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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 

14.09.2018. год. већином гласова је усвојио ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ГИМНАЗИЈЕ за школску 

2018/2019. год. 

У сарадњи са свим запосленим радницима, Годишњи план рада Гимназије за школску 

2018/2019.годину обликовао је Тим који чине: Небојша Живановић, Александра Вученовић, Наташа 

Миљански, Данило Станковић, Биљана Мириловић, Драган Аврамовић, Горана Лукић и директор школе 

Милан Кресојевић. 

 

УВОДНИ ДЕО 

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 : 

1. математичка -  математичко-програмерски  сарадник и сарадник у   природним наукама 

2. биолошка  -  помоћни истраживач у биологији хемијска - помоћни истраживач у хемији 

3. грађевинска  - зидар-фасадер  и техничар високоградње 

4. кожарска  струка - израђивач кожне галантерије и рукавица и конфекционар крзнених 

одевних предмета (техничар) и конфекционар  

5. 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: 
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1. Планови и програми рада у Гимназији 

2. Планови и програми образовно-васпитног рада 

3. Опште педагошко-дидактичко упутство за остваривање програма Гимназије 

4. Нормативи школског простора, опреме и наставних средстава 

5. Планови уџбеника и издавачки планови уџбеника 

6. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у  настави 

7. Основе програма рада стручних сарадника 

8. Основе за програм професионалне оријентације са упутством за остваривање 

9. 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 2018/2019. годину 

применом нових Планова и програма трудећи се да, што је могуће боље, поштујемо захтеве поменутих 

докумената. 

Редовна настава у школској 2018/2019. години почиње 01.09.2018.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 ћу 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. 
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- 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 се спрема.  

- 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. 

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. 
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- 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 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 

2018/2019. 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, 

                                                     
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)  



 

8 
 

− 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 2020. 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 6305 књига. 

За потребе извођења вежби гимназија располаже знатним бројем учила опште намене и то: 

 

Р.бр. Назив инвентара Количина 

1.  Рачунари 40 ком. 

2.  Фотокопирни апарат 1 ком. 

3.  Пројектори 5 ком. 

4.  Графоскопи 4 ком. 

5.  Радиокасетофони 2 ком. 

6.  Клавир (Pianino) 1 ком. 

7.  Клупе за рачунаре 18 ком. 

8.  Дигитални фотоапарат 1 ком. 

9.  Дигитална камера 1 ком. 

10.  Лаптоп 17 ком. 

11.  Пројекциона платна 3 ком. 

12.  Синтисајзер 1 ком. 

13.  Скенер 2 ком. 

14.  Музичка линија 2 ком. 

15.  Flipchart 1 ком. 

16.  Микроскоп 14 ком. 

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

3.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

На реализацији програмских задатака у Гимназији је ангажовано 35 професора у настави и 

то:  18 професора са непуним радним временом, 17 са пуним радним временом. 

Правно-материјално-финансијске послове обавља секретар и шеф рачуноводства. 

На одржавању чистоће објекта ради домар и 5 спремачица. Гимназија има запослених 49 

радника тако да је обезбеђен одговарајући кадар за успешан рад у школској 2018/2019. години. 
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Усавршавање кадрова вршиће се у оквиру школе (на састанцима Наставничког већа у 

оквиру предавања, на састанцима Стручних већа ) и на разним семинарима. 

 

3.2.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА КАДРОВА  

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА 

Р.б. Презиме и име 
Лиц

енц

а 

Предаје 

предмет 
Завршена школа 

Степен 

струч. 

спреме 

Радни 

стаж 

1. 1 Лукић Милана ДА 
Српски језик и 

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

књижевност 
Филозофски факултет VII/1 33 

3. 3 Марковић Весна НЕ 
Српски језик и 

књижевност 
Филозофски факултет VII/1 0 

4. 4 Брзак Гордана ДА 
Српски језик и 

књижевност 
Филозофски факултет VII/1 28 

5.  

 

Ана Борковић (пор. одс)  
 

ДА 

 

Енглески језик 

 

Филолошки факултет 

 

VII/1 
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6.  

 

Јерковић Снежана 

 

ДА Енглески језик Филолошки факултет VII/1 9 

7. 6 Ковачевић Снежана ДА Немачки језик Филозофски факултет VII/1 35 

8. 7 Миљанић Тамара ДА Латински језик Филозофски факултет VII/1 21 

9. 8 Влаовић Жељка ДА 
Руски језик 

Библиотека 
Филозофски факултет VII/1 18 

10. 9 Лазић Славица ДА Историја Филозофски факултет VII/1 30 

11. 1 Стећук Снежана ДА Историја Филозофски факултет VII/1 18 

       

12. 1 Косановић Ратко ДА Филозофија Филозофски факултет VII/1 24 

13. 1 Шкрбић Наташа ДА 

 

Социологија 

Устав и права 

грађана 

Грађанско 

васпитање 

Филозофски факултет VII/1 18 

14. 1 Боциљ Смиљана ДА Математика Природно-мат. факултет VII/1 16 

15. 1 

 

Tамара Максимовић Тот 

(пор.одс)  

 

ДА 

 

 

Математика 

 

 

Природно-мат. факултет 

 

 

VII/1 
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16.  Татјана Вученовић НЕ Математика Природно-мат. факултет VII/1 2 

17. 1 Куљевацки Марта ДА Математика Природно-мат. факултет VII/2 7 

18. 1 Јовановић Данијела ДА Физика Природно-Мат.фак. VII/1 14 

19. 1 Булатовић Биљана ДА Физика Природно-мат. факултет VII/1 34 

20. 2 Кртинић Татјана ДА Биологија Природно-мат. факултет VII/1 
21 

 

21. 2 Ајбек Маја ДА 
Ликовна 

уметност 
Филозофски факултет VII/1 15 

22. 2 Мириловић Биљана ДА Хемија Хемијски факултет VII/1 14 

23. 2 Жижић Љиљана ДА Географија Природно-мат. факултет VII/1 32 

24. 2 Калинић Маја ДА Психологија Филозофски факултет VII/1 2 

25. 2 Станковић Данило ДА 
Физичко 

васпитање 
Факултет физичке културе VII/1 10 

26. 2 Марчета Бранко  ДА 
Физичко 

васпитање 
Факултет физичке културе VII/1 23 
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27. 2 Тувеџић Вукица ДА Немачки језик Филозофски факултет VII/1 35 

28. 2 Лукић Горана ДА Биологија Природно-математ. фак. VII/1 5 

29. 3 Аврамовић Драган ДА Хемија Природно-математ. фак. VII/1 19 

30. 3 Панковић Сања ДА Енглески језик Филозофски факултет VII/1 25 

31. 3 Раденовић Александар НЕ Верска настава Богословски факултет VII/1 6 

32. 3 Сајферт Бранимир ДА 
Рачунарство и 

информатика 

 

Технички факултет Михајло 

Пупин 

VII/1 13 

       

33. 3 Живановић Небојша ДА 
Рачунарство и 

информатика 

Факултет техничких наука 
VII/1 20 

 

34. 

 

35. 

 

Солујић Јелена  

 

Ђорђевић  Марина 

ДА 

 

ДА 

Музичка култура 

 

Музичка култура 

Академија лепих уметности 

Академија уметности 

VII/1 

 

VII/1 

9 

 

23 

36. Поповић  Мирјана ДА Географија 
Природно-математички 

факултет 
VII/1 30 

37. Лукић Љубица НЕ Енглески језик 
Филозофски факултет Нови 

Сад 
VII/1 1 

 

37  наставника укупно (две наставнице на пор.одсуству) – 35 у настави 

 

 

СТРУКТУРА ВАННАСТАВНОГ КАДРА 

Р.б. Презиме и име 
Лице

нца 
Посао Завршена школа 

Степе

н стр. 

спреме 

Радни 

стаж 

1.  Лапчић Мирјана ДА 
шеф 

рачуноводства 
Економски факултет VII/1 16 

2.  Ракић Татјана ДА секретар Правни факултет VII/1 31 

3.  Дејановић Сања  секретар Правни факултет VII/1 8 

4.  Панковић Владан ДА библотекар 
Природно –математички 

факултет 
VII/1 32 

5.  Миљански Наташа ДА психолог Филозофски факултет VII/1 6 

6.  

 

Кресојевић Милан 

 

ДА директор 
Факултет физичке 

културе 
VII/1 9 

7.  Марчетић Сава  домар средња школа IV 17 

8.  Димитров Зоран  
помоћно-

технички радник 
средња школа III 2 

9.  
Праштало 

Стојанка 
 

помоћно-

технички радник 
средња школа III 11 

10.  Поповић Милка  
помоћно-

технички радник 
основна школа II 29 

11.  
Мијајловић 

Мирјана 
 

помоћно-

технички радник 
средња школа IV 26 

12.  Јелић Невенка  
помоћно-

технички радник 
средња школа III 11 

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 у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у петак, 

21. децембра 2018. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.  

Друго полугодиште почиње у уторак, 15. јануара 2019. године и завршава се у петак, 24. маја 

2019. године и има 85 наставних дана за ученике IV разреда гимназије. Школска година за остале 

ученике се завршава у уторак, 21. јуна и има 105 наставних дана. 

Први квартал има 40 наставни дан, други 40, трећи 49, четврти 56 (за ученике I, II и III 

разреда гимназије), а за ученике IV разреда гимназије четврти квартал има 36 наставна дана. 

Образовно - васпитни рад остварује се :  

- у првом, другом и трећем разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 

наставних дана 

- у четвртом разреду у 33 петодневне наставне седмица, односно 165 наставних дана 

Према календару рада за школску 2018/2019. год, плаиране су следеће радне суботе: 

- 17.11.2018. по рапореду часова за понедељак 

- 19.1.2019. по распореду часова за петак 

- 4.5.2019. по распореду часова за понедељак 

 

На крају I класификационог периода, седнице одељењских већа биће одржане 29. октобра 2018. 

На крају II класификационог периода, седнице одељењских већа биће одржане 21. децембра 2018. 

На крају III класификационог периода, седнице одељењских већа биће одржане 25. марта 2019. 

На крају IV класификационог периода, седнице одељењских већа биће одржане: 

За ученике четврте године 27. маја 2019., а за ученике I, II и III године 24. јуна 2019. 

Подела сведочанстава 28. јун за ученике I, II и III године 
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Зимски распуст почиње у понедељак, 24. децембра 2018. године, а завршава се у понедељак 14. јануара 

2019. године. Пролећни распуст почиње у петак, 19. априла 2019. године, а завршава се у четвртак, 2 

маја 2019. године.  

Дан школе прослављамо 6. маја 2019. 

За ученике четвртог разреда гимназије летњи распуст почиње по завршетку матурског испита, а 

завршава се у четвртак, 31. августа 2019. године. 

Календар полагања матуре 1-12. јуна 2019. Подела сведочанстава 29. маја 2019. Подела диплома 17.јуна 

2019.  

За ученике првог, другог и трећег разреда летњи распуст почиње у суботу, 22. јуна 2019. године, а 

завршава се у суботу, 31. августа 2019. године. 

 

3.4.1. ПЛАН  НАДОКНАДЕ  за организовање екскурзија: 

- четвртак 4. април 2019. год. надокнадиће се 23. марта 2019. год. (сви разреди) 

- петак 5. април 2019. год. надокнадиће се 30. марта 2019. год. (сви разреди) 

- понедељак 8. април 2019. год. надокнадиће се 11. маја 2019. год. (трећи разред) 

- уторак 9. април 2019. год. надокнадиће се 18. маја 2019. год. (трећи разред) 

 

 

3.5. РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

Рад у Гимназији одвија се у току године у две смене наизменично пре и после подне 

(промене су недељне). 

Сатница звоњења је утврђена за целу школску годину и то ПРВА смена од 7.30 часова, завршава се у 

13.20 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 2018/2019. годину усвојен је на седници Наставничког већа 

31.08.2018. а важи од 01.09.2018. 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: 

   Школске 2018/2019. год. у Гимназију је уписано 399 ученика, и то: 

 

I – 1 = 26 II – 1 = 30 III – 1 = 30 IV – 1 = 22 

I – 2 = 27 II – 2 = 26 III – 2 = 28 IV – 2 = 20 

I – 3 = 23 II – 3 = 28 III – 3 = 25 IV – 3 = 16 

I – 4 = 19 II – 4 = 31 III – 4 = 26 IV – 4 = 22 

Σ 95 Σ 115 Σ 109 Σ80 

 

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 17 9 

I-2 18 9 

I-3 20 3 

I-4 14 5 

Σ 69 26 

 

 

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

II-1 23 7 

II-2 15 11 

II-3 22 6 

II-4 27 4 

Σ 87 28 

 

 

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

III-1 25 5 

III-2 23 5 

III-3 16 9 

III-4 21 5 

Σ 85 24 

  

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

IV-1 20 2 

IV-2 20 0 

IV-3 16 0 

IV-4 22 0 

Σ 78 2  

   

4.2.2. ПЛАН ОБРАЗОВАЊА ЗА ГИМНАЗИЈУ IV СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

СМЕР Ученика 

Друштвено језички 209 

Природно математички 190 
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4.2.3. ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

1. Друштвено користан рад  2 радна дана     

2. Додатни и допунски рад  до 60 часова     

3. Ученичка заједница           15 до 30 часова   
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4.2.4.  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 Н 

1.  Српски језик и књижевност 148 4 140 4 180 5 160 5 628 18 

2.  
Енглески језик – први 

страни језик 
74 2 105 3 180 5 128 4 487 14 

3.  
Енглески језик – други 

страни језик 
74 2 70 2 72 2 64 2 280 8 

4.  Немачки језик  74 2 70 2 72 2 64 2 280 8 

5.  
Руски језик – први страни 

језик 
74 2 105 3 180 5 128 4 487 14 

6.  
Руски језик – други страни 

језик 
74 2 70 2 72 2 64 2 280 8 

7.  Француски језик           

8.  Латински језик 74 2 70 2     144 4 

9.  Социологија       96 3 96 3 

10.  Психологија   70 2     70 2 

11.  Логика     72 2   72 2 

12.  Филозофија       96 3 96 3 

13.  Историја 74 2 70 2 108 3 96 3 348 7 

14.  Географија 74 2 70 2 72 2   216 6 

15.  Биологија 74 2 70 2 72 2   216 6 

16.  Математика 148 4 105 3 72 2 64 2 389 11 

17.  Физика 74 2 70 2 72 2 64 2 280 8 

18.  Хемија 74 2 70 2     144 4 

19.  
Рачунарство и 

информатика 
74 2 60 1+1 66 1+2   200 4+3 

20.  Музичка култура 37 1 35 1 36 1 32 1 140 4 

21.  Ликовна култура 37 1 35 1 36 1 32 1 140 4 

22.  Физичко васпитање 74 2 70 2 72 2 64 2 280 8 

23.  Устав и право грађана       32 1 32 1 

 Обавезни-изборни предмети           

1. Грађанско васпитање 37 1 35 1 36 1 32 1 140 4 

2. Верска настава 37 1 35 1 36 1 32 1 140 4 
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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 Н 

1.  Српски језик и 

књижевност 
148 4 105 3 108 3 128 4 489 14 

2.  Енглески језик – први 

страни језик 
74 2 70 2 72 2 64 2 280 8 

3.  Енглески језик – други 

страни језик 
74 2 70 2 72 2 64 2 280 8 

4.  Немачки језик  74 2 70 2 72 2 64 2 280 8 

5.  Руски језик – први страни 

језик 
74 2 70 2 72 2 64 2 280 8 

6.  Руски језик – други страни 

језик 
74 2 70 2 72 2 64 2 280 8 

7.  Француски језик           

8.  Латински језик 74 2       74 2 

9.  Социологија       64 2 64 2 

10.  Психологија   70 2     70 2 

11.  Логика     72 2   72 2 

12.  Филозофија       64 2 64 2 

13.  Историја 74 2 70 2 72 2   216 6 

14.  Географија 74 2 70 2 72 2   216 6 

15.  Биологија 74 2 70 2 108 3 96 3 348 10 

16.  Математика 148 4 175 5 180 5 128 4 561 18 

17.  Физика 74 2 105 3 108 3 160 5 447 13 

18.  Хемија 74 2 105 3 108 3 64 2 351 10 

19.  Рачунарство и 

информатика 
74 2 60 1+1 66 1+2 62 1+2 162 5+5 

20.  Музичка култура 37 1 35 1     72 2 

21.  Ликовна култура 37 1 35 1     72  2 

22.  Физичко васпитање 74 2 70 2 72 2 64 2 280  8 

23.  Устав и права грађана       32 1 32  1 

 Обавезни-изборни предмети           

1. Грађанско васпитање 37 1 35 1 36 1 32 1 140  4 

2.  Верска настава 37 1 35 1 36 1 32 1 140  4 

            
 

 

4.2.5. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ: 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

− критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 

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.    
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− 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. 

 

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.  

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; 

ВРЕДНОСТИ 
Шта означава култура: начин облачења људи, обичаје, 

породични живот, обрасце провођења слободног 

времена, начине рада и стварања, религијске обреде? 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 37 часова  
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− 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

  

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. 

 

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; 

СПОРТ И 

ПСИХОАКТИВНЕ 

СУПСТАНЦЕ 

 

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.  

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.   

Разред Први 

Годишњи фонд часова  37 часа 
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− 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; 

− 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. 

Спортисти и изазови допинга.  

Професионални спорт и здравље - цена 

притиска да се постигне врхунски 

спортски резлутат.  

ФИЗИЧКА 

АКТИВНОСТ И 

РЕПРОДУКТИВНО 

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. 

ПРАВИЛНА ИСХРАНА 

И ФИЗИЧКО 

ВЕЖБАЊЕ У СПОРТУ 

И РЕКРЕАЦИЈИ 

 

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;  
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− 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  

− 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; 

УВОД У 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

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. 

МОЈ ПРОЈЕКАТ 

 

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. 
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Разред Први 

Годишњи фонд часова 37 часова  

ИСХОДИ 

На крају првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

ТЕМЕ 

 

САДРЖАЈИ  

− 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; 

 

 

 

ВОДА 

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; 

ВАЗДУХ 

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;  

− унапређујеочување непосредног 

окружења сопственим активностима; 

− својим активностима афирмише одрживо 

уређење простора у свом 

непосредномокружењу. 

 

ОДРЖИВИ 

ГРАДОВИ И 

НАСЕЉА 

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? 
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5. СТРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ 

Р. 

бр 
Презиме и име 

С
т
еп

ен
 с

т
р

у
ч

н
ес

п
р

ем
е 

Радно 

место 

Р
ед

о
в

н
а

 н
а

ст
а

в
а
 

В
еж

б
е 

Ч
О

С
 

Д
о

п
у

н
ск

а
 н

а
ст

а
в

а
 

Д
о

д
а

т
н

а
 н

а
ст

а
в

а
 

С
ек

ц
и

је
 

П
и

см
ен

и
 з

а
д
а

ц
и

 

М
а

т
у

р
а
 

Р
еа

л
и

з.
 п

р
о

је
к

т
а
 

П
р

и
п

р
ем

а
 

С
т
р

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
. 

Р
о

д
и

т
ељ

ск
и

 с
а

ст
. 

В
о

ђ
. 
ш

к
о

л
. 
ев

и
д

ен
. 

Н
а

д
о

к
н

а
д
а

 -
 з

а
м

ен
а
 

Р
у

к
о

в
о

ђ
. 
ст

р
. 
в

ећ
. 

К
о

м
и

си
је

 и
 т

и
м

о
в

и
 

С
т
р

у
ч

н
и

 о
р

га
н

и
 

Д
еж

у
р

ст
в

о
 

О
р

г.
 е

к
ск

у
р

. 
и

 и
зл

ет
а

 

М
ен

т
о

р
ск

и
 р

а
д
 

Р
а

д
 с

а
 р

о
д

и
т
ељ

и
м

а
 

И
зв

о
ђ

. 
п

р
и

г.
 п

р
о

г
. 

Л
ет

о
п

и
с 

Ш
к

о
л

ск
и

 ч
а

со
п

и
с 

Е
л

ек
т
р

о
н

ск
а

 О
.П

 

П
и

са
њ

е
 п

р
о

је
к

т
а
 

П
р

о
г.

 р
а

д
а

 с
т
р

. 
о

р
г.

 

Ш
к

о
л

ск
и

 с
а

јт
 и

 м
еи

у
с 

о
д

р
ж

а
в

а
њ

е 

У
К

У
П

Н
О

 С
А

Т
И

 

п
р

ек
о

 н
о

р
м

е 

1. 1 Марковић Весна всс Српски језик 18 - - 1 0,5 0,5 2 1 1 10 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 1  - - 1 - - 1 0,5 - - 40  

2. . Лукић Милана всс Српски језик 18 - 1 1 1 0,5 2 - 0,5 9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  - 0,5 0,5 1 0,5 0,5 - - - 40 10,55% 

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  1 1 0,5 - - 0,5 - - - 40 10% 

4.  Брзак Гордана всс Српски језик 9 - - 1 1 - 1 - - 5 0,5 - - 0,5 - 0,5 0,5 0,5  - - - - - 0,5 - - - 20  

5. . Ђорђевић Марина всс Музичкa култура 10 - - - - 2 - - - 4 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 - 0,5  - - 1 - - 0,5 - - - 16  

6. . Aјбек Маја всс Ликовна култура 12 - - - - 1 - 0,5 0,5 6,5 1  0,5 0,5 - 0,5 0,5 -  - - - - - 0,5 - - - 24  

7.  Солујић Јелена всс Музичка култура 2 - - - 0,5 -  - - 0,5 - - - 0,5 - - - -  - - - - - 0,5 - - - 8  

8. . Јерковић Снежана всс Енглески језик 18 - - - 1,5 - 2 1 - 10 1,5 - 1 0,5 - 0,5 0,5 1  - - - - - 1 - - - 40  

9. . Панковић Сања всс Енглески језик 18 - - - 0,5 - 2 1 - 8,5 1 - 1 1 1 1 1 0,5  - - - - - 1 - - - 40  

10. . Лукић Љубица всс Енглески језик 8 - - 1,5 1 - 1 - - 4 0,5 - 0,5 0,5 - - - 0,5  - - - - 0,5 0,5 -- - - 18  

11. 0 Ковачевић Снежана всс Немачки језик 18 - 1,5 1,5 - - 2  1 - 10 0,5 1 0,5 0,5 - 0,5 - 1  - 0,5 - - 0,5 1 - - - 40  

12. 1 Тувеџић Вукица всс Немачки језик 8 - - 0,5 0,5 - 0,5 0,5  4 0,5 - 0,5 0,5 - - - 0,5  - - - - - 0,5 - - - 16  

13. 2 Влаовић Жељка всс Руски језик 10 - 1 0,5 1,5 - 1 0,5 - 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  - 0,5 -  - 0,5 - - - 22  

14. 3 Миљанић Тамара всс Латински језик 12 - - 1,5 0,5 - 1 - - 6 0,5 - 0,5 - - 0,5 0,5 1  - - - - - 0,5 -  - 27  

15. 4 Стећук Снежана всс Историја 12 - 1 - 2 - - 0,5 0,5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 - 0,5   0,5 - - - 0,5 - - - 24  

16. 5 Лазић Славица всс Историја 20 - - 0,5 1 - - 1 0,5 10 0,5 - 1 0,5 - 0,5 0,5 1  - - - - - 1 1 - - 40  

17. 6 Жижић Љиљана всс Географија 20 - 1 - 0,5 1 - 0,5 0,5 10 0,5 1 0,5 0,5 - 0,5 - 0,5 1 - 0,5 - - - 1 - - - 40  

18. 1 Поповић Мирјана всс Географија 4 - - 0,5 0,5 - - - - 2 0,5 - - - - - - -  - - - - - 0,5 - - - 8  

19. 1 Шкрбић Наташа всс 

Социологија, 

грађанско вас., 

устав и п.г. 

16 - 1 0,5 0,5 - - 0,5 0,5 8 1 1 0,5 

0,5 
- 0,5 0,5 0,5 

 

- - - - - 0,5 - - - 32 

 

20. 9 Косановић Ратко всс Филозофија 18 - 1 0,5 - - - 1 0,5 9 0,5 1 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5  - 0,5 - - - 0,5 0,5 - - 36  

21. 1 Калинић Маја всс Психологија 8 - - 1 1 - - 1 - 4 0,5 - - 0,5 0,5 0,5  0,5  - - - - - 0,5 - - - 16 5% 

22. 2 Раденовић Александар всс Верска настава 16 - - 1 1 1 - - 0,5 8 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5  0,5  - - 1 -  0,5 0,5  - 32  

23. 3 Боциљ Смиљана всс Математика 18 - - 2 1 - 2 1 - 10 1 - 1 1,5 - 0,5 - 1  - - - - - 1 - - - 40 11% 

24.  Куљевацки Марта всс Математика 18 - 1 1 1,5 - 2 1 - 10 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5  - 0,5 - - 0,5 0,5 - - - 40 11% 

25. 5 Вученовић Татјана всс Математика 18 - - 1,5 1,5 - 2 1 - 10 1 - 1 1 - 1 0,5 1  - - - - - 0,5 - - - 40  

26. 6 Сајферт Бранимир всс Рач. и инфо. 10 10 - 1 1 - 1 1 - 9 0,5 - 1 0,5  0,5 1 0,5  - - - - - 2 - - 1 40 10% 

27. 7 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 - 2 40 10% 



НАСТАВНИ 
ПЛАН 

 

23 
 

Р. 

бр 
Презиме и име 

С
т
еп

ен
 с

т
р

у
ч

н
ес

п
р

ем
е 

Радно 

место 

Р
ед

о
в

н
а

 н
а

ст
а

в
а
 

В
еж

б
е 

Ч
О

С
 

Д
о

п
у

н
ск

а
 н

а
ст

а
в

а
 

Д
о

д
а

т
н

а
 н

а
ст

а
в

а
 

С
ек

ц
и

је
 

П
и

см
ен

и
 з

а
д
а

ц
и

 

М
а

т
у

р
а
 

Р
еа

л
и

з.
 п

р
о

је
к

т
а
 

П
р

и
п

р
ем

а
 

С
т
р

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
. 

Р
о

д
и

т
ељ

ск
и

 с
а

ст
. 

В
о

ђ
. 
ш

к
о

л
. 
ев

и
д

ен
. 

Н
а

д
о

к
н

а
д
а

 -
 з

а
м

ен
а
 

Р
у

к
о

в
о

ђ
. 
ст

р
. 
в

ећ
. 

К
о

м
и

си
је

 и
 т

и
м

о
в

и
 

С
т
р

у
ч

н
и

 о
р

га
н

и
 

Д
еж

у
р

ст
в

о
 

О
р

г.
 е

к
ск

у
р

. 
и

 и
зл

ет
а

 

М
ен

т
о

р
ск

и
 р

а
д
 

Р
а

д
 с

а
 р

о
д

и
т
ељ

и
м

а
 

И
зв

о
ђ

. 
п

р
и

г.
 п

р
о

г
. 

Л
ет

о
п

и
с 

Ш
к

о
л

ск
и

 ч
а

со
п

и
с 

Е
л

ек
т
р

о
н

ск
а

 О
.П

 

П
и

са
њ

е
 п

р
о

је
к

т
а
 

П
р

о
г.

 р
а

д
а

 с
т
р

. 
о

р
г.

 

Ш
к

о
л

ск
и

 с
а

јт
 и

 м
еи

у
с 

о
д

р
ж

а
в

а
њ

е 

У
К

У
П

Н
О

 С
А

Т
И

 

п
р

ек
о

 н
о

р
м

е 

28. 8 Јовановић Данијела всс Физика 18 2 - 1,5 1,5 - - 0,5 0,5 10 1 - - 1 - 1 0,5 1  - - - - - 1 - - - 12 10% 

29. 0 Булатовић Биљана всс Физика 18 2 1 1 1 - - 1 1 10 0,5 1 0,5 0,5 - 0,5 0,5 1  - 1   - - - 0,5 - - - 40 20% 

30. 1 Аврамовић Драган всс Хемија 14 6 1 1 0,5 - - 1 0,5 8,5 1 1 1 - - 1 0,5 1  - 1 - - - 1 - - - 40  

31. 2 Мириловић Биљана всс Хемија 10 2 1 0,5 0,5 - - - 0,5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5  - 1 - - - 0,5 - - - 24 5% 

32. 3 Кртинић Татјана всс Биологија 20 - 1 1 1 - - - 1 10 1 1 0,5 0,5 - 0,5 1 0,5  - 0,5 - - - 0,5 - - - 40  

33. 4 Лукић Горана всс Биологија 12 - 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 0,5 5,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 - 0,5  - 0,5 - - - 0,5 - - - 18 5% 

34. 5 Марчета Бранко всс Физичко вас. 20 - - - - 4 - - - 10 1 - 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5  - - - - - 1 - - - 40  

35. 6 Станковић Данило всс Физичко вас. 12 - 1 - - 1,5 - - - 5,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 - 0,5  - 0,5 - - - 0,5 - - - 24 20% 

36. 7 Кресојевић Милан всс Директор - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 40  

37. 8 Миљански Наташа всс Психолог - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 40  

38. 9 Влаовић Жељка всс Библиотекар - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 18  

39. 0 Панковић Владан всс Библиотекар - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 22  

40. 1 Лапчић Мирјана всс Шефрачунов. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 40  

41.  Дејановић Сања всс секретар                          -   8  

42. 2 МарчетићСава кв Домар - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 40  

43. 3 Димитров Зоран кв спремачица - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 40  

44. 4 Јелић Невенка нкв спремачица - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 40  

45. 5 Мијаиловић Мирјана нкв спремачица - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 40  

46. 6 Поповић Милка нкв спремачица - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 40  

47. 7 Праштало Стојанка ссс спремачица - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 40  

48.                                   
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6. КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА - АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, обележава се у недељу 21.10.2018. 

године. Дан примирја у Првом светском рату, биће обележен у недељу 11.11.2018., као нерадни и 

ненаставни дан обележава се првог наредног радног дана,понедељак 12.11.2019,године. Поводом 

обележавања Нове Године, 1. и 2. јануар ће бити нерадни дани. Свети Сава биће обележен у недељу 

27.01.2019. и ненаставни дан. Поводом обележавања Сретења, Дана државности, који пада у петак и 

суботу, 15. и 16. фебруара 2019. г. биће нерадни и ненаставни дан. Дан сећања на жртве холокауста и 

других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у понедељак 22.04.2019. године,радни је и 

наставни дан. Поводом Празника рада, који спада у среду и четвртак 1. и 2. мај 2019. а обележиће као 

нерадни и ненаставни дани. Дан школе 6. мај 2019. године биће обележен свечаним културно-

уметничким програмом. Дан победе који спада у четвртак 9. маја 2019.године као радни и наставни дан. 

Видовдан-спомен на Косовску битку који пада у петак 28. јуна 2019.г. У школама се обележава и дан 

просветних радника који пада у четвртак 8.новембра 2018.г. као радни и наставни дан.  

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

полугодишту - субота 6. октобар, а други у другом полугодишту, субота 1. јун. У марту 2019. г. школа ће 

организовати посету 12. међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду за ученике IV 

разреда.  

Екскурзија за ученике четвртог разреда организује се у априлу 2019 г. (4,5,6. и 7. априла), а 

за ученике првог и другог разреда екскурзија ће бити организована 5,6,7. априла. За ученике трећег 

разреда екскурзија ће се одржати од 4. до 9. априла 2019. Надокнада часова за реализовање екскурзија: 

- четвртак 4. април 2019. год. надокнадиће се 23. марта 2019. год. (сви разреди) 

- петак 5. април 2019. год. надокнадиће се 30. марта 2019. год. (сви разреди) 

- понедељак 8. април 2019. год. надокнадиће се 11. маја 2019. год. (трећи разред) 

- уторак 9. април 2019. год. надокнадиће се 18. маја 2019. год. (трећи разред) 

 

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 2018. године, на први дан Курбанског 

Бајрама, 

- припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2018. 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 2019. 

године и од 21. до 25. августа 2019. године. 

 Матурски испити организују се од 26. маја до 20. јуна 2019. године., и од 20. до 31. августа 2019. 

године. 

 Допунски испити организују се у октобру, децембру 2018. и фебруару, априлу и јуну 2019. 

године. од 5. до 15. у месецу. 

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

доноси решење . 
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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 преовладавању 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 

после редовне наставе. 

Предметни наставници ће сами одабрати адекватне облике, методе, поступке и наставна 

средства за извођење допунског рада 

 

 

 

 

 

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ШК. 2018/2019. ГОДИНИ 
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ПРЕДМЕТ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК 
ГОД. ФОНД 

ЧАСОВА 

српски језик Марковић Весна 37 

српски језик Лукић Милана  37 

српски језик Вученовић Александра 37 

српски језик Брзак Гордана  37 

енглески језик Јерковић Снежана  55 

енглески језик Панковић Сања 55 

енглески језик Лукић Љубица 37 

немачки језик Ковачевић Снежана 37 

немачки језик Тувеџић Вукица 18 

руски језик Влаовић Жељка 18 

латински језик Миљанић Тамара 55 

историја Лазић Славица 18 

социологија и грађанско Шкрбић Наташа 18 

филозофија Косановић Ратко 18 

математика Боциљ Смиљана 74 

математика Куљевацки Марта 37 

математика Вученовић Татјана 55 

хемија Мириловић Биљана 18 

биологија Кртинић Татјана 37 

биологија Лукић Горана 18 

географија Поповић Мирјана 18 

физика Булатовић Биљана 37 

хемија Аврамовић Драган 37 

психологија Калинић Маја 37 

физика Јовановић Данијела 37 

рач. и информатика Сајферт Бранимир 37 

рач. и информатика Живановић Небојша 37 

  

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. 

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 2018/2019. ГОДИНИ 
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ПРЕДМЕТ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК 
ГОД. ФОНД 

ЧАСОВА 

српски језик Марковић Весна 18 

српски језик Лукић Милана 37 

српски језик Вученовић Александра 18 

српски језик Брзак Гордана 37 

енглески језик Јерковић Снежана 55 

енглески језик Панковић Сања 37 

енглески језик Лукић Љубица 18 

немачки језик Ковачевић Снежана 37 

латински језик Миљанић Тамара 55 

историја Стећук Снежана 18 

историја Лазић Славица 74 

филозофија Косановић Ратко 18 

математика Боциљ Смиљана 37 

математика Вученовић Татјана 55 

математика Куљевацки Марта 37 

биологија Кртинић Татјана 37 

биологија Лукић Горана 18 

физика Булатовић Биљана 37 

хемија Аврамовић Драган 18 

хемија Мириловић Биљана 18 

физика Јовановић Данијела 55 

рач. и информатика Сајферт Бранимир 37 

рач. и информатика Живановић Небојша  37 

верска настава Раденовић Александар 37 

биологија Шкрбић Наташа 18 

географија Жижић Љиљана 37 

музика култура Солујић Јелена 18 

географија Поповић Милка 18 
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8.4. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

8.4.1. 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 2018/2019. ГОДИНИ 

АКТИВНОСТ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК 
ГОД.ФОНД 

ЧАСОВА 

новинарска секција Лукић Милана 18 

рецитаторска секција Марковић Весна 18 

верска настава Александар Раденовић 37 

хор и оркестар Ђорђевић Марина 74 

географска секција Жижић Љиљана 37 

ликовна секција Ајбек Маја 37 

српски језик и књижевност Вученовић Александра 18 

  

 

8.4.2. 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 37 

секција у атлетици - за девојчице и дечаке - Марчета Бранко 37 

секција за кошарку - за дечаке и девојчице  - Станковић Данило 37 

секција за фудбал - за дечаке - Марчета Бранко 37 

секција за рукомет - за девојчице - Станковић Данило 37 

секција за пливање – девојчице и дечаци - Марчета Бранко 37 

секција за скијање – девојчице и дечаци - Станковић Данило 37 

секција за стони тенис – девојчице и дечаци - Марчета Бранко 37 

секција за стрељаштво – девојчице и дечаци - Марчета Бранко 37 

  

 

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, 

mailto:ZADU@ENI
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- задовољавање нових и све 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 2018. године, пролећни крос ће се одржати у 

априлу 2019. г, а излети у октобру 2018. г и мају 2019. године. 

Победничким екипама се за Дан школе уручује прелазни пехар. 

 

8.4.3. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ГЕОГРАФСКО-ИСТОРИЈСКО 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. 

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. 

 

ПЛАН СЕКЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

-Конституисање секције и упознавање чланова са планом и програмом рада 

- Моја Србија – радови ученика 

- Посета Марадику као мултиетничкој средини и упознавање са природним и антропогеним вредностима 

( етно-кућа, православна, католичка,  протестантско- реформаторска црква и језеро... ) 

ОКТОБАР 

- Ратна 1918.- рад у оквиру пројекта „ Југословенска идеја и стварање Краљевине СХС „ 

-Организација и реализација излета у Крупањ, повезано са пројектом  

-Приказивање презентације и фотографија са излета 

НОВЕМБАР 

- Замишљено путовање- истраживачки задаци ученика 

-Обележавање Дана примирја и израда амблема Наталијина рамонда 

- Кратак курс калиграфије - проф.српског језика и књижевности Јован Џабић 

ДЕЦЕМБАР 

- рад у оквиру пројекта „ Југословенска идеја и стварање Краљевине СХС „ 

- Рад у оквиру пројекта „ Знамените жене кроз историју...“  

 

ФЕБРУАР  

-Обележавање Националног празника Сретење  



 

30 
 

- Приказ Ратне 1918.- пројекат„ Југословенска идеја и стварање Краљевине СХС „, истраживачки  

радови ученика 

-Рад на пројекту „ Никола Тесла , завичај и путовања „ 

 

 МАРТ 

-Обележавање Дана вода и светског метеоролошког дана 

- Посета Београду и споменицима посвећеним Великом рату- ратна 1918. ( посета Народном музеју , 

споменику захвалности Француској и споменику незнаном јунакуна Авали ) 

- Приказивање презентације и фотографија са излета ( на паноу и сајту школе ) 

- Рад на пројекту „ Знамените жене кроз историју....“- презентација, изложба 

АПРИЛ 

-Идемо на екскурзију 

- Природне лепоте Србије 

-Пројекат „„ Југословенска идеја и стварање Краљевине СХС „ –активности: прављење изложбе, 

вршњачко учење 

 

МАЈ 

- Пројекат „„ Југословенска идеја и стварање Краљевине СХС „ –активности: организовање изложбе, 

квиза ... 

- Организација и реализација излета у оквиру учешћа у другим пројектима школе 

 

 ЈУН  

-Анализа рада секције у школској 2018/2019. 

 

8.4.4. ПЛАН РАДА СПОРТСКИХ  СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 

 

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 
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Децембар -  Општинско такмичење 

-       Смеч пенал 

-  Окружно такмичење 

-       Упијач 

-       Смеч из друге линије преко блока 

Јануар -       Техника дизача - техничара 

-       Покривање зоне – простора 

-       Промена зоне 

-       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 

-       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  
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-       Контролне утакмице 

-       Пресинг игра, чување играча  
Април       -  Општинско такмичење 

       -       Пријатељске утакмице 

      -    Окружно Такмичење 

      -    Међуокружно такмичење 

  

Мај - Републичко такмичење  
Укупно часова: 35                

 

 

8.5. ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  ГИМНАЗИЈЕ 

8.5.1. ДРУШТВЕНО   КОРИСТАН  РАД 

 Циљ друштвено корисног рада је да васпитава ученике да добровољним радом самостално и у 

оквиру друштвено организованих активности у слободном времену  доприносе стварању и унапређењу 

услова живота и рада људи у ужој и широј друштвеној заједници. 

 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.  

 

8.5.2. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ  ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. 

ГОДИНИ 

АКТИВНОСТИ ИЗВРШИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

упознавање са наставним планом и програмом - 

свако одељење  
одељенске старешине септембар 2018. г 

тестирање ученика - професионална орјентација 

преко утврђивања њихових професионалних 

интересовања, способности, особина личности, 

вредносне орјентације и мотивације за бављење 

одређеним занимањем 

школски психолог прво полугодиште 

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 
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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 2019. 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 2018. и март 

2019. године  

организовати састанке са представницима 

друштвених организација у вези са потребом 

привреде, стипендирања, структуре запослених и 

других 

директор фебруар 2019. године 

професионална саветовања ученика који су 

неопредељени 
школски психолог 

током целе школске 

године 

 

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 2018. 

интервју или анкета у вези са избором 

матурских радова 

предметни наставници и 

представници стручних актива 
децембар 2018. 

обезбедити ученицима релевантне 

информације о вишим, високим школама, 

академијама и другим институцијама 

директор 
друго полугодиште 

2019. 

кроз додатну наставу оспособити ученике 

за полагање класификационих испита на 

факултетима 

предметни наставници 
друго полугодиште 

2019. 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: 

- 15.09.2018.г. Међународни дан демократије 

- 21.09.2018.г. Светски дан мира 

- 26.09.2018. г. Европски дан језика – Стручно веће за стране језике 

- прва недеља октобра - Дечија недеља  
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- 28.11.2018.г. 100 година од ослобођења Инђије у првом светском рату 

- 16.11.2018.г. Дан толеранције 

- 17.11.2018.г. Дан средњошколаца 

- 01.12.2018.г. Дан борбе против СИДЕ 

- 03.12.2018.г. Светски дан инвалида 

- 10.12.2018. г. Дан људских права 

- 31.01.2019. г. Дан сећања на жртве холокауста 

- 27.01.2019.г. Дан Светог Саве 

- 22. 03. 2019.г. биће обележен Дан вода 

- 22. 04. 2019.г. биће обележен Дан планете земље 

- 06.05.2019.г. Дан Гимназије - Ђурђевдан 

- 09.05.2019.г. Дан победе над фашизмом 

- јун 2019.г. испраћај матураната 

 

 

 

8.5.4. АКТИВНОСТИ  ГИМНАЗИЈСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ 

   Школска библиотека је почела са радом 01.09.1995. године. Сада има 6305 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 

3. 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 

4. загађивање основних животних 

медијума; мере заштите 

- извори радиоактивног загађивања 

- загађивање и заштита животних 

намирница 

наставници биологије 

током школске године 

(према програму 

предмета биологије) 

5. хуманизација радног простора активности одељенске у току школске године 



 

35 
 

- рупе у озонском омотачу, ефекат на 

климу  

- еколошка криза и могућност њеног 

разрешења 

заједнице и одељенског 

старешине 

 

 

8.5.6. ПЛАН ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЗДРАВЉА  УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ ИЗВРШИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. систематски и континуирани прегледи 

ученика (имунизација и вакцинација ) 
школски диспанзер 

април 2019.год. период 

пред ширење вирусних 

инфекција 

2. 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 

клинички психолог и 

одговарајуће службе ван школе 

током целе школксе 

године 

4. 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 

6. предавања за ученике и родитеље:    

- сида (природа болести и могућности    

заштите ) 

- хигијена исхране 

- болести зависности : пушење, 

алкохолизам и наркоманија 

- ментална хигијена 

стручњаци Дома здравља и 

Института за ментално здравље 

октобар и децембар 

2018. год. и март и 

април 2019. год. 

 

 

 

 

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. 

 

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 
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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, 

националност, 

уверење 

наставници 

одељењске 

старешине 

стручни 

сарадници 

редовна настава 

радионице 

друштвено користан рад културна и јавна делатност 

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 
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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 И ИЗЛЕТА 

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. 

 

 

 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА: 

ПРВИ РАЗРЕД, ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ. 

Први разред ће имати тродневну екскурзију од 5, 6. и 7. априла 2019. год.  

 

 

ПРАВАЦ:  
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Инђија – Београд – Ресавска пећина – Крушевац – Копаоник – Ђавоља варош – Прокупље – 

Инђија  

Планирано је да ученици првог разреда проведу три дана на екскурузији ради упознавања са 

природним и културно-историјским споменицима Србије.  

Циљ ове екскурзије је да се побуди општа култура ученика на конкретном културном наслеђу 

властитог народа  и упознавање остатака и споменика културе. 

Први дан:  

Планиран  је полазак у раним јутарњим сатима испред школе Душан Јерковић. Путује се 

аутопутем до Свилајнца и даље ка Ресавској пећини која се обилази. Она спада међу највеће и најлепше 

пећине у Србији. После обиласка пећине пут се нставља ка Сењским рудницима. Ту се обилази музеј 

угљарства који је са непосредном околином проглашен спомеником културе од велике важности. На 

изложбеном простору града музеја приказан је технички и историјски развој рударства у Србији. Пут се 

наставља према манастиру Раваници, задужбини кнеза Лазара, који је саграђен између 1375.  и 1377. 

године. Након тога креће се ка Крушевцу где се обилази црква Лазарица и Лазарев град. Наставак 

путовања је према Брзећу где ће ученици бити смештени у хотел са три звездице који има и терене 

намењене спортско-рекреативним активностима“. По доласку је предвиђен смештај ученика, вечера,  

дискотека и ноћење. 

Други дан:  

Другог дана после доручка предвиђен је одлазак на Равни Копаоник и шетња до Панчићевог врха 

како би се ученици упознали са флором и фауном планине. После ручка слободно време, организовање 

спортских и рекреативних активности, вечера, дискотека и ноћење. 

Трећи дан: 

После доручка и одјаве из хотела креће се ка Ђавољој Вароши која представља својеврсни 

споменик природе кога чине два ретка природни феномена: земљане фигуре и извори јако киселе воде. 

Обилази се локалитет, а потом се креће према Пролом Бањи, једној од најпознатијих Бања Србије. Ту је 

предвиђен ручак. После ручка пут се наставља ка Плочнику. Плочник представља археолошко 

налазиште из млађег неолита занимљиво због више реконструисаних неолитских кућа и објеката. Овде 

нам се отвара могућност да замислимо како су људи живели пре 6000 година. После обиласка Плочника 

креће се ка брду Хисар, обилазе се остаци Прокупачког града и црква Светог  Прокопија која се налази у 

подножју и која је подигнута у 10. веку, као и остаци римског града Хамеума. Затим се панорамски 

обилази Прокупље и пут наставља ка Нишу и Београду. Повратак у Инђију предвиђен је у касним 

вечерњим сатима. 

У ЦЕНУ УРАЧУНАТИ: 

- Превоз високоподним туристичким аутобусом до 10 година старости, 

- Све улазнице према планираном садржају путовања, 

- 1 полупансион и 1 пун пансион у хотелу  са три звездице у Брзећу (смештају ½, 1/3, ¼ собама за 

ученике) 

- Ручак у ресторану у Пролом Бањи 

- Организација пута 

- Осигурање ученика у току путовања 

- Услуге лекара пратиоца 

- Услуга туристичког водича (1 по аутобусу, а по потреби и локалних водича) 

 

 

 

 

Програм екскурзије други разред, школска 2018/19, 

правац: Инђија – Таково – Ужице – Златибор – Вишеград – Инђија 

 

Планирани датум за извођење екскурзије: 5, 6 и 7. април 2019. године. 
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Планирано је да ученици другог разреда проведу три дана у Србији и Републици Српској ради 

упознавања са природним и антропогеним вредностима ових простора.  

 

Први дан:  

Планиран је полазак из Инђије у раним јутарњим часовима ка Такову, где се обилази 

Музеј Другог српског устанка и Спомен комплекс Таковски грм. Затим се пут наставља 

ка Овчарко-кабларској клисури дугој 20 км, где је предвиђен обилазак Овчар бање и 

посета манастиру Благовештење у коме се 1947. године замонашио патријарх Павле. 

Наставак пута ка Ужицу где је предвиђена пауза за ручак, панорамски обилазак града, а 

затим посета Народном музеју  и хидроелектрани на Ђетини, која је прва у Eвропи 

производила струју по Теслиним принципима полифазних струја. Даље настављамо ка 

Златибору где је предвиђен смештај у хотел, вечера, дискотека и ноћење. 

Други дан:  

Доручак и кретање према Вишеграду, обилази се манастир Добрун из 14. века. Даље пут 

води ка Вишеграду, где се обилази ћуприја Мехмед-паше Соколовића и Андрићград 

(споменик И. Андрићу, Кула Краљевића Марка, Трг Николе Tесле...). по завршеном 

обиласку, повретак у хотел где је предвиђен ручак, а поподне је предвиђено слободно 

време за спортске и рекреативне активности, вечера, дискотека и ноћење. 

Трећи дан:  

После доручка одлази се до Стопића пећине и врши се обилазак. Обилазио се и музеј 

Старо село у Сирогојну и водопад Гостиље, а након тога повратак у хотел на ручак. 

После ручка, пут се наставља ка Ваљеву, Шапцу и Инђији. Долазак у Инђију предвиђен 

је у касним вечерним сатима. 

 

Васпитно-образовни циљ: 

 

Сматрамо да овако испланирана екскурзија може да задовољи постављене васпитне, 

образовне и рекреативне циљеве као што су: продубљивање знања и развијање свести о 

култури историји и традицији нашег народа. Образовни и васпитни задаци, као и циљеви 

екскурзије су  упознавање ученика са природним и антропогеним благодетима Србије и 

Републике Српске (Овчар бања, Стопића пећина, водопад Гостиље, манастири 

Благовештење и Добрун, ХЕ на Ђетињи...) 

 

 

У цену урачунати: 

 

• Превоз високоподним туристичким аутобусом до 10 година старости. 

• Све улазнице према планираном садржају путовања (Музеј Другог српског устанка и 

Таковски грм, Народни музеј у Ужицу, ХЕ на Ђетињи, Андрићград, Сопића пећина, 

Музеј Старо село у Сирогојну).  

• један пун и један полу пансион у хотелу са три звездице на Златибору (смештај ½, 1/3, ¼ 

собама за ученике) 

• Организација пута 

• Осигурање ученика у току путовања 

• Услуге лекара пратиоца 

• Услуга туристичког водича (један по аутобусу, а по потреби локалних водича) 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ТРЕЋИХ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ  
на основу Правилника о извођењу екскурзија,Министарства просвете доставља 

 

 

      П Р О Г Р А М   
      извођења екскурзије за 2018/2019. годину 
Трећи разред ће остварити своју годишњу екскурзију у трајању од 6 дана од 4.04.2019. до 9.04. априла 

2019. год.  

 

ВРСТА УСЛУГЕ  

 

-    Шестодневна екскурзија КЛАСИЧНА ГРЧКА са програмом путовања:  

   

1.дан  Рани јутарњи полазак. Директна вожња удобним туристичким аутобусом преко 

Београда,Ниша,Македоније за Олимпску ривијеру (Паралиа, Платамон, Лептокариа). 

Долазак и смештај у хотел, вечера.  

 

2.дан  Јутарњи полазак за Метеоре. Обилазак „Осмог светског чуда“ и једног од 

манастира ( Метаморфозис или Свети Стефан). Посета радионици икона. По завршетку 

полазак за Атину преко Ламие. Долазак у Атину и смештај у хотел недалеко од трга 

Омониа (пешачка  удаљеност од центра града) , вечера. Вечерњи обилазак трга 

Синтагме. 

 

3.дан  Целодневно разгледање града у пратњи локалног водича аутобусом или пешице: 

Олимписки стадион из 1896.године, Трг Синтагма, Парламент,Омонија, Агора, 

Краљевска палата, Академија, Универзитет, Библиотека, Зевсов храм, Хадријанова 

капија...Посета Акропољу (Пропилеји,храм богиње Нике,Партенон, Ерехтејон, Одеон 

Херода Атикуса, Театар, света маслина...). Након обиласка одлазак до луке Пиреј. 

Повратак у центар, шетња Плаком. Посета таверни где је организовано грчко вече уз 

вечеру. Повратак у хотел. Ноћење. 

 

4.дан  После доручка одлазак на целодневни излет на Пелопонез. Коринтски канал. 

Обилазак Арголида. Посета древној Микени. Пауза у првој грчкој престоници 

Нафплиону. Посета чувеном Епидаурусу,лечилишту Бога Асклепиуса  

са посебним обиласком музеја ( медицински експонати из тога доба ) и локалитета где су 

се некада налазили  павиљони за смештај и лечење пацијената. Повратак у хотел. 

Дискотека-ноћење.  

 

5.дан  Одлазак до Делфа где је разгледање локалитета: остаци светог пута, Омфалос 

(“центар света“), Атинска ризница, стена Питије, остаци великог Аполоновог храма, 

римског позоришта и великог стадиона. Наставак путовања за Ламиу. Пауза на 

Термопилима и обилазак споменика Леониди и Спартанцима. Одлазак на Олимпијску 

ривијеру, долазак у хотел,смештај и вечера. Дискотека . Ноћење. 

 

6.дан  Ранији доручак. Напуштање хотела. Полазак за Солун. Панорамско разгледање 

града: Егнатиа, Галеривсов славолук, Ротонда, остаци Теодосијевих зидова, Аристотелов 

трг, споменик Александру Великом, Бела кула, Солунски сајам, црква Св.Софије... 

Посета цркви Св.Димитрије. Одлазак до Српског војничког гробља Зејтинлок. Полазак 

за Србију. Путовање уз паузе за одмор и обављање царинских формалности. Долазак у 

Инђију око 22 сата. 
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ОПШТИ УСЛОВИ ПУТОВАЊА  

- Превоз удобним туристичким аутобусом који није старији од 10 година, број седишта мора 

бити већи или једнак укупном броју путника; 

- 3 полупансиона у хотелу са 3*** у Атини и 2 попупансиона у хотелу 3*** у  «Олимпској  

ривијери» у двокреветним и трокреветним собама; 

- Услугу туристичког водича, локалних водича и лекара обезбеђује туристичка агенција 

- Осигурање ученика, наставника, у току путовања;  

- Цену улазница по програму путовања (дискотека и Грчко вече); 

 

Васпитно-образовни циљ: 

Сматрамо да овако испланирана екскурзија може да задовољи постављене васпитне, образовне 

и рекреативне циљеве као што су: продубљивање знања и развијање свести о култури старе и 

савремене Грчке, која су у току досадашњег трогодишњег образовања ученици стекли из 

области историје уметности, историје, филозофије, географије, математике, физике, биологије, 

физичке културе, књижевности и страних језика и веронауке. Утицаће и на стицање 

самосталности, тачности и одговорности ученика за сопствене поступке. 

 

НАПОМЕНА: Време ручка организовати у насељеним местима где ученици имају већу 

понуду хране и цена (трафике, брза храна, ресторани).  

 

 
 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА за шк.  2018/2019. год. 

IV РАЗРЕД - правац Инђија – Праг – Братислава – Инђија (4 дана) 
Четврти разред ће остварити своју годишњу екскурзију у трајању од 4 дана од 4.4.2019. до 7.4.2019.год.  

      
Екскурзија четвртог разреда планирана је ради обиласка престонице Чешке и  

Словачке. Образовни васпитни циљ ове екскурзије је упознавање ученика са 

Прагом једним од најзначајнијих културних и политичких центара Хабзбуршке  

монархије, као и споменицима културе из времена успона Чешке из периода Карла 

Великог, затим места која обележавају погром Јевреја из другог светског рата. 

Екскурзија укључује и упознавање са архитектуром и уметношћу барока. 

           Првог дана је полазак из Инђије у раним јутарњим часовима преко 

Мађарске и Словачке. Долазак у Праг је планиран у вечерњим часовима, смештај у 

хотел и вечера.Одлазак у вечерњу шетњу центром Прага,повратак у хотел. Ноћење. 

           Другог дана је планиран обилазак „Старог града“ са бројним ренесансним 

и барокним грађевинама: Сатаромесне намјести са чувеним сатом Орлој, Вацлавске 

намјести, Тинске катедрале, Јеврејске четврти са више синагога, готски Карлов мост 

украшен барокним структурама. Дискотека. 

          Трећег дана је предвиђен наставак разгледања града: „Мала страна“ и Храдчани 

са катедралом Светог Вита, Златне улице, затим смену страже испред новог краљевског 

дворца, стари краљевски дворац, затим базилику Светог Ђорђа. Овог дана је планирана 

и вожња бродом по Влтави и ручак на броду. Дискотека. 

          Четвртог дана је после доручка предвиђено напуштање хотела и одлазак за 

Братиславу. У Братислави је предвиђено разгледање града: брда Славин са тврђавом, 

Јеврејске четврти, катедрале Св.Мартина из XI века, Старог трга, позоришта, Бискупске 

палате, Старог места са градском већницом. Повратак у Инђију је предвиђен у вечерњим 

сатима. 
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ОПШТИ УСЛОВИ ПУТОВАЊА  

• Превоз удобним туристичким аутобусом који није старији од 10 година,број  

          седишта мора бити већи или једнак од укупног броја путника. 

      •  Туристичког водича обезбеђује туристичка агениција по један на сваки  

          аутобус. 

      • Смештај у хотелу са *** звездице у Прагу — 3 полупансиона, у цену  

          урачунати све улазнице према садржају путовања , вожњу бродом по Влтави и 

ручак на броду,  и две дискотеке. 

 

Након обављене сваке екскурзије  наставници и ученици заједнички ће оценити остварене 

радне обавезе свих учесника а посебно  васпитне и образовне ефекте. А стручни вођа пута сачињава 

извештај о реализацији екскурзије и предаје га директору у року од три дана. Извештај усваја Савет 

родитеља и Школски одбор. 

Предложени план и програм екскурзије разматра и на њега даје сагласност „Савет родитеља 

школе“ за најмање 60% ученика истог разреда. 

 

 

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 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 28.01.2019. године одржаће се у спортској сали 

уметнички програм у организацији рецитаторске, литералне секције и одговарајућег учешћа професора 

друштвене групе предмета. Ове године биће изведен поетско - сценски рецитал уз пригодну пратњу 

музике.  

 

8.5.11. ХОР И ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛ 

 

 Хор и инструментални ансамбл Гимназије састављен је од мушких и женских чланова. 

Броји између 40 и 50 ученика. Састаје се два пута недељно (појединачне и заједничке пробе). Наступи 

хора се планирају према потребама школе (Свети Сава 27.01, 8. март, Дан школе 06.05.), али и кад се 

укаже потреба за неки уметнички програм.  



 

43 
 

 При изради плана и програма културних активности школе за 2018/19. годину 

руководили смо се ставом да школа мора бити место за стварање и развијање аутентичних 

културних потреба, формирање навика садржајног коришћења слободног времена и неговање 

културе међу људских односа. За остваривање овако постављених циљева школа ће поштовати 

следеће критеријуме:                   

• васпитни утицај ради изграђивања позитивних вредносних оријентација;                                                                          

• висока естетска вредност и уметнички квалитет свих програма;                                                                                    

• разноврсност садржаја;                                                                                                                                                                    

• висок ниво стручности и експертности када су садржаји у питању;                                                                                 

• континуитет активности и њихова равномерна временска заступљеност;                                                                         

• усклађеност свих програма са распоредом наставних обавеза ;                                                                                 

• усклађеност садржаја са интересовањима ученика и професора;                                                                                     

• висок ниво програмске корелације са институцијама културе у граду;                                                                      

• отвореност према граду и културним потребама грађана. 

 

План рада за 2018/19.школску годину: 

 

Септембар: разврставање ученика по гласовима; 

 

Окотбар: 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, јуни: учење и увежбавање забавних песама поводом Дана школе и испраћаја 

четвртака 
 

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 

- Тим за самовредновање рада Гимназије 

- Тим за превенцију насиља 

- Тим за инклузију 

 

9.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШК. 2018/2019. ГОД. 

Као стручни орган највишег ранга кога сачињавају сви наставници сарадници, стручни 

сарадници и педагошки руководилац , наставничко веће има веома значајне задаатке у остваривању 

васпитно образовног рада. Као и до сада, Наставничко веће ће радити на седницама на којима ће 
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утврђивати задатке целокупног васпитно- образовног рада, правце деловања и остваривања контроле 

реализације утврђених задатака. 

Међу многоборјним 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 цељу 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 

1. Организација поправних, разредних ванредних и завршних испита, 

2. Организовање уписа ученика - други уписни рок 

3. Организација наставе - подела предмета на наставнике и одељенска старешинства 

4. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину и других пратећих 

програма  

5. Утврђивање успеха ученика после одржаних испита 

6. Разматрање извештаја о радy у текућој школској години 

7. Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за наредну шк.год. 

8. Организација првог школског часа.  

С Е П Т Е М Б А Р 

1. Договор око планирања рада свих стручних већа, 

2. Доношење одлуке о организацији допунске, додатне и факултативне наставе и анализа о 

опредељењу ученика за рад у секцији, 

3. Доношење одлуке о усвајању распореда часова. 

 О К Т О Б А Р  

1. Предавање из програма стручног усавршавања наставника и обрада тема везаних за почетак 

школске године, 

2. Анализа опремљености школе наставним средствима , 

3. Доношење одлуке о вођењу евиденције о коришћењу наставних средстава.  

Н О В Е М Б А Р 

1. Анализа резултата васпитно образовног рада на првом класификационом периоду, 

2. Реализација програма рада школе, 

3. Вредновање ширине и нивоа организованости педагошког процеса (редовна, допунска, 

додатна, слободне активности и факултативна настава). 

Д Е Ц Е М Б А Р 

1. Извештај о прегледу педагошке документације, 

2. Анализа резултата у ваннаставним активностима.   

Ј А Н У А Р 

1. Анализа резултата васпитно образовног рада на крају првог полугодишта, 

2. Понашање ученика- предлог мера за побољшање (изостајање, успех) 

3. Реализација програма рада школе .  

4. Извештај о самовредновању рада школе за прво полугодиште.  

Ф Е Б Р У А Р 

1. Мере за унапређивање васпитно - образовног рада у другом полугодишту, 

2. Вредновање васпитних резултата у одељенским заједницама, 

3. Утврђивање резултата ванредних испита, 
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М А Р Т  

1. Предавање из програма стручног усавршавања наставника 

2. Анализа рада стручних већа 

3. Разговор о оцењивању-начин и критеријуми оцењивања. 

А П Р И Л 

1. Анализа резултата васпитно-образовног рада на крају трећег класификационог периода, 

2. Вредновање индивидуалног развоја и понашања ученика, 

3. Договор око извођења екскурзија, 

МАЈ     

1. Организација и спровођење матурских испита 

2. Извештај о обаљеној екскурзији ученика , 

3. Припреме и задужења за израду извештаја о раду као и програма рада, 

4. Анализа резултата у ваннааставним активностима, 

5. Организовање поправних испита у првом поправном року за ученике четвртог разреда. 

Ј У Н  

1. Предавање из програма стручног усавршавања наставника, 

2. Анализа постигнутог успеха на крају наставне године, 

3. Извештај о васпитном раду у протеклој школској години, 

4. Вредновање обима и квалитета стручно педагошког рада, 

5. Организовање ванредних испита, 

6. Одређивање комисија за упис ученика за наредну школску г.  

7. Одређивање комисија за формирање одељења 

8. Годишњи извештај о самовредновању рада школе,   

 

 

Ј У Л  

1. Информација о упису ученика, 

2. Анализа реализације програма педагошког већа и предлози за наредну школску годину, 

3. Утврђивање календара за август. 

 

9.2. ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 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 2018/2019. 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 владаљу, 

- утврђивање предлога Програма стурчног 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 2018/2019. 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. 
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- 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, 

- 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 

1. Индивидуални контакти чланова одељенског већа, 

2. Укључивање ученика у секције према склоностима, способностима, интересовању, допунске, 

додатне наставе, факултативне наставе, 

3. Разговори и измене мишљења око васпитног деловања, 

4. Разговори око праћења и евидентирања појава везаних за реализацију програмских докумената.  

 

Н О В Е М Б А Р    

1. Реализација наставних садржаја и остварен успех, 

2. Остваривање васпитног рада (проблеми, неискуства, резултати), 

3. Осврт на слободне активности, 

4. 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 

1. Анализа реализације програма наставног рада (реализација редовне, допунске и додатне наставе) 

2. Процена нивоа усвојености васпитних вредности и евентуалне корекције, 

3. Закључци одељенског већа за рад у другом полугодишту. 

 

А П Р И Л 

1. Индивидуални контакти чланова одељенског већа и актуелна питања 

2. Анализа успеха одељења у целини и појединих ученика у настави и ваннаставним активностима.  

3. Организација завршних и матурских испита.   

МАЈ 

1. Анализа реализације плана и програма рада ученика четвртих разреда (реализација редовне 

допунске, додатне наставе) 

2. Договор око реализације матурских испита . 

  

ЈУН 

1. Реализација плана одељенског већа, 

2. Процене нивоа усвојености васпитних вредности , 

3. Предлагање похвала и награда, 

4. Организација допунске наставе и идентификација ученика који су били упућени на њу. 

 

 

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 оидржаваће се 

једанпут месечно а по потреби и више пута. 
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За ову школску годину педагошки колегијум чине: 

1. Бранко Марчета 

2. Снежана Стећук 

3. Марта Куљевацки 

4. Биљана Мириловић 

5. Ивана Живковић 

6. Александар Раденовић 

7. Милана Лукић 

8. Жељка Влаовић 

9. Горана Лукић 

10. Небојша Живановић 

11. Љиљана Жижић 

12. Наташа Шкрбић 

13. Татјана Кртинић 

14. Снежана Стећук 

15. психолог 

16. директор 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Конституисање педагошког колегијума. 

2. Упознавање са планом рада за 2018/2019. годину. 

3. Активности у вези са менифестацијом „Ноћ истраживача“ 

4. Обука наставника који ће реализовати наставу у 1. разреду гимназије – извештај 

5. Организовање активнсти поводом „Дечје недеље“ 

6. Иницијално тестирање 

ОКТОБАР  

1. Реализација планова и програма сваког стручног већа. 

2. Укључивање и разматрање едукације чланова из сваког стручног већа. 

3. Реализација активности школских пројеката 

4. Иницијално тестирање 

НОВЕМБАР 

1. Разматрање резултата рада на крају првог класификационог периода. 

2. Разматрање самовредновања рада школе за први квартал. 

ДЕЦЕМБАР 

1. Разматрање извођења других облика наставе у другом полугодишту 2018/2019. године. 

2. Реализација рада из програма ШРП-а. 

ЈАНУАР 

1. Договор о раду у другом полугодишту. 

2. Договор о учешћу на семинарима. 

3. Самовредновање рада школе за прво полугодиште. 

ФЕБРУАР 

1. Самовредновање и договор о раду у другом полугодишту. 

2. Договор о унапређењу наставе, набавци учила и педагошких помагала. 

МАРТ 

1. Реализација наставних програма и планова у редовној настави за трећи класификациони период. 

2. Договор око матурских испита. 

АПРИЛ 

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

разред. 

2. Реализација ШРП-а. 

МАЈ 

1. Прослава Дана школе (06.05.2019). 

2. Приредбе, смотре, такмичења. 

3. Договор о раду актива за развојно планирање за протекли период (критички осврт, предности, мане, 

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

ЈУН 

1. Реализација програма васпитно образовног рада. 

 

 

 

9.5. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОД. 

Одељенски 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, 

- Упознавање моралних , радних и осталих својстава ученика, његовог места у колективу, ставова, 

мишљења и др. 

- 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,  

- 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, 

- Одржаваање 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. 
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9.5.1. ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НА ЧАСОВИМА ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ И РОДИТЕЉСКИМ САСТАНЦИМА 

ТЕМЕ ЗА ЧОС: 

1. Случајеви насиља у везама (како препознати?) 

2. Одговорност према себи 

3. Упознавање ученика са обавезама и правилима понашања 

4. Учествовање у секцијама и ваннаставним активнстима 

5. Слободно време: школа и спорт 

6. Учествовање ученика на спортским манифестацијама 

7. Сарадња са спортским клубовима 

8. Методе и технике успешног учења 

9. Конфликти: како их превазићи и решити, а постати јачи 

10. Ненасилно (асертивно) решавање проблема 

11. Како уклопити дневне активности, слободно време и време за учење 

12. Тема по избору ученика (да сами припреме): интернет, музика, изласци, мотори, графити... 

13. Шта делује на школско постигнуће 

14. Разлика између слободе и анархије 

15. Психоактивне супстанце 

16. Суплементи у спорту 

17. За шта користити рачунар? 

18. Нередовно учење 

19. Изостајање са часова 

20. Утицај турбо-фолк музике на друштво 

21. Како и колико користити књигу 

22. Како да спасимо планету и да зарадимо од отпада 

23. Девијантно понашање младих 

24. Ћирилица – наше писмо 

25. InterRail карта путовања по Европи 

ТЕМЕ ЗА РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ: 

1. Пубертет. Шта очекивати од детета? 

2. Насиље у адолесцентским везама 

3. Могућности након завршене гимназије 

4. Утицај средине на адолесценте 

5. Улога родитеља у развоју мотивације детета у учењу 

6. Кориговање дечјег понашања применом награда и казни 

7. Добре и лоше стране школе у којој ваша деца стичу образовање 

8. Обавезе и права ученика у школи 

9. Васпитно-образовни циљеви ученичких екскурзија 

10. Корелација односа ученик – родитељ – наставник 

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ЗА ШК. 2018/2019.ГОДИНУ 

I – 1   Биљана Мириловић 

I – 2  Наташа Шкрбић 

I – 3  Александра Вученовић 
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I – 4  Небојша Живановић 

 

II – 1    Милана Лукић  

II – 2  Љиљана Жижић 

II – 3   Татјана Кртинић 

II – 4  Драган Аврамовић 

 

III – 1   Снежана Ковачевић 

III – 2  Стећук Снежана 

III – 3   Булатовић Биљана 

III – 4  Станковић Данило 

 

IV – 1  Ратко Косановић 

IV – 2  Влаовић Жељка 

IV – 3  Куљевацки Марта 

IV – 4  Лукић Горана 

 

 

 

 

9.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 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: 

1. Делатност у области наставних активности, 

2. Делатност у области ваннаставних активности, 

3. Делатност у области стручно-педагошког, психолошког усавршавања наставника, 

4. Делатност у области  културних и других друш. активности. 

     У оквиру сваке  од ових области могу се издвојити бројни задаци. 

   Планира се  да у овој школској години раде следећи стручна већа: 

 

1. Стручно веће за српски језик и књижевност, ликовну и музичку културу – Маја Ајбек -

председник 

2. Стручно веће за стране језике – Снежана Јерковић - председник, 

3. Стручно веће за филозофију, социологију, психологију ,устав и права грађана, грађанско 

васпитање и верска настава – Маја Калинић - председник 

4. Стручно веће за физичко васпитање – Бранко Марчета - председник, 

5. Стручно веће за математику и рачунарство и информатику – Марта Куљевацки - 

председник, 

6. Стручно веће за физику, хемију и биологија – Горана Лукић - председник 

7. Стручно веће за историју и географију – Снежана Стећук -председник 

Планира се да већа своје састанке одржавају према потребама, а обавезно једанпут месечно.  
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9.6.1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ И 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ 

 

Чланови већа су:  

▪ Куљевацки Марта – председник 

▪ Татјана Вученовић 

▪ Небојша Живановић 

▪ Смиљана Боциљ 

▪ Бранимир Сајферт 

 

Први састанак одржаће се у августу 2018. год. са следећим дневним редом : 

1. Конституисање већа 

2. Договор о реализацији планова и програма рада 

3. Договор о семинарима 

4. Планирање наставних активности  

 

Други састанак одржаће се у септембру 2018.год. са следећим дневним редом: 

1. Договор око распореда писмених задатака 

2. Договор око иницијалних тестова 

3. Договор око допунске и додатне наставе 

4. Договор око распореда блок наставе из рачунарства и информатике 

5. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

 

Трећи састанак одржаће се у октобру 2018.год. са следећим дневним редом: 

1. Договор око уједначавања критеријума оцењивања пред први класификациони период. 

2. Договор око самовредновања 

3. Договор око угледних часова 

4. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму  

-  

Четврти  састанак одржаће се у новембру 2018.год. са следећим дневним редом: 

1. Могућност осавремењавања наставе математике 

2. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

 

Пети састанак одржаће се у децембру 2018.год. са следећим дневним редом: 

1. Оцењивање пред полугодиште (скале, бројчано оцењивање) 

2. Уочени проблеми у току првог полугодишта. 

3. Припреме за школско такмичење из математике и информатике. 

4. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

 

Шести  састанак одржаће се у јануару 2019. год. са следећим дневним  редом: 

1. Договор око рада у другом полугодишту, 

2. Анализа успеха у првом полугодишту, 

3. Припреме за такмичење из математике и информатике. 

4. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

  

Седми састанак одржаће се у фебруару 2019. год. са следећим дневним редом: 

1. Договор о интензификацији допунске и додатне наставе, 

2. Учешће на такмичењима. 

3. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

           

Осми састанак одржаће се у марту 2019. год. са следећим дневним редом: 
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1. Реализација Плана и програма, 

2. Компаративни преглед полугодишта- тромесечја. 

3. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

 

Девети састанак одржаће се у априлу 2019. год. са следећим дневним  редом: 

1. Утврђивање тема за завршне испите, 

2. Формирање комисија за завршне испите. 

3. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

-  

Десети састанак одржаће се у мају 2019. год. са следећим дневним редом: 

1. Договор око матуре и консултативне наставе за завршне разреде. 

2. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

-  

Једанаести састанак одржаће се у јуну 2019. год. са следећим дневни редом:  

1. Распоред завршних испита, 

2. Реализација рада у 2019/2020. години, 

3. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

4. Успех и анализа истог и давање предлога за рад у следећој  школској години. 

 

9.6.2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИКУ, ХЕМИЈУ, 

БИОЛОГИЈУ 

 

Стручна  већа  имају  основни  задатак  да  унапређују  наставу  појединих  предмета,  да  

брину  о  стручном, методичком  и  педагошком  усавршавању  својих  чланова.  То  се  остварује  на  

стручним  састанцима,  огледним  часовима,  предавањима  и  другим  облицима  рада.   

Полазећи  од  савремених  дидактичко – методичких  захтева  делатност  стручних  већа  

могла  би  се  сврстати  у  4  области : 

1. делатност  у  области  наставних  активности, 

2. делатност  у  области  ваннаставних  активности, 

3. делатност  у  области  стручно  педагошког,  психолошког  усавршавања  и 

4. делатност  у  области  културних  и  других  јавних  делатности. 

 Стручно веће  чине  следећи  чланови : 

 Аврамовић Драган – професор хемије,  

 Мириловић Биљана – професор хемије –председник 

 Ањa Бартола - професор физике 

 Булатовић  Биљана – професор физике, 

 Лукић Горана – професор биологије, 

 Кртинић Татјана – професор биологије 

 Јовановић Данијела – професор физике 

 Мандић Елијана – професор биологије 

 

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

Август: 

 Усвајање плана рада Стручног већа 

 Израда годишњих и месечних планова за сваки предмет  

 Планирање активности за Ноћ истраживача 

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 

 Договор око реализације пројекта „Алергије“ 

 Планирање посете Mузејима у Београду 
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 Планирање посете Фестивалу науке у Београду 

Октобар: 

 Предлог стручног усавршавања наставника 

 Договор око реализације пројекта „ Димитрије Иванович Мендељејев“  

 Договор око реализације пројекта „ Никола Тесла-живот и дело“ 

 Договор око реализације пројекта „ Вода као извор живота“ 
 Реализација посете Музејима у Београду 

 Анализа успеха ученика по предметима на крају класификационог периода 

 Анализа интерног праћења рада ученика  

Новембар: 

 Анализа реализације допунске, додатне наставе и ваннаставних активности (договор о изради 

тематских паноа по предметима) 

 Примена савремених информационих технологија у настави 

 Усаглашавање критеријума оцењивања  

 ИС Петница, одабир и предлог ученика за камп 

  

Децембар:  

 Посета Фестивалу науке у Београду (прва декада децембра)  

 Корелација садржаја различитих предмета у оквиру Већа 

 Анализа успеха ученика по предметима на крају првог полугодишта 

 Анализа интерног праћења рада ученика  

Јануар:  

 Унапређење наставе и превазилажење проблема  уз консултације са психолошко педагошком 

службом 

 Извештај са стручног усавршавања професора током првог полугодишта 

 Посета ПМФ Нови Сад 

Фебруар: 

 Реализација пројекта „ Димитрије Иванович Мендењејев“ 

 Реализација пројекта „Алергије“ 

 Реализација пројекта„ Никола Тесла-живот и дело“ 

 Реализација пројекта „ Вода као извор живота“ 

 Анализа реализације допунске и додатне наставе, лабораторијских и практичних вежби 

 Припреме за такмичења ученика 

 Одржавање школских такмичења по предметима 

Март:  

 Реализација пројекта „ Димитрије Иванович Мендењејев“ 

 Реализација пројекта „Алергије“ 

 Реализација пројекта„ Никола Тесла-живот и дело“ 

 Реализација пројекта „ Вода као извор живота“ 

 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 

Април: 

 Реализација пројекта „ Димитрије Иванович Мендењејев“ 

 Реализација пројекта „Алергије“ 

 Реализација пројекта„ Никола Тесла-живот и дело“ 

 Реализација пројекта „ Вода као извор живота“ 

 Реализација наставних планова и програма 

 Извештај професора који су присуствовали семинарима стручног усавршавања 

Мај:  

• Учешће и постугнућа ученика на конкурсима, такмичењима 

• Консултације и израда матурских радова 

• Ноћи биологије 
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Јун: 

 Анализа успеха учениак на крају четвртог квартала 

 Анализа интерног праћења рада ученика  

 Распоред припремне наставе за ученике који полажу разредне испите 

 Договор о начину рада  Већа у шк. 2019/2020 

 

 

9.6.3.  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

     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 

    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.      
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СПОРТА  

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 

Субота 6 април 2019. 

г. 

 

Извештај након реализације, 

Записник стручног већа, 

евиденција рада образац 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Бранко Марчета, проф 
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9.6.4. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ; ЛИКОВНУ И МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 

 
АВГУСТ 1. Конституисање Већа, 

2. Упознавање са новинама за школску 2018/19. годину 

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

литерарна, новинарска, зидне новине, лингвистичка) 

2. Усвајање Плана рада Већа 

3. Пројекти за 2018/19. школску годину 

4. Распоред писмених задатака 

ОКТОБАР 1. Договори око реализације пројеката 

2. Сајам књига 

НОВЕМБАР 1. Анализа успеха ученика на крају првог квартала 

2. Посета галерији, позоришту, опери... 

ДЕЦЕМБАР 1. Анализа рада секција, допунске, додатне наставе 

2. Анализа рад Већа у току првог полугодишта 

3. Припрема новогодишње представе 

4. Предлагање и утврђивање тема за матурске радове 

ЈАНУАР 1. Обележавање дана Светог Саве 

2. Извештаји стручног усавршавања 

3. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

ФЕБРУАР 1. Извештај и анализа са стручних семинара и усавршавања 

2. Припреме за такмичења 

3. Размена могућности тимског облика рада 

МАРТ 1. Извештај са такмичења 

2. Посета позоришту, галерији… 

3. Матрурски радови - консултације 

АПРИЛ 1. Праћење, вредновање, оцењивање степена усвојености програмских 

садржаја на крају трећег квартала 

2. Такмичење – извештаји 

3. Договори око обележавање Дана школе 

МАЈ 1. Реализација прославе поводом Дана школе 

2. Извештај са такмичења 

3. Уједначавање критеријума оцењивања 

4. Поставке ликовних радова 

5. Матурски радови – консултације 

ЈУН 1. Анализа и вредновање рада Већа 

2. Испраћај матураната 

3. Анализа успеха ученика на крају школске године 

4. Подела часова 

5. Реализација додатне и допунске наставе 

 
9.6.5. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ  ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

 У школској 2018/2019. 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. 

 

 Веће наставника страних језика чине : 
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1. Панковић Сања - проф.енглеског језика 

2. Јерковић Снежана - проф. енглеског језика - председник већа               

3. Љубица Лукић - проф.енглеског језика  

4. Влаовић Жељка - проф. руског језика  

5. Ковачевић Снежана - проф. немачког језика  

6. Миљанић Тамара - проф.француског и латинског језика 

7. Тувеџић Вукица - проф.немачког језика. 

 

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА  ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 

 

 

А В Г У С Т / С Е П Т Е М Б А Р 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Конституисање Већа 

2. Избор председника Већа 

3. Распоред писмених задатака, школски календар, иницијални тестови 

4. Подела часова по одељењима 

5. Пројекти 

6. Обележавање Европског дана језика (26. септембар) 

О К Т О Б А Р 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Посета Сајму књига 

2. Евиденције о ученицима, Електронски дневник 

3. Допунска и додатна настава 

4. Разрада плана стручног усавршавања у оквиру установе 

 

Н О В Е М Б А Р 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Размена искустава након првог тромесечја. 

2. Реализација наставе 

3. Допунска и додатна настава 

4. Реализација пројеката 

Д Е Ц Е М Б А Р 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Распоред допунске и додатне наставе у току зимског распуста 

2. Разрада плана за унапређење наставе 

3. Анализа успеха ученика након првог полугодишта 

Ј А Н У А Р / Ф Е Б Р У А Р 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Извештај са семинара које су професори пхођали током зимског распуста 

2. Реализација пројеката 

3. Договор о раду у другом полугодишту, анализа и усаглашавање критеријума оцењивања у оквиру 

Већа. 

4. Школско такмичење у знању страних језика 

М А Р Т 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Помоћ матурантима при изради домаћих матурских радова 

2. Такмичења ученика, осврт на међународна такмичења ученика 
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3. Огледни/угледни часови 

А П Р И Л 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Такмичења ученика 

2. Помоћ матурантима у изради матурских радова 

3. Настава,  допунска и додатна 

4. Анализа успеха ученика након трећег класификационог периода 

М А Ј 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Унапређење наставе страних језика, новине, искуства... 

2. Матурски испити 

Ј У Н 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Реализација наставних планова и програма 

2. Реализација допунске и додатне наставе 

3. Извештај о раду Већа за стране језике 

А В Г У С Т 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Договор о раду у школској 2019/2020. години 

2. Уџбеници за следећу школску годину 
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9.6.6. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ, 

СОЦИОЛОГИЈУ, ПСИХОЛОГИЈУ , УСТАВ И ПРАВА  ГРАЂАНА, ВЕРСКУ 

НАСТАВУ И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Чланови већа су:  

 

1. Маја Калинић, професор психологије 

2. Шкрбић Наташа, професор социологије, грађанског васпитања, Устава и права грађана 

3. Косановић Ратко, професор филозофије, 

4. Раденовић Александар - професор верске наставе - председник 

 

Август 

1. Конституисање већа. 

2. Договор око коришћења уџбеника по предметима за шк. 2018/2019. год. 

3. Предлог плана рада стручног већа за школску 2018/2019 

 

Септембар  

1. Утврђивање предлога плана стручног усавршавања наставника за шк. 2018/2021. год. 

2. Упознавање чланова стручног већа са ШРП-ом 2018-2023.  

3. Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 

4. Организован одлазак на „Сабор омладине“ у Сремским Карловцима – Александар Раденовић 

 

Октобар 

1. Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 

2. Посета Народној Скупштини 

3. Договор о усаглашавању критеријума оцењивања 

 

Новембар 

1. Разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода шк. 2018/2019. 

2. Обележавање Међународног дана толеранције(16 новембар) 

3. Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 

4. Присуство часовима у оквиру Стручног већа 

   

Децембар        

1. Припрема за такмичење из социологије,филозофије 

2. Разматрање примене других облика рада у настави.(угледни,огледни час) 

3. Утврђивање тема за матурски рад из филозофије, социологије и психологије. 

 

Јануар  

1. Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 

2. Учешће на семинарима 

3. Анализа рада за прво полугодиште 

        

Фебруар 

1. Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 

2. Размена информација са семинара 

3. Консултације око израде матурских радова. 

 

 

Март 

1. Рад на реализацији мини пројеката. 

2. Договор око распореда консултација за израду матурских радова. 

 

Април             

1. Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 
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2. Разматрање успеха ученика са трећег класификационог периода шк. 2018/2019. 

3. Анализа одржаних угледних,огледних часова 

4. Анализа рада допунске,додатне наставе 

 

Мај 

1. Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 

2. Припреме за спровођење одбране матурских радова 

3. Обележавање Међународног дана породице (15 мај). 

 

Јун 

1. Реализација закључака донетих на Педагошком колегијуму. 

2. Анализа успеха ученика на матурским испитима из социологије, психологије и филозофије. 

3. Анализа рада стручног већа за шк. 2018/2019 год. (предности и недостаци као и предлози 

побољшања рада у наредној школској години). 

 

 

9.6.7. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ 

 

Чланови већа су: 

1. Славица Лазић, професор историје 

2. Снежана Стећук, професор историје - председник већа 

3. Мирјана  Поповић, професор географије 

4. Љиљана Жижић, професор географије 

 

Август 

1. Конституисање Стручног већа наставника историје и географије 

2. Подела предмета на наставнике 

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 2018/2019. Годину, нови план и програм за први разред(  

однос исхода , компетенција и стандарда, развијање међупредметних компетенција , пројектна 

настава ) 

Септембар 

1. Спровођење закључака донетих на педагошком колегијуму 

2. Приступи, методе и технике савремене наставе, активности ученика и наставника усмеренена 

остваривање исхода и развијање компетенција 

       3. Промоција географско-историјске секције и евидентирање нових чланова 

       4.   Учешће у изради  планова ескурзија и излета за школ. 2018/ 2019. год. 

       5. Педагошка документација наставника 

 

Октобар 

1. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

2. Договор око критеријума оцењивања 

3. Организација и реализација  излета  у Крупањ , активност у оквиру пројекта „ Југословенска 

идеја и стварање Краљевине СХС „ 

4. Приказивање презентације и фотографија са излета 

Новембар 
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1. Разматрање успеха на крају првог квартала. 

2. Договор око рада у другом кварталу и реализација закључака са педагошког колегијума 

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

4. Извештај о кратком курсу из калиграфије који је одржан у оквиру ГИС- а 

5. Рад на пројекту „Југословенска идеја и стварање Краљевине СХС „ 

 

 

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. Анализа реализације планова и програма рада историје и географије, 

4. Припрема ученика за такмичење из историје и географије 

5. Стручно усавршавање унутар установе-извештај чланова већа 

6.  Извештај о одржаним часовима допунске , додатне наставе као и о реализованим активностима 

у оквиру пројеката у којима учествују наставници историје и географије 

 

Јануар 

1. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

2. Рад професора историје и географије на пројекту „Југословенска идеја и стварање Краљевине 

СХС „ 

3. Стручно усавршавање  - семинари из историје и географије , извештаји 

Фебруар 

1. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

2. Рад на пројекту „Југословенска идеја и стварање Краљевине СХС „ 

3. Рад на пројекту „ Знамените жене кроз историју... „ 

4. Обележавање Националног празника Дана државности Србије ( Сретење 2019. г.) 

5. Матурски  радови- консултације и праћење израде радова 

6. Школска такмичења, организација и реализација 

 

Март 

1. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

2. Извештај са општинског такмичења из историје и географије  

3. Матурски радови – консултације из историје и географије 

4. Рад на пројекту „Југословенска идеја и стварање Краљевине СХС „- вршњачко учење 

5. Пројектна настава 
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6. Обележавање „Дана вода на планети Земљи“ . 

7. Реализација излета  у Београд ( Авала- споменик Незнаном јунаку , Споменик захвалности 

Француској на Калемегдану иНародни музеј), активност у оквиру пројекта 

 

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.  Рад на пројекту „Југословенска идеја и стварање Краљевине СХС , изложба  

4. Организација и рад са ученицима за окружно такмичање из историје  и географије 

5. Матурски радови – консултације из историје и географије 

6. Рад на пројекту „ Знамените жене кроз историју „ изложба 

Мај 

1. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

2. Консултације везане за матуру из историје и географије 

3. Организација и реализација излета у вези школских  пројеката 

4. Рад на пројекту „Југословенска идеја и стварање Краљевине СХС ,квиз  

 

 

Јуни 

1. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

2. Анализа успеха ученика на матурском испиту из предмета историја и географија 

3. Анализа успеха ученика на крају школске године 

4. Анализа рада Стручног већа за школску 2018/2019. годину (предности и недостаци као и 

предлози  мера за побољшање рада у наредној школској години) и израда извештаја о раду  

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

6. Оријентационо план рада Већа за следећу годину 
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9.7. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

                                   

9.7.1. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2018/2019. ГОДИНУ 

 

План унапређења квалитета рада школе садржи обједињене активности свих тимова односно 

њихових акционих планова за текућу школску годину са прецизно дефинисаним циљевима, мерљивим 

показатељима, активностима, потребним средствима, потребама за спољну помоћ, особама које су 

одговорне за реализацију и времену реализације. 

 

У изради Акционог плана је учествовало 5 тимова, док су предлоге за унапређење квалитета рада 

дали и чланови свих стручних већа школе, као и представници Ученичког парламента и Савета 

родитеља. Сваки тим је имао конкретна задужења. 

Приликом израде Акционог плана водили смо рачуна: да су предлози реални и остварљиви и да 

свака дефинисана слаба страна мора имати мерљиве показатеље о њеном унапређивању, о структури и 

садржају Акционог плана, дакле да Акциони план садржи: 

А)  Кључну област и индикаторе 

Б ) Разрађени сценарио који садржи: 

• циљеве који проистичу из препорука тима евалуатора , а треба их остварити кроз планиране 

активности; 

• мерљиве показатеље остваривања циљева на основу којих се може закључити да ли је 

постигнуто побољшање, 

• активности које би требало спровести да се циљ оствари, 

• потребна средства, 

• носиоце активности који су одговорни за реализацију Акционог плана, 

• подршку спољних фактора, уколико је потребна, 

• временски рок за извршење активности 

 

Самоевалуацију Акционог плана ће вршити тимови по истеку временског рока за реализацију 

планираних активности. 

Реализација Акционог плана – У циљу квалитетне реализације Акционог плана осигураћемо 

праћење и преузимање одговорности за процес имплементације, тако што: 

• тимови или особе које су наведене у Акционом плану реализују планиране активности, 

• тимови или особе које су наведене у Акционом плану прате имплементацију планираних 

активности, 

• тимови или особе које су наведене у Акционом плану извештавају управу о реализацији 

планираних активности, 

• директор установе упознаје Наставничко веће , Школски одбор , Савет родитеља о реализованим 

активностима и предузима одговарајуће мере у случају евентуалног неспровођења планираних 

активности у току њихове реализације, 

• управа школе , по истеку одређеног рока за реализацију планираних активности , врши 

евалуацију постигнућа.  

 

 



 

64 
 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 

Од прве верзије плана за унапређење, остварени су многи циљеви, али су остављени као део плана јер се понављају у свакој школској години. 

 

Област 1. Школски програм и годишњи програм рада 

 

Индикатор 1.1. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима.  

1.2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени.  

1.3. Годишњи програм рада школе омогућава остварење циљева и стандарда образовања и васпитања.  

1.4. Школски програм и годишњи програм рада школе усмерени су на задовољење различитих потреба 

ученика.  

Циљеви 

 

Мерљиви 

показатељи 

остваривања 

циљева 

Активности Потребна 

средства 

Спољна помоћ Одговорна особа 

(е) 

Време 

реализације 

 

 

Усклађивање Школскoг 

програма са Годишњим 

планом рада. 

- дефинисани 

оперативни 

задаци тимова 

који прате 

реализацију 

школског 

програма и 

усклађеност 

његовог садржаја 

са важећим 

прописима и 

Годишњим 

планом рада.  

 

- анализа 

добијених 

препорука 

 

- организовање 

састанака тимова 

 

-оперативна 

разрада анализе 

 

- релевантна 

нормативна акта, 

- техничка 

опрема 

 

 

 

 

Консултације са 

ШУ. Н.С 

 

 

 

 

-тим за израду 

школског програма 

-тим за израду 

Годишњег плана 

рада 

-директор 

-психолог 

 

 

 

 

током 

школске 

2018/2019. 

године 

Обезбедити временску и 

садржајну усклађеност 

оперативних планова 

предмета у оквиру 

стручних већа. 

-Анализа 

записника са 

састанака 

стручних већа. 

 

- организовање 

састанака 

педагошког 

колегијума на 

месечном нивоу. 

-Техничка 

опрема 

-штампани 

матeријали 

-стручна 

Консултације са 

ШУ. Н.С 

 

-Директор, стручни 

сарадник психолог, 

 

-тим за 

самовредновање 

Трајни 

задатак 

током године 
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-Анализа 

садржаја 

оперативних 

планова и њихово 

упоређивање у 

оквиру стручних 

већа. 

 

-Увидом у 

наставне 

припреме током 

педагошко-

инструктивног 

рада. 

- организовање 

састанака 

стручних већа на 

месечном нивоу. 

- редовна месечна 

контрола 

оперативних 

планова. 

- педагошко-

инструктивне 

посете часовима 

најмање 1 у току 

полугодишта. 

 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

-штампани 

материјали 

-стручна 

литература 

 

 

 

 

Планирати већи број 

активности у плану рада 

тима за заштиту и 

превенцију од 

насиља,злостављања и 

занемаривања, како би 

се обезбедила још 

ефикаснија заштита 

ученика. 

 

-упитници  

-анкете 

-интервјуи 

-организовати 

састанке тима 

сваког 2 

понедељка у 

месецу 

-на основу 

анализа 

добијених 

анкетама и 

упитницима 

предузети 

конкретне мере. 

-организовати 

периодичне 

едукације 

ученика или 

радионице на ову 

тему. 

-Техничка 

опрема 

-штампани 

материјали 

-стручна 

литература 

 

 

 

 

 

-Техничка 

опрема 

-штампани 

материјали 

 

-Консултације са 

школским 

полицајцем 

-консултације са 

координатором за 

превенцију 

насиља ШУ. Нови 

Сад 

-Тим за превенцију 

насиља. 

-директор 

-психолог 

Трајни 

задатак 

током године 
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Област 2. Настава и учење 

Индикатор 2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.4. Ученици стичу знање на часу. 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 

Додатни стандарди: 2.1;2.2;2.5;2.7. сви су остварени 

Циљеви 

 

Мерљиви показатељи  

остваривања циљева 

Активности Потребна 

средства 

Спољна помоћ Одговорна особа 

(е) 

Време 

реализације 

Да се у већој мери 

подстиче 

интеракција међу 

ученицима која би 

била у функцији 

учења; 

Уважавати 

конструктивне 

предлоге ученика и 

пружати им 

повратну 

информацију 

-упитници  

-анкете 

-интервјуи 

-квартални извештаји 

тима за 

самовредновање 

 

 

 

 

-чешћа примена 

модернијих техника 

подучавања које су 

наставници учили 

на семинарима 

стручног 

усавршавања 

-чешћа примена 

групног рада на 

часу 

-кад год је то 

могуће узимати у 

обзир идеје и 

коментаре ученика 

-кварталне анализе 

тима за 

самовредновање 

-педагошко-

инструктивне 

посете 

 

-Техничка опрема 

-штампани 

материјали 

-стручна 

литература 

 

 

 

 

 

 

Консултације 

са ШУ. Н.С 

 

 

 

 

 

 

-директор 

-психолог 

-тим за 

самовредновање 

 

 

 

 

 

Трајни 

задатак 

током године 

 

 

 

 

Обезбедити 

редовно праћење и 

анализу записа у 

рубрици напомене 

-постојање одговора 

одељенског старешине 

по сваком запису 

-записници тима за 

превенцију насиља 

-евиденција обављених 

-редовно праћење 

записа у рубрици 

напомене од стране 

одељенског 

старешине и 

предузимање мера 

-Техничка опрема 

-штампани 

материјали 

 

Консултације 

са ШУ. Н.С 

 

-одељенске 

старешине 

-тим за 

превенцију 

насиља 

-директор 

Трајна 

обавеза 

Током године 
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разговора са 

ученицима коју води 

директор 

-анализа записа од 

стране тима за 

превенцију насиља 

и предузимање мера 

-разговори са 

ученицима и 

наставницима од 

стране директора и 

психолога 

 

-психолог 

 

 

 

 

 

-директор 

-психолог 

Посветити једнаку 

пажњу како 

ученицима са 

ниским 

постигнућима тако 

и талентованим 

ученицима 

 

 

 

 

 

-дневници евиденције 

допунске и додатне 

наставе. 

-припреме наставника. 

-повратне 

информације од 

ученика 

 

 

 

 

 

-увести чешћу 

додатну наставу 

-талентованим 

ученицима уводити 

додатне задатке 

који ће бити 

дефинисани у 

припремама 

наставника 

-систематски 

пратити и 

проверавати разлоге 

ниске успешности 

појединих ученика. 

-чешће укључивати 

у рад на часу 

ученике са ниским 

постигнућем, 

давати им задатке 

које могу да реше 

како би их 

подстакли на рад 

 

-Техничка опрема 

-штампани 

материјали 

-стручна 

литература 

 

 

 

 

 

 

Консултације 

са ШУ. Н.С 

 

 

 

 

 

 

-директор и 

психолог  

 

-наставници 

- разредне 

старешине. 

 

 

 

 

 

Трајна 

обавеза 

Током године 
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Обезбедити 

јединствен систем 

континуираног 

праћења рада 

ученика како би се 

омогућило 

поштовање 

правилника о 

оцењивању 

-педагошка 

документација 

наставника 

-дневници рада 

-припреме наставника 

-упитници 

-организовање 

састанака тима за 

самовредновање 

-континуиранао 

оцењивање ученика 

као резултат 

праћења њиховог 

рада на сваком часу 

у виду похвала које 

се евидентирају и 

убрајају у сумарну 

оцену 

 

-Техничка опрема 

-штампани 

материјали 

-стручна 

литература 

 

Консултације 

са ШУ. Н.С 

по потреби 

-директор и 

психолог  

 

-наставници 

- разредне 

старешине. 

 

Трајна 

обавеза током 

године 

  

 

Област 3. Образовна постигнућа 

Индикатори 3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандардни. 

3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. 

Циљеви 

 

Мерљиви 

показатељи 

остваривања 

циљева 

Активности Потребна 

средства 

Спољна 

помоћ 

Одговорна 

особа (е) 

Време 

реализације 

 Ускладити 

критеријуме 

оцењивања током 

године са 

критеријумима на 

матурском испиту 

 

-Анализа општег 

успеха на крају 

наставне године и 

постигнућа на 

матурском испиту 

 

 

 

-Усаглашавање 

глобалних и 

оперативних 

планова 

наставника у 

оквиру стручних 

већа 

-Хоризонтална 

евалуација 

-Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања у 

-Техничка опрема 

-Штампани 

материјали 

 

 

 

 

Консултације 

са ШУ. Н.С 

по потреби 

-Наставници 

-Стручна већа 

-Педагошки 

колегијум 

 

 

Трајна обавеза 

током године 
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оквиру стручних 

већа 

-Могуће препреке 

решавати на 

нивоу педагошког 

колегијума 

 

Обезбедити услове за 

редовно одржавање 

допунске наставе у 

складу са потребама 

ученика  

 

 

 

-Дневници 

допунске,додатне 

наставе и секција 

 

-Упитници 

 

-Пројектна 

документација 

 

-Радити на 

обезбеђењу 

додатног 

простора или 

нове зграде 

Гимназије  

-У постојећим 

условима 

обезбедити што 

функционалније 

решење овог 

проблема 

 

 

-Обезбеђивање 

средстава за 

идејни пројекат 

 

-Око 

180.000.000,00 

динара 

 

 

 

-Измештање 

градске 

библиотеке из 

зграде Гимназије 

 

 

 

 

 

Око 800.000,00 

динара 

 

 

 

-Локална 

самоуправа 

-МПНиТР 

-Донације 

 

 

-Локална 

самоуправа 

 

 

 

 

 

 

-Локална 

самоуправа 

-МПНиТР 

-Донације 

-директор 

-школски одбор 

 

 

 

-директор 

-школски одбор 

 

 

 

 

 

 

 

Док се не 

реализује 

 

 

 

 

Док се не 

реализује 

 

 

 

 

 

 

Док се не 

реализује 
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Област 4. Подршка ученицима 

Индикатори 4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима. 

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

4.3. У школи функционише систем подрршке деци из осетљивих група. 

Циљеви 

 

Мерљиви 

показатељи 

остваривања 

циљева 

Активности Потребна 

средства 

Спољна 

помоћ 

Одговорна особа 

(е) 

Време 

реализације 

 Укључити тим за 

инклузију у анализу и 

планирање подршке и 

даровитим ученицима 

и ученицима са ниским 

постигнућима 

 

 

 

- Записници тима 

за инклузију 

-Упитници 

 

-Организовати 

састанке тима за 

инклузију 

-Обезбедити 

сарадњу између 

наставника 

задужених за 

додатну и 

допунску наставу 

и тима за 

инклузију 

-Израда 

педагошког 

профила 

-Техничка 

опрема 

-Штампани 

материјали 

 

 

 

 

Консултације 

са ШУ. Н.С 

 

-Координатор 

тима за 

инклузију 

-директор 

-наставници 

-психолог 

 

 

Трајни задатак 

током године 

 

 

Обезбедити детаљнију 

анализу узрока 

неуспеха и ефикасније 

праћење успеха 

ученика као и 

детањније планирање 

активности на 

пружању образовне 

подршке 

 

-Записници са 

одељенских већа 

-Извештај 

стручног 

сарадника за целу 

школу 

-Записници 

тимова 

 

-Организовати 

састанке тимова 

за 

самовредновање 

и за инклузију и 

укључити их у 

анализу 

извештаја 

квартално 

-Подела 

задужења и време 

реализације 

 

-Техничка 

опрема 

-Штампани 

материјали 

 

 

Консултације 

са ШУ. Н.С 

 

-Координатор 

тима за 

инклузију 

-Координатор 

тима за 

самовредновање 

-директор 

-наставници 

-психолог 

 

 

Трајни задатак 

током године 
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Област 5. Етос 

Индикатори 5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи. 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 

5.3. Школа је безбедна средина за све. 

5.4. Школски амбијент је пријатан за све. 

5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 

Циљеви 

 

Мерљиви 

показатељи 

остваривања 

циљева 

Активности Потребна 

средства 

Спољна 

помоћ 

Одговорна 

особа (е) 

Време 

реализације 

Укључити медије како 

на нивоу локала тако и 

шире и обезбедити 

промоцију резултата 

ученика и наставника, и 

обезбедити средства за 

награђивање резултата. 

 

 

-Присутност у 

медијима 

-Записници 

одељенских већа 

-Зидне новине 

школе 

 

 

-Организовати 

састанке 

редакције зидних 

новина 

-Организовати 

интервјуе у 

медијима 

-Сва дешавања у 

школи 

објављивати 

ажурно на 

школском сајту 

 

-Техничка опрема 

-Штампани 

материјали 

 

 

-ТВ Инђија 

-Сремска ТВ 

-ТВ.Војводине 

-РТС- 

- Сајт Општине 

Инђија 

-Сремске 

новине и други 

часописи 

-директор 

-уредник 

редакције 

зидних новина 

Гимназије 

 

Трајни задатак 

током године 

 

Утврдити на које начине 

родитељи желе да се 

укључе у живот и рад 

школе 

-Анкета 

 

-Записници са 

савета родитеља 

 

-Записници са 

родитељских 

састанака 

-Анализа анкете 

-Анализа 

записника са 

родителјских 

састанака  

- Анализа 

записника са 

савета родитеља 

-Подела задужења 

око анлизе (тим за 

самовредновање) 

-Техничка опрема 

-Штампани 

материјали 

 

/ -Председник 

савета 

родитеља 

-директор 

-психолог 

-одељенске 

старешине 

Током године 

(посебно за 

нове ученике) 
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Област 6. Оранизација рада школе и руковођење 

Индикатори 6.1. Планирање и програмирање у школи су међусобно усклађени. 

6.2. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе. 

6.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. 

6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 

Циљеви 

 

Мерљиви 

показатељи 

остваривања 

циљева 

Активности Потребна 

средства 

Спољна помоћ Одговорна 

особа (е) 

Време 

реализације 

Проценити рад 

директора на основу 

извештаја о раду и 

анкете, и направити 

план стручног 

усавршавања на основу 

процене. 

 

-Анкета, анализа 

анкете о раду 

директора 

-Записници са 

састанака тима за 

самовредновање 

-План стручног 

усавршавања 

директора 

 

-Организовати 

састанке тима за 

самовредновање: 

спровођење и 

анализа анкете. 

-Писање плана 

стручног 

усавршавања 

директора 

 

-Техничка 

опрема 

-Штампани 

материјали 

 

 

 

 

- Координатор 

тима за 

самовредновање 

 

-директор 

 

Током године 
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9.8.  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА - 2018/2019. 

Планирано 7 седница. 

Чланови: 

1. Биљана Мириловић – координатор 

2. Татјана Вученовић 

3. Бранко Марчета 

4. Небојша Живановић 

5. Марина Ђорђевић 

6. Александра Вученовић 

7. Снежана Ковачевић 

8. Славица Лазић 

9. Данијела Јовановић 

10. родитељ: Милка Мрђа 

11. психолог 

12. директор 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА - 

2018/2019. 

Вр. Caдpжaj, активности 
Носиоци и 

сарадници 
Начин и исходи 

IX 

• Слободне активности и секције 

• Такмичења 

• Спортске активности 

• Друштвене и културне активности 

• Хуманитарне акције 

рyк. актива  

члaнови већа 

наставници 

консултације 

договори 

анализа 

дневници рада 

X 

• Израда процедуре за припрему и извођење 

екскурзија  

• Предлог оперативног програма екскурзија и 

излета 

рyк. актива  

члaнови већа 

одељењске 

старешине 

психолог 

консуилтације 

договор 

разговор 

анализа 

програми 

XII 

• Анализа реализације школског програма за 

прво полугодиште 

• Анализа реализације годишњих, 

оперативних наставних планова и програма 

члaн. актива 

психолог 

директор  

протоколи праћења 

листе снимања 

разговор 

анализа 

II 
• Анализа реализације ваннаставних 

активности ученика 

члaн. актива 

психолог 

директор  

протоколи праћења 

листе снимања 

разговор 

анализа 

IV 

• Анализа реализације школског програма на 

крају трећег тромесечја 

• Анализа реализације оперативних наставних 

планова и програма на крају трећег тромесечја 

•  

члaн. актива 

пeдaгoг 

протоколи праћења 

листе снимања 

разговор 

анализа 

VI 

• Анализа реализације школског програма на 

крају наставне године 

• Анализа реализације оперативних наставних 

планова и програма 

• Усвајање предлога оперативних наставних 

планова и програма 

•  

члaн. актива 

пeдaгoг 

директор  

консуилтације 

договор 

протоколи праћења 

листе снимања 

разговор 

анализа 

предлози програма 

VIII 

• Усвајање годишњег плана актива 

• Подела задужења међу члановима актива 

• Примена законских захтева у изради 

наставних планова и програма 

• Планирање и програмирање додатне наставе 

• Планирање и програмирање секција 

рyк. актива 

чланови актива 

наставници 

педагог 

консултације 

договори 

усвојен програм рада 

запсиници 

анализа планова и 

програма 

израђени предлози 

планова и програма 
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9.9. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Планирано 5 седница. 

Тим ће радити у следећем саставу:  

 

1. Жељка Влаовић - координатор 

2. Снежана Стећук  

3. Горана Лукић 

4. Милана Лукић 

5. Бранимир Сајферт 

6. Маја Ајбек 

7. Љиљана Жижић 

8. Гордана Брзак 

9. Ратко Косановић 

10. Наташа Миљански – стручни сарадник 

11. Милан Кресојевић - директор 

12. родитељ: Јасмина Тривун 

13. ученик: Драган Весић 

14. локална самоуправа: Ивана Бабин 

 

У овој школској години Актив за развојно планирање ће радити по Развојном плану 

школе, који је креиран за период од 2018. до 2023. године. Од школске 2005/2006. г. наша 

школа је укључена у реализацију пројекта под називом «МУЛТИПЛИКАЦИЈА – ЖИВЕТИ 

ТОЛЕРАНТНО». Пројекат је осмишљен од стране Пестолоци – дечије фондације из 

Швајцарске, који ће се остварити у сарадњи са НВО Пријатељи деце Инђије. Пројекат 

финансира Песталоци фондација. Пројектом ће бити обухваћени ученици другог разреда. 

Ученици осталих разреда биће укључени у рад на часовима одељенског старешине и настави 

грађанског васпитања. Са ученицима другог разреда радиће обучени едукатори (у виду 

радионица, предавања, разних акција и слично). Наша школа сарађује и са организацијом АФС 

Интеркултура Србије, где ученици из целог света који су на размени посећују нашу школу на 

недељу дана. 

 

Главни пројекти у овој школској години су: „100 ГОДИНА ОД СМРТИ ГУСТАВА 

КЛИМТА“, „АЛЕРГИЈЕ – учесталост алергија код ученика наше школе“, „МАНАСТИР 

МИЛЕШЕВА“ , „ЈУГОСЛОВЕНСКА ИДЕЈА И СТВАРАЊЕ КРАЉЕВИНЕ СХС“ , 

„ИСТОРИЈА ЖИВОТА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ“, „ДИМИТРИЈЕ ИВАНОВИЧ 

МЕНДЕЉЕЈЕВ“ и „ВОДА КАО ИЗВОР ЖИВОТА – ЗАШТИТИ ЈЕ“ .  

Циљ пројекта „100 година од смрти Густава Климта“ је да ученици на оригиналном 

језику аутора пропрате секвенце његовог живота и продубе стечена знања из ликовне културе. 

 Циљ пројекта “Алергије“ је да се ученици од првог до четвртог разреда упознају са 

појмом алергија, механизмом алергијских реакција, симптомима, типовима алергија, 

постављању дијагнозе, лечењем алергија, наслеђивањем алергија, израда анкете и на основу ње 

процена информисаност ученика о појму и основним карактеристикама алергије,процена 

учесталост алергије код ученика у зависности од пола, утврђивање са колико година су се 

ученицима  први пут јавили симптоми алергија, сагледавање најчешћих алергена, утврђивање 

броја ученика који су радили алерго тестове. 
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 Циљ пројекта “Манастир Милешева“ јесте  се обележи јубилеј 800 година постојања 

манастира Милешева, да   ученици прошире своја сазнања о овом манастиру, једном од 

значајних духовних, националних и културних  споменика у Рашкој области,  временом 

владавине Немањића и да се представи благо задужбине краља Владислава, непроцењиво 

богатство фреско сликарства, архитектуре рашког стила  и  ризнице манастира. 

 Циљ пројекта  „Југословенска идеја и стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца“ је 

да се ученици од првог  до четвртог разреда упознају са настанком југословенске државе, како 

је текао процес настанка заједничке државе, од Начертанија преко свих декларација 

,Југословенског одбора и Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба до проглашења Краљевине 

СХС, развијање позитивних ставова и вредности као што су толеранција, поштовање 

различитости, као и уверење да судови, мишљења и закључци треба да буду поткрепљени 

рационалним сведочанствима и документима. Развијање способности код ученика за решавање 

проблема, оспособљени за тимски рад, самоиницијативу и предузетнички дух. 

  

 Циљ пројекта „Димитрије Иванович Мендељејев“ је да се ученици од првог до четвртог 

разреда упознају са човеком који је открио Периодни систем елемената, Димитријом 

Ивановичом Мендељејевим. 

 

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. 

 

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

 

 

 

 



 

77 
 

9.9.1. 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 2018. 

Усаглашавање Годишњег плана 

рада 

школе са Школским развојним 

планом 

ШРТ,Тим за 

израду Годишње 

гплана 

рада Школе 

евиденција тима, 

записници 

Август/септембар 

2018. 

Упознавање наставника са 

садржајем и функцијом развојног 

плана и процесом његове израде 

Актив ЗРП 

Записници са 

седница 

наставничког 

већа и 

педагошког 

колегијума 

септембар 2018. 

Анализа урађеног усклађивања Актив ЗРП 

Извештај о 

релизацији 

Школског 

развојног плана 

септембар 2018. 

Избор адекватног семинара из 

Каталога 2018/19. за све 

наставнике 

директор, чланови 

Актива ЗРП. 

евиденција тима, 

записници, 

извештаји 

септембар 2018. 

Анализа постигнућа ученика 

такмичара и њихових постигнућа 

у оквиру области постигнућа 

ученика 

Актив ЗРП 
записници са 

састанка 

током школске 

2018/2019. 

Анализа остварених мобилности 

ученика,и мотивисаности 

ученика за упис жељеног 

факултета 

Актив ЗРП 
записници са 

састанка 

током школске 

2018/2019. 

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 

2018/2019. 

Договор са водитељима семинара 

о реализацији и потраживање 

финансијских средстава из 

локалне самоуправе, 

организација и реализација 

семинара 

директор извештај о раду децембар 2018. 
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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 

децембар2018./јун 

2019. 

Анализа успешности стручног 

усавршавања наставника 

директор, 

психолог, 

стручна већа 

записници и  

извештаји 
јун 2019. 

Анализа рада Тима за 

самовредновање 
директор,психолог 

записници,и  

извештаји 
јун 2019. 

Извештај реализације рада 

Актива за развојно планирање 

Актив ЗРП, 

психолог, директор 

записници и 

извештаји 
јун 2019. 

 

 

9.10. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Планирано 8 седница. 

Чланови тима за самовредновање су: 

 

1. Бранко Марчета – координатор 

2. Данијела Јовановић 

3. Снежана Јерковић 

4. Славица Лазић 

5. Александра Вученовић 

6. Биљана Булатовић 

7. Милана Лукић 

8. Марта Куљевацки 

9. Биљана Мириловић 

10. Татјана Кртинић 

11. Бранимир Сајферт 

12. родитељ: Александар Алексић 

13. ученик 

14. директор 

15. психолог 

 

Тим за самовредновање сваке школске године одређује подручје вредновања. У школској 

2017/18. години, Тим је вредновао све области због израде новог Развојног плана школе. За 

следећих пет година, колико траје Програм рада школе вредноваће се све области, по две у прве 

три године, једна у четвртој години и свих седам у петој години, одоносно последњој у којој 

важи овај програм рада (школска 2022/23. година). 

Припрема за вредновање, одабир и/или израда упитника ће се радити тимски, уз обавезно 

учешће психолога. Квалитет наставе се вреднује два пута годишње, редовном посетом часова 

од стране директора и психолога и сумирају се резултати за целу годину, што је део редовног 
годишњег извештаја Тима, као и извештаја у оквиру Извештаја о остварености годишњег плана 

рада, сваке школске године. 
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У току школске 2018/2019. године у плану је да се вреднују две области:  

 

школска 

година 

област која се вреднује напомена, начин вредновања 

2018/2019. Програм и план рада Формирањем комисије за преглед Програма 

и Годишњег плана рада и путем чек-листе 

Ресурси Процена постојећих ресурса и планирање у 

оквиру финансијског плана 

Планови за сваку област дати су у табелама. 

ОБЛАСТ 
Програм и план рада 

 

ЦИЉЕВИ 

 

1. Процена квалитета програма и плана рада 

 

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ 

 

1. Формирање комисије за преглед докумената 

2. Процена квалитета докумената преко чек-листа (из 

Приручника за самовредновање) 

3. Писање извештаја 

 

 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

         октобар/новембар 2018. године 

 

КОНКРЕТНА ЗАДУЖЕЊА 

 

 

1. Координатор - подела прегледа докумената (по 

областима), 

2. Психолог (одабир и допуна листа за вредновање). 

 

 

ОБЛАСТ 

 

Ресурси  

 

ЦИЉЕВИ 

 

1. Утврђивање недостатака и потребе за побољшањем 

ресурса 

2. Унапређење извођења наставе и вођења 

документације 

 

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ 

 

1. Процена постојећих ресурса 

2. Планирање куповине потребних наставних 

средстава у оквиру финансијског плана  

 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

1. септембар 2018. год, 

 

 

КОНКРЕТНА ЗАДУЖЕЊА 

 

 

1. Чланови Тим-а, директор, финансијска служба 
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9.11. ГОДИШЊИ ПЛАН ТИМА ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Планирано 8 седница. 

Чланови тима:  

• Марта Куљевацки 

• Сања Панковић 

• Биљана Булатовић 

• Тања Кртинић 

• Љиља Жижић 

• Маја Ајбек 

• Бранимир Сајферт 

 

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 

• 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 панно са ђаћима 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 

• Одржавати цветни аранжмани 

• Избор најбоље уређене учионице сваке године 

• Направити и поставити кутије за прикупљање папирног отпада и лименки у учиноицама и другим 

просторијама школе 

• Организовати и спровецти кампању за прикупљање и рециклажу папирног отпада 

• Организовати креативне радионице на којима правити предмете 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) 
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• 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 

• Конкурс ликовних радова „Сањај о оваквој планети Земљи“ 

• Сарадња са локалном самоуправом, канцеларијом за младе у вези еколошких акција које се одржавају на 

нивоу општине и града. 

 

9.12. ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 2018/19. 

ГОДИНЕ 

Планирано 8 седница. 

 

активност време реализације 

Учествовање у манифестацији у оквиру пројекта „Ноћ 

истраживача“ 

септембар 2018. 

Посета Сајму књига, посете музеју (музеј „Николе 

Тесле“) 

октобар 2018. 

Обележавање Дана примирја, Дана средњошколаца новембар 2018. 

Дан људских права, Светски дан борбе против сиде, 

посета фестивалу науке у Београду, Новогодишња 

представа 

децембар 2018. 

прослава „Светог Саве“, Дан сећања на жртве 

холокауста 

јануара 2019. 

Обележавања Дана државности, Обележавање Дана 

заљубљених 

фебруар 2019. 

Дан вода, Посета сајму науке у Новом Сад, Сајам 

образовања „Путокази“ 

март 2019. 

Дан планете Земље април 2019. 

прослава Дана школе „Ђурђевдана“, Дан победе над 

фашизмом, „Плес са Европом“ 

мај 2019. 

Испраћај матураната јун 2019. 

Сарадња са:  

Петницом, Руски дом, Друштвом географа, 

Планинарским друштвом „Железничар“, Домом 

здравља, факултетима, позориштима, музејима, 

Црвеним крстом, Културним центром у Инђији, 

Спортским центром, Библиотеком у Инђији 

Током школске године 

Излети Географско-историјеске секције (упознавање са 

културно-историјским споменицима) 

У току школске године 

(предвиђено планом 

Секције) 

Организовање и реализација „Реалних сусрета“ – 

организовање представљања будућих занимања 

ученицима четвртих година 

Током школске године 
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9.13. ПЛАН ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА ШКОЛСКУ 2018 /2019. ГОДИНУ 

Планирано 8 седница. 

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИНДИКАТОРИ, 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Конституисање Тима и чине га: Љ. 

Жижић, Н. Миљански, М. Лукић, Г. 

Лукић, Р. Косановић, А. Раденовић, 

родитељ Берислав Матић и С. Стећук 

ккрдинатор тима 

Донет и усвојен план рада Актива. 

сви чланови Тима записник Тима 24.08.2018. 

Упознавање свих чланова Наставничког 

већа са садржајем обуке коју су прошли 

наставници у јулу, везано за рад у 

1.разреду, као и са улогом, значајем и 

активностима Тима 

Представљање Правилника о општим 

стандардима постигнућа за крај општег 

средњег образовања 

Горана Лукић записник Нас. 

Већа и записник 

тима 

Август 2018. 

 

 

Прављење везе између образовних 

стандарда,исхода, међупредметних 

компетенција и међупредметно  

повезивање 

 

 

Стручна већа 

 

 

 

Записници 

стручних већа 

 

 

септембар 

2018. 

Писање планова и припрема за час  Сви наставници 

који предају у 

1.разреду 

Годишњи, 

оперативни 

планови и дневне 

припреме 

Август-

септембар 

2018. 

Упознавање Ученичког парламента са 

активностима Тима 

психолог Записник о раду 

психолога 

Септембар 

2018. 

 

 

Упознавање ученика на ЧОС-у о значају 

међупредметних компетенција и 

предузетништва 

Јачање међупредметних компетенција 

ученика 

Тим за каријерно 

вођење  

Дневници рада 

Материјал за 

радионицу 

предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетниству из 

Приручника 

Каријерно вођење 

и саветовање за 

наставнике 

средњих школа 

Октобар  и 

новембар 2018. 

 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 
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-Предузетништво: производња крема 

(хемија), свећа (вероучитељ ) и 

обележивача за књиге (српски језик и 

ликовна култура ),писање 

пројекта,куповина сировина, 

амбалажа,маркетинг, реклама,продаја 

 

 

 

 

-Оснивање  виртуелне ученичке 

компаније, саветодавне осигуравајуће 

агенције 

 

 

Наставници хемије, 

српског језика и 

ликовне културе , 

вероучитељ, 

ученици,директор 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

информатике и 

рачунарства 

 

 

Продукти рада, 

фотографије, план 

рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема, 

електронски 

материјал или ..... 

полугодишту  

 

-Од октобра 

2018. Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 2019. 

Подношење полугодишњег извештаја о 

раду Тима 

 

 

Чланови Тима 

 

Извештаји Тима  

 

Децембар 

2018.  и јун 

2019. 

Договор о раду Тима у другом 

полугодишту 

 

Посета локалним организацијама које су 

спремне да ученицима презентују идеје 

предузетништва  

 

-Професионална оријентација 

 

 

 

 

 

-Провера оперативних планова, 

усклађеност и међупредметна 

повезаност  

  

-Хуманитарна акција 

 

 

 

 

 

- Сараднички , интегративни час 

 

-Евалуација рада Тима, писање 

извештаја 

Тим 

 

 

Директор, ученици 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Сви запослени и 

ученици 

 

 

 

 

Наставници, Тим 

 

 

Тим 

Записник Тима 

 

 

Извештај о раду 

директора 

Записник Тима 

 

Тестови 

проф.оријентације 

и способности 

,евиденција 

психолога 

 

Планови 

наставника за 

први разред 

 

Записник, 

фотографије, 

представа, 

концерт 

 

 

Припрема за час 

 

 

Извештај 

Јануар 2019. 

 

 

Од фебруара, 

током другог 

полугодишта 

 

 

 

 

Март 2019. 

 

 

Април 2019. 

 

 

 

Друго 

полугодиште 

 

 

 

 

Мај 2019. 

 

 

Јун 2019. 
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9.14. ПЛАН ТИМА ЗА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018 /2019. ГОДИНУ 

Планирано 8 седница. 

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИНДИКАТОРИ, 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Конституисање Тима  

Чине  га:  

1.Марчета Бранко 

2.Булатовић Биљана 

3.Јерковић Снежана 

4. Стећук  Снежана 

5.Влаовић  Жељка 

6. Мириловић Биљана 

7. Поповић Мира 

8. Солујић Јелена 

9. Шкрбић Наташа –координатор 

Тима 

10. Директор  

11.  Психолог 

Донет и усвојен план рада  Тима. 

 

 

Сви чланови Тима 

 

 

записник Тима 

 

 

24.08.2018. 

Примена  општих  аката школе 

везано за правдање изостанака 

ученика ради спречавања циљног 

изостајања  и месечно  праћење 

током  школске године 

  

Чланови Тима 

Применом  

одговарајућих  

правилника; 

Извештаји  

Током школске 

године 

 

Иницијално тестирање 

 

Предметни 

наставници 

 

Иницијални 

тестови 

 

Септембар       

2018. 

Распоред  часова ускладити са 

превозом ученика у доласку и 

повратку из школе 

 

Директор и 

психолог 

 

У сарадњи са  

превозницима 

 

Септембар 2018. 

 

Водити редовну евиденцију у  

предвиђеним  књигама 

 

Предметни 

наставници 

Књига евиденције  

осталих облика  

образовно-

васпитног рада 

Током школске  

године 

 

 

Подношење кварталних извештаја 

о 

спровођењу наведених 

активности 

 

Чланови Тима 

 

Извештаји Тима 

Новембар  и  

Мај  2018. 

  

Вођење портфолиа 

 

Предметни 

наставници и  

психолог 

Портфолио 

наставника који 

садржи лични 

план и извештај  

професионалног 

развоја као и 

друга 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

Наставник 

информатике-  
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Сачинити план стручног 

усавршавања наставника  као и  

праћење конкурса  ради 

аплицирања  и добијања 

средстава којима ће се обезбедити 

квалитетнија настава  

Сајферт 

Бранислав, 

 

Наставник 

географије - 

Поповић Мира 

 

Директор 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

 

 

Током школске 

годуне. 

План стручног усавршавања ван 

установе ускладити са одобреним 

финансијским средствима за ову 

намену 

 

Директор  у 

сарадњи са 

Педагошком 

колегијумом 

 

Извештај  и план 

рада 

 

Септембар 2018 

 

Посета часовима унутар већа и  

одржавање  угледних часова 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставници 

 

 

 

 

 

Припрема за час  

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 2018 

Април 2019 

 

 

 

 

 

 

Планирање  стваралачких   

и слободних активности у 

сарадњи са другим институцијама 

које могу да допринесу 

побољшању квалитета образовно 

васпитног рада 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Психолог 

Предметни 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

Извештаји, 

Фотографије, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар,октобар 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Евалуација рада Тима, писање  

извештаја 

 

 

Тим 

 

 

Извештај 

 

 

Јун 2019 
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9.15. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 

ГОДИНУ 

Планирано 5 седница. 

"Инклузија је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика кроз све 

веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању искљученост у оквиру образовања и из 

њега. Он обухвата промене и измене садржаја приступа структура и стратегија, са заједничком визијом 

која обухвата сву децу одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је редовни образовни систем 

одговоран за образовање све деце." (Дефиниција инклузије које даје UNESCO) 

У нашој Гимназији имамо евидентирана 3 ученика са посебним потребама и једног 

даровитог ученика. Од тога једна ученица друге године са ИОП(2) која у овој години чека на одобрење 

интерресорне комисије за измену стандарда постигнућа за наставни предмет математика. Један ученик 

трећег разреда похађа наставу на даљину јер због здравственог стања није у могућности да похађа 

редовну наставу. Изузетно, ове школске године ће стартовати похађањем редовне наставе, све док му то 

не буде негативно утицало на здравствено стање. За једну ученицу трећег разреда постоје мере 

индивидуализације. Један ученик четвртог разреда ради по обогаћеном програму из предмета хемија, 

ИОП(3). 

Тим за инклузију у сарадњи са психологом, одељенским старешином и родитељима урадиће 

педагошки профил за свако дете, на основу кога ће се планирати даљи рад са учеником. Одељенски 

старешина упознаће одељењско веће са сваким проблемом сваког ученика, тако да ће сваки предметни 

професор имати смернице за планирање рада.  

 

 Тим за инклузију у школској 2018/2019. години чине: 

1. Снежана Стећук – координатор тима 

2. Вукица Тувеџић 

3. Даница Ранцингер Радић 

4. Маја Ајбек 

5. Наташа Шкрбић 

6. Тамара Миљанић 

7. Владимир Ковачевић 

8. психолог  

9. директор   

 

На основу програма рада Тима за инклузију сачињен је план рада Тима за школску 2018/2019. годину. 

   

9.15.1. АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

   

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕМЕ 

Анализа реализације програма за 

инклузивно образовање и рада тима за 

претходну школску годину. 

Тим за ИО Евиденција тима, 

извештаји 

VIII, IX 

Евидентирање чланова Тима за инклузију. 

Израда плана и програма рада тима за 

школску 2018/2019. годину. 

Тим за ИО Евиденција, план рада VIII, IX 

Упознавање Н.В, Савета родитеља и 

Ђачког парламента са програмом рада за 

текућу школску годину. 

Руководилац 

тима за ИО 

Записник са Н.В, Савета 

Родитеља, Ђ.П 

IX 

Анализа актуелне школске ситуације: на 

почетку и на крају школске године: 

-број ученика којима је потребна додатна 

подршка и врста додатне подршке. 

Тим за ИО, 

Тим за 

самовредновањ

е 

Чек листе, база 

података, евиденције 

IX, VI 

Анализа стања броја ученика који ППС, Евиденције IX, током 
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понављају разред, долазе из друге 

средине, маргинализоване, запуштене, 

злостављане деце.  

Одељенске 

старешине 

године 

Унапређивање програма-планирање 

наставе у складу са могућностима 

ученика (надарених ученика и ученика са 

сметњама у развоју, ученика који због 

болести уче на даљину ). 

Тим за ШРТ, 

Тим за 

Самовреднова

ње, Тим за ИО 

Планови, Евиденције, 

извештаји, продукти 

током године 

Помоћ у планирању и организовању 

наставе за ученике којима је потребна 

додатна подршка.  

Тим за ИО, 

Наставници 

Евиденције, 

извештаји,педагошки 

досије 

током године 

Праћење напредовања ученика. Наставници Евиденције, 

извештаји,педагошки 

досије 

током године 

Сарадња са наставницима при 

конципирању ИОП-а, праћење 

реализације, евалуација.  

Тим за ИО, 

Наставници 

Евиденције, извештаји, 

педагошки досије 

током године 

Ученичка акција у вези са прихватањем 

различитости, израда паноа, презентација. 

Ширење толеранције кроз различите 

облике заједничких активности: ликовног 

и музичког стваралаштва, књижевног 

стваралаштва, израде фотографија на 

тему толеранције. 

Ученички 

парламент, Тим 

за заштиту 

Продукти, фотографије, 

извештаји 

током године 

Анализа успеха инклузивних ученика по 

предметима на крају класификационих 

перода. 

Тим за ИО, 

одељењске 

старешине, 

психолог 

Извештаји X, XII, IV, VI 

Одабир и предлог ученика за камп ИС 

Петница 

Тим за ИО, 

предметни 

наставници 

Извештај XII 

Јачање међуресорске сарадње: 

-унапредити сарадњу са другим ОВ 

институцијама по питању инклузивног 

образовања 

-унапредити сарадњу са другим значајним 

институцијама и НВ сектором. 

 

Тим за ИО, 

Директор 

Извештаји, евиденције током године 

Јачање професионалних компетенција 

наставника путем: 

-предавања 

-саветодавно 

-упућивањем на стручну литературу 

-организовањем семинара 

Тим за ИО Извештаји, евиденције током године 

Анализа рада тима и реализације 

програма, вредновање резултата рада 

Тим за ИО Извештаји, евиденције XII, VI 

Евалуација програма и предлог за израду 

програма за наредну школску годину 

Тим за ИО Извештаји, евиденције VIII 

 

 

 

 

9.15.2.   ПЛАН ИЗРАДЕ ИОП-А 
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ИОП-ом се планирају и остварују услови који ће сваком ученику који не постиже прописане 

исходе и стандарде образовања и васпитања омогућити да се успешно образује, а ученику који показује 

даровитост у неком домену омогућити постизање стандарда и исхода који превазилазе очекиване.  

ИОП је документ установе којим се, за одређеног ученика и у датом временском периоду, коригује или 

замењује прописани васпитно-образовни или школски програм.  

 

Остваривање права на ИОП у установама регулисано је ЗОСОВ-ом и Правилником о ближим 

упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање (ИОП правилник) којима се 

прописују:  

а) улоге и одговорности појединих актера као и начин формирања нових тимова у установи  

- родитељи/старатељи дају своју процену потребе за ИОП-ом и/или писмену сагласност да се 

приступи његовој изради, учествују у изради као чланови ИОП тима и дају писмену сагласност на 

спровођење израђеног ИОП-а  

- директор установе формира СТИО, по предлогу СТИО утврђује право на ИОП, прибавља сагласност 

родитеља/старатеља и формира ИОП тимове, одобрава друге предлоге СТИО у вези са применом и 

вредновањем ИОП-а  

- педагошки колегијум установе усваја израђен ИОП и доноси одлуку о даљој примени и изменама 

ИОП-а или престанку потребе за њим  

- стручни тим за инклузивно образовање (СТИО) предлаже све стручне одлуке у вези са ИО и ИОП-

ом (које подноси директору или педагошком колегијуму на усвајање), ствара услове потребне за 

реализацију ИО и ИОП-а у установи и надгледа примену донесених одлука и ИОП-а  

- тим за пружање додатне подршке детету/ученику (ИОП тим) израђује, примењује и вреднује ИОП 

у сарадњи са СТИО.  

 

б) процедуре и поступци за  

- утврђивање права на ИОП  

- израду и доношење ИОПа  

- примену ИОП-а, укључујући и оцењивање постигнућа  

- вредновање и наставак примене тј. престанак потребе за ИОП-ом  

- евиденцију и документацију.  

 

Ситуације у којима су за остваривање права на ИОП потребна додатна финансијска средства или 

мишљење интерресорне комисије (ИРК), регулисане су Правилником о додатној образовној, 

здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Правилник о раду ИРК).  

 

ИОП тим у Гимназији чине одељењски старешина и предметни наставници, стручни сараданик школе, 

родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог 

родитеља.  

 

Према члану 13 ИОП правилника, евиденција о остваривању образовања и васпитања по ИОП-у води се 

у прописаним средствима евиденције о васпитно-образовном раду у школи, у складу са законом.  

Документација која прати ИОП (опис образовне ситуације ученика, претходно примењивани планови 

прилагођавања и/или ИОП-и и њихово вредновање, портфолио ученика исл.) је саставни део педагошке 

документације коју води установа.  

У редовним школама ученик који се образује по ИОП-у евидентира се у дневник образовно-васпитног 

рада и матичну књигу као и сваки други ученик, чиме се обезбеђује пуна заштита података о личности. 

Евиденција о настави за тог ученика води се према ИОП-у. На пример, присуство/одсуство са часова 

евидентира се само у складу са ИОП-ом (а не према постојећем распореду часова) или се евидентирају 

оцене које су добијене у складу са ИОП-ом (било да се ради о прилагођеном испитивању у оквиру 

прописаних стандарда или о оцењивању према прилагођеним стандардима како су дефинисани у ИОП-

у).  

 

Прикупљање података : 
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- из различитих извора (дете/ученик, наставник, стручни сарадник, родитељ и породица, вршњаци, по 

потреби налази лекара или социјалних служби исл. )  

- користећи различите технике (портфолио са радовима детета/ученика, посматрање, разговор, 

упитник, по потреби тестови и сл.)  

 

Помоћни инструменти за прикупљање података.  

Опис образовне ситуације – када се прикупи дивољан број података за стицање целовите слике о 

детету/ученику приступа се њиховом интегрисању и сумирању у јединствени опис образовне ситуације 

детата/ученика. Опис садржи исте компоненте које садржи и педагошки профил, али је написан  

- из углова различитих актера (родитељи, наставници, стручни сарадник, а понекад неко други ко добро 

познаје дете, вршњаци и само дете/ученик)  

- колоквијалним језиком, уз мноштво података и илустрација конкретних ситуација.  

 

Израда педагошког профила детета/ученика као концизног и прецизног описа детета/ученика који 

даје добру основу за даље планирање образовања. Идентификовање јаких и слабих страна 

детета/ученика у областима које посматрамо помажу тиму да планира врсте интервенција и ресурсе који 

ће омогућити напредак у образовању. Подаци који се уносе у профил морају бити исказани јасним, 

конкретим, концизним и разумљивим језиком објективних чињеница. Треба избегавати негативне исказе 

(шта не уме/може, не зна, које проблеме има и сл.), као и претпоставке, генерализације, интерпретације, 

уско стручне термине и сл.  

 

9.16. ПЛАН ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

Планирано 5 седница. 

 

За ученике четвртог разреда се у току првог полугодишта организује низ активности у циљу 

професионалне оријентације, односно одабира будућих занимања. У овај програм биће укључена 

Канцеларија за младе општине Инђија, док ће у школи примарне активности преузети тим за каријерно 

вођење који чине:  

1. Татјана Кртинић – координатор тима 

2. Горана Лукић 

3. Снежана Ковачевић 

4. Сања Панковић 

5. Жељка Влаовић 

6. Александра Вученовић 

7. Ивана Живковић 

8. Небојша Живановић 

9. Данијела Јовановић 

10. психолог  

11. члан Савета родитеља 

 

Активности: 

1. Ученици четврте године попуњавају табеле о својим областима интересовања и 

жељеним факултетима 

2.  На основу обрађених података из табела позивање представника одређених занимања на 

„Реалне сусрете“ где ће они ученицима у директном разговору представити своје 

занимање 



 

90 
 

3. Организовање посете представника Националне службе за запошљавање из Сремске 

Митровице 

4. Организовање посете „Дан отворених врата факултета“ у Новом Саду 

5. Наставак сарадње са Startit Centrom Инђија  у области ИТ индустрије јер је велики број 

ученика заинтерсован за ову област  

6. Организовање презентација факултета у нашој школи 

7. Организовање  посете ученика треће године сајму образовања „Путокази“ у марту 

2019.године 

8. Континуирано саветовање ученика  

 

Табеларни приказ рада Тима током школске године: 
 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 
АКТИВНОСТИ ЦИЉНА ГРУПА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

професионална 

орјентација и 

каријерно 

вођење 

информисање 

 

 

представник 

Националне 

службе за 

запошљавање 

ученици четврте 

године 

прво 

полугодиште шк. 

2018/2019 год. 

тим за каријерно 

вођење, разредне 

старешине, родитењи, 

Канцеларија за младе 

(КЗМ), НСЗЗ 

организовање 

презентација 

факултета 

представници 

факултета, тим за 

каријерно вођење 

тестирање септембар и 

октобар 2018 
психолог 

саветовање новембар и 

децембар 2018 

психолог, тим за 

каријерно вођење 
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9.17. ПЛАН ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

Планирано 5 седница. 

 

Чланови тима: 

1. Горана Лукић - координатор    

2. Милана Лукић 

3. Наташа Миљански 

4. Александар Раденовић 

5. Маја Калинић 

6. Драган Аврамовић 

 

Школске 2018/2019. године у школи ће бити настављен рад на маркетингу, односно даљем 

развоју и унапређивању угледа и имиџа школе и њеној промоцији не само у локалној заједници 

него и шире у Србији и целом региону. Посебна пажња ће се посветити сарадњи са 

родитељима, са акцентом на унапређењу односа наставник – ученик – родитељ и успостављању 

што квалитетније сарадње са друштвеном средином. 

Иако смо у досадашњем раду постигли завидан углед и постали препознатљиви у многим 

областима образовног система овог региона и ове школске године планирамо да посебну пажњу 

посветимо промоцији школе, успеха и достигнића како њених ученика тако и професора. 

Највеће учешће у свим тим активностимо очекујемо од наших успешних ученика и 

Ученичког парламента који ће и даље организовати, културне, спортске и хуманитарне акције. 

Наставићемо и са традиционалним неговањем и развијањем афинитета и талента наших 

ученика не само према техници већ и према уметности, књижевности, спорту и другим 

дисциплинама, промовишући њихову свестраност и таленат. 

Школски сајт планирамо да проширимо, уносећи нове информације које ће помоћи и 

нашим ученицима, али и промовисати школска дешавања и евентуалне успехе наших ученика и 

наставника. 

Кроз активности директора школе, и школског психолога, као и Тима за промоцију школе 

биће настављена реализација екстерног маркетинга. 

Кроз заједничке акције наших ученика и ученика партнерских школа настојаћемо да 

остваримо нове резултате и разменимо искуства у многим областима везаним за образовни 

систем, савремене тенденције и интересовања данашњих средњошколаца. 

Планирају се и активности у циљу промоције школе, као и активности које су везане за 

унапређење и побољшање квалитета рада установе, ангажовањем средстава која би се 

прикупљала од заинтересованих донатора и спонзора. Спонзори могу бити приватна и јавна 

предузећа, заинтересовани појединци, родитељи ученика.  
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ПЛАН ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

Критеријум успеха Извор доказа 

Састанак тима ради 

поделе задужења у 

току школске 

2018/2019.године 

Тим за 
презентацију 
школе,парламе
нт,координатор 

Септембар Јасно представљени циљеви 
Тима за промоцију и значај 
целогодишње презентације 

Записник 

са састанка 

Састанак тима за 

промоцију са 

Новинарском секцијом 

Тим за 
презентацију 
школе,парламе
нт,координатор
,представници 
новинарксе 
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 

и видели како је бити 

гимназијалац на један 

дан 

Тим за 
презентацију 
школе 

Новембар 
 

 
План реализације посете и 
часова које би ученици 
посећивали задужити ученике 
четвртог и трећег 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 
презентацију 
школе, 
Представници 
ученичког 
парламента 

Децембар  
материјал садржи све 
значајне и потребне информације 

Записник 

са 

састанка, и 

материјал 

Договорити прецизан 

план активности  на 

изради  презентације 

Гимназије, флајерима и 

паноу 

Тим за 
презентацију 
школе, 

ученички 

парламент 

Фебруар/мар
т 

 

Израђен је јасани прецизан план 

представљања 
Извештај 

Тима за 

промоцију 

Израда рекламног 
материјала – плакат, 
флајери 

Тим за 
презентацију 
школе, 
директор, 

ученици 

Фебруар/ма

рт. 

Рекламни материјал садржи све 

значајне и потребне информације 
Извештај 

Тима за 

промоцију 

Реализација промоције Наставници, 

ученици,дире

ктор,психоло

г 

март, април, 
мај – у 
договору са 
школама 

 

Представљање је 

заинтересовало велики 

бр.будућих 

средњошколаца 

Извештај 
Тима за 
промоцију 
школе, 
Годишњи 

извештај 
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9.18. ПЛАН ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

Планирано 8 седница. 

НАСИЉЕ се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или не 

вербалног 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 

- 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. 

 

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 
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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: 

- 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 
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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), писамено 

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. 

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. 

 

Чланови тима за заштиту деце од насиља злостављања и занемаривања су: 

 
1. Наташа Миљански - координатор 

2. Татјана Ракић 

3. Бранко Марчета 

4. Наташа Шкрбић 

5. Драган Аврамовић 

6. Маја Калинић 

7. Данило Станковић 

8. директор   
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9.18.1. АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ГИМНАЗИЈИ 

 

САДРЖАЈ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Упознавање са Посебним протоколом за 

заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања (први разред)  

прво полугодиште 

сваке школске 

године 

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 

Дефинисање правила понашања и 

последица кршење правила, први разред-

редефинисање правила понашања на нивоу 

школе 

децембар-март одељењски старешина 

Промовисање ненасилног понашања на 

спортским манифестацијама  

током развојног 

периода 

наставници физичког 

васпитања 

Едукативне радионице и презентације на 

тему насиља  

током развојног 

периода 
психолог и ученици 

НЕДЕЉА ПОСВЕЋЕНА ПРЕВЕНЦИЈИ 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА: 

 

-Дан ружичастих мајица 

-Трибине у којима ће учествовати 

родитељи и ученици, у сарадњи са Домом 

здравља (Саветовалиштем), Центром за 

социјални рад. 

-Писање текстова (рубрика у часопису) 

фебруар Тим, родитељи, ученици 

Истраживање о учесталости и врстама 

насиља у школи 
 март 

тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Бављење темом превенција насиља 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 

насиља,злостављања и занемаривања 
септембар  директор 
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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 

 

9.18.2. 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 овом децом 

 
психолог 

одељ.старешине Током 

године 

Индивидуални саветодавни рад са 

родитељима деце која показују деликвентно 

понашање 

 

психолог 

 
одељ.старешине 

директор 

 
 
Током 

године 

Сарадња са одељењем ОУП-а за 

сузбијање малолетничке деликвенције 

психолог 

директор 

одељенске старешине Током 

године 
 

9.18.3.  ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА 

 

активност време 

реализације 

задужени 

1. Анализа присутности 

насиља 

октобар 2018. 

године 

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања, наставници информатике, 

одељенске старешине, психолог 

2. Креирање група којима ће 

се држати радионице 

новембар 2018. 

године  

одељенске старешине, психолог 

3. Осмишљавање мера 

интервенције 

октобар 2018. 

године 

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања, наставници информатике, 

одељенске старешине, наставници, психолог 

5. Спровођење радионица децембар 2018. 

године,  

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања, наставници информатике, 

одељенске старешине, наставници, психолог, 

одабрани ученици 
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9.19. 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 

- упознавање са планом рада за школску 2018/2019. годину. 

- организовање Ноћи истраживача 

- осмишљавање активности за „Дечју недељу“ 

 

ОКТОБАР 

- планирање активности 

- упознавање са годишњим планом рада школе за 2018/2019. школску годину 

- промоција ИС Петнице 

- сарадња са другим Ученичким парламентима 

- сарадња са психологом  на плану професионалне орјентације 

- посета сајма књига у Београду 

 

НОВЕМБАР 

- анализа резултата рада и учења на првом класификационом периоду 

- обележавање Дана толеранције 

- обележавање Дана средњошколаца 

- реализација школских активности 

 

ДЕЦЕМБАР 

- анализа изостанака 

- обележавање 01.12. Дана борбе против СИДЕ  

- реализација активности школе 

 

 

 

ЈАНУАР 

- анализа резултата ученика на крају првог полугодишта 

- анализа узрока изостанака са часова наставе 

- припрема Светосавских свечаности. 

- дискусија о раду парламента у првом полугодишту 2018/2019 – евалуација 

 

ФЕБРУАР 

- спортска такмичења 
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- обележавање Дана државности 

- реализација активности школе 

 

МАРТ 

- вршњачко насиље, испитивање и радионице 

- реализација активности школе 

- обележавање Дана поезије 

 

АПРИЛ 

- анализа резултата рада на трећем класификационом периоду 

- акција уређења школе 

- реализација активности школе 

 

МАЈ 

- договор о прослави Дана школе (06.05.2019. године) 

- анализа успеха четвртог разреда на крају наставне године 

- организација матурске вечери и фотографисања ученика. 

- преузимае дужности председника Парламента (уколико је председник био/ла завршна година) 

 

ЈУН 

- анализа успеха на крају наставне године  

- анализа реализације наставног плана и програма 

- сугестије за унапређење рада у наредној школској години. 

 

9.20. ПЛАН УВОЂЕЊА У ПОСАО ПРИПРАВНИКА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Ове школске године у Гимназији ће бити два приправника: Весна Марковић, 

професор српског језика и књижевности, чији ће ментор бити Александра 

Вученовић и Татјана Вученовић, професор математике, чији ће ментор бити 

Марта Куљевацки. 
 

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:  

 

1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ,ОСТВАРИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА које обухвата: 

- познавање структуре плана и програма образовно васпитног рада, 

- разумевање улоге наставног предмета у остваривању циљева и задатака у образовању и 

васпитању, 

- разумевање повезаности између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада, 

- познавање могућности и ограничења различитих врста наставе, 

- планирање различитих типова и структуре наставних часова, 

- повезивање различитих метода, облика рада у процесу учења, 

- креирање подстицајне средине за учење и развој, 

- бира садржај, методе, облике и технике рада у складу са условима у којима ради, 

- упознаје основне принципе рада одељенског старешине, 

- примењивање индивидуалног приступа деци у процесу образовно-васпитног рада, 

- упознавање ученика у налажењу и избору литературе за различите активности, 

- упознаје различите начине остваривања ваннаставних и слободних активности, 
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- анализирање сопственог образовно васпитног рада, 

 

2. ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА обухвата: 

- упознаје се са начином праћења вредновања и оцењивања постигнућа ученика, 

- праћење индивидуалног развоја и напредовања ученика, 

- подржавање иницијативе ученика мотивације за рад и спонтано стваралачко изражавање, 

- поштовање приниципа редовности у давању повратних информација о оствареним 

резултатима, 

- помагање ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на одговарајући 

начин, 

- стварање атмосфере поштовања различитости, 

3. САРАДЊА СА КОЛЕГАМА, ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ обухвата : 

- упознавање и примењивање принципа успешне комуникације са свим учесницима у образовно 

васпитном раду, 

  - поштовање принципа приватности у сарадњи са породицом и колегама, 

 - упознавање различитих облика сарадње са породицом ради обезбеђивања подршке развоју 

ученика, 

 - одржавање добрих професионалних односа са колегама, 

 - разумевање важности тимског рада у установи, 

 - упознавање са различитим облицима сарадње са локалном заједницом у  циљу остваривања 

образовно васпитних циљева и задатака, 

 - разумевања важности сарадње са стручним институцијама, 

 

4.  ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ обухвата: 

- упознавање са значајем континиуираног професионалног развоја, 

- упознавање са различитим облицима и начинима стручног усавршавања, 

- упознавање са структуром стручних тела на нивоу установе (стручна већа, педагошки 

колегијум, одељенска већа и наставничко веће), 

- упознавање са елементима за планирање сопственог стручног усавршавања, 

- праћење развоја савремене литературе и образовне технологије, 

5. Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А обухвата: 

- упознавање са прописима у области образовања и васпитања, 

- упознавање са правима и дужностима на радном месту, 

- упознавање са документацијом на нивоу установе, 

- разумевање сврхе педагошке документације, 

- упознавање са потребом чувања поверљивих података о детету и његовој породици, 

- вођење евиденције о учешћу у разним облицима стручног усавршавања. 

 

 

9.21. ПЛАН ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину 

- Школско такмичење из српског језика и књижевности планира се за фебруар 2019.г.  

- Школско такмичење из страних језика (Енглески, Руски, Немачки) планира се у фебруару 2019.г 

- Школско такмичење из математике планира се у децембру 2018. г. 

- Школско такмичење из историје планира се у фебруару 2019.г 

- Школско такмичење из биологије планира се у 1. недељи марта 2019.г. 

- Школско такмичење из хемије планира се у 3. недељи фебруара 2019.г. 

- Школско такмичење из физике планира се у 4. недељи фебруара 2019.г. 
- Школско такмичење из физичког васпитања планира се за октобар и новембар 2018.г. и фебруар 

2019. г. 
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10. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

        У складу са правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника и стручних 

сарадника израђен је план стручног усавршавања наставника и стручних сарадника. За одабир семинара 

је коришћен Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних 

сарадника за школску 2016/2018. и 2018/2019. годину. 

Сваки наставник и стручни сарадник је сачинио свој лични план професионалног развоја на 

основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и стручног 

сарадника (правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 

развоја).  

На основу прикупљених појединачних планова у току 2018/2019. школске године школа ће 

радити на јачању К1 и К2 компетенција. 

 

 

Општи семинари: СВА СТРУЧНА ВЕЋА 

Компетенције 

и приоритети 

 

 

1. Пројектна настава   

К1,П3 

Стручни семинари:  

ПРЕДМЕТ- ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СЕМИНАР 
 

 

Физика: 

Биљана Булатовић 

                       

Данијела Јовановић 

1. Републички семинар о настави физике  

2. Иновативни експерименти у настави физике 

 

К2 П3 

К1 П3 

 

Хемија: 

Биљана Мириловић 

                     Драган Аврамовић 

 

1. Наставна секција из хемије 

2. Савремени облици еволуције у настави хемије 

 

К2П3 

 

К2 П2 

 

Биологија: 

Татјана Кртинић 

                         Горана Лукић 

 

 

1.Еволуциона теорија у пракси 

2.Зоо-еко учионица 

3. Ка квалитетним е-твининг пројектима у циљу 

унапређења коришћења ИКТ у настави 

4.Савремена достигнућаи методе у  филиологији 

човека 

5.Молекуларна биологија –лакшим путем до 

функционалног знања 

 

 

 

К1 

К1 

К2 

 

 

К1 

 

К1 

Историја: 

          Славица Лазић 

          Снежана Стећук 

1. Активирајмо ученике подстицајним 

задацима 

2. Историјски семинар центра за српске 

студије  

3. Нова историографска истраживања и 

настава историје – методички приступ 

4. Учење о ратовима 90-их на простору 

бивше Југославије 

К2-П3 

 

К1-П1 

 

К1-П3 

 

К1-П3 

 

Географија: 

           Мирјана Поповић 

 

1. Семинар у организацији Српског 

 

К1 
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           Љиљана Жижић географског друштва и географског 

факултета. 

2. Коридори Србије 

3. Осавремењавање знања о геодиверзитетима 

кроз наставу географије 

4. Мапе ума као иновативно средство за 

усвајање представе појмова и 

законитостиприликом изучавања  

географских садржаја 

5. Пут до успеха на географској олимпијади 

 

 

 

К1-П3 

 

К1-П3 

К2 –П3 

 

 

 

К2, П3 

Математика: 

           Татјана Вученовић 

           Марта Куљевацки 

           Смиљана Боциј 

            

1. Интерактивна 

настава математике 

2. Приимена 

различитих 

образовних 

софтвета у 

реализацији наставе 

математике 

 

3. Примена 

програмског пакета 

Mathematica у 

настави математике 

4. Математичка 

радионица 

5. Теме из геоматрије 

К1 

 

К1 

 

 

 

 

 

 

К2 

 

 

 

К2 

 

К2 

 

  

Рачунарство и информатика: 

           Небојша Живановић 

 

 

 

 

Сајферт Бранимир 

 

 

1. Напредне технологије у настави 

2. Мобилни свет наставе 

3. Мооdle сервис за E-учење 

4. Едукација наставника за 

коришћење онлајн обуке по 

европским ЕЦДЛ стандардима за 

коришћење Интернета 

 

 

К1 

К2 

К2 

К4 

Социологија 

Наташа Шкрбић 

 

1. Социолошко истраживањеу оквиру 

пројектне наставе 

 

 

К2 

П1 

Психологија 

 

Маја Калинић 

1.Вештине владања собом – асертивна 

комуникација 

2. Обука за реализацију васпитних и 

образовних садржаја на интерактиван 

начин 

3. Саветодавни разговор, примена у 

васпитном раду са адолесцентима и 

родитељима 

К4 

 

К2 

 

 

К4 

Енглески језик: 

            Сања Панковић 

         

1. Мозак и (страни) језик – примена 

неуролингвистичких сазнања у настави 

страних језика  

К2, П3 

 

 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=275&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=275&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=275&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=275&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=750&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=750&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=750&godina=2014/2015
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           Снежана Јерковић 

 

           Љубица Лукић 

 

 

2. Креативност у настави страних језика 

3. Кооперативно учење кроз 

интерактивну наставу 

   
 

К2, П3 

 

К1, П1 

   

Француски и латински: 

              Тамара Миљанић 

1. 1.Педагошка радионица за професоре 

француског језика (кат.бр.740) 

2. Стратегије коришћења наставних 

садржаја у развоју читалачке 

писмености у настави и учењу 

(кат.бр. 451) 

3. Non sholae sed vitae discimus 

Латинска настава у контаксту 

школских и ваншколских 

активности 

4. Зимска школа за професоре 

француског језика 

 

5. К1 

 

К2 

 

 

 

 К2, П1 

 

 

 

К1 

Руски језик: 

           Жељка Влаовић 

1. „Зимски школски семинар за стручно 

усавршавање наставника и професора 

руског језика“ 

 

Српски језик и књижевност: 

            

           Александра Вученовић 

           Гордана Брзак 

           Милана Лукић 

 

            

1. „Републички зимски семинар “  

2. „Оцењивање у функцији праћења 

мотивације за учење“ 

  

К1 

К2 

Ликовна култура: 

                 Маја Ајбек 

  

1. Креативни приступ настави ликовне 

културе 

2. Уметност – простор за синергију 

различитих стилова и потенцијала 

ученика 
 

К1 

 

К2 

Музичка култура: 

                 Марина Ђорђевић 

                 Јелена Солујић  

1. Увођење у музику: иновације у 

савременој музичкој педагогији и 

имплементација креативних метода у 

установи 

2. Вршњачко насиље и шта са њим? 

3. Комуникационе и презентационе 

вештине у области музичких и  

друштвено-хуманистичких предмета 

4.  Водич за чос 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

К3 

Физичко васпитање: 

                 Станковић Данило 

                 Марчета Бранко 

 

 

 

1. Вредновање у физичком васпитању 

– модели оцењивања 

2. Значај и примена различитих 

батерија тестова за процену 

моторичких способности деце 

различитиог узраста 

3. Систем праћења физичког развоја и 

развоја моторичких способности у 

настави физичког васпитања 

К1 

 

К1 

 

 

 

К3 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=767&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=767&godina=2014/2015
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Стручни сарадник психолог: 

             Наташа Миљански 

1. „Од самовредновања до екстерног 

вредновања“ 

К 4 

П 3 

Стручни сарадник библиотекар: 

              

 

 

1. „Улога библиотекара у савременом 

образовању“ 

 

      ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 

У циљу унапређења својих компетенција, директор ће се континуирано 

усавршавати према властитом индивидуалном плану и програму и према потреби. 

 

             

 Кресојевић Милан 

1. „Од самовредновања до екстерног 

вредновања“ 

2. Обука за полагање испита за лиценцу за 

директора 

К 4   П 3 

 

Реализација плана стручног усавршавања запослених превасходно ће зависити од могућности локалне 

самоуправе да финансира планиране семинаре. Школа је предлогом финансијског плана предвидела 

средства која су потребна за реализацију. 

 

 

 

11. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

ГИМНАЗИЈЕ 

11.1. 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 2018/2019. 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 2018/2019. 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 2018/2019. 

- 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  
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- 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, 

 

 

         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, 

 

 

 

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. 

-  

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 

 

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 
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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, 

- 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 2018/16 и ГПР-а за 2019/17 

-  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,а састанци 

ће се одржавати сваке друге недеље у месецу. 

 

 

 Директор и психолог ће посетити часове минимум једном у пологудишту, у октобру 2018. г. и 

фебруару и марту 2019. г. Распоред ће бити направљен у складу са распоредом часова редовне наставе и 

изменама током године. 
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11.2.  ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 

 

подручје рада активности циљна група време реализације сарадници 

рад са ученицима 

каријерно 

вођење и 

професионалн

а орјентација 

информисање  

 

ученици 

четврте 

године 

 

прво полугодиште 

шк. 2018/2019. год. 

тим за каријерно вођење, 

одељењске старешине, 

родитељи 

организовање 

презентација 

факултета 

представници факултета 

тестирање октобар 2018.  

саветовање новембар и 

децембар 2018. 

 

 

едукација 

ученика 

радионице на тему 

родних стереотипа 

 новембар 2018.  

предавања на теме 

које понуди 

Саветовалиште за 

малде из Дома 

здравља у Инђији 

сви ученици током школске 

године 

предавачи - стручна лица 

из Саветовалишта за 

младе 

радионице на тему 

насиља 

ученици прве 

године 

фебруар 2019. Тим за заштиту од насиља 

 

ИС Петница промовисање ИС 

Петнице и 

информисање 

ученика 

сви ученици октобар 2018. 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 2018.  

 

ученици са 

посебним 

потребама 

процена и 

дефинисање 

посебних потреба 

појединих 

ученика 

 током првог 

полугодишта шк. 

2018/2019. 

одељењске старешине и 

остали наставници 

креирање 

индивидуалних 

образовних 

планова 

ученици са 

посебним 

потребама 

(укључујући и 

даровите) 

током првог 

полугодишта шк. 

2018/2019. 

одељењске старешине и 

остали наставници 

ученици са 

непримерени

м 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 
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ученици 

којима је 

потребан 

саветодавни 

рад 

процена узрока и 

последица, 

креирање мера и 

даљих активности 

ученици са 

нерешеним 

питањима која 

утичу 

негативно на 

њихово 

функциониса

ње 

током целе шк. 

године 

одељењске старешине и 

остали наставници 

 

ученички 

досијеи 

Ажурирање 

података 

сви ученици током целе шк. 

године 

одељењске старешине 

 

ученички 

парламент 

конституисање и 

подела улога 

 

 

 

чланови 

парламента 

септембар 2018.  

усвајање плана за 

шк 2018/2019. год. 

септембар 2018.  

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. 

2018/2019 године 

тим за развојно 

планирање, директор 

заштита 

ученика од 

насиља 

рад у тиму за 

заштиту деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 током шк. 

2018/2019. године 

тим за заштиту деце од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

испитивање – 

присутност 

насиља у школи и 

околини ученика 

сви ученици март 2019. тим за заштиту деце од 

насиља, злостављања и 

занемаривања, тим за 

медијацију 

евалуација 

наставе 

посета часова наставници септембар/октобар 

2018. и 

фебруар/март 2019. 

директор школе 

годишња 

евалуација 

наставници и 

остали 

запослени 

фебруар 2018. тим за самовредновање, 

информатичари, ученици 

као евалуатори 

инклузивно 

образовање 

рад у тиму за 

инклузију  

ученици са 

посебним 

потребама 

(укључујући и 

даровите) 

током шк. 

2018/2019. године 

тим за инклузију 
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рад са наставницима 

консултације 

са 

наставницим

а 

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 2019. 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 

институцијам

а 

 ученици, 

школа као 

институција 

током шк. 

2018/2019. године 

Центар за социјални рад 

Интерресорна комисија 

Друге школе 

Дом здравља 

КЗМ 

Локална самоуправа 

Телевизија 

непредвиђени 

послови 

 

11.3.  ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 

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 
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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 

 

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 2017/2018. годину 

 

 

11.4. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

Школски одбор ради у саставу: 

 

1. Жељка Влаовић - председник 

2. Снежана Стећук - заменик 

3. Станковић Данило 

4. Слободан Дудаш  

5. Јасмина Тривун  

6. Алексанра Алексић  

7. Селена Поповић 

8. Весна Јанковић 

9. Мирјана Милосављевић 

  

 ПОСЛОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОД. 
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− Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању плана рада школе, извештаја о вредновању и 

самовредновању у школској 2016/2018. години. 

− Разматрање и доношење годишњег плана рада за школску 2018/2019. 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 02-128/2018-I године у Инђији  18.06.2018. год. 

 

 

11.5. 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 2018/2019.годину, 

• Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2016/2018. години, 

• Усвајање Годишњег плана рада школе у школској 2018/2019. години, 

• Избор дестинација за ученичке екскурзије свих разреда у школској 2018/2019. години, 

• Усвајање акционог плана Тима за борбу против насиља и безбедност ученика, 

• Трошкови уписа и потрошног материјала за школску 2018/2019. годину, 

• 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, 

• Избор агенције за организовање ученичких екскурзија, 

• 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, 

• Тим за појачан васпитни рад, 

• Текућа питања, 

Април: 
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• 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 2018/2019. 

год. 

• Извештај са екскурзије, 

• Извештај о набављеним наставним средствима у школској 2018/2019. Години, 

• Упис ученика у први разред школске 2018/2019. 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. 
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12. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА  

 

Садржај 

 

Начин праћења Време праћења Носиоци активности 

Реализовање 

Годишњег плана рад 

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 евиденција о током школске године наставници; 
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ресурса локалне 

средине 

посећености другим 

институцијама; 

евиденција о 

гостовањима у школи; 

евиденција о 

реализованим 

пројектима 

директор; 

стручни сарадници 

12.1.  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, 

- 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 14.09.2018. године 

 

 председник Школског одбора 

 ______________________________ 

 Жељка Влаовић, професор 

  

 

 Директор 

 Гимназије у Инђији 

 ___________________________ 

 Милан Кресојевић, професор 
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ПРИЛОЗИ
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- Списак уџбеника 

- Детаљни планови за остваривање планираних пројеката 

 

 

 

Списак уџбеника за школску 2018/2019. годину 
 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 
РАЗРЕД 

РЕДНИ 

БРОЈ 

УЏБЕНИ

КА 

НАЗИВ УЏБЕНИКА, аутор, 

издавач и година издања 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗБОРА УЏБЕНИКА 

Психологија 

 

 

 

 

 

 

 

други 1. Психологија 

за други разред гимназије и 

други и трећи разред подручја 

рада економија, право и 

администрација,  

Жарко Требјешанин,  

ЈП „Завод за уџбенике“, 

2011.год. 

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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Латински 

језик 

први 

разред 

1. Латински језик за први разред 

гимназије 

Марјанца Пакиж и Драгана 

Димитријевић 

Завод за уџбенике Београд 

2015. 

Уџбеник је једини у понуди. Лепо је осмишљен и близак савременим 

генерацијама. Теме су примерене младим генерацијама, занимљиве... 

Латински 

језик 

други  

разред 

2. Латински језик за други разред 

гимназије 

Марјанца Пакиж, Тања 

Киселички Ваш, Милица Кисић 

Завод за уџбенике Београд2015. 

Уџбеник је занимљив и добро осмишљен, сасвим је примењив у 

настави Латинског језика. Једини је у понуди. 

Биологија први 

разред 

1. Биологија за 1. разред 

гимназије 

 

Владимир Ранђеловић 

Клетт 

Уџбеник је нов и садржи потребне податке да се успешно савлада 

градиво друге године.Са изузетно лепим илустрацијама,јасним 

садржајем,иновативан 

Биологија  други 

разред  

2. Биологија за гимназију 

природно-математичког смера 

Уџбеник је садржајан и јасно написан. помаже да се реализује 

предвиђени план и програм друге године. 
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природн

о-

математи

чки смер 

и за пољопривредног техничара 

Бригита Петров,Милош 

Калезић 

ЈП „Завод за уџбенике“ ,2013. 

 

Биологија други 

разред  

 

друштве

но-

језички 

смер 

1. Биологија за гимназију 

друштвено-језички смер  

Бригита Петров,Милош 

Калезић,Радомир 

Коњевић,Дмитар 

Лакушић,Слободан Јовановић 

ЈП „Завод за уџбенике“,2003. 

Не постоји други уџбеник за друштвено-језички смер па нам је ово 

једини избор. Уџбеник је садржајан и јасан,помаже у савладавању 

градива друге године. 

Биологија  трећи 

разред  

1. Биологија за гимназију 

природно-математичког смера 

и трећи разред пољопривредне 

школе 

Гордана Цвијић,Јелена 

Ђорђевић,Надежда 

Недељковић,Радомир Коњевић 

ЈП „Завод за уџбенике“,2004. 

Не постоји други уџбеник за природно-математички смер па нам је ово 

једини избор. Уџбеник је садржајан и јасан,помаже у савладавању 

градива треће године. 

Биологија трећи 

разред 

1. Биологија за гимназију 

друштвено-језички смер  

Гордана Цвијић,Јелена 

Ђорђевић,Надежда 

Недељковић,Гордана 

Матић,Александра 

Кораћ,Драгана Цветковић 

ЈП „Завод за уџбенике“,2004. 

Не постоји други уџбеник за природно-математички смер па нам је ово 

једини избор. Уџбеник је садржајан и јасан,помаже у савладавању 

градива треће године. 

Биологија четврти 

разред 

1. Биологија за 4. разред 

гимназије природно-

математичког смера 

 

Драгана Цветковић, Дмитар 

Лакушић, Гордана Матић, 

Не постоји други уџбеник за природно-математички смер па нам је ово 

једини избор. Уџбеник је садржајан и јасан,помаже у савладавању 

градива четврте године. 
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Александра Кораћ, Слободан 

Јанковић 

Завод за уџбенике и наставна 

средства БГД 

физика први 

разред 

 Милан О. Распоповић, Физика 

за 1. разред гимназије, Завод за 

уџбенике, Београд,2015 

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. 

физика други 

разред 

друштв

ено-

језички 

смери 

смер 

Милан О. Распоповић, Јован 

Шетрајчић, Зоран М. 

Распоповић, Физика 2- за 

гимназије општег типа и 

друштвено језичког смера, 

Завод за уџбенике, 

Београд,2015  

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. 

 други 

разред 

природ

но- 

математ

ички 

смер 

Милан О. Распоповић, Јован 

Шетрајчић, Зоран М. 

Распоповић, Физика 2- за 

гимназију природно-

математичког смера, Завод за 

уџбенике, Београд,2015 

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. 

физика трећи 

разред 

друштв

ено-

језички 

Милан О. Распоповић, Зоран М. 

Распоповић , Физика за 3. 

разред гимназије друштвено-

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 
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смер језичког смера, Завод за 

уџбенике, Београд,2015 

(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. 

  природ

но-

математ

ички 

смер 

Милан О. Распоповић, Физика 

за 3. разред гимназије општег и 

природно-математичког смера, 

Завод за уџбенике, 

Београд,2015 

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. 

физика четврти 

разред 

друштв

ено-

језички 

смер 

Милан О. Распоповић, Физика 

4. за општу гимназију и 

гимназију општег и друштвено 

језичког смера, Завод за 

уџбенике, Београд,2015 

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. 

  природ

но-

математ

ички 

смер 

Милан О. Распоповић, Физика 

4. -за гимназију природно-

математичког смера, Завод за 

уџбенике, Београд,2015 

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. 

хемија први природ Татјана Недељковић, Општа Уџбеник прати наставни план и програм. Наставни садржаји прате и 
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разред но-

математ

ички 

смер 

хемија, НОВИ ЛОГОС друге наставне предмете и прилагођен је узрасту ученика 

хемија први 

разред 

друштв

ено-

језички 

смер 

Славољуб Ђукић, Радивој 

Николајевић, Милена 

Шурјановић Општа хемија за 

први разред средње школе.  

Момчило Јоветић Неорганска 

хемија за први и други разред 

средње школе. 

 

Уџбеник прати наставни план и програм. Наставни садржаји прате и 

друге наставне предмете и прилагођен је узрасту ученика 

хемија други 

разред 

природ

но-

математ

ички 

смер 

Розалија Хорват Неорганска 

хемија за други разред средње 

школе. 

Радивој Николајевић, Милена 

Шурјановић Збирка задатака из 

хемије за први и други разред 

гимназије и средње школе. 

Уџбеник прати наставни план и програм. Наставни садржаји прате и 

друге наставне предмете и прилагођен је узрасту ученика 

хемија други 

разред 

друштв

ено-

језички 

смер 

Владимир Павловић, Раде 

Марковић, Органска хемија за  

Уџбеник прати наставни план и програм. Наставни садржаји прате и 

друге наставне предмете и прилагођен је узрасту ученика 

руски језик први 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”,2009. 

-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. 
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руски језик 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”,2013. 
 

-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. 

руски језик трећи 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”, 2015. 

-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. 

руски језик четврти 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 

-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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УЏБЕНИКЕ”, 2018. 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 
РАЗРЕД 

РЕДНИ 

БРОЈ 

УЏБЕНИ

КА 

НАЗИВ УЏБЕНИКА, аутор, 

издавач и година издања 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗБОРА УЏБЕНИКА 

Енглески 

језик 

први 1. Insight Pre-Intermediate, Jayne 

Wildman, Fiona Beddall, 

Oxford, 2013. 

- добра организација, прегледно, добар избор аудио-визуелних 

материјала 

- савремене теме, примерене гимназији 

- пуно доступног материјала за вежбање за професоре и ученике 

 

Енглески 

језик 

други 1. Insight Pre-Intermediate, Jayne 

Wildman, Fiona Beddall, 

Oxford, 2013; Insight 

Intermediate, Jayne Wildman, 

Cathy Myers, Claire Thacker, 

Oxford, 2013. 

- добра организација, прегледно, добар избор аудио-визуелних 

материјала 

- савремене теме, примерене гимназији 

- пуно доступног материјала за вежбање за професоре и ученике 

 

Енглески 

језик 

трећи 1. Insight Intermediate, Jayne 

Wildman, Cathy Myers, Claire 

Thacker, Oxford, 2013; Insight 

Upper-Intermediate, Jayne 

Wildman, Cathy Myers, Claire 

Thacker, Oxford, 2013. 

- добра организација, прегледно, добар избор аудио-визуелних 

материјала 

- савремене теме, примерене гимназији 

- пуно доступног материјала за вежбање за професоре и ученике 

 

добра 

Енглески 

језик 

четврти 1. Insight Upper-Intermediate, 
Jayne Wildman, Cathy Myers, 

Claire Thacker, Oxford, 2013. 

- добра организација, прегледно, добар избор аудио-визуелних 

материјала 

- савремене теме, примерене гимназији 

- пуно доступног материјала за вежбање за професоре и ученике 

 

Енглески 

језик 

први 2. Headway Pre-Intermediate, Liz 

Soars,  

 

Енглески 

језик 

други 2. Headway Pre-intermediate, Liz 
Soars; Headway Intermediate, 
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Liz Soars 

Енглески 

језик  

трећи 2. Headway Intermediate, Liz 

Soars, Headway Upper-

Intermediate, Liz Soars 

 

Енглески 

језик 

четврти 2. Headway Upper-Intermediate, 

Liz Soars 

 

Енглески 

језик 

први 3. Success Pre-Intermediate, 

Stuart McKinlay, Bob 

Hastings, Pearson Longman, 

2007. 

- Insight је бољи и савременији и нуди много више 

Енглески 

језик  

други 3. Success Pre-Intermediate, 

Stuart McKinlay, Bob 
Hastings, Pearson Longman, 

2007; Success Intermediate, 

Stuart McKinlay, Bob 

Hastings, Pearson Longman, 

2007. 

Insight је бољи и савременији и нуди много више 

Енглески 

језик 

трећи 3. Success Intermediate, Stuart 

McKinlay, Bob Hastings, 

Pearson Longman, 2007; 
Success Upper-Intermediate, 

Jane Comyns Carr, Jennifer 

Pearsons, Pearson Longman, 

2007. 

Insight је бољи и савременији и нуди много више 

Енглески 

језик 

четврти 3. Success Upper-Intermediate, 

Jane Comyns Carr, Jennifer 

Pearsons, Pearson Longman, 

2007. 

Insight је бољи и савременији и нуди много више 

Географија први 1. Географија за први разред 

гимназије,  

Љиљана Гавриловић, Душан 

Овај уџбеник се већ много година користи у нашој гимназији. Теме су 

одлично обрађене. Уџбеник обилује прилозима, сликама, појмови су 

јасни, разумљиви. Циљеви сваке наставне јединице су јасно 
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Гавриловић,  

ЗУНС, Београд, 2014. 

постављени. Овај уџбеник је одобрен решењем министра просвете бр. 

650-02-00033/2003-03 од 27.6.2003. год. 

Географија други 1. Географија за други разред 

гимназије,  
Винка Ковачевић, Босиљка 

Младеновић Кљајић, 

„Klett“, Београд, 2014. 

До прошле школске године ученици гимназије користили су уџбеник 

проф. Владимира Ђурића који је имао чак седамнаест издања. Сада 

смо принуђени да променимо издавача јер до сада коришћени уџбеник 

не прати наставни план и програм, који се разликује у чак седам 

наставних јединица. Осим тога, у овом уџбенику има доста нетачних и 

превазиђених података, реч је о дмографским и економским 

статистикама, те смо се одлучили за уџбеник „Klett“-а. 

Предложени уџбеник у потпуности прати наставни план и 

програм, обилује прилозима: мапама, табелама, скицама, садржи 

објашњења појмова и у потпуности наглашава циљеве наставних 

јединица. . Овај уџбеник је одобрен решењем министра просвете бр. 

650-02-582/2013од 3.2.2014. год. 

Географија трећи 1. Географија за трећи разред 

гимназије,  

Мирко Грчић и остали 

ЗУНС, Београд, 2008. 

Овај уџбеник се већ много година користи у нашој школи. Садржи 

обиље података, чињеница, појмова и прати наставни план и програм. 

У појединим наставним јединицама има одступања која су у складу са 

транзицијом (област индустрија, пољопривреда, саобраћај…)Овај 

уџбеник је одобрен решењем министра просвете бр. 650-02-

000286/2008-06 од 21.7.2008. год. 

Mузичка 

култура 

први 1 Музичка култура за први 

разред гимназије природно 

математичког смера и 

гимназије општег типа,  

Александра Паладин, Нови 

логос, Београд 2018.  

Овај уџбеник се новијег издања. Наставне јединице су одлично 

обрађене. Недостатак је што удџбеник није прилагођене градиву 

природно математичког и друштвеног смера већ само обухвата 

природно математички смер гимназије и гимназију општет типа.  

астрономија четврти природ

но-

математ

ички 

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 

прва  Информатика, уџбеник за 

први разред Гимназије, Klett 

Филип Марић 

650-02-589/2013-06 

од 12.02.2014. 

Овај уџбеник је новијег издања. Наставне јединице су одлично 

обрађене. 

 друга  Информатика за други 

разред Гимназије, Klett 

Филип Марић, Душко 

Трифуновић, Срђан 

Трајковић, Иван Кљајић, 

Оливера Грачанин 

650-02-524/2014-06 

од 26.03.2015. 

Овај уџбеник је новијег издања. Наставне јединице су одлично 

обрађене. 

 трећа  Информатика уџбеник за 3. 

разред Гимназије Klett 
Филип Марић 

65002-253/2015-06 

од 3.11.2015. 

Овај уџбеник је новијег издања. Наставне јединице су одлично 

обрађене. 

 четврта 1 ЈП,, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 

Рачунарство и информатика 

Миодраг Стојановић  

6-00-478/2005-06 

од 25.8.2005. 

Уџбеник не одговара наставном плану и програму. 

 четврта 2 ЈП,, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 

Рачунарство и информатика 

за IV разред гимназије  

Станка Матковић 

Душа Вуковић 

Мијодраг Ђуришић 

650-02-344/2015-06 

од 27.1.2018. 

Уџбеник одговара наставном плану и програму. 

 четврта 3 Рачунарство и информатика- 

уџбеник са збирком задатака 

за четврти разред гиманзије 

природно-математичког и 

општег смера. Милан 

Чабаркапа ,,КРУГ“ 

650-02-536/2010-06 

од 26.10.2010. 

Уџбеник не одговара наставном плану и програму. 

Социологија четврти 

разред 

1 ЈП“ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“група аутора 

В.Вулетић,М.Лазић,В.Врат

Уџбеник је усклађен са наставним планом и програмом који је одобрен 

од стране Министарства просвете,науке и технолошког развоја. 

Текстови су опремљени разноврсним прилозима – 
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уша 

Социологија за 3.разред 

средњих стручних школа и 

4.разред Гимназије 

биографијама,табелама,схемама,сликама и интернет линковима. 

Издвојена су питања на крају лекције која могу помоћи приликом 

понављања градива,као и предлози за додатну литературу и читање 

чиме подстичу размишљање и формирање сопственог мишљења. 

Предложене су и теме за дискусију и радионице са нагласком на 

ситуацију у Србији. 

На крају уџбеника са налази Речник мање познатих термина. 

  2 „КЛЕТТ“ – аутор 

Владимир Вулетић 

Социологија,уџбеник за 

4.разред гимназије и 3.разред 

средњих стручних школа 

 

  3 „ДАТА СТАТУС“ 

аутор- Небојша Јовановић 

Социологија ,уџбеник за 

4.разред гимназије и 3.разред 

средњих стручних школа 

 

  4 „НОВИ ЛОГОС“  

аутор – Милена Станојевић 

Социологија,уџбеник за 

4.разред гимназије и 3. 

разред средњих стручних 

школа 

 

Хемија трећи 

разред,п

риродно-

математи

чки смер 

1. Хемија за општу гимназију и 

гимназију природно 
математичког 

смера,медицинску,пољоприв

редну и фризерску 

школу,Александра 

Стојиљковић „Завод за 

уџбенике“1989,      Хемијски 

практикум за гимназије, 

Уџбеник прати наставни план и програм. Наставни садржаји прате и 

друге наставне предмете и прилагођен је узрасту ученика 
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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 
Хемија четврти 

разред,п

риродно 

математи

чки смер 

1. Хемија за општу гимназију и 

гимназију природно 

математичког смера,Јулијана 

Петровић, Смиљана 

Велимировић,“Завод за 

уџбенике“1993 

Једини предложени уџбеник,одговара плану и програму,садржај је 

јасан и прилагођен ученицима четвртог разреда 

Филозофија трећи 

разред 

1. Логика за гимназије и 

правно-биротехничку 

струку,аутор-Михаило 

Марковић“Завод за 

уџбенике“1992 

Класичан уџбеник логике. Једини предложени. Примери су архаични 

али ако њих освежимо он у потпуности задовољава потребе наставе.  

Филозофија  четврти 

разред 

1. Филозофија уџбеник за 

четврти разред 

гимназије,средњих 

стручних школа и 

уметничких 

школа,Миланка Радић-

Тадић,“Завод за 

уџбенике“2014  

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. 

историја први 1. 1.  „НОВИ ЛОГОС „, Критеријуми за избор уџбеника су били квалитет, међусобно 
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разред  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

ИСТОРИЈА 1 , 

уџбеник историје за 

први разред , аутори 

Душко Лопандић, Владимир 

Петровић , Ивана Петровић 

650-02-290/2012-06 од 

18.2.2013. 

 

2. ЈП“ ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ „ , 

Историја за 1.разред 

гимназије (сви 

смерови ) , аутори 

Татјана Катић, 

Снежана Ферјанчић 

,2003 

 

3.  „ КЛЕТТ“ , 

ИСТОРИЈА 1 за први 

разред гимназије, 

аутор Мирко 

Обрадовић 

650-02-129/2012-06 од 13.8. 

2012. 

 

поређење уџбеника више издавача, њихова обимност и цена. 

Уџбеник је усклађен са нас.планом и програмом. У уџбенику је 

једноставним и и интересантним језиком описана праисторија и 

историја старог века. Наставне јединице су јасне, 

сажете.Историјске карте и слике су објашњене и прате 

нас.текст.Поред основног текста су и одломци из историјских 

извора који служе да ученицима приближе далеку прошлост и 

дате догађаје. Постоји и речник нових и непознатих појмова као 

и табеларни резиме сваке наставне јединице.На крају сваке 

нас.јединице су питања која терају ученика на размишљање ,да 

закључују и анализирају дате догађаје и историјско време. Овај 

уџбеник се користио до пре две године па ученици га могу 
набавити од старијих генерација и зато смо се водили 

рационалним приступом трошења средстава породичног буџета. 
 

историја други 1. 1. „ НОВИ ЛОГОС „ Критеријуми за избор уџбеника су били квалитет, међусобно 
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разред  

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА за други разред 

гимназије природно-

математичког смера   аутори: 

др Душко Лопандић , 

Александра Колаковић , 

Ивана Петровић,2014. 

 

 

2. ЈП „ ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ „ ИСТОРИЈА за 

гимназију природно- 

математичког смера , аутор 
Сима Ћирковић,2008 

 

 

3. „ ФРЕСКА „ ИСТОРИЈА 

за други разред гимназије 

природно- математичког 

смера , аутори Биљана 

Крстић , Александар Крстић 

,2013. 

 

поређење уџбеника више издавача , њихова обимност и цена. 

Приликом избора уџбеника посебно је наглашен рационалан 

приступ трошењу средстава породичног буџета. Уџбеник 

одговара нас.плану и програму у потпуности.Уџбеник садржи 

елементе радног уџбеника, кратак резиме и објашњење нових и 

непознатих појмова. Градиво покрива дуг период од 11.до 

19.века , обухваћени су догађаји из опште и националне 

историје. Бројне илустрације, великим делом у боји јесу ликовни 

извори и односе се према градиву на исти начин као и одломци 

из писаних историјских извора. Неке од илустрација упознају 

ученике са остацима епохе о којој говоре, друге представљају 

призоре сликане у касније доба и носе на себи обележја тог доба, 
треће представљају резултат модерних настојања да се 

реконструише нека појава из давне прошлости. Уџбеник 

задовољава Стандарде квалитета уџбеника. 
 

историја други 

разред 

друштве

но-

језичког 

смера 

1. ФРЕСКА-Срђан Пириватрић  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 трећи 

разред 

друштве

но-

језичког 

смера 

1. ФРЕСКА-Радош Љушић 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.                             
историја трећи 

разред 

/четврти 

разред 

1. ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 

„, ИСТОРИЈА за трећи 

разред гимназије природно-

математичког смера и 

четврти разред гимназије 

општег и друштвено-језичког 

смера  

Аутори:Ђорђе Ђурић и 

Момчило Павловић,2010. 

 

Критеријуми за избор уџбеника су били квалитет, међусобно 

поређење више издавача, њихова обимност и цена. Приликом 

избора уџбеника наглашен је рационалан приступ трошењу 

средстава породичног буџета.Овај уџбеник се користио у нашој 

школи и ранијих година. У уџбенику је упоредо са општом, 

превасходно европском историјом, приказана је и национална 

прошлост неодвојива од светских токова.Уџбеник је писан 

једноставним и јасним језиком, није преобиман и може да се са 2 

часа недељно обради наставни садржај из уџбеника.Садржај у 

потпуности је усклађен са 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. 
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занимљивости .Уџбеник садржи богат ликовни материјал и 

усклађен је са Стандардима квалитета уџбеника. 
 

Ликовна 

култура 

за сва 

четири 

разреда 

 „Klett“ д.о.о. Београд 

Ликовна култура 1, уџбеник 

за 1. разред гимназије 

друштвено-језичког смера, 

2015, Марина Чудов; 
 

Ликовна култура 2, уџбеник 

за 2. разред гимназије 

друштвено-језичког смера, 

2018, Лидија Жупанић 

Шуица. 

 

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. 

 

Ликовна култура 1, уџбеник 

за 1. разред гимназије 

природно-математичког 

смера, 2015, Лидија Жупанић 

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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Шуица. 

 

Ликовна култура 2, уџбеник 

за 2. разред гимназије 

приросно-математичког 

смера, 2015, Лидија Жупанић 

Шуица. 

 
Српски језик 

и 

књижевност 

Први, 

други, 

трећи и 

четврти 

1. „НОВИ ЛОГОС”  

Читанка за први разред 

гимназије и средњих 

стручних школа, 2013, 

Наташа Станковић Шошо, 

Бошко Сувајџић, Славко 

Петаковић. 

 

Читанка 2, за други разред 

гимназија и средњих 

стручних школа, 2014, 

Бошко Сувајџић, 
Наташа Станковић Шошо, 

Александра Угреновић. 

 

Читанка 3, за трећи разред 

гимназија и средњих 

стручних школа, 2015, 

Бошко Сувајџић, 

Наташа Станковић Шошо, 

Мина Ђурић. 

 

Читанка, за 4. разред 

На почетку уџбеника дато је детаљно и сликовито упутство за лакше 

сналажење. Уџбеник је изузетно прегледан и прати програм у 

потпуности. Садржи теоријска објашњења, уочљиво су наглашени 

најбитнији делови и кључни појмови. На маргинама су прегледно дате 

дефиниције и објашњења за непознате појмове. Уџбеник обилује 

илустрацијама. Успоставља се корелација са другим предметима 

(историја, музичка култура, ликовна култура…). У оквиру сваке 

наставне јединице дати су задаци за рад на тексту, али и креативни и 

истраживачки задаци. Уџбеник садржи литературу и задатке који 

подстичу ученике да трагају за додатним знањем. 

Након наставних области дати су предлози тестова. 
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гимназија и средњих 

стручних школа, Предраг 

петровић, 2018, Мина 

Ђурић, Бошко Сувајџић, 

Наташа Станковић Шошо. 

 
  2.  „КЛЕТТ“ 

Читанка, српски језик и 

књижевност за први разред 

гимназије и средњих 

стручних школа, 2012, 

Миодраг Павловић. 

 

Читанка, уџбеник за други 

разред гимназије и средњих 

стручних школа, 2014, 

Миодраг Павловић 

 

Читанка, српски језик и 

књижевност за трећи 
разред гимназија и средњих 

стручних школа, 2015, 

Љиљана Бајић, Миодраг 

Павловић, Зона Мркаљ. 

 

Читанка – уџбеник за 4. 

разред гимназија и средњих 

стручних школа, 2018, 

Љиљана Бајић, 

Миодраг Павловић, Зона 

Мркаљ 

Уџбеник књижевноуметничким и другим одговарајући текстови прати 

програм. Прегледно су истакнути наслови и поднаслови у оквиру 

наставних јединица. Јасно су истакнуте непознате речи. Уџбеник 

обилује илустративним примерима. Објашњене су непознате и 

истакнуте кључне речи. 
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  3. Читанка са 

књижевнотеоријским 

појмовима 

за гимназије и стручне 

школе,  

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ”, 1991, Љиљана 

Николић, 

Босиљка Милић 

 

Читанка са 

књижевнотеоријским 

појмовима 

за гимназије и стручне 

школе, 1991, Љиљана 

Николић, Босиљка Милић. 

 

Читанка са 

књижевнотеоријским 

појмовима 

за гимназије и стручне 

школе, 1991, Љиљана 

Николић, Босиљка Милић. 

 

Читанка са 

књижевнотеоријским 

појмовима 

за гимназије и стручне 

школе, 1989, Љиљана 

Николић, Босиљка Милић 

Уџбеник је неприступачнији ученицима. Годинама се ништа није 

мењало, па можемо рећи да је и застарео.  
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Српски језик 

и књижевност 

Први, 

други, 

трећи и 

четврти  

 JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ Историја 

књижевности 

за гимназије и стручне 

школе, 1984, Јован Деретић, 

Марија Митровић, Злата 

Бојовић 

 

Историја књижевности 

за гимназије и стручне 

школе, 1988, Јован Деретић, 

Марија Митровић 

 

 

 

Прати програм. Адекватно објашњава и приказује историјски развој 

књижевности. Обухвата и биографије писаца. 

Српски језик 

и књижевност 

Први, 

други, 

трећи и 

четврти 

 Теорија књижевности 

за гимназије и стручне школе 

I – IV разред, 1997, JП 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 

Иво Тартаља 

Објашњени теоријски појмови које предвиђа програм. 

Српски језик 

и књижевност 

Први и 

други 

1. „НОВИ ЛОГОС”,  

Граматика за први разред 

гимназије и средњих 

стручних школа, 2013, 

Виолета Кецман, Јадранка 

Милошевић, Драгана Ћећез 

У њима се налазе задаци за ученике који прате програм, добро је 

организован, прегледан. 

Вежбања разног типа мотивишу ученике на размишљање. Они користе 

постојећа знања за стварање нових решења.  

Појмови су јасни, разумљиви. 
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Граматика 2, за 2. разред 

гимназија и средњих 

стручних школа, 2015, 

Слађана Савовић, Драгана 

Ћећез-Иљукић, Виолета 

Кецман 
  2. „КЛЕТТ“ 

Граматика, српски језик и 

књижевност за први разред 

гимназије и средњих 

стручних школа, 2012, Весна 

Ломпар 

 

Граматика, уџбеник за 

други разред гимназија и 

средњих стручних школа, 

2014, Весна Ломпар, 

Александра Антић 

Граматика прати програм, садржи вежбе и задатке за ученике. 

  3. Граматика српскога језика 

за гимназије и стручне школе 

I – IV разред, 1989, Живојин 

Станојчић, Љубомир 

Поповић 

 

Граматика прати програм, садржи вежбе и задатке за ученике. 

Српски језик 

и књижевност 

трећи и 

четврти 

1. Граматика, српски језик и 

књижевност за трећи разред 

гимназија и средњих 

стручних школа, 2015, Весна 

Ломпар, 

Александра Антић 

Граматика прати програм, садржи вежбе и задатке за ученике. 
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Граматика, уџбеник за 4. 

разред гимназија и средњих 

стручних школа, 2018, Весна 

Ломпар, 

Александра Антић 
Устав и права 

грађана 

четврти 1. Устав и права грађана 

уџбеник за четврти разред 

гимназије, 

Милан Гачановић, 

„Klett“, 2014. год. 

Уџбеник садржи четири целине (према наставном плану и програму). 

Лекције почињу уводним питањима или коментарима који 

наговештавају о чему ће у наставку бити речи. На крају сваке лекције 

је резиме са најважнијим деловима лекције и питања и задаци за 

проверу наученог градива. Текст је обогаћен примерима, 

фотографијама и илустрацијама како би приближио материју и 

олакшао процес учења. 

2. Устав и права грађана 

уџбеник за четврти разред 

гимназије, 

Др Владимир Ђурић, 

„НОВИ ЛОГОС“, 2013. год. 

Уџбеник је усклађен са наставним планом и програмом. Садржај је 

распоређен у четири дела. Уводни текст је дат у форми подсећања и 

омогућава ученицима да се присете знања из других предмета. 

Основни појмови су истакнути у тексту „болдом“. У одељку „не 

заборавите“ издвојени су садржаји које ученици обавезно треба да 

усвоје. 

3. Устав и права грађана 

уџбеник за четврти разред 

гимназије, 

Стеван Лалић, Светислава 

Булајић, 

„Завод за уџбенике“, 2013. 

год. 

Уџбеник је усклађен са наставним планом и програмом. На крају сваке 

лекције су формулисана питања и задаци која омогућавају да се утврде 

стечена знања. 

Немачки језик први 

разред 

1. Klett Direkt 1, нем.јез. за 1. 

раз.Гимназ.пета год учења 

Уџбеник је усклађен са наставним планом и програмом са довољним 

бројем вежби. Вежбе су иза лекције и у другој половини уџбеника, у 

радној свесци.Присутне су фонетске,лексичке ,правописне и 

семантичке вежбе.Највећи је број граматичких вежби. 

  2. Data Status Prima 5 

нем.јез.за 1.раз гимназ.5.год 

учења 

веома добро распоређен влики број граматичких вежби. 
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  3. Educational centre, Schritte 

International, за гимназ и 

сред.школе,Huber Verlag 

најпопуларнији уџбеник широм света.Има веома добре вежбе .Веома 

разноврсне. 

 други 

разред 

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. 

  2. Data Status,Prima 6 нем.ј.за 

2.раз.сред школе,6.год 

учења 

одговарајући уџбеник са довољно вежби. 

  3. ЈП Завод за уџбенике други 

страни јез.Б.Симић, 

С.Узелац 

добар уџбеник али са мањим бројем вежби 

 трећи 

разред 

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 

  2. Data Status Optimal B1-

немачки за 3.и 4. раз 

сред.школа 

одличан уџбеник и користи се за 2 разреда 

  3. Еducational Centre Ideen 

3нем.јез.за 3. и 4. раз.сред 

школе 

практичан уџбеник за 2 разреда,економичан за ученике 

 четврти 

разред 

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. 

  2. Data Status Optimal B1, 

нем.ј. за 3.и 4. раз. 

сред.школе 

одличан и користи се за 2 разреда 

  3. Еducational Centre Ideen 3, 

нем.јез. за 3.и 4. 

раз.сред.школе 

практичан уџбеник за 2 разреда, економичан за ученике 

 


