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На основу члана 119. став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања       

(„Службени гласник РС“ број 88/2017) Школски одбор Гимназије у Инђији на седници одржаној 

дана 15.09.2022. год. једногласно усвојио је ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА Гимназије за школску 2021/2022. годину. 

 

У сарадњи са свим запосленим радницима, Извештај о остварености годишњег плана рада 

Гимназије за школску 2021/2022. годину обликовао је тим који чине: Татјана Кртинић 

(координатор), Сања Панковић, Марта Куљевацки, Данило Станковић, Бранимир Сајферт, Гордана 

Јерковић, Сандра Шћевак, Јован Џабић. 

  

1. УСЛОВИ    РАДА   ШКОЛЕ 

 

Гимназија је започела наставу 01.09.2021. године, са 16 одељења. Настава за ученике 

четвртог разреда трајала је до 27.05.2021. године, док је за ученике трећег, другог и првог разреда 

трајала до 24.06.2022.године. 

 

На почетку школске године, укупно је било уписано 399 ученика, од тога у одељењима првог 

разреда било је укупно 102 ученика, у одељењима другог разреда 110 ученик, укупно у трећем 

разреду било је 99 ученика, док  је у четвртом разреду било 88.  

У току првог полугодишта број ученика првих разреда  мањи је за један (101), а у осталим 

разредима број ученика је остао исти.  

 

 Од укупног броја ученика, пре поправних испита било је 173 одличних, 140 врло добрих, 73 

добрих, 1 довољан, 8 недовољних и 4 неоцењена. Пре поправних испита средња оцена успеха на 

нивоу школе је 4.14, а средња оцена владања 4.88. На крају школске године, после августовског 

рока, средња оцена успеха на нивоу школе је 4.12. 

 

У току школске 2021/2022. године 12 ученика је уписано у Гимназију а 12 ученика је 

исписано из Гимназије тако да нема осипања ученика. 
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2. ОСНОВНИ  ОБЛИЦИ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИХ  

ПРОЦЕСА 

 

2.1. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

 

Успех ученика по одељењима и предметима од I до IV разреда  следи  у  табелама. 

 

ОДЕЉЕЊЕ  I1  ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА : Милана Лукић 

 

 

 

  ОДЕЉЕЊЕ I2  ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: Сенка Свилар 
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ОДЕЉЕЊЕ  I3 ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА:  Татјана Кртинић 

 

 
 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ I4 ОДЕЉЕЊСКИСТАРЕШИНА:  Данијела Јовановић 

 

 
 

 

ОДЕЉЕЊЕ  II1     ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: Снежана Стећук 
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ОДЕЉЕЊЕ II2  ОДЕЉЕЊСКИСТАРЕШИНА: Жељка Влаовић 

 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ  II3  ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: Биљана Булатовић 

 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ  II4  ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: Марта Куљевацки 
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ОДЕЉЕЊЕ III1  ОДЕЉЕЊСКИСТАРЕШИНА: Ана Борковић 

 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ III2  ОДЕЉЕЊСКИСТАРЕШИНА:  Александар Раденовић 

 

 
 

 

ОДЕЉЕЊЕ III3    ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: Тамара Максимовић Тот 
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ОДЕЉЕЊЕ III4               ОДЕЉЕЊСКИСТАРЕШИНА:  Данијела Јовановић 

 

 
 

 

ОДЕЉЕЊЕ IV1          ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: Биљана Мириловић 

 

 
 

 

ОДЕЉЕЊЕ IV2          ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: Наташа Шкрбић 
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ОДЕЉЕЊЕ IV3          ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: Александра Вученовић 

 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ IV4          ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА: Небојша Живановић 
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2.2. РАЗРЕДНИ ИСПИТИ, ИСПИТИ ПО ПРИГОВОРУ,  ИСПИТИ ПО ЖАЛБИ, 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ,  ДОПУНСКИ ИСПИТИ, ПОПРАВНИ ИСПИТИ 

 

Реализовани су ванредни испити за једног ученика и допунски испити за три ученика. На 

поправни испит је упућено четири ученика (један од њих поправни матурски испит из страног 

језика). Разредни испит из грађанског васпитања полагало је четири ученика, а једна ученица је 

поднела жалбу на закључну оцену. 

 

ЕВИДЕНЦИЈА О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 
Резултати ПОПРАВНИХ испита и општи успех ученика који су полагали поправне испите: 

 

одељење име и презиме ученика предмет оцена општи 

успех 

дел.број и датум 

записника 

1/1 Страхиња Перуача математика 2 2,28 827. од 26.08.2022. 

1/2 Душан Милинковић математика 2 3,53 810. од 22.08.2022. 

1/2 Божидарка Матић математика 2 2,76 797. од 22.08.2022. 

1/4 Петар Хаврилов географија 2 3,18 807. од 22.08.2022. 

2/1 Мина Иваниш математика 2 3,00 805. од 22.08.2022. 

2/1 Мина Иваниш физика 2 3,00 805. од 22.08.2022. 

3/1 Милана Бабовић географија 2 3,44 829/1. од 26.08.2022. 

3/2 Марија Ђумић математика 2 2,81 826. од 26.08.2022. 

3/2 Марија Ђумић географија 2 2,81 826. од 26.08.2022. 

4/4 Димитрије Радиновић социологија 1 1,00 824. од 26.08.2022. 

4/4 Немања Ристић економ. и бизнис 2 2,36 683. од 23.08.2022. 

 

РАЗРЕДНИ испити: 

 

одељење име и презиме ученика предмет оцена дел.број и датум 

записника 

1/2 Славко Боћук латински језик 2 761. од 6.07.2022. 

1/2 Славко Боћук географија 2 761. од 6.07.2022. 

1/2 Славко Боћук музичка култура 2 761. од 6.07.2022. 

1/2 Славко Боћук ликовна култура 2 761. од 6.07.2022. 

1/2 Славко Боћук физичко и здр. 4 761. од 6.07.2022. 

1/2 Славко Боћук историја 3 806. од 22.08.2022. 

1/2 Славко Боћук физика 2 806. од 22.08.2022. 

1/2 Славко Боћук хемија 2 806. од 22.08.2022. 

1/2 Славко Боћук биологија 2 806. од 22.08.2022. 

2/2 Ема Фајин грађанско в. веома успешан 597. од 8.06.2022. 

2/2 Клара Келемен грађанско в. веома успешан 596. од 8.06.2022. 

2/3 Илона Вајлент грађанско в. веома успешан 595. од 8.06.2022. 

2/4 Јован Пувача грађанско в. веома успешан 577. од 6.06.2022. 

4/4 Димитрије Радиновић социологија 1 594. од 8.06.2022. 

 

 

ДОПУНСКИ испити: 

 

одељење име и презиме ученика предмет оцена дел.број и датум записника 

3/1 Миљана Пејић латински 3 374. од 4.05. 2022. 

4/1 Вукашин Петковић латински 2 1259. од 24.12. 2021. 

4/1 Вукашин Петковић немачки 2 312/1. од 11.04. 2022. 

4/2 Вељко Јовановић немачки 2 311. од 11.04. 2022. 

4/2 Вељко Јовановић латински 2 576. од 6.06. 2022. 

4/2 Игор Јелић грађанско в. веома успешан 442. од 18.05. 2022. 



 

 

12 

4/2 Емилија Ђукановић грађанско в. веома успешан 443. од 18.05. 2022. 

4/2 Александар Младеновић грађанско в. веома успешан 444. од 18.05. 2022. 

4/2 Марко Кордулуп физика 2 567. од 2.06. 2022. 

4/4 Душан Милосављевић устав и права гр. 3 568. од 2.06. 2022. 

4/4 Димитрије Радиновић устав и права гр. 2 569. од 2.06. 2022. 

 

 

 

ПРИГОВОРИ/ЖАЛБЕ на оцену: жалба на закључну оцену (са 4 на 5) 

 

одељење име и презиме ученика предмет оцена дел.број и датум записника 

     

 

 

ВАНРЕДНИ испити: 

 

одељење име и презиме 

ученика 

предмет оцена дел.број и датум записника 

 Данило Јовичић социјологија 1 804. од 22.08.2022. 

 
 

 

 

2.3. ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ИЗРЕЧЕНЕ ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ1 

 

Одељење УОС УОВ УД УНВ Укупно 

I – 1 20 0 0 0 20 

I – 2 13 0 0 0 13 

I – 3 1 0 1 0 2 

I – 4 1 0 0 0 1 

II – 1 11 0 0 0 11 

II – 2 3 1 0 0 4 

II – 3 0 0 0 0 0 

II – 4 0 0 0 0 0 

III – 1 3 1 0 0 4 

III – 2 2 0 0 0 2 

III – 3 5 0 0 0 5 

III – 4 6 0 0 0 6 

IV – 1 14 1 0 0 15 

IV – 2 13 3 0 0 16 

IV – 3 4 0 0 0 4 

IV – 4 10 3 0 0 13 

Укупно 106 9 1 0 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1УОС – укор одељенског старешине; УОВ – укор одељенског већа; УД – укор директора; УНВ – укор наставничког већа 
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2.4. ИЗВЕШТАЈ О МАТУРСКИМ ИСПИТИМА и УПИС НА ФАКУЛТЕТЕ 

 

У школској 2021/2022. години организовано је полагање матурског испита за ученике IV 

разреда Гимназије. Више о овоме може се видети у књизи Записника са седница Испитног одбора. 

Ево најважнијих података: 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ СЕДНИЦА ИСПИТНОГ ОДБОРА шк.2021/2022. године  

З А П И С Н И К  број 1.  

Са седнице ИСПИТНОГ ОДБОРА одржане 15.12.2021 године са почетком у 16,55 часова  

 

ДНЕВНИ РЕД :  

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ИСПИТНОГ ОДБОРА за 

шк.2021/2022. годину 

 

З А П И С Н И К број 2. 

Са седнице ИСПИТНОГ ОДБОРА  одржане 03.06.2022.године са почетком у 13 час. 

 

ДНЕВНИ РЕД:  

1. УТВРЂИВАЊЕ БРОЈА ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА НА МАТУРСКОМ 

ИСПИТУ У ЈУНСКОМ РОКУ шк.2020/2021. године;  

2. УСВАЈАЊЕ ТЕМА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ; 

3. ОДРЕЂИВАЊЕ ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА НА МАТАУРСКОМ ИСПИТУ ИЗ СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ;    

 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К  број 3.  

Са седнице ИСПИТНОГ ОДБОРА одржане 06.06.2022. године са почетком у 13 час.  

 Д  Н  Е В Н И   Р Е Д: 

1.УСВАЈАЊЕ ТЕМА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ, РУСКОГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ;   

2.ОДРЕЂИВАЊЕ ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА И 

МАТЕМАТИКЕ;  

 

З А П И С Н И К број 4. 

Са седнице ИСПИТНОГ ОДБОРА  одржане 15.06.2022. године са почетком у 12,30 час.  

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

1. УТВРЂИВАЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ  у јунском року 

шк.2020/2021. године  

 

 

З А П И С Н И К број 5. 

Са седнице ИСПИТНОГ ОДБОРА одржане 30.06.2022. године са почетком  у 8,00 часова.  

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:  

1. УТВРЂИВАЊЕ ТЕМА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 

КЊИЖЕВНОСТИ (после разредних испита)    

 

З А П И С Н И К број 6. 

Са седнице ИСПИТНОГ ОДБОРА одржане 04.07.2022. године са почетком у 8 часова 

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е Д: 

1. УТВРЂИВАЊЕ ТЕМА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И 

МАТЕМАТИКЕ (после разредних испита);  

 

З  А П И С Н И К број 7. 

Са седнице ИСПИТНОГ ОДБОРА одржане 26.08.2022. године са почетком у 10,30 часова 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:  

1. УТВРЂИВАЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ у августовском року 

шк.2021/2022. године 
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На матури је полагало писмени испит из: 

Српски језик и књижевност           86 ученика 

Енглески језик 51 ученика 

Руски  језик 3 ученика  

Немачки  језик                                                               0  ученикa 

Математика  32 ученика 

 

Ученици су писали матурске радове из следећих предмета: 

Социологија 5  ученика 

Енглески језик                                                              14  ученика 

Физика                                                                             5 ученика 

Психологија  9  ученика 

Филозофија  3  ученика 

Историја  19  ученика 

Српски језик и књижевност  2  ученика 

Биологија  12  ученика 

Математика  7  ученика 

Хемија  4  ученика 

Ликовна култура   1 ученик 

Рачунарство и информатика                                          7 ученика 

 

 

        у к у п н о :                                86 ученика 

 

За писмени испит из српског језика и књижевности, енглеског, немачког и руског језика и 

математике предложени су задаци који се налазе у прилогу. 

 

На следећој седници Испитног одбора утврђен је успех на матури у јунском испитном року. 

Извештај о успеху поднеле су разредне старешине. Укупно је матурирало 86 ученик у јунском 

испитном року и један у августовском року. Један ученик није полагао матуру јер није положио 

поправни испит из социологије.  

 

 Просечна оцена на писменом раду на матурском испиту у јунском року.  

 

 Српски језик и књижевност – 3,72 

 IV-1    3,18 

 IV-2    3,25 

 IV-3    4,40 

 IV-4    4,05 

 

 Енглески језик – 4,28 

 IV-1    3,40  

 IV-2    3,93  

 IV-3    4,80  

 IV-4     5,00  

 

 Математика – 4,62 

 IV-3     4,45  

 IV-4     4,80  

 

 Руски језик –   

 IV-2    3,33  
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У табели је приказана просечна оцена успеха на матури, по одељењима  у јунском року 

 
Одељење Одлични В.добри Добри Довољни Недовољни Положио Није 

положио 

Укупно Просек 

одељења 

IV-1 4 8 8  2  / 22  / 22 3,63 

IV-2 5 7 8 / / 20 / 20 3,85 

IV-3 16 7 2 /   / 25  / 25 4,56 

IV-4 14 4 /  /  / 18  / 18 4,65 

УК: 39 26 18 2 / 85 / 85 4,17 

 

 

 

У табели је приказана просечна оцена успеха на матури, по одељењима у августовском року 

 

 
 

Одељење Одлични В. добри Добри Довољни Недовољни Положио Није 

положио 

Укупно Просек 

одељења 

IV-1 4 8 8  2  / 22  / 22 3,63 

IV-2 5 7 8 /  / 20 / 20 3,85 

IV-3 16 7 2 /   / 25  / 25 4,56 

IV-4 14 4 / 1   / 19 /  19 4,63 

УК: 39 26 18 3  / 86 / 86 4,16 
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УПИС НА ФАКУЛТЕТЕ 

 

1. УКУПАН БРОЈ УПИСАНИХ: Од 88 ученика 50 је уписало факултет 

 

2. ОДНОС СТУДЕНАТА КОЈИ СУ СЕ УПИСАЛИ НА БУЏЕТ И НА 

САМОФИНАНСИРАЊЕ: Од 50 ученика (23 ученика) се уписало на буџет, а (27 ученика) на 

самофинансирање 

 

3. МЕСТО У КОЈЕМ СУ УЧЕНИЦИ УПИСАЛИ ФАКУЛТЕТЕ: 

- 35 ученика Нови Сад 

- 11 ученика Београд 

- 2 ученик Сремска Митровица 

- 1 ученик Словенија 

 

4. НАЈУЧЕСТАЛИЈИ ФАКУЛТЕТИ: 

- Факултет техничких наука- Нови Сад  

- Филозофски факултет- Нови Сад 

- Правни Факултет- Нови Сад 

- Учитељски Факултет- Београд 

 

ДОПУНСКИ    ВАСПИТНО   -  ОБРАЗОВНИ   РАД 

 

Допунски васпитно-образовни рад, као облик обавезне наставне активности, реализован је у 

складу са дидактичко - педагошким захтевима и потребама ученика. Заступљен је у свим наставним 

областима, а часови допунског васпитно - образовног рада одржавани су у међусмени - као седми 

час односно предчас, а према утврђеном распореду. Овакав начин пружања помоћи ученицима који 

нису у стању да прате и правовремено савладавају наставне садржаје, предвиђене планом и 

програмом, своје пуно оправдање налази у настави математике, хемије, физике, страних језика. 

Ученици долазе са оскудним предзнањем, неизграђеним радним навикама, неупућени у технике 

учења, те у већини случајева помоћ својих наставника радо прихватају. Професори релативно брзо 

и без тешкоћа идентификују оне ученике којима је помоћ неопходна. Индивидуална настава као 

најприсутнији облик рада на часовима допунског васпитно - образовног процеса, омогућава 

ученицима да отклоне сметње у жељеном напредовању, а самостално решавање постављених и 

добро одмерених задатака условило је релативно мали број недовољних оцена из најтежих 

предмета. 

  

Разлоге успешном укључивању ученика у редован васпитно - образовни рад треба тражити 

и у чињеници да смо у протеклој години, математици, хемији, физици, одредили по два часа 

недељно што је предметним наставницима омогућавало да раде са групама од три до пет ученика. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКОГ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022. ГОДИНИ 

 

ПРЕДМЕТ ПРЕДАВАЧ        БР. ЧАСОВА 

 

Српски језик и књижевност Лукић Милана 20 

Српски језик и књижевност Вученовић Александра 12 

Српски језик и књижевност Јован Џабић 10 

Српски језик и књижевност Сандра Шћевак 18 

Енглески језик Панковић Сања 22 

Енглески језик  Ана Борковић                                    13  

Енглески језик Љубица Живковић                            2 
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Руски језик Влаовић Жељка                             10 

Математика Tамара Максимовић Тот 171 

Математика Марта Куљевацки   16 

Хемија Мириловић Биљана 5 

Физика Данијела Јовановић 3 

Физика  Булатовић Биљана 11 

Социологија Шкрбић Наташа 20 

Историја                  Снежана Стећук 7 

Историја                                            Гордана Јерковић                              11 

Биологија                 Кртинић Татјана 5 

Географија                                       Љиљана Жижић                                   12 

Географија                                       Мирјана Поповић                                 5 

Немачки језик                                    Сенка Свилар                                      22 

           

 

УКУПНО ОДРЖАНИХ ЧАСОВА : 393  

 

 Индивидуалном наставом код ученика који повремено заостају у раду, треба, уз остварене 

задовољавајуће образовне циљеве, усавршавати и умења, технике самосталног учења, радну 

културу. 

 

 

2.5. ДОДАТНИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД 

 

Додатно васпитно-образовни рад организован је у Гимназији у складу са педагошко-

дидактичким захтевима и склоностима ученика. Задовољава интересе ученика, омогућава им да 

испоље своје креативне истраживачке способности у проширивању и продубљивању појединих 

наставних садржаја у књижевности, страном језику, историји, физици, математици, хемији, 

биологији и сл.  

Часови додатног васпитно-образовног рада, реализују се у међу семени или ређе суботом - 

лабораторијски рад из хемије, огледи из физике. 

Разноврсни видови рада - књижевне вечери у школи у Народној библиотеци, посете 

галерији, излети, дебатни клубови - а у њима самостални радови ученика, реферати, шеме, слике, 

огледи, макете - мотивисали су даровите ученике да афирмишу постојеће личне вредности. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНОГ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У  

ШК. 2021/2022.ГОДИНИ 

Предмет Предавач    Бр. часова 

 

Српски језик и књижевност Милана Лукић 45 

Српски језик и књижевност Јован Џабић 45 

Српски језик и књижевност Сандра Шћевак 22 

Енглески језик               Панковић Сања                      20 

Енглески језик Љубица Живковић 2 

Психологија                                        Дуња Борић                                               6 

Историја                        Стећук Снежана                                       50 

Историја                        Гордана Јерковић                                     47 

Географија Жижић Љиљана                                       15 

Географија Мирјана Поповић                                      5 

Биологија                                             Татјана Кртинић                                      35 

Физика Булатовић Биљана                                   38 

Физика Јовановић Данијела 31 
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Руски језик                   Влаовић Жељка         27 

Немачки језик Сенка Свилар 12 

Математика Тамара Максимовић Тот 20 

Математика Боциј Смиљана 21 

Математика Марта Куљевацки 38 

________________________________________________________________________ 

УКУПНО ОДРЖАНИХ ЧАСОВА:  479 

 

 

 

 

 

2.6. РАД У СЛОБОДНИМ АКТИВНОСТИМА 

 

Пробудити у ученику стваралачки однос према раду, уметности, животу уопште, значи 

учити га и одгајати да не прихвата пасивно, као посматрач, шта му живот, рад и уметност пружају, 

већ да целокупну стварност мењајући је - поново ствара. Припремајући се за живот, ученик у 

слободној активности стиче умеће учења, међуљудских односа и одабирања, способност критичног, 

вербалног, визуелног, сценског мишљења. 

Слободне активности организујемо тако да се млади у правом смислу уводе у самостални 

рад и изграђујукао зреле личности. Пружају заинтересованима оптималне услове за креативно и 

рекреативно коришћење слободног времена. Радом у слободним активностима покушавамо да 

ублажимо јаз између теоријског и практичног знања, интелектуалног и физичког рада. На овај 

начин помажемоученицима да одаберу будуће занимањеу складу са испољеним способностима, 

друштвеним потребама и жељама. 

 Мотивација, радост у раду, инвитивност, одређују креативну - свестрано формирану личност 

- члана секције у нашој Гимназији. 

 Низ пригодних манифестација у прошлој години обележили су својим присуством наши 

ученици и показали, да је човек члан заједнице - човечанства која мора бити хумана и осећање 

укорењено у бићу младих, оплемењује заједнички рад. Отуд свако нарушавање равноправности 

међу расама, народима и народностима, насиље и рат - вређају и здрава осећања средњошколаца.   

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ШК. 2021/2022. ГОДИНИ 

Предмет Предавач    Бр. часова 

Новинарска секција Сандра Шћевак 19 

Хор  Ђорђевић Марина  15 

Географск- историