана књиге 

АПРИЛ 
• анализа резултата рада на трећем класификационом периоду 
• акција уређења школе 
• реализација активности школе 

МАЈ 
• договор о прослави Дана школе (30.05.2023. године) 
• анализа успеха четвртог разреда на крају наставне године 
• организација матурске вечери и фотографисања ученика. 
• преузимање дужности председника Парламента (уколико је председник био/ла завршна година) 
• обележавање међународног дана спорта 

ЈУН 
• анализа успеха на крају наставне године  
• анализа реализације наставног плана и програма 
• сугестије за унапређење рада у наредној школској години 
• обележавање светског дана музике. 

 

14. ПЛАН УВОЂЕЊА У ПОСАО ПРИПРАВНИКА  НАСТАВНИКА 
И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Ове школске године у Гимназији нема лица који се воде као приправници. Ипак, у наставку се налази 
план и програм увођења у посао приправника наставника и стручних сарадника. Евентуалне касније измене 
ће бити накнадно унете у Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину. 

 

Програмом увођења у посао приправник наставник и стручни сарадник стиче и развија вештине и 
способности потребне за остваривање образовно-васпитног рада који се односи на:  

 
• ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ,ОСТВАРИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА које обухвата: 
o познавање структуре плана и програма образовно васпитног рада, 
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o разумевање улоге наставног предмета у остваривању циљева и задатака у образовању и 
васпитању, 

o разумевање повезаности између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада, 
o познавање могућности и ограничења различитих врста наставе, 
o планирање различитих типова и структуре наставних часова, 
o повезивање различитих метода, облика рада у процесу учења, 
o креирање подстицајне средине за учење и развој, 
o бира садржај, методе, облике и технике рада у складу са условима у којима ради, 
o упознаје основне принципе рада одељенског старешине, 
o примењивање индивидуалног приступа деци у процесу образовно-васпитног рада, 
o упознавање ученика у налажењу и избору литературе за различите активности, 
o упознаје различите начине остваривања ваннаставних и слободних активности, 
o анализирање сопственог образовно васпитног рада, 

 
• ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА обухвата: 

o упознаје се са начином праћења вредновања и оцењивања постигнућа ученика, 
o праћење индивидуалног развоја и напредовања ученика, 
o подржавање иницијативе ученика мотивације за рад и спонтано стваралачко изражавање, 
o поштовање приниципа редовности у давању повратних информација о оствареним 

резултатима, 
o помагање ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на одговарајући начин, 
o стварање атмосфере поштовања различитости, 

• САРАДЊА СА КОЛЕГАМА, ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ обухвата : 
o упознавање и примењивање принципа успешне комуникације са свим учесницима у образовно 

васпитном раду, 
o поштовање принципа приватности у сарадњи са породицом и колегама, 
o упознавање различитих облика сарадње са породицом ради обезбеђивања подршке развоју 

ученика, 
o одржавање добрих професионалних односа са колегама, 
o разумевање важности тимског рада у установи, 
o - упознавање са различитим облицима сарадње са локалном заједницом у  циљу 

остваривања образовно васпитних циљева и задатака, 
o разумевања важности сарадње са стручним институцијама, 

 
•  ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ обухвата: 

o упознавање са значајем континуираног професионалног развоја, 
o упознавање са различитим облицима и начинима стручног усавршавања, 
o упознавање са структуром стручних тела на нивоу установе (стручна већа, педагошки 

колегијум, одељенска већа и наставничко веће), 
o упознавање са елементима за планирање сопственог стручног усавршавања, 
o праћење развоја савремене литературе и образовне технологије, 

• Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А обухвата: 
o упознавање са прописима у области образовања и васпитања, 
o упознавање са правима и дужностима на радном месту, 
o упознавање са документацијом на нивоу установе, 
o разумевање сврхе педагошке документације, 
o упознавање са потребом чувања поверљивих података о детету и његовој породици, 
o вођење евиденције о учешћу у разним облицима стручног усавршавања. 
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15. ПЛАН ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 
годину 

Школско такмичење из српског језика и књижевности планира се за фебруар 2023. године.  
Школско такмичење из страних језика (Енглески, Руски, Немачки) планира се у фебруару 2023. године 
Школско такмичење из математике планира се у децембру 2022. године. 
Школско такмичење из историје планира се у фебруару 2023. године.  
Школско такмичење из биологије планира се у 1. недељи марта 2023. године. 
Школско такмичење из географије планира се у 4. недељи јануара 2023. године. 
Школско такмичење из хемије планира се у 3. недељи фебруара 2023. године. 
Школско такмичење из физике планира се у 2. недељи фебруара 2023. године. 
Школско такмичење из физичког васпитања планира се за октобар и новембар 2022. године и фебруар 

2023. године. 
 

16. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ  
За школску 2022/2023.годину 

Професионални развој наставника јесте процес унапређивања вештина и компетенција 
наставника у циљу унапређивања квалитета наставе, као и учења и постигнућа ученика. Професионални 
развој је дугорочан, интегративни процес током којег се, кроз учење, практичан рад и истраживачку 
делатност, развијају и унапређују знања, вештине и способности појединца.  

Стручно усавршавање представља стални, плански и систематизовани и програмирани процес а 
којим се обезбеђује: стицање нових и што савременијих педагошких, психолошких методичких и 
дидактичких знања и усавршавање тих знања до нивоа њихове примене у раду са ученицима и родитељима 
ученика, стално праћење нових достигнућа у струци, продубљивање и развој стеченог знања из области 
педагогије, психологије и методике у функцији остваривање наставних садржаја, увођење нових знања у 
образовни и васпитни рад са ученицима. 

Лични план професионалног развоја наставника и стручних сарадника сачињава се на основу 
самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и стручног сарадника (у даљем 
тексту: компетенције). 

Циљ Тима за стручно усавршавање и професионални развој: 

 јачање компетенција наставника 

 унапређивање образовно-васпитног рада 

 остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика 

 
Чланови тима: 

1. Марта Куљевацки - координатор 
2. Сања Панковић 
3. Љиљана Жижић 
4. Бранимир Сајферт 
5. Гордана Јерковић 
6. Александра Вученовић 
7. Тамара Миљанић 
 

Активности Начин реализовања Носиоци 
активности 

Временска 
динамика 
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Конститутивни 
састанак тима 

Установљене активности тима, 
израда акционог плана, 
именовање чланова тима и избор 
записничара, подела задужења 

Чланови тима Септембар 

Анализа досадашње 
базе података стручног 
усавршавања 

Анализирање досадашње базе 
података за текући петогодишњи 
период и остале колеге 

Чланови тима Септембар 

Израда годишњег плана 
стручног усавршавања 
наставника у установи 

Направити листу са свим 
колегама са подацима о 
планираном стручном 
усавршавању у установи за текућу 
годину 

Марта Куљевацки До 15.09 

Израда годишњег плана 
стручног усавршавања 
наставника ван установе 

Направити листу са свим 
колегама са подацима о 
планираним семинарима са 
одређеним компетенцијама за 
текућу годину 

Сања Панковић До 15.09 

Анализа и упознавање 
целог колектива са 
планом за стручно 
усавршавање 
запослених као и са 
правилником за стручно 
усавршавање 

Анализирати, допунити или 
модификувати постојећи 
правилник о усавршавању у 
установи 

Чланови тима Октобар 

Анализа планова 
професионалног развоја 
запослених 

Преузимање од педагога школе и 
анализирање потреба и 
компетенција запослених 

Чланови тима Септембар 

Анализа каталога 
стручног усавршавања и 
одабир семинара на 
нивоу школе 

Анализирање каталога са 
семинатима који важи школске 
2021-2022 године и контактирање 
водитеља изабраних семинара 

Чланови тима Октобар 

Контактирање водитеље 
семинара за које смо 
заинтересовани и 
утврђивање датума 
реализације 

На основу контакта са 
водитељима, правимо спискове 
колега којима користан изабрани 
семинар, одређујемо датум 
реализације, прикупљамо од 
водитеља рачун – сва документа 
достављамо директору и 
финансијском раднику школе 

Чланови тима Октобар 
Фебруар 

Анализа и упознавање 
наставничко веће са 
планом за стручно 
усавршавање 
запослених који се тиче 
усавршавања у оквиру 
установе 

Анализа и допуна или 
модификација постојећег 
правилника к о усавршавању у 
установи 

Чланови тима Новембар 

Праћење стручног 
усавршавања 

Након одржаних семинара 
сакупљамо копије сертификата, 
исте заводиму у базу података код 
сваког колеге понаособ и копије 
унетих семинара достављамо 
секретару школе да их одложи у 

Чланови тима Током године 
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досије запослених. Запосленима 
уручујемо оригинале сертификата 

Праћење примене 
наученог на семинарима 

Психолог школе по природи 
посла, заједно са директором 
прати примену наученог 

Психолог и 
директор 

Током године 

Анализа квалитета 
портфолија запослених 
и предлог мера за 
унапређивање 
анализираног стања 

Од педагога школе преузети базу 
портфолија запослених. 
Анализирати исту и помоћи 
младим, новим колегама да 
направе своје портфолије 

Тамара Миљанић 
Психолог 

Март 

Излагање наученог са 
стручног усавршавања 
на стручном већу и 
осталим стручним 
органима 

Запослени који су прошли 
семинаре извештавају стручно 
веће или Наставничко веће о 
наученом ради побољшања 
образовних постигнућа 

Запослени 
 

Током године 

Извођење угледних 
часова и других 
активности са 
дискусијом и анализом 

Саставити листу са списком 
колега који су заинтересовани за 
одржавање угледних часова, 
дефинисање теме и време 
реализације 

Чланови тима Током године 

Обавештавање стручних 
већа о посети угледних 
часова 

Информисати стручна већа са 
распоредом реализације угледних 
часова у функцији побољшања 
образовних постигнућа 

Чланови тима Током године 

Планирање интерне 
обуке за рад на 
рачунарима и рад са 
графичком и 
интерактивном таблом, 
обука за гугл учионицу 

Запослени који су компетентни за 
рад на рачунарима и рад са 
графичком и интерактивном 
таблом спроводе обуку 
заинтересованим колегама ради 
побољшања квалитета наставе 

Чланови тима 
Запослени 

Током године 

Подршка психолога у 
реализацији ЧОСа 

Договор око реализације 
предавања психолога школе на 
тему Методе и технике успешног 
учења и мотивација за рад 

Чланови тима 
Психолог 

 

Током године 

Професионално 
саветовање 

Подршка психолога и других 
запослених у професионалној 
оријентацији ученика 

Психолог 
 

 

Побољшање 
комуникација међу 
наставницима кроз 
различите видове 
организованог и 
планираног преношења 
знања („хоризонтално 
учење“). 

Овај вид сарадње се 
континуирано спроводи обрадом 
стручних тема на нивоу Стручних 
већа 

Чланови тима 
Запослени 

Током године 

Планирање израде 
наставна средства, 
дидактичке материјале, 
плакате и друге врсте 
истраживања 

Наставници у сарадњи са 
ученицима праве наставна 
средства, дидактичке материјале, 
плакате и друге врсте 
истраживања 

Чланови тима 
Стручна већа 

Ученици 

Током године 

Учешће у пројектима 
образовно-васпитног 
карактера у установи 

Сарадња чланова тима са 
организаторима пројеката и 
обављање активности 

Чланови тима Током године 
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Учешће у културним, 
спортским и осталим 
манифестацијама 

Обавештавање Стручна већа о 
реализацији културних, 
спортских и осталих 
манифестација 

Чланови тима 
Стручна већа 

 

Током године 

Планирање студијског 
путовања и стручних 
посета  

Договор са Стручним већима и 
заинтересованим наставницима о 
реализацији студијског путовања 
и стручних посета са обавезном 
дискусијом и анализом 

Чланови тима 
Стручна већа 

 

Током године 

Анализа  правилника о 
стручном усавршавању 
и иницирање колега 
који би били 
заинтересовани за 
конкурисање за 
добијање звања 

На стручним већима 
изанализирати правилник о 
стручном усавршавању и 
напредовању у струци и на основу 
искуства колега који су добили 
звање - појединим колегама да 
конкуришу за звање 

Чланови тима Јануар 

Набавка приручника, 
дидактичког 
материјала и уџбеника 
за наставничку 
библиотеку 

У сарадњи са стручним већима, 
рачуноводственим радником и 
беблиотекарем школе саставља се 
списак приручника, дидактичког 
материјала и уџбеника за 
наставничку библиотеку 

Чланови тима 
Библиотекар 

 
Септембар 
Децембар 

Претплаћивање на 
стручне часописе и 
листове 

У сарадњи са стручним већима, 
рачуноводственим радником и 
беблиотекарем школе саставља се 
списак за претплату на стручне 
часописе и листове  

Чланови тима 
Библиотекар 

Децембар 

Мотивација ученика за 
учешћем на школским 
такмичењима и 
смотрима 

Узети учешће у промовисању и 
организацији и спровођењу 
школских такмичења, а кроз рад 
на секцијама и додатној настави 
нагласили смо важнонгажовања 
већег броја ученика различитих 
потенцијала 

Чланови тима 
Стручна већа 

Директор 

Децембар-  април 

Усавршавање 
наставника у области 
инклузије 

Обавити консултативни састанци 
са стручњацима који пружају 
неопходну подршку ученицима са 
ИОПом и дате смернице 
наставницима који планирају рад 
и раде по ИОПу.  

Чланови тима 
Психолог 

Тим за инклузију 

Октобар 

Анализа резултата 
интерне евалуације.  

Пратити и ускладити извештај са 
тимом за развојно планирање и 
утврђивање квалитета рада 
установе, као и ПП службе 

Чланови тима Тим 
за развојно 

планирање, за 
обезбеђивање 

квалитета 
Психолог 

Јун  
Јул 

Обука о етици и 
интегритету 

Похађати обуку о етици и 
интегритету (сукоб интереса, 
поклони, етичке дилеме, етички 
кодекс, узбуњивање, 
антикорупцијски механизми) 

Руководиоци и 
запослени 

Прво полугодиште 
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Обука о утицају 
корупције на осетљиве 
групе 

Похађати обуке које се односе на 
питања утицаја корупције на 
осетљиве групе 

Руководиоци и 
запослени 

Прво полугодиште 

Извештај о раду тима 
који је саставни део 
Годишњег извештаја 
рада школе 

Састављање Годишњег извештаја 
на основу базе података која је 
ажурна, листе семинара. Извештај 
који је саставни део Годишњег 
извештаја рада школе као и 
појединачних извештаја планова 
професионалног развоја колега. 

Чланови тима Јун 

 

17. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА ШКОЛЕ 
17.1 ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИЈЕ 

А В Г У  С Т 
- Упознавање са садржајем аката приспелих у току летњег распуста, годишњег одмора, 
- Одржати седнице наставничког већа посвећене припремама за полагање испита и почетак школске 

године, 
- Подела предмета на наставнике, подела одељењског старешинства, усвајање календара рада за 

школску 2022/2023. годину, организација наставе, рад стручних већа, 
- Организовати полагање поправних, разредних испита, 
- Организовати полагање матурских испита за ученике, 
- Направити извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије за протеклу школску години, 
- Рад на изради годишњег плана рада Гимназије  
- израда распореда васпитно-образовног рада за школску 2022/2023. годину, 
- направити финансијски план 
- Извршити припреме за први школски час. 
- Урадити Решења о радним задацима (40-часовне недеље) наставника, сарадника и осталих 

запослених у Гимназији за школску 2022/2023. 
- Уз помоћ домара Гимназије направити увид у исправност постојећих учила. 

 
         С Е П Т Е М Б А Р           

- Сачинити бројно стање ученика, 
- Наставак рада на изради годишњег глана рада Гимназије  
- Извршити преглед планова рада наставника, и усклађеност са стандардима за крај средњег 

образовања, и планова рада стручних сарадника, књига евиденције, као и планове председника стручних 
већа,  

- Прегледати и анализирати све распореде рада и извршити евентуалну корекцију, 
- Организовати прве родитељске састанке, 
- Организовати дежурства наставника, 
- организовати рад Педагошког колегијума (присање пројеката, иницијално тестирање..) 
- Организовати седницу одељенског већа-конституисање одељенског већа  
- радити на материјално финансијским  пословима, 
- Организовати рад свих осталих облика наставе: додатне, допунске, слободних активности, 
- Рад и руковођење педагошког колегијума 
- Припреме за опремање Гимназије наставним средствима, 



 

 
140 

 

         О К Т О Б А Р 
- Остваривање планираног фонда часова педагошко-инструктивног рада, 
- Анализа уочених текућих проблема и решавање истих, 
- Одржавање планираних седница стручних и управних органа, 
- Анализа полугодишњег и годишњег финансијско материјалног пословања, 
- Сарадња са локалном заједицом и предузећима, 
-           Припрема прославе Светог Саве. 

 
Н О В Е М Б А Р 

- Анализирати образовно васпитне резултате на крају првог класификационог периода,  
- Одржати седнице Наставничког већа и одељенских већа и стручних већа, 
- Анализа рада одељенских старешина и увид у књиге евиденције са школским психологом, 
- Анализа рада стручних већа, педагошког колегијума и одељенског већа, 
- Анализа радних и хигијенских услова са секретаром Гимназије и домаром , 
- Анализа успеха по предметима, оцењивање ученика, похађање наставе. 
-           Припрема прославе Светог Саве. 

Д Е Ц Е М Б А Р 
- Наставити са радом на отклањању проблема у вези са оцењивањем 
- Анализа финансијско-материјалног пословања, 
- Припрема за израду завршног рачуна (преглед свих рачуна) 
- Упознавање са исправношћу и коришћењем наставних средстава у наставном процесу, 
- Посета настави-реализација планираних часова, 
- Рад на плану уписа ученика за следећу школску годину, 
- Припрема седнице Одељенских већа на крају првог полугодишта 
- Припрема седнице Наставничког већа на крају првог полугодишта 
- Организовање Пописа , и праћење рада Пописних комисија 
- Припрема израде новог развојног плана и школског програма 
-           Припрема прославе Светог Саве. 

Ј А  Н У А Р 
- Припрема за полугодишњу анализу васпитно-образовног рада  
- Преглед педагошке документације и планова наставника и сачињавање анализе, 
- Израда осталих извештаја и анализа, 
- Праћење израде завршног рачуна. 
- Припрема прославе Светог Саве 

Ф Е Б Р У А Р 
- Организовање разговора са ученицима који су постигли слабији успех у првом разреду  
- Рад на промоцији школе за упис ученика у први разред  
- Реализација такмичења према плану Министарства просвете 
- Материјално-финансијско стање, израда финансијског плана и усвајање завршног  рачуна  
- Спровођење одлуке и закључака стручних органа, 
- Одржати све планиране седнице  
- Припрема извештаја о раду директора за период септембар - фебруар 

    М А Р Т 
- Реализација плана посете часовима, 
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- Анализа рада стручних већа 
- Организовати одласке ученика на планирана такмичења Министарства просвете 
- Реализација плана посете часовима, 
- Одржати планиране седнице  - трећи класификациони период  
- Припреме за прославу Дана школе, предлог програма, избор комисија и др 

    А П Р И Л    
- Учествовање у раду седница одељенског већа , стручних већа , 
- Реализовати планиране седнице Педагошког колегијума  
- Организовати одласке ученика на планирана такмичења Министарства просвете 
- Организовати наставничку екскурзију  

    М А Ј  
-            Прослава Дана школе 
-            Избор комисија за израду извештаја о остваривању ГПР за 2022/23 и ГПР-а за 2023/24 
-  Избор комисија за упис ученика , 
-  Одржати планиране седнице, Одељенских већа и Наставничког већа за матуранте 
-  Сагледавање наставног рада за следећу школску годину, 
-  Организовање Матурских испита 

 
 Ј У Н 

- Одржати планиране седнице , 
- Утврдити програм рада за следећу школску годину , 
- Сачинити план  коришћења годишњих одмора за раднике, 
- Извршити припреме за извођење радова у Гимназији за време летњег распуста, 
- Комплетирање материјала за израду Годишњег програма рада и извештаја о раду од комисије и 

организације израде, 
- Одржати седнице испитног одбора, 
- Организацију полагања матурског испита, поправних и разредних испита, 
- Сарадња са општинским органима управе. 
Поред ових активности директор школе сазива састанке и руководи педагошким колегијумом. 

 
Директор и психолог ће посетити часове минимум једном у пологудишту, у октобру 2022. год. и фебруару 

и марту 2023. год. Распоред ће бити направљен у складу са распоредом часова редовне наставе и изменама 
током године. 

 

17.2  ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 
 

Подручје рада Активности Циљна група Време реализације Сарадници 
рад са ученицима 

каријерно 
вођење и 
професионална 
орјентација 

информисање  
 
ученици 
четврте и треће 
године 

 
прво полугодиште 
шк. 2022/2023. год. 

тим за каријерно вођење, 
одељењске старешине, 
родитељи 

организовање 
презентација 
факултета 

представници факултета 

тестирање октобар 2022.  
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саветовање новембар и 
децембар 2022. и 
током школске 

године по потреби 

 

 
едукација 
ученика 

радионице на 
изабране теме 

сви ученици током школске 
године 

предавачи из школе и 
других институција 

радионице на тему 
насиља 

ученици прве 
године 

фебруар 2023. Тим за заштиту од насиља 

 радионице на тему 
ширења гласина, 
подсмевања и 
оговарања 

ученици свих 
разреда 

друго полугодиште Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања, школски 
психолог 

 
ИС Петница промовисање ИС 

Петнице и 
информисање 
ученика 

сви ученици октобар 2022. ученици који су већ били 
у ИС Петница, наставници 
који су припремали 
ученике за одлазак у ИС 
Петница 

тестирање и 
процена ученика 
заинтересованих 
за ИС Петница 

сви 
заинтересован
и ученици 

новембар 2022.  

 
ученици 
којима је 
потребна 
додатна 
подршка 

процена и 
дефинисање 
подршке за 
поједине ученике 

 током првог 
полугодишта шк. 

2022/2023. 

одељењске старешине и 
остали наставници 

креирање 
индивидуалних 
образовних 
планова 

ученици са 
посебним 
потребама 
(укључујући и 
даровите) 

током првог 
полугодишта шк. 

2022/2023. 

одељењске старешине и 
остали наставници 

ученици са 
непримереним 
понашањем 

процена узрока и 
последица, 
креирање мера и 
даљих активности 

ученици са 
непримереним 
понашањем, 
недисциплино
ваним, 
склоним 
насиљу 

током целе шк. 
године 

одељењске старешине и 
остали наставници, тим за 
медијацију 

ученици 
којима је 
потребан 
саветодавни 
рад 

процена узрока и 
последица, 
креирање мера и 
даљих активности 

ученици са 
нерешеним 
питањима која 
утичу 
негативно на 
њихово 

током целе шк. 
године 

одељењске старешине и 
остали наставници 
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функционисањ
е 

 
ученички 
досијеи 

Ажурирање 
података 

сви ученици током целе шк. 
године 

одељењске старешине 

 
ученички 
парламент 

конституисање и 
подела улога 

 
 
 
чланови 
парламента 

септембар 2022.  

усвајање плана за 
шк 2022/2023. год. 

септембар 2022.  

рад парламента – 
разне планиране 
активности 

током целе године КЗМ, остали наставници и 
други 

рад са родитељима 

родитељски 
састанци 

презентовање на 
унапред 
договорене теме 

  
 
родитељи 

по потреби одељењске старешине 

консултације 
са родитељима 

информисање и 
саветодавни рад 

током целе године одељењске старешине, 
директор 

рад у тимовима 

развојно 
планирање 

рад у тиму за 
развојно 
планирање 

 током шк. 
2022/2023 године 

тим за развојно 
планирање, директор 

заштита 
ученика од 
насиља 

рад у тиму за 
заштиту деце од 
дискриминације,  
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

 током шк. 
2022/2023. године 

тим за заштиту деце од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

испитивање – 
присутност 
насиља у школи и 
околини ученика 

сви ученици март 2023. тим за заштиту деце од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

предавања на тему 
превенције насиља 

сви ученици током године тим за заштиту деце од 
насиља, злостављања и 
занемаривања, 

евалуација 
наставе 

посета часова наставници октобар/новембар 
2022. и 

фебруар/март 2023. 

директор школе 

годишња 
евалуација 

наставници и 
остали 
запослени 

фебруар 2023. тим за самовредновање, 
информатичари, ученици 
као евалуатори 

инклузивно 
образовање 

рад у тиму за 
инклузију  

ученици са 
посебним 
потребама 
(укључујући и 
даровите) 

током шк. 
2022/2023. године 

тим за инклузију 

рад са наставницима 
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консултације 
са 
наставницима 

константна 
сарадња 

наставници током целе године директор 

остали послови 

Формирање 
одељења 

провера 
уједначености у 
саставу ученика у 
одељењима, 
успеху, 
социјалном 
статусу. 

ученици првог 
разреда 

август 2022. директор 

квартални 
извештаји 

прикупљање 
података и 
креирање 
кварталних 
извештаја, 
презентовање 

ученици 
(подаци); 
наставници 
(извештај) 

квартално, током 
целе шк. године 

наставници, директор 

седнице припрема 
презентација 

наставници током целе шк. 
године 

директор 

сарадња са 
другим 
институцијама 

 ученици, 
школа као 
институција 

 

током шк. 
2022/2023. године 

Центар за социјални рад 
Интерресорна комисија 
Друге школе 
Дом здравља 
КЗМ 
Локална самоуправа 
Телевизија 

непредвиђени 
послови 
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17.3 ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 
ГОДИНУ 

СЕПТЕМБАР 
• Координациаја, набавка и дистрибуција школских уџбеника 
• Набавка нових књига за потребе библиотеке 
• Сарадња са библиотеком Глигорије Возаревић из Сремске Митровице 

ОКТОБАР 
• Набавка нових књига за потребе библиотеке 
• Формирање евиденције нових ученика првих разреда 
• Одлазак на Сајам књига у Београд 

НОВЕМБАР 
• Сарадња са Градском библиотеком „Др.Ђорђе Натошевић“ и Културним центром 
• Одлазак у позориште 

ДЕЦЕМБАР 
• Израда извештаја о попису библиотеке 
• Припрема за Светосавске свечаности 

ЈАНУАР 
• Припрема и учешће у програму Светосавских свечаности 

ФЕБРУАР 
• Набавка нових књига за потребе библиотеке 
• Сарадња са музејима –посете изложбама 

МАРТ 
• Посета књижевним вечерима 
• Помоћ ученицима око дате литературе за израду матурских радова 

АПРИЛ 
• Припреме за предстојеће матурске испите 
• Обележавање Дана књиге 

МАЈ 
• Позоришне представе 
• Промоција књига 
• Репертоар КЦ у Инђији 

ЈУН 
• Координација, набавка и подела књига одличним, ученицима на такмичењима и ученицима 

генерација 
• План набавке нових књига за идућу школску годину 
• Писање годишњег извештаја о раду библиотеке 
• Израда плана рада за наредну годину 

 

17.4 ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
Школски одбор ради у саставу: 
 
Бранко Марчета - председник 
Ана Борковић (наставница) - заменик 
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Александра Вученовић 
Ана Борковић (родитељ) 
Наташа Матић 
Младен Бјековић 
Љубица Мудрић 
Маја Зобеница 
Јасмина Пушкаш Жуљ 
  
 ПОСЛОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОД. 
 
Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању плана рада школе, извештаја о вредновању и 

самовредновању у школској 2019/2020. години. и анализа наставе на даљину 
Разматрање и доношење годишњег плана рада за школску 2022/2023. годину 
Утврђује предлог финансијског плана школе за припрему буџета Републике Србије и доноси финансијски 

план школе. 
Усваја извештај о пословању школе и годишњи обрачун. 
Упознаје се са извештајем комисије за избор најповољније понуде за организовање ђачких екскурзија и 

усваја извештаје о извођењу екскурзија. 
Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању. 
Разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада школе.                                      
Одлучивање по жалби, односно приговору на решење директора.  
Именовање чланова комисија које су у надлежности Школског одбора.                                  
Доношење измена статута, правила понашања у школи и друга општа акта и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова.       
 
НАПОМЕНА: 
Школски одбор ће по потреби разматрати и друга питања из делокруга свога рада. 
 
   Школски одбор броји 9 чланова, 3 члана из локалне самоуправе, 3 члана из реда родитеља, 3 члана из 

реда запослених у Гимназији. 
    Школски одбор је именован, решењем СО Инђија број 02-134/2022-I године у Инђији  30.06.2022. год. 
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17.5 ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА  

Ове школске године Савет родитеља ће обављати следеће конкретне задатке: 
Септембар-октобар 

• Конституисање новог сазива Савета родитеља школе, 
• Предлог плана и програма рада Савета родитеља за школску 2022/2023.годину, 
• Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2020/2022. години, 
• Разматрање начина организације наставе за време пандемије 
• Усвајање Годишњег плана рада школе у школској 2022/2023. години, 
• Давање сагласности на програм ученичких екскурзија свих разреда у школској 2022/2023. години, 
• Усвајање акционог плана Тима за борбу против насиља и безбедност ученика, 
• Текућа питања, 

Новембар. 
• Анализа успеха и дисциплине ученика и рада школе на крају 1. тромесечја, 
• Укључивање родитеља у образовно-васпитни рад школе, организовање помоћи за побољшање 

услова рада у школи, 
• Текућа питања, 

Фебруар: 
• Анализа успеха и дисциплине ученика и рада школе на крају 1. полугодишта, 
• Анализа посећености родитељским састанцима и сарадња са родитељима, 
• Протокол о заштити ученика од насиља, 
• Информација о плану уписа ученика, 
• Текућа питања, 

Април: 
• Анализа успеха и дисциплине ученика и рада школе на крају 2. тромесечја, 
• Анализа сарадње са друштвеном средином , 
• Информисање родитеља о реализацији ШРП-а, 
• Текућа питања, 

Јун: 
• Анализа успеха и дисциплине ученика и рада школе на крају II полугодишта школске 2022/2023. 

год. 
• Извештај са екскурзија, 
• Извештај о набављеним наставним средствима у школској 2022/2023. Години, 
• Упис ученика у први разред школске 2022/2023. Године, 
• Информисање родитеља о раду Тима за самовредновање, 
• Извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља, 
• Предлози за План и програм рада Савета родитеља за наредну школску годину, 
• Предлози за побољшање сарадње школе и родитеља, као и шире друштвене заједнице, 
• Текућа питања. 

 

18. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА РАДА  

Садржај Начин праћења Време праћења Носиоци активности 
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Реализовање 
Годишњег плана 
рада 

увид у дневник рада, 
припрему за час, разговор на 
наставничком и одељењском 
већу 

током школске године, на 
одељењском и 
наставничком већу, 
сумирање резултата на 
крају 

предметни наставници, 
директор 

Остваривање циљева 
и задатака 
(Годишњег плана 
рада) 

увид у педагошку 
документацију – дневне, 
недељне, месечне припреме; 
провера знања 

у току школске године; а 
посебно на крају школске 
године, тромесечја, 
полугодишта 

наставник, директор, 
стручни сарадник, савет 
родитеља,  
тим за самовредновање, 
представници 
Министарства 

Методе рада 

увид у месечну/дневну 
припрему; 
посета часу; 
разговор на стручном већу; 
разговор са ученицима 

током школске године 

предметни наставник, 
наставници сродне групе 
предмета, 
стручни сарадник 
 
 

 
Наставна средства 
 

увид и припрему; 
разговор на стручним већима, 
седницама, 
разговор са ученицима 
 

током школске године; 
на часу 
 

 
предметни наставник, 
наставници сродне групе 
предмета 
 

 
Процена корелација 
међу предметима 

присуство на часу; 
разговор на стручном већу, 
провера кроз задатке са 
практичном применом занања 
из других области 

током школске године 
 
 
 

наставници предмета који 
се корелирају; 
стручни сарадници 

Постигнуће ученика 

увид у дневник; 
разговор са наставником; 
извештај о % пролазности на 
крају тромесечја; 
извештај о успеху на крају 
полугодишта/школске године; 
просечна оцена; 
тестирање; 
успеси на такмичењима 

на сваком часу; 
током школске године; 
на крају тромесечја, 
полугодишта/школске 
године 
 
 

наставници, 
разредне старешине, 
Наставничко веће 
директор, 
стручни сарадници, 
родитељи, 
Савет родитеља, 
Министарство 
 
 

Искоришћеност 
ресурса локалне 
средине 

евиденција о посећености 
другим институцијама; 
евиденција о гостовањима у 
школи; 
евиденција о реализованим 
пројектима 

током школске године 

наставници; 
директор; 
стручни сарадници 

 
 
 

18.1  ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА 
У току школске године биће праћено и вредновано следеће: 

• Учење и владање ученика, њихов рад и ангажовање у оквиру одељенских заједница у школи, 
развој њихових способности, моралног и социјално аспекта њихове личности, 

• Рад наставника у реализацији наставних и ваннаставних активности, њихово ангажовање као 
разредних старешина, усавршавање у струци, психолошко - педагошко усавршавање, 
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• Рад стручних органа, руководилаца и стручних сарадника Гимназије, 
• Сарадња Гимназије и свих чиниоца локалне заједнице и шире, са којима је школа у контакту 

реализујући свој наставни и ваннаставни програм. 
У вредновању резултата образовања учествоваће сви који реализују програм васпитног рада: ученици, 

наставници, стручни сарадници у Гимназији и други. Треба нагласити потребу континуираног подстицања 
ученика на самооцењивање и самовредновање својих резултата и резултата својих другова у одељењу у 
Гимназији. Такво ангажовање ученика би их чинило одговорнијим и мотивисанијим за све што се одвија 
током васпитно образовног процеса и што се њиме жели постићи. 

Методе и поступци мерења и вредновања ће зависити од онога што се прати и вреднује. 
О анализама васпитног процеса и његових ефеката расправљаће се на свим нивоима: од састанака 

одељенских заједница до састанака наставничког већа. 
Извештаји ће се подносити на крају класификационих периода, а писмени извештаји подносиће се два 

пута годишње на крају првог и другог полугодишта. 
 
У Инђији 15.09.2022. године 
 
 председник Школског одбора 
 ______________________________ 
 Бранко Марчета, професор 
  
 
 Директор 
 Гимназије у Инђији 
 ___________________________ 
 Милан Кресојевић, професор 
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19. ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА 
Наставничко веће Гимназије у Инђији на образложени предлог већа за област предмета на седници одржаној 

дана 17.05.2022. године расправљајући под тачком 1. дневног реда једногласно доноси, 
О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПЕРИОД 
од школске 2022/2023. до школске 2025/2026. године 
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 НАЗИВ УЏБЕНИКА, аутор, 

издавач и година издања ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗБОРА УЏБЕНИКА 

 
 
 
 
 
 
Псих 
ологи 

ја 

 
 
 
 
 
 
 

други 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

Психологија 
за други разред гимназије и 
други и трећи разред подручја 
рада економија, право и 
администрација, 
Жарко Требјешанин, 
JП “Креативни центар”, 2021. 

Уџбеник је одлично структуиран, прегледан. Садржаји 
су информативни и, што је веома битно, уочљиво су 
наглашени најбитнији делови, кључни појмови и 
објашњења. На маргинама су дате кратке дефиниције 
и објашњења за мање познате појмове који су у тексту 
истакнути другом бојом. На почетку лекције се даје 
циљ и тиме ученик упућује у садржај. Поред тога, 
уџбеник у великој мери садржи додатне информације, 
занимљивости, дате у одвојеним „прозорима“ и веома 
су лепо представљене. Заступљени су нелинеарни 
прикази, што олакшава учење. На крају лекција су 
питања за понављање и проверу знања. Уџбеник је и 
визуелно привлачан, има довољно фотографија и 
илустрација. Изузетно корисно је што се наводе 
примери из новијих истраживања која поткрепљују 
дате садржаје. Уз то, аутор је на почетку уџбеника дао 
смернице за лакше учење и коришћење уџбеника. 
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ти 
нс 
ки 
јез 
ик 

 
први 
разре 

д 

 
 

1. 

Латински језик за први разред 
гимназије 
Марјанца Пакиж и Драгана 
Димитријевић 
Завод за уџбенике Београд 
2020.. 

Уџбеник је већ дуго у употреби. Лепо је осмишљен и 
близак савременим генерацијама. Теме су примерене 
младим генерацијама, занимљиве... 

 
 

други 
разре 

д 

 
 

2. 

Латински језик за други 
разред гимназије 
Марјанца Пакиж,Борис 
Пендељ , Милица Кисић 
Божић, Урош Рајчевић 
Завод за уџбенике Београд 
2020. 

Уџбеник је занимљив и добро осмишљен, сасвим је 
примењив у настави Латинског језика. Дуго је већ у 
употреби у настави. 
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ја 
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д 

 
 

1. 

Биологија за 1. разред 
гимназије 
Горан Милићев, Милица 
Кокотовић, Љубица Лалић 
Клет,2020. 

Уџбеник је нов и садржи потребне податке да се 
успешно савлада градиво прве године.Са изузетно 
лепим илустрацијама,јасн,иновативан 
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и 
смер 

 
 
 
 
 
 
 

2. 

БИОЛОГИЈА 2 Уџбеник за 
други разред гимназије, 
Горан Милићев,Милица 
Кокотовић,Љубица Лалић, 
Клет. ,2021. 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим 
Програмом наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника .Уџбеник садржи богат ликовни материјал( 
илустрације , шеме,фотографије )који помаже 
ученицима да   али има како образовну тако и васпитну 
улогу.   Одабрани садржај у уџбенику такође је у 
функцији остваривања исхода програма наставе и 
учења Уџбеник садржи објашњење нових и непознатих 
појмова у свакој наставној јединици и на крају 
уџбеника. У уџбенику постоје елементи радног 
уџбеника јер на крају сваке наставне јединице као и на 
крају сваке нас.теме су питања и задаци. Истакнути су 
кључни појмови као и занимљиве  чињенице . 
Посебна пажња је посвећена и садржајима намењеним 
ученицима који су посебно заинтересовани за 
биологију како би своја знања проширили и додатно 
утврдили знање 

 
 
 

други 
разре 

д 
друш 
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- 
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ки 
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1. 

БИОЛОГИЈА 2 Уџбеник за 
други разред гимназије , 
Горан Милићев,Милица 
Кокотовић,Љубица Лалић, 
Клет.,2021. 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим 
Програмом наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника .Уџбеник садржи богат ликовни материјал( 
илустрације , шеме,фотографије )који помаже 
ученицима да   али има како образовну тако и васпитну 
улогу.   Одабрани садржај у уџбенику такође је у 
функцији остваривања исхода програма наставе и 
учења Уџбеник садржи објашњење нових и непознатих 
појмова у свакој наставној јединици и на крају 
уџбеника. У уџбенику постоје елементи радног 
уџбеника јер на крају сваке наставне јединице као и на 
крају сваке нас.теме су питања и задаци. Истакнути су 
кључни појмови као и занимљиве  чињенице . 
Посебна пажња је посвећена и садржајима намењеним 
ученицима који су посебно заинтересовани за 
биологију како би своја знања проширили и додатно 
утврдили знање 

трећи 
разре 

д , 
приро 
дно- 

матем 
атичк 

ог 
смера 

1. Биологија -уџбеник за трећи 
разред Гимназије природно- 
математичког смера 
,Д-Цветановић,И.Лазаревић 
Клет,Београд 2021.. 

. Уџбеник је садржајан и јасан,помаже у савладавању 
градива треће године. 

трећи 
разре 

д, 
друш 
твено 

- 
језич 

ки 
смер 

 
 
 

1. 

Биологија -уџбеник за трећи 
разред Гимназије природно- 
математичког смера 
,Д-Цветановић,И.Лазаревић 
Клет,Београд 2021.. 

Не постоји други уџбеник за друштвено-језички смер, 
па нам је ово једини избор. Уџбеник је садржајан и 
јасан,помаже у савладавању градива треће године. 
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1. 

Биологија 4, уџбеник за 
четврти разред гимназије 
природно-математичког 
смета, Леа Влајнић, Ивана 
Лазаревић 

Уџбеник је нов и садржи потребне податке да се 
успешно савлада градиво четврте године.Са изузетно 
лепим илустрацијама,јасним садржајем,иновативан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фи 
зик 
а 

 
 
 

први 
разре 

д 

 Милан О. Распоповић, Физика 
за 1. разред гимназије, ЈП 
Завод за уџбенике, 
Београд,2020 

Аутор уџбеника (са сарадницима за уџбенике за 
касније године или разреде гимназије на које се ово 
образложење у истој форми и односи) представља 
свакако нашег најугледнијег аутора из ове области 
(дугогодишњег директора математичке гимназије у 
Београду са бројним успесима на међународним 
такмичењима), а Завод за уџбенике представља једног 
од наших најреномиранијих издавача 
. Њихови уџбеници задовољавају све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те су зато и одабрани за наставу у овој гимназији. 
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Милан О. Распоповић, Јован 
Шетрајчић, Зоран М. 
Распоповић, , JП Завод за 
уџбенике, Београд,2020 
Уџбенички комплет 
Физика – за други разред 

гимназије друштвено - 
језичког и општег смера и 
Физика – збирка задатака са 
приручником за 
лабораторијске вежбе за 
други разред гимназије 
природно-математичког 
смера 

Аутор уџбеника (са сарадницима за уџбенике за 
касније године или разреде гимназије на које се ово 
образложење у истој форми и односи) представља 
свакако нашег најугледнијег аутора из ове области 
(дугогодишњег директора математичке гимназије у 
Београду са бројним успесима на међународним 
такмичењима), а Завод за уџбенике представља једног 
од наших најреномиранијих издавача 
. Њихови уџбеници задовољавају све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те су зато и одабрани за наставу у овој гимназији. 
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Милан О. Распоповић, Јован 
Шетрајчић, Зоран М. 
Распоповић 
ЈП Завод за уџбенике, 
Београд,2020 
Уџбенички комплет 
Физика – за други разред 

гимназије природно- 
математичког смера и Физика 
– збирка задатака са 
приручником за 
лабораторијске вежбе за 
други разред гимназије 
природно-математичког 
смера 

Аутор уџбеника (са сарадницима за уџбенике за 
касније године или разреде гимназије на које се ово 
образложење у истој форми и односи) представља 
свакако нашег најугледнијег аутора из ове области 
(дугогодишњег директора математичке гимназије у 
Београду са бројним успесима на међународним 
такмичењима), а Завод за уџбенике представља једног 
од наших најреномиранијих издавача 
. Њихови уџбеници задовољавају све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те су зато и одабрани за наставу у овој гимназији. 
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Милан О. Распоповић, Зоран 
М. Распоповић , Б.Цветковић 
,Физика за 3.разред гимназије 
општег и друштвено-језичког 
смера .ЈП Завод за уџбенике, 
Београд,2021 

Аутор уџбеника (са сарадницима за уџбенике за 
касније године или разреде гимназије на које се ово 
образложење у истој форми и односи) представља 
свакако нашег најугледнијег аутора из ове области 
(дугогодишњег директора математичке гимназије у 
Београду са бројним успесима на међународним 
такмичењима), а Завод за уџбенике представља једног 
од наших најреномиранијих издавача 
. Њихови уџбеници задовољавају све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те су зато и одабрани за наставу у овој гимназији. 
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Милан О. Распоповић, 
Б.Цветковић ,Физика за 3. 
разред гимназије природно- 
математичког смера, ЈП Завод 
за уџбенике, Београд,2021 

Аутор уџбеника (са сарадницима за уџбенике за 
касније године или разреде гимназије на које се ово 
образложење у истој форми и односи) представља 
свакако нашег најугледнијег аутора из ове области 
(дугогодишњег директора математичке гимназије у 
Београду са бројним успесима на међународним 
такмичењима), а Завод за уџбенике представља једног 
од наших најреномиранијих издавача 
. Њихови уџбеници задовољавају све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те су зато и одабрани за наставу у овој гимназији. 
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Милан О. Распоповић, Физика 
4. за општу гимназију и 
гимназију општег и 
друштвено језичког смера, 
Завод за уџбенике, 
Београ,2021 

Аутор уџбеника (са сарадницима за уџбенике за 
касније године или разреде гимназије на које се ово 
образложење у истој форми и односи) представља 
свакако нашег најугледнијег аутора из ове области 
(дугогодишњег директора математичке гимназије у 
Београду са бројним успесима на међународним 
такмичењима), а Завод за уџбенике представља једног 
од наших најреномиранијих издавача 
. Њихови уџбеници задовољавају све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те су зато и одабрани за наставу у овој гимназији. 
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Joвица Милисављевић,Милан 
Прокић Физика за 4.разред 
Гимназије природно- 
математичког смера 
Klett,Београд,2021 

 
Уџбеник прати наставни план и програм,задовољава 
методолошке, педагошке и естетске 
критеријуме.Уџбеник је садржајан,јасан и помаже у 
савладавању градива.Сем тога ,не постоји други 
уџбеник који је одобрен. 



 

 
155 

 

хемиј 
а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

први 
разре 

д 

 
 

пр 
ир 
од 
но 
- 

ма 
те 
ма 
ти 
чк 
и 
см 
ер 

Татјана Недељковић Хемија 1, 
НОВИ ЛОГОС, Београд, 2020 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим 
Програмом наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника. Уџбеник садржи богат ликовни материјал 
(илустрације, шеме, фотографије) који помаже 
ученицима у савладавању градива. Одабрани садржај у 
уџбенику такође је у функцији остваривања исхода 
програма наставе и учења. Уџбеник садржи објашњење 
нових и непознатих појмова у свакој наставној 
јединици и на крају уџбеника. У уџбенику постоје 
елементи радног уџбеника јер на крају сваке наставне 
јединице као и на крају сваке настеме су питања и 
задаци. Истакнути су кључни појмови као и занимљиве 
чињенице . Посебна пажња је посвећена и садржајима 
намењеним ученицима који су посебно заинтересовани 
за хемију како би своја знања проширили и додатно 
утврдили. Уџбеник одликује иновативан методолошки 
приступ који настави 
обезбеђује креативан процес учења. 
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Татјана Недељковић Хемија 1, 
НОВИ ЛОГОС, Београд, 2020 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим 
Програмом наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника. Уџбеник садржи богат ликовни материјал 
(илустрације, шеме, фотографије) који помаже 
ученицима у савладавању градива. Одабрани садржај у 
уџбенику такође је у функцији остваривања исхода 
програма наставе и учења. Уџбеник садржи објашњење 
нових и непознатих појмова у свакој наставној 
јединици и на крају уџбеника. У уџбенику постоје 
елементи радног уџбеника јер на крају сваке наставне 
јединице као и на крају сваке настеме су питања и 
задаци. Истакнути су кључни појмови као и занимљиве 
чињенице . Посебна пажња је посвећена и садржајима 
намењеним ученицима који су посебно заинтересовани 
за хемију како би своја знања проширили и додатно 
утврдили. Уџбеник одликује иновативан методолошки 
приступ који настави обезбеђује креативан процес 
учења. 
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Хемија 2, уџбеник за други 
разред гимназије природно- 
математичког смера Аутор 
Снежана Рајић. Издавач: Нови 
Логос, 202о 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим 
Програмом наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника. Уџбеник садржи богат ликовни материјал 
(илустрације, шеме, фотографије) који помаже 
ученицима у савладавању градива. Одабрани садржај у 
уџбенику такође је у функцији остваривања исхода 
програма наставе и учења. Уџбеник садржи објашњење 
нових и непознатих појмова у свакој наставној 
јединици и на крају уџбеника. У уџбенику постоје 
елементи радног уџбеника јер на крају сваке наставне 
јединице као и на крају сваке настеме су питања и 
задаци. Истакнути су кључни појмови као и занимљиве 
чињенице . Посебна пажња је посвећена и садржајима 
намењеним ученицима који су посебно заинтересовани 
за хемију како би своја знања проширили и додатно 
утврдили. Уџбеник одликује иновативан методолошки 
приступ који настави обезбеђује креативан процес 
учења. 
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Аутор:Татјана 
Недељковић,Хемија3-уџбеник 
за 3.разред гимназије 
природно-математичког смера 
Нови Логос, Београд, 2021 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим 
Програмом наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника. Уџбеник садржи богат ликовни материјал 
(илустрације, шеме, фотографије) који помаже 
ученицима у савладавању градива. Одабрани садржај у 
уџбенику такође је у функцији остваривања исхода 
програма наставе и учења. Уџбеник садржи објашњење 
нових и непознатих појмова у свакој наставној 
јединици и на крају уџбеника. У уџбенику постоје 
елементи радног уџбеника јер на крају сваке наставне 
јединице као и на крају сваке настеме су питања и 
задаци. Истакнути су кључни појмови као и занимљиве 
чињенице . Посебна пажња је посвећена и садржајима 
намењеним ученицима који су посебно заинтересовани 
за хемију како би своја знања проширили и додатно 
утврдили. Уџбеник одликује иновативан методолошки 
приступ који настави 
обезбеђује креативан процес учења. 

https://eknjizara.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=snezana-rajic
https://eknjizara.rs/izdanja/?pretraga=1&publisher=novi-logos
https://eknjizara.rs/izdanja/?pretraga=1&publisher=novi-logos
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Хемија за гимназију општег и 
и природно -математичког 
смера,Перар 
Велимировић,Јулијана 
Петровић, Завод за уџбенике, 
1993 

Не постоји други уџбеник за природно-математички 
смер па нам је ово једини избор.Уџбеник је садржајан 
јасан и помаже у савладавању градива. 
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1. 

До встречи в России 1 Руски 
језик уџбенички комплет за 
први разред гимназија и 
стручних школа, 
Биљана Вићентић, Маријана 
Папрић, Вера Лазаревић- 
Вулевић 
JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ”,2019 

-овај уџбеник је нов, иновативан, модеран, занимљив 
ученицима. 
-усклађен је са наст. планом и програмом 
-наст. јединице су јасне и сажете 
-на крају сваке наст. јединице се налазе вежбања 
разног типа која терају ученике на размишљање и да 
користи постојећа знања за стварање нових решења и 
примењује их у новим животним ситуацијама. 
-иза уџбеника се налази радна свеска са вежбањима 
разног типа: повежи,наставу низ, одговори, 
преформулиши, преведи... 
-текстови су јасни, савремени, обрађују разне теме. 
-илустрације су у боји, јасно видљиве. 

 
 
 
 

други 

 
 
 
 

1. 

До встречи в России 2 – Руски 
језик, уџбеник и радна свеска 
за други разред гимназије и 
средњих стручних школа 
(шеста година учења), 
Биљана Марић, 
Мирјана Папрић, 
Вера Лазаревић Вуловић, 
JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ”,2020 

-надовезује се на уџбеник До встречи в России 1. 
-наст. јединице су јасне и сажете 
-на крају сваке наст. јединице се налазе вежбања 
разног типа која терају ученике на размишљање и да 
користи постојећа знања за стварање нових решења и 
примењује их у новим животним ситуацијама. 
-иза уџбеника се налази радна свеска са вежбањима 
разног типа: повежи,наставу низ, одговори, 
преформулиши, преведи... 
-текстови су јасни, савремени, обрађују разне теме. 
-илустрације су у боји, јасно видљиве. 
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1. 

До встречи в России 3, руски 
језик за трећи разред гимназије 
и средњих стручних школа – 
седма година учења, Биљана 
Марић, 
Маријана Папрић, 
Вера Лазаревић Вуловић, 
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 
2022. 

-надовезује се на уџбеник До встречи в России 2. 
-наст. јединице су јасне и сажете 
-на крају сваке наст. јединице се налазе вежбања 
разног типа која терају ученике на размишљање и да 
користи постојећа знања за стварање нових решења и 
примењује их у новим животним ситуацијама. 
-иза уџбеника се налази радна свеска са вежбањима 
разног типа: повежи,наставу низ, одговори, 
преформулиши, преведи... 
-текстови су јасни, савремени, обрађују разне теме. 
-илустрације су у боји, јасно видљиве. 
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1. 

До встречи в России 4, руски 
језик за четврти разред 
гимназије и средњих стручних 
школа – осма година учења, 
Биљана Марић, 
Маријана Папрић, 
Вера Лазаревић Вуловић, 
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 
2022 

-овај уџбеник је најновији. 
-надовезује се на уџбеник До встречи в России 3. 
Одобрење Министарства је добијено, међутим са 
кашњењем па стога га нема у каталогу.На Зимском 
семинару су га аутори презентовали.Колеге које 
користе њихове уџбенике за I, II,III 
разред су их високо оценили.Имали смо увид у ново 
издање,и аутори су добили само похвале. 
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НАЗИВ УЏБЕНИКА, аутор, 
издавач и година издања 

 
 
 
 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗБОРА УЏБЕНИКА 
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1. 

Improving English 1, 
Ковачевић Катарина и 
Гордана Марковић, Завод за 
уџбенике, 2019. 
уџбенички комплет 

одобрено од стране министарства за употребу у 
реформисаној гимназији, при чему је уџбеник 
наменски припремљен за потребе нашег школског 
система 
даје одговоре на специфичне изазове као што је улога 
матерњег језика у процесу усвајања страног, 
културолошке разлике и др. 
садржи речник са преводом на српски, табелу 
неправилних глагола, јасно издвојена правила 
граматике 
има пратећу радну свеску и дицк са свим снимљеним 
тексовима и вежбама за слушање 
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1. 

Improving English 2, 
Ковачевиђ Катарина и 
Гордана Марковић, Завод за 
уџбенике, 2020. 
уџбенички комплет (уџбеник 
и радна свеска и аудио ЦД) 

одобрено од стране министарства за употребу у 
реформисаној гимназији, при чему је уџбеник 
наменски припремњен за потребе нашег школског 
система 
даје одговоре на специфичне изазове као што је улога 
матерњег језика у процесу усвајања страног, 
културолошке разлике и др. 
садржи речник са преводом на српски, табелу 
неправилних глагола, јасно издвојена правила 
граматике 
има пратећу радну свеску и дицк са свим снимљеним 
тексовима и вежбама за слушање 
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1. 

Improving English 3, 
Ковачевић Катарина, 
Марковић Гордана 
Завод за уџбенике, 2020 
уџбеник са аудио компакт 
диском и радном свеском 

Уџбеник је одобрен од стране министарства за 
употребу у реформисаној гимназији. Уџбеник даје 
одговоре на специфичне изазове као што су улога 
матерњег језика у процесу усвајања страног, 
културолошке разлике и друго. Такође садржи речник 
са преводом на српски, табелу неправилних глагола, 
јасно издвојена правила граматике и има пратећу радну 
свеску и диск са свим снимљеним тексовима и 
вежбама за слушање. 
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1. 

Improving English 4, 
Ковачевић Катарина, 
Марковић Гордана Завод 
за уџбенике, 2020. 
уџбеник са аудио компакт 
диском и радном свеском 

Уџбеник је одобрен од стране министарства за 
употребу у реформисаној гимназији. Уџбеник даје 
одговоре на специфичне изазове као што су улога 
матерњег језика у процесу усвајања страног, 
културолошке разлике и друго. 
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1. 

Географија за први разред 
гимназије, аутори: Љиљана 
Гавриловић, Душан 
Гавриловић, Снежана Ђурђић, 
Завод за уџбенике, Београд, 
2019. 

Завод за издавање уџбеника ове године је први пут 
издао уџбеник за први разред гимназије по новом 
плану наставе и учења за наставни предмет географија. 
Обзиром да претходне године Завод није имао уџбеник 
који би подржавао постојећи нови програм, били смо 
принуђени да користимо једини постојећи уџбеник 
издавача Логос. Данас имамо могућност да упоредимо 
та два уџбеника и закључимо да је много јаснији, 
садржајнији и богатији уџбеник 
Завода и стога предлажемо за ову школску годину 
следећи уџбеник 

 
 

други 

 
 

1. 

Географија за други разред 
гимназије, аутори: Владимир 
Стојановић, Бојан Ђерчан, 
М.Соларевић 
Завод за уџбенике, Београд, 
2020 

уџбеник за други разред гимназије по новом плану 
наставе и учења за наставни предмет географија 
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1. 

Географија за трећи разред 
гимназије, 
Милка Бубало Живковић, 
Бојан Ђерчан 
Завод за уџбенике, Београд, 
2021. 

уџбеник за трећи разред гимназије по новом плану 
наставе и учења за наставни предмет географија 
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Музичка култура1- за први 
разред гимназије 
Александра Паладин, Нови 
Логос, Београд 2020 
уџбеник са аудио компакт 
диском 

Уџбеник музичке културе за први разред гимназије 
краси богата и савремена дидактичка апаратура која 
ситематизује знања о историји музике. Градиво је 
представљено уз велики број занимљивости и 
илустрација ради лакшег и ефикаснијег усвајања. 
Уџбеник прати велики број нумера и одломака које су 
наставним планом препоручене за слушање. Циљ их је 
да их ученици, уз помоћ наставника или самостално, 
потраже и послушају на интернету. Као прилог на крају 
уџбеника налази се богат речник појмова, 
литература и списак препоручених сајтова домаћих и 
страних музичких институција. 
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Музичка култура 2 – за други 
разред гимназије друштвено- 
језичког смера  Александра 
Паладин Нови 
Логос,Београд,2020 
уџбеник са аудио компакт 
диском 

Градиво у уџбенику представљено је уз велики број 
занимљивости и илустрација ради лакшег и 
ефикаснијег усвајања градива. Дуплерице на почетку 
сваког поглавља, разноврсне апаратуре и 
систематизација на крају сваку теме олакшавају 
утврђивање градива. Уџбеник прати велики број 
нумера и одломака које су наставним планом 
препоручене за слушање. Циљ је да их ученици, уз 
помоћ наставника или самостално, потраже и 
послушају на интеренету. Ово издање на детаљан, 
поступан и логичан начин обрађује градиво музичке 
културе. Градиво предвиђено прописаним Планом 
наставе и учења је представљено кроз историјске, 
социолошке и културолошке теме. 



 

 
162 

 

  
 
 
 
 
 

други 

 
 
 
 
 
 

1 

 
Музичка култура 2- за други 
разред гимназије природно- 
математичког смера 
Александра Паладин 
Нови Логос,Београд,2020 
уџбеник са аудио компакт 
диском 

Градиво у уџбенику представљено је уз велики број 
занимљивости и илустрација ради лакшег и 
ефикаснијег усвајања градива. Дуплерице на почетку 
сваког поглавља, разноврсне апаратуре и 
систематизација на крају сваку теме олакшавају 
утврђивање градива. Уџбеник прати велики број 
нумера и одломака које су наставним планом 
препоручене за слушање. Циљ је да их ученици, уз 
помоћ наставника или самостално, потраже и 
послушају на интеренету. Ово издање на детаљан, 
поступан и логичан начин обрађује градиво музичке 
културе. Градиво предвиђено прописаним Планом 
наставе и учења је представљено кроз историјске, 
социолошке и културолошке теме. 
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Музичка култура 3 – за трећи 
разред гимназије друштвено- 
језичког смера Александра 
Паладин Нови 
Логос,Београд,2021 уџбеник 
са аудио компакт диском 

 
Овај уџбеник ће омогућити стицање нових знања и 
да на једноставнији начин салвадате предвиђено 
градиво. Осим централног текста, у уџбенику се 
налазе и многбројне фотографије и илистрације које 
ученицима допуњују лекције и чине их 
занимивијим. Чести подсетници, занимљивости и 
систематизације који прате сваку лекцију, 
ученицима пружају могућност да утврде своја 
знања, али и да их прошире темама које их могу 
одатно заинтересовати. Градиво предвиђено 
прописаним Планом наставе и учења је 
представљено кроз историјске, социолошке и 
културолошке теме. Уџбеник је у корелацији са 
другим предметима, пре свега са ликовном 
културом и историјом 
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Музичка култура 4, 
уџбеник за четврти разред 
гимназије друштвено- 
језичког смера Александра 
Паладин Нови 
Логос,Београд,2022 
уџбеник са аудио компакт 
диском 

Градиво у уџбенику представљено је уз велики број 
занимљивости и илустрација ради лакшег и 
ефикаснијег усвајања градива. Дуплерице на почетку 
сваког поглавља, разноврсне апаратуре и 
систематизација на крају сваку теме олакшавају 
утврђивање градива. Уџбеник прати велики број 
нумера и одломака које су наставним планом 
препоручене за слушање. Ово издање на детаљан, 
поступан и логичан начин обрађује градиво музичке 
културе.Садржај уџбеника прилагођен узрасту 
ученика. Наставне јединице прате наставни план и 
програм. Уџбеник обилује примерима,као и 
повезаношћу са другим наставним предметима. 
Уџбеник је веома прегледан и богато илустрован. . 
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Милан Димитријевић, 
Александар Томић, 
Астрономија за гимназију 
природно-математичког 
смера, Завод за уџбенике, 
Београд,2015 

Аутори уџбеника представљају свакако наше 
угледније ауторе из ове, а Завод за уџбенике 
представља једног од наших најреномиранијих 
издавача. Уџбеник задовољава све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те је зато и одабран за наставу у овој гимназији. 
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Рачунарство и информатика 1, 
Klett, Филип Марић, 2019. 

џбеник за први разред гимназије по новом плану 
наставе и учења за Рачунарство и информатику 
број одобрења министарства просвете 650-02- 
270/2019-03 
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Рачунарство и информатика 2, 
уџбеник за други разред 
гимназије 
Аутори: 
Драган Машуловић, 
Филип Марић Клетт, 
2020 

Уџбеник у потпуности покрива теме које су прописане 
новим Планом и програмом наставе и учења. 
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Рачунарство и информатика 3, 
уџбеник за трећи разред 
гимназије 
Аутори: 
Светлана Мандић, Филип 
Марић 
Клетт, 2021 

Уџбеник у потпуности покрива теме које су прописане 
новим Планом и програмом наставе и учења. 
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ЈП,, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 
Рачунарство и информатика 
за IV разред гимназије 
Станка Матковић 
Душа Вуковић 
Мијодраг Ђуришић 

650-02-344/2015-06 
од 27.1.2019. 
Уџбеник делимично одговара наставном плану и 
програму. 
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Рачунарство и информатика 4, 
уџбеник за четврти разред 
гимназије, 
Аутори: Весна 
Маринковић,Филип Марић 
Klett, 2016. 

 
Уџбеник делимично одговара наставном плану и 
програму. 
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СОЦИОЛОГИЈА 
уџбеник за четврти разред 
средње школе 
Аутор: Владимир Вулетић, 
Kllet, 2021. год. 

Не постоји други уџбеник из социологије који је 
одобрен, тако да  нема избора. 
Уџбеник је у складу са новим наставним планом и 
програмом , садржајан и јасан, обилује примерима, 
као и повезаношћу са другим наставним предметима, 
веома је прегледан и богато илустрован. 
На крају сваке лекције се налази кратак резиме, 
препоруке тема за самосталан истраживачки рад и 
анализу, речник са непознатим појмовима. 
Питања која се у уџбенику покрећу и одговори на њих 
презентовани су на начин који је прилагођен 
средњошколском узрасту. 
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1. 

Хемија за општу гимназију и 
гимназију природно 
математичког 
смера,медицинску,пољопривр 
едну и фризерску 
школу,Александра 
Стојиљковић „Завод за 
уџбенике“1989, Хемијски 
практикум за гимназије, 
Славко Нешић,Момчило 
Јоветић,“Завод за 
уџбенике“1989, Збирка 
задатака из хемије за III и IV 
разред опште гимназије и 
гимназије природно 
математичког смера, Јанош 
Чанади,Велимир 
Попсавин,“Завод за 
уџбенике“1993 

Уџбеник прати наставни план и програм. Наставни 
садржаји прате и друге наставне предмете и 
прилагођен је узрасту ученика 
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1. 

Хемија за општу гимназију и 
гимназију природно 
математичког смера,Јулијана 
Петровић, Смиљана 
Велимировић,“Завод за 
уџбенике“1993 

Не постоји други уџбеник за природно-математички 
смер па нам је ово једини избор. Уџбеник је садржајан и 
јасан,помаже у савладавању градива четвртог године. 
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1. 

Филозофија за трећи разред 
гимназије, аутори: Сузана 
Спасић, Веселка Сантини и 
Светислав Николић, издавач 
“КЛЕТТ”, 2020. година 

У потпуности задовољава потребе наставе. Садржај је 
прилагођен узрасту ученика. 

четвр 
ти 

разре 
д 

 
 

1. 

Филозофија 4 - за четврти 
разред средње школе, аутор 
Милош Јеремић,“КЛЕТТ“, 
2021. година 

Садржај уџбеника прилагођен узрасту ученика. 
Наставне јединице прате наставни план и програм. 
Уџбеник обилује примерима,као и повезаношћу са 
другим наставним предметима. Уџбеник је веома 
прегледан и богато илустрован. 
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1. 

ИСТОРИЈА , уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за 1.разред 
гимназије, Нови Логос 2020.. 
аутори др Душко Лопандић, 
Мања Милиновић и др 
Ратомир Миликић 
одобрен решењем 
Министарства просвете 
решењем број: 650-02- 
454/2019-03 од 15.10.2019. у 
употреби од школске 
2020/2021. 

Логосов уџбеник је такође у потпуности усклађен са 
нови важећим Програмом наставе и учења и 
Стандардима квалитета уџбеника .Уџбеник ( виђена је 
прва нас.тема )садржи богат ликовни материјал( 
илустрације , историјске карте )који помаже ученицима 
да се оријентишу на одређеном историјском простору и 
у историјском времену али има како образовну тако и 
васпитну улогу. Аутори овог уџбеника су већ писали 
уџбенике које смо користили и који су били 
прилагођени узрасним могућностима ученика и стога 
верујемо да ће и овај уџбеник пробудити интересовање 
код ученика за изучавање наставног предмета. Питања 
која су дата уз илустрације, историјске карте и изворе 
доприносе остваривању прописаних исхода . Одабрани 
садржај у уџбенику такође је у функцији остваривања 
исхода програма наставе и учења . Уџбеник садржи 
објашњење нових и непознатих појмова у свакој 
наставној јединици и на крају уџбеника.. Свака лекција 
започиње текстом и илустрацијама на којима су 
приказани мотиви из историјског периода о коме је реч . 
Временске ленте омогућавају оријентацију у времену. 
У уџбенику постоје елементи радног уџбеника јер на 
крају сваке наставне јединице и нас.теме су питања и 
задаци . На примерима одабраних историјских извора 
ученици могу да процене сазнајну вредност извора на 
основу њихових спољних и садржински обележја. 
Истакнути су кључни појмови као и занимљиве 
историјске чињенице . Посебна пажња је посвећена и 
садржајима намењеним ученицима који су посебно 
заинтересовани за историју како би своја знања 
проширили и додатно утврдили знање о специфичним 
историјским појавама и процесима. 
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ИСТОРИЈА 2, уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за 2.разред 
природно-математичког смера 
Душко Лопандић, Александра 
Колаковић и Мања 
Милиновић, Нови Логос, 
Београд 2020.. 
одобрен решењем 
Министарства просвете 
решењем број: 650-02- 
35/2020-03 од 09.07.2020. у 
употреби од школске 
2020/2021. 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим 
Програмом наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника .Уџбеник садржи богат ликовни материјал( 
илустрације , историјске карте )који помаже ученицима 
да се оријентишу на одређеном историјском простору и 
у историјском времену али има како образовну тако и 
васпитну улогу. Питања која су дата уз илустрације, 
историјске карте и изворе доприносе остваривању 
прописаних исхода . 
Одабрани садржај у уџбенику такође је у функцији 
остваривања исхода програма наставе и учења 
Уџбеник садржи објашњење нових и непознатих 
појмова у свакој наставној јединици и на крају 
уџбеника.. Свака лекција започиње текстом и 
илустрацијама на којима су приказани мотиви из 
историјског периода о коме је реч . Временске ленте 
омогућавају оријентацију у времену. У уџбенику 
постоје елементи радног уџбеника јер на крају сваке 
наставне јединице као и на крају сваке нас.теме су 
питања и задаци као и одабрани историјски извори. На 
примерима одабраних историјских извора ученици могу 
да процене сазнајну вредност извора на основу 
њихових спољних и садржинских обележја. 
Истакнути су кључни појмови као и занимљиве 
историјске чињенице . Посебна пажња је посвећена и 
садржајима намењеним ученицима који су посебно 
заинтересовани за историју како би своја знања 
проширили и додатно утврдили знање о специфичним 
историјским епохама. 
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Историја 2, уџбеник за други 
разред гимназије општег типа 
и друштвено-језичког смера 
Весна Рашковић, 
Радивој Радић 
Фреска , Београд 2020. 
одобрен решењем 
Министарства просвете 
решењем број: 650-02- 
62/2020-03 од 15.10.2019. 

Уџбеник пружа обавештења о главним чиниоцима 
историјског развоја, најважнијим догађајима и 
личностима као и увид у њихове међусобне узрочно- 
последичне односе. Осим тога, истиче се религијска, 
културна и етничка разноврсност позноантичког и 
рановизантијског света. 
Слике и историјске мапе одговарају тексту лекције, уз 
објашњење непознатих појмова употпуњују представу о 
овом времену. На крају сваке лекције налазе се питања 
и историјски текстови који прате садржај истог. 
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Историја 3, уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за трећи разред 
гимназије општег типа и 
друштвено-језичког смера 
Аутори: 
Данко Леовац,Сузана Рајић 
Фреска, Београд 2021. 
одобрен решењем 
Министарства просвете 
решењем број: 650-02- 
00025/2021-03 од 15.10.2019. у 
употреби од школске 
2020/2021. 

Свака целина започоње кратким уводом о суштини 
збивања која се описују у том одељку, а завршава се 
неким од важних проблема. Одељци су подељени 
нанаставне јединиија и Балкан,,ице, а оне на уже 
целине које су уједначенекако по обиму тако и по 
садржају.Свака лекција почиње освртом на претходну 
лекцију, како би ученике увела у ново градиво. 
Уџбеник се завршава одељком ,,Српска нација и 
Балкан,, у намери да се ученицима приближе наши 
суседи и упознају са њиховом и нашом прошлишћу. 
Одељци су са одабраним историјским изворима и 
историографским текстовима, који су у непосредној 
вези са градивом и питањима која следе иза сваке 
лекције. Такође су дата објашњења мање познатих 
појмова а на крају уџбеника се налази Времеплов као и 
попис одабране литературе. 
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1. 

уџбеник за 3. раз.природни 
смер још није објављен 
 

Историја 4 , уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за четврти разред 
гимназије општег типа и 
друштвено-језичког смера , 
аутори : Душко Лопандић , 
Ратомир Миликић , Мања 
Милиновић 
издавачка кућа “Нови Логос 
“,Београд 2021. 
број решења 650-02- 

137/2021-03 од 21.09.2021. 

У каталогу одобрених уџбеника за 3.разред не постоји 
уџбеник за природно-математички смер. Пошто се већи 
део наставног садржаја, тј.плана и програма подудара 
са планом програма за 4.разред друштвено- језичког 
смера предлажемо да 3.разред природно - 
математичког смера користи уџбеник историје за 
4.разред друштвено-језичког смера и општег смера , 
док се не изда уџбеник за 3.раз.природно-мат.смера. 
 
Садржај је усклађен делимично са новим наставним 
планом и програмом, јер недостају две наставне теме ( 
Свет у 2.половини 19.и почетком 20.века као и 
Српске земље у 2.половини 19. и почетком 20.века) . У 
оквиру сваке наставне теме постоји издвојена 
хронолошка табела која је веома корисна уученицима 
приликом припрема за такмичење из историје. У свакој 
нас.јединици су објашњени непознати и нови појмови , 
постоје табеле и графикони који помажу у разумевању 
историјских догађаја. Наведене су биографије 
најзначајнијих историјских личности као иист. 
занимљивости .Уџбеник садржи богат ликовни 
материјал и усклађен је са Стандардима квалитета 
уџбеника. 
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Историја 4 , уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за четврти разред 
гимназије општег типа и 
друштвено-језичког смера , 
аутори : Душко Лопандић , 
Ратомир Миликић , Мања 
Милиновић 
издавачка кућа “Нови Логос “, 
број решења 650-02-137/2021- 
03 од 21.09.2021. 

Садржај у потпуности је усклађен са новим наставним 
планом и програмом. У оквиру сваке наставне теме 
постоји издвојена хронолошка табела која је веома 
корисна уученицима приликом припрема за 
такмичење из историје. У свакој нас.јединици су 
објашњени непознати и нови појмови , постоје табеле 
и графикони који помажу у разумевању историјских 
догађаја. Наведене су биографије најзначајнијих 
историјских личности као иист. занимљивости 
.Уџбеник садржи богат ликовни материјал и усклађен 
је са Стандардима квалитета уџбеника. 
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 Ликовна култура за први 
разред гимназије - аутор 
Марина Чудов, Клетт – ново 
издање 2020. год. 
Ликовна култура за други 
разред гимназије - аутор 
Лидија Жупанић Шуица, 
Клетт – ново издање 2020.год 
 
Ликовна култура 3, уџбеник за 
3. разред гимназије 
друштвено-језичког смера, 
2012, Лидија Жупанић 
Шуица. 
 
Ликовна култура 4, уџбеник за 
4. разред гимназије 
друштвено-језичког смера, 
2012, Лидија Жупанић 
Шуица. 

Сматрам да уџбеник ликовне културе представља 
пример новог, осавремењеног приступа настави 
ликовне културе. Заснован на предвиђеном наставном 
програму, садржај овог уџбеника, богато илустрован, 
и уз могућност извођења практичних задатака, 
омугућује ученицима усвајање знања из ликовне 
уметности на један занимљив, разумљив и 
подстицајан начин. 
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Читанка 1, Српски језик и 
књижевност – Читанка за први 
разред гимназије, Наташа 
Станковић Шошо, Бошко 
Сувајџић и Славко Петаковић 
Виолета Кецман и Драгана 
Ћећез Иљукић, „НОВИ 
ЛОГОС”, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Граматика 1, Српски језик и 
књижевност – уџбеник за први 
разред гимназије, Наташа 
Станковић Шошо, Бошко 
Сувајџић и Славко Петаковић 
Виолета Кецман и Драгана 
Ћећез Иљукић, „НОВИ 
ЛОГОС”, 2019 

 
Читанка је усклађена са новим Програмом наставе и 
учења и садржи све обавезне и допунске текстове 
потребне за остваривање циљева и исхода наставе 
српског језика и књижевности у гимназијама. Разноврсна 
дидактичко-методичка апаратура омогућава поступно, 
темељно и креативно текста и подстиче на даље 
истраживање. Пажљиво изабране фотографије и 
уметничке репродукције стављају текстове у културно-
историјски контекст и развијају естетске компетенције. 
Добро осмишљене апаратуре својим садржајем и 
захтевима које стављају пред ученике омогућавају 
корелације са другим предметима. Свако поглавље 
почиње уводним текстом о културној и књижевној епохи, 
а завршава се систематизацијом знања, укрштеницом 
или кратким тестом за проверу знања. 
 
 

Граматика је усклађена са новим Програмом наставе и 
учења, прилагођена је узрасту ученика и исходима 
наставе српског језика. 
 
Граматика је осмишљена као радни уџбеник који 
одговара свим изазовима савремене креативне наставе 
српског језика у гимназији. Уџбеник оспособљава за 
функционалну писменост и подстиче истрживање, 
критичко размишљање и самостално доношење 
закључака. Уџбеник систематично, прегледно и јасно 
развија усмено и писано изражавање дајући упутства за 
практичне вештине говорења и писања. Садржина 
примера прати текстове из програма наставе 
књижевности за први разред гимназије. 
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Читанка 2, Српски језик и 
књижевност уџбеник за други 
разред гимназије, Бошко 
Сувајџић, Наташа Станковић 
Шошо, Александра 
Угреновић, Славко Петаковић 
и Мина Ђурић, „НОВИ 
ЛОГОС”, 2020 

 
Читанка је усклађена са новим Програмом наставе и 
учења и садржи све обавезне и допунске текстове 
потребне за остваривање циљева и исхода наставе 
српског језика и књижевности у гимназијама. 
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Читанка, Српски језик и 
књижевност, уџбеник за трећи 
разред гимназије, Наташа 
Станковић Шошо Бошко 
Сувајџић Мина Ђурић, 
„НОВИ ЛОГОС”, 2021 

 
Читанка за трећи разред гимназије усклађена је са 
новим Програмом наставе и учења и садржи све обавезне 
и допунске текстове потребне за остваривање циљева и 
исхода наставе српског језика и књижевности у 
гимназијама. 
 
Читанка је организована тако да свако поглавље почиње 
уводним текстом и одговарајућом уметничком 
репродукцијом. Поред основног текста постоје и 
многобројна додатна објашњења у виду тумачења 
потенцијално непознатих речи и додатних информација, 
које ученицима могу помоћи да уоче историјске и друге 
позадине књижевних дела. Доступан је и кратак осврт на 
биографије аутора, као и њихове фотографије. После 
сваког дела ученици могу одговарати на питања и 
решавати занимљиве и креативне књижевне задатке, 
који их усмеравају на исправно тумачење и подстичу 
стваралачку способност. 
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Читанка 4, Српски језик и 
књижевност, Уџбеник за 
четврти разред гимназије, 
Предраг Петровић Мина 
Ђурић Бошко Сувајџић 
Наташа Станковић Шошо, 
„НОВИ ЛОГОС”, 2021 

 
Поред основних књижевних текстова Читанка садржи и 
велики број помоћних текстова који су подједнако 
значајни за потпуно разумевање дела. Свако поглавље 
почиње уводним текстом кроз који се ученици 
припремају за анализу и тумачење. Читанка садржи и 
велики број питања и задатака који омогућавају 
ученицима да о књижевним делима размишљају на 
стваралачки начин и проширују своја знања о 
књижевности и писцима. Кроз низ задатака могу да 
увежбају научено градиво и да усаврше вештине 
говорења и писања о књижевности или поводом ње. 
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KLETT д.о.о. 
DIREKT1 уџбеник са радном 
свеском и компакт диском 
Немачки језик за 1. разред 
гимназије 
Аутори: Ђорђо Мота, Весна 
Николовски, Леонора 
Ристичевић 

 
Будући да аутор Немања Влајковић, тј. Завод за 
уџбенике нису наставили са својим уџбеником 
Mittendrin, а што смо очекивали, битно су се 
пореметили и избор и редослед лексичке и 
граматичке грађе на нивоу четири године 
подучавања немачког језика у гимназији. 
Најлогичније је било вратити се на DIREKT 1 јер тај 
уџбенички комплет користимо на другој, трећој и 
четвртој години. 
 
Овај уџбенички комплет обухвата уџбеник, радну 
свеску и компакт диск. Садржаји су дозирани, блиски 
ученицима и, као такви, чинићe наставу динамичном и 
интересантном. Модеран дизајн, богат илустровани 
материјал и прегледна структура уџбеника омогућавају 
постепено напредовање и подједнако развијање све 
четири језичке вештине. 
 
Уџбеник је подељен на модуле који пак садрже циљеве 
и исходе за сваку лекцију, увод у лекцију, почетак неке 
ситуације и саму лекцију. Важан сегмент су и делови 
после сваког модула са 
„тренингом“ за све четири језичке вештине – слушање, 
читање, писање и говор. Ту се налазе и граматички 
преглед за тај модул као и тест за проверу знања. То 
посебно истичемо као предност у односу на неке друге 
уџбенике јер је ученицима неопходно да с времена на 
време 
„измере“ и самостално процене степен усвојеног 
градива (примена стандарда постигнућа). 
 
Постоје и лекције са лингвопрагматским садржајима, 
који су неопходан део напредовања у учењу страног 
језика. 
 
Радна свеска прати структуру уџбеника и такође нуди 
комуникативна вежбања. Комплет је прикладан и за 
самосталан рад  код куће. 
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1. 

Klett Direkt 2 нем.ј. за 2. раз. 
гимназ. 

Најбољи уџбеник са довољно вежби после лекција.У 
другом делу књиге је радна свеска са огромним бројем 
вежбања и занимљивостима. 

трећи 
разре 

д 

 

1. 

Klett,Direkt 3,немачки јез. за 
3.раз. гимназ. и сред. стручних 
школа 

одличан уџбеник са посебном радном свеском у 
оквиру уџбеника.Најразличитије могуће вежбе 
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1. 

Кlett,Direkt4,нем.јез.за 4.раз 
Гимназије и сред.стручних 
школа 

уџбеник је са веома великим бројем актуелних 
лекција.ове занимљиве теме ученици радо 
читају.лекције су пропраћене великим бројем 
најразличитијих граматичких и других вежби. 
Задовољава све 4 језичке вештине. 
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2. 

„Клет” д.о.о. Математика 
, уџбеник са збирком 
задатака за први разред 
гимназије са Решењима 
задатака уз уџбеник 
Аутор : Небојша Икодиновић 
бр. и датум решења:650-02- 
241/2019-03 од 8.7.2019. 
 
“Круг” 
Математика, збирка задатакаи 
тестова за први разред 
гимназија и техничких школа 
Аутори: Срђан Огњановић, 
Живорад Ивановић 
Бр.и датум решења: 650-02- 
185/2021-03 од 2.11.2021. 

Уџбеници су усклађени са наставним планом и 
програмом и заједнички чине свеобухватан материјал 
са довољним бројем вежби. 
 
Сматрамо да је у наставном процесу неопходно 
препоручити и збирке које су се користиле( и 
испуњавале све захтеве градива): Вене, Математископ. 
Ове збирке могу помоћи бољем савладавању градива 
ученицима који имају максималан фонд часова. 
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други 
разред 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

„Клетт”д.о.о. 
Математика , уџбеник са 
збирком задатака за други 
разред гимназије са 
Решењима задатака уз 
уџбеник Математика за други 
разред гимназије 
Аутори: Небојша 
Икодиновић, Слађана 
Димитријевић, Сузана 
Алексић 
бр. и датум решења:650-02- 
663/2019-03 од 22.4.2020. 
 
 

“Круг“ Математика 2- збирка 
задатака и тестова за други 
разред гимназија и техничких 
школа. Живорад Ивановић, 
Срђан Огњановић. 650-02- 
34/2021-03 од 11.6..2021. 
(препоручује се) 

Уџбеници су усклађени са наставним планом и 
програмом и заједнички чине свеобухватан материјал 
са довољним бројем вежби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сматрамо да је у наставном процесу неопходно 
препоручити и збирке које су се користиле( и 
испуњавале све захтеве градива): Вене, Математископ. 
Ове збирке могу помоћи бољем савладавању градива 
ученицима који имају максималан фонд часо 
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трећи 
разре 

д 

1. „Круг“ Математика 3- збирка 
задатака и тестова за трећи 
разред гимназија и техничких 
школа. Живорад Ивановић, 
Срђан Огњановић. 650-02- 
63/2021-03 od 8. 7. 2021. 
(препоручује се) 

Уџбеници су усклађени са наставним планом и 
програмом и заједнички чине свеобухватан материјал 
са довољним бројем вежби. 
Сматрамо да је у наставном процесу неопходно 
препоручити и збирке које су се користиле( и 
испуњавале све захтеве градива): Вене, Математископ. 
Ове збирке могу помоћи бољем савладавању градива 
ученицима који имају максималан фонд часо 
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четвр 
ти 

разре 
д 

1. „Круг“ Математика 4- збирка 
задатака и тестова за четврти 
разред гимназија и техничких 
школа. Живорад Ивановић, 
Срђан Огњановић. 650-02- 
259/2021-03 od 27. 1.2022. 

Уџбеници су усклађени са наставним планом и 
програмом и заједнички чине свеобухватан материјал 
са довољним бројем вежби. 
Сматрамо да је у наставном процесу неопходно 
препоручити и збирке које су се користиле( и 
испуњавале све захтеве градива): Вене, Математископ. 
Ове збирке могу помоћи бољем савладавању градива 
ученицима који имају максималан фонд часо 
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20. ПЛАН НАБАВКЕ НАСТАВНИХ И ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

Назив стручног већа наставно средство које је потребно набавити 
у школској 2022/2023. години количина 

Стручно веће за математику и 
информатику 
Председник 
 Сања Миљевић 

Бела табла (учионица 20,11,15) 
Микрофон (учионица 10) 
Миш 
Штампач (П1) 
Паметна табла (учионица 17) 
Орман ( учионица 17) 

3 ком 
1 ком 
15 ком 
1 ком 
1 ком 
1 ком 

Стручно веће за српски језик и 
књижевност, ликовну и музичку 
културу 
Председник 
 Сандра Шћевак 

Пројектор за учионицу број 20 
Табла од плуте за радове ученика 
Самолепљиви пано са писцима (11) 
Збирке тестова за српски 

  

Стручно веће за историју и 
географију  
Председник 
 Гордана Јерковић 

Графоскоп 
Сталак за карту x 2 
Панои тапацирани x 2 
Уоквирене портрете Светог Саве, Херодот и 
Цицерон 

 
1 ком 
2 ком 
2 ком 

Стручно веће за биологију, физику и 
хемију 
Председник 
Горана Дробац 

„Круг“-уџбенички комплет  
Физика 4-уџбеник за четврти разред Гимназије 
Физика 4-збирка задатака и тестова 
Н.Чалуковић; 2022. 

2 ком 

Стручно веће страних језика  
Председник 
Тамара Миљанић 

Звучници за језике  

Стручно веће за филозофију, 
социологију, психологију и 
грађанско васпитање  
Председник  
Ратко Косановић 

Приричник за наставу грађанског васпитања у 
Гимназији 

 
 

Стручно веће за изборне предмете 
Председник 
Снежана Стећук 

Спорт и друштво-Грејам Скемблер 1 ком 
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21. ПРОЈЕКАТ- 165  ГОДИНА ОД РОЂЕНА СЛИКАРА УРОША 
ПРЕДИЋА 

активност носиоци индикатори време 
реализације 

приказ живота и 
стваралаштва Уроша Предића 

Ученици  I, III године Презентација о 
стваралаштву 
Предића 

I полугодиште 
(новембар- 
децембар 2022. 
год) 

Израда ликовних радова 
инспирисана слика овог 
уметника 

Ученици I, II, III IV разреда Излижба 
ликовних радова 
ученика 

I полугодиште 
(децембар 2022. 
год) 
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22. ПРОЈЕКАТ : BRITISH AND AMERICAN NOBEL LAUREATS  IN  
LITERATURE 

 ДОРИС ЛЕСИНГ – ЖЕНА СА ГЛАСОМ 
Назив образовно-васпитне установе Гимназија Инђија 
Носиоци пројекта Наставници енглеског, ликовне и музичке културе  

(Пројектни тим ) 
Место Инђија 
Циљ пројекта Циљ пројекта је да се ученици од првог до четвртог 

разреда упознају са животом и делом Дорис Лесинг, 
развијање критичког мишљења и аргументованог 
брањења ставова. 

Назив пројекта British and American Nobel Laureates in Literature 
Дорис Лесинг – Жена са гласом 

Период реализације пројекта Школска 2022/2023.   
 

1. НОСИОЦИ ПРОЈЕКТА 
 

 1.1. Основне информације и конктакт подаци  
 

Назив образовно-васпитне установе Гимназија Инђија 
Носиоци пројекта Пројектни тим 
Место Инђија 
Адреса Трг слободе 2а 
Имејл адреса gimin@indjija.net 
Директор образовно-васпитне установе Милан Кресојевић 
Координатор пројекта Љубица Живковић 
Имејл координатора пројекта buba_lukic@hotmail.com 

 
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 
 2.1. Формулисање проблема 

У редовној настави енглеског језика није заступљена књижевност у великој мери, па ћемо кроз овај пројекат 
подстаћи ученике да више читају и развијају љубав према књижевности, истовремено развијајући језичке 
вештине (читање, разговор, дебатовање на енглеском језику, писање есеја, рад са речником, израда 
презентација).  
Анализом књижевних дела, као и доступном литературом, са којом се буду сусретали ученици ће проширити, 
продубити своја знања, али и развити критичко мишљење 

Циљ пројекта је да се интердисциплинарном обрадом теме  унапреде наставне и ваннаставне активности 

 2.2. Резиме пројекта 
 
Пројекат је намењен ученицима од првог до четвртог разреда, који у себи садржи низ 

активности које су пажљиво одабране по узрасту и интересовањима ученика како би 
ученици могли на адекватан начин да одговоре на све захтеве који су пред њима.    

Подразумева различите активности које укључују и модерна наставна средства са 
циљем да се код ученика пробуди жеља за читањем дела, упознавање са историјским 
контекстом који утиче на књижевно стваралаштво, да се проуче теме, мотиви, симболи и 
стил писања у главним  делима Дорис Лесинг. 
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 2.3. Директни корисници пројекта 
 

Корисници наше школе: 
- ученици наше школе 
- наставници  

  
3. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 
 3.1. Општи циљ пројекта 

 
ОПШТИ ПРОЈЕКТНИ ЦИЉ ПОКАЗАТЕЉИ 

Упознавање ученика са животом и 
најзначајним делима Дорис Лесинг, 
продубљивање знања   књижевности прве 
половине 20. века. Унапређење наставе и 
ваннаставних активности применом 
мултидисциплинарног приступа у 
проучавању књижевних дела. 

 

- радови ученика, презентације, 
панои, слике, припреме за час, 
дневници рада  

 
4. ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉА 

 
Оствареност циљева пратићемо кроз заинтересованост ученика и наставника, 

унапређивање ваннаставне праксе, менторског и радионичарског рада усмереног на 
постизању што бољих образовних и васпитних резултата. 

 
 
АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ПРОЈЕКТА ДОРИС ЛЕСИНГ – ЖЕНА СА ГЛАСОМ 

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 
ВРЕМЕ 

-Информисање ученика о 
плану реализације пројеката : 

ДОРИС ЛЕСИНГ – ЖЕНА 
СА ГЛАСОМ 

-Одабир ученика који ће 
учествовати у реализацији 
пројеката 

-Подела истраживaчких 
задатака 

предметни 
наставници 

(енглески језик, 
ликовна култура, српски 
језик, социологија, 
грађанско васпитање) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Септембар 2022. 
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 -Прикупљање одговарајуће 

литературе и информација 
-Интердисциплинарни приступ 

теми, оснаживање тимског рада 
при планирању и реализовању 
наставне теме 

 
предметни 

наставници (енглески 
језик, ликовна култура, 
српски језик, 
социологија, грађанско 
васпитање) 

 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
-извештај 

носиоца 
активности дат у 
оквиру истоветне 
табеле (за све 
мини-пројекте) 

-поткрепљен 
фотографијама и 
сличним 
прилозима 

 
Септембар 2022. 

 
-Проучавање литературе и 

консултације ученика са 
професорима 

- Рад на реализацији пројекта 

 
предметни 

наставници (енглески 
језик, ликовна култура, 
српски језик, 
социологија, грађанско 
васпитање) 

 
Септембар-

октобар 2022. 

- Израда презентација о животу 
и делима Дорис Лесинг 

- Израда паноа 
- Израда ликовних радова 
 
 

 
предметни 

наставници (енглески 
језик, ликовна култура) 

ученици 

 
Новембар-

децембар 2022.  

 
 презентације ученика на 

одабрану тему (анализа дела) 
 

 
-ученици  
предметни 

наставници (енглески 
језик) 

 

 
фебруар / март 

2023.  

 
-Превођење одломака са 

енглеског на српски из дела 
Златна бележница, Трава пева 
и Пето дете 

 
ученици I, II и III, IV 

године,  
наставник енглеског 

језика 

 
Октобар-мај 

2022/23. 

 
- Организовање дебате на тему 

Дискриминација, Абортус, 
Феминизам 

 

 
ученици  
предметни 

наставници (енглески 
језик) 

 

 
 Април- Мај 

2023.  

 
 -Писање извештаја о 

реализацији датог пројекта 

 
 -пројектни тим 

  
Јун 2023.  
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23. ПРОЈЕКАТ : ВОДА КАО ИЗВОР ЖИВОТА-ЗАШТИТИ ЈЕ 
 

Назив образовно-васпитне установе Гимназија Инђија 
Носиоци пројекта Наставници биологије,хемије,физике, 

географије ( Пројектни тим ) 
Место Инђија 
Циљ пројекта Циљ пројекта је да се ученици од првог до 

четвртог разреда упознају са значајем воде,као 
неопходан извор живота ,о значају заштите и 
њеног очувања за наредне генерације . Развијање 
позитивних ставова и вредности као што су 
очување,свест о значају воде као саставном делу 
живог света и оснаживању младих генерација да 
стану у њену заштиту . 

Назив пројекта ВОДА КАО ИЗВОР ЖИВОТА-ЗАШТИТИ 
ЈЕ 

Период реализације пројекта Школска 2022/2023 .(октобар-март )  
 
5. НОСИОЦИ ПРОЈЕКТА 

 
 1.1. Основне информације и конктакт подаци  

 
Назив образовно-васпитне установе Гимназија Инђија 
Носиоци пројекта Пројектни тим 
Место Инђија 
Адреса Трг слободе 2а 
Имејл адреса gimin@indjija.net 
Директор образовно-васпитне установе Милан Кресојевић 
Координатор пројекта Горана Дробац, наставник биологије 
Имејл координатора пројекта goga_biology@hotmail.com 

 
 

6. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 
 

 2.1. Формулисање проблема 
 

Оно што је ретко,скупо је.Вода као најважнија ствар на свету,напротив нема цену.  

( Платон,427-347.године п.н.е.) 

Вода је извор живота на Земљи. Она заузима огроман део површине планете Земље,чак 70%.Само мали део 
те огромне количине доступан је људима у смислу да је могу користити за пиће и друге потребе.Слатке воде 
су свега 2,5% од укупних количина вода,само 20% слатких вода погодно је да се уз релативно малу поправку 
(пречишћавање и дезинфекцију )искористи за људске потребе.Анализом стања локалитета на територији 
Војводине ,као и доступном литературом са којом се буду сусретали ученици ће проширити, продубити своја 
знања али и критички вредновати значаја воде,као највеће животне драгоцености . 

Циљ пројекта је да се интердисциплинарном обрадом теме  унапреде наставне и ваннаставне активности. 

 

mailto:gimin@indjija.net
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 2.2. Резиме пројекта 
 

 
Пројекат је намењен ученицима од првог до четвртог разреда, који у себи садржи низ активности које 

су пажљиво одабране по узрасту и интересовањима ученика како би ученици могли на адекватан начин 
да одговоре на све захтеве који су пред њима.    

Подразумева спој радионичарског рада са децом и интерактивних слободних активности које укључују 
модерна наставна средства која побуђују аудиовизуелну перцепцију ученика а све са циљем да се код 
ученика пробуди жеља за откривањем нових сазнања и развијања свести о значају воде колико је 
угоржена у како је заштитити од загађења. Са тежњом да стекну знања, вештине и вредности које 
доприносе ширењу свести о утицају људског друштва на планету Земљу ученици ће имати пред собом 
низ задатака преко којих ће  открити што више информација о значају вода за живот свих живих бића на 
Земљи, узроцима нестајања и загађења вода,које су последице тога и које су мере заштите.Ученици ће 
прикупити податке о стању вода на територији Војводине,али са освртом на целокупно стање водених 
екосистема.  Користећи штампане и електронске изворе учења,као и изворе на самим локалитетима, 
ученици ће имати могућност да сазнају што више података о датој теми. Ученици ће посетити следеће 
локалитете Засавицу, и Карловачки дунавац, Еко центар Радуловачки. 

 
 

 2.3. Директни корисници пројекта 
 

Корисници наше школе: 
- ученици наше школе 
- наставници  

 
  

7. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
 

 3.1. Општи циљ пројекта 
 

ОПШТИ ПРОЈЕКТНИ ЦИЉ ПОКАЗАТЕЉИ 

Упознавање ученика са значајем 
очувања и заштите вода на територији 
Војводине. Унапређење наставе и 
ваннаставних активности 
интердисциплинарним приступом и 
применом нових техника и метода у раду 
наставника. 

 

- радови ученика, презентације, 
панои, слике, припреме за час, 
дневници рада  

- прикупљени подаци о стању 
биодиверзитета Војводине са 
терена 

- изложба фотографија 
- резултати анкете 

 
8. ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉА 

 
Оствареност циљева пратићемо кроз заинтересованост ученика и наставника, 

унапређивање ваннаставне праксе, менторског и радионичарског рада усмереног на 
постизању што бољих образовних и васпитних резултата,као и теренским радом и 
прикупљањем података . 
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АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ПРОЈЕКТА  

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 
ВРЕМЕ 

-Информисање ученика о 
плану реализације пројеката : 

 
ВОДА КАО ИЗВОР 

ЖИВОТА-ЗАШТИТИ ЈЕ  
-Одабир ученика који ће 

учествовати у реализацији 
пројеката 

-Подела истраживaчких 
задатака  

предметни професори 
(биологија,хемија,физика, 

географија) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
-извештај 

носиоца 
активности дат у 
оквиру истоветне 
табеле (за све 
мини-пројекте) 

-поткрепљен 
фотографијама и 
сличним 
прилозима 

Септембар 2022 

-Подела истраживачких 
задатака 

-Прикупљање одговарајуће 
литературе и информација 

-интердисциплинарни 
приступ теми, оснаживање 
тимског рада при планирању и 
реализовању наставне теме 

-анкета о томе колико 
ученици знају о значају и 
заштити вода 

 

 
 
предметни професори 
(биологија,хемија,физика, 

географија)   

Септембар 2022 

 
--проучавање литературе и 

консултације ученика са 
професорима 

 
-Израда паноа 
 
-рад на реализацији пројекта 
 

 
предметни професори 
(биологија,хемија,физика, 

географија) 
 
  
 
 
 

Октобар 2022 

 Дебата на часу изборног 
предмета примењене науке и 
одрживи развој  на тему „Вода 
као ресурс будућности-истина 
или мит“ 

-Зашто је вода битна за наше 
тело-предавање на часу 
физичког васпитања, и здравља 
и спорта 

-Припрема изложбе 
ликовних радова ученика на 
тему  

 
. ученици  
-професори изборних 

предмета 
-предметни професор из 

физичког васпитања, и 
изборних предмета 

 
учениц 
- професори ликовне 

културе 
 

 -
Октобар/Новембар 
2022 

 
 
 
 
 
-децембар 

/јануар 2022/23. 
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„Како климатске промене 
утичу на воде широм света “ 

 
-Посета локалитета : 

Засавица или Еко центар 
Радуловачки 

 
-Израда плаката на тему 

кристали воде, по мотивима 
књиге „Порука воде“ Масару 
Емото 

-реферати и плакати 
 
 -Изреке о води-пано 
 
 
Обележавање Светског дана 

вода –изложбом фотографија са 
испитаних 
локалитета,презентација о 
урађеним активностима  

 
 
 
-писање извештаја о 

реализацији датог пројекта 
 

 
 -предметни професор 

биологије са ученицима 
 
 
ГИС-проф Жижић 

Љиљана и Стећук Снежана 
 
 
 
-ученици 
 
 
 
пројектни тим 
 
 
 
 
 
Пројектни тим 

 
Март 2023. 
 
 
-Април 2023. 
 
 
 
 
-фебруар/мај 

2023. 
 
 
Март  2023. 
 
 
 
 
 
 
Јун 2023. 
 
  

 
 

24.  ПРОЈЕКАТ: Н.ТЕСЛА - Родоначелник новог светског поретка - 
подпројекат "Заоставштина Н.Тесле" 

                     
 

Назив образовно-васпитне установе Гимназија Инђија 
Носиоци пројекта 
 
координатор пројекта 
имејл координатора пројектаа 

Наставници физике,руског,енглеског,немачког 
језика,ликовне културе 

Б.БУЛАТОВИЋ,наставник ФИЗИКЕ 
vukbiljana13@gmail.com 

Место Инђија 
Циљ пројекта Кроз међупредметно повезивање, из различитих 

углова посматрања упознати ученике са радом и делом 
великог научника  

 
Назив пројекта НИКОЛА ТЕСЛА-Родоначелник новог светског 

пројекта. 
"Заоставштина Н.Тесле" 
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Период реализације пројекта Календарска 2022. година 
 
 Резиме пројекта 
Пројекат је првенствено намењен ученицима трећег разреда, када се и изучавају Наизменична стуја 

, али ће се у реализацију укључити и поједини ученици првог и другог разреда, као припрема за градиво 
које им долази. 

Поред радионица и додатних часова укључују се и ИКТ-е средства која побуђују аудиовизуелну 
перцепцију ученика, а све са циљем да се код ученика пробуди жеља за откривањем нових сазнања. 
Ученици ће применити своја знања стечена на часовима рачунарства и информатике.  

Такође, ученици ће се служити литературом и трагати за зоставштином  као појединостима и 
занимљивостима , а након одабира из прикупљене грађе, знања до којих су дошли приказаће у виду 
презентација. 

У сарадњи са наставницом ликовне културе, ученици ће у холу школе приредити изложбу радова 
ученика 

 
 

 
Директни корисници пројекта 
 
Корисници наше школе: 
- ученици наше школе 
- наставници  

 
  
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
 
 Општи циљ пројекта 
 
ОПШТИ ПРОЈЕКТНИ ЦИЉ ПОКАЗАТЕЉИ 
Упознавање ученика са заоставштином Н. Тесле 
Унапређивање наставе и ваннаставних активности 

интердисциплинарним приступом и применом нових 
техника и метода у раду наставника. 

 

радови ученика, презентације, панои, 
слике, припреме за час, дневници … 
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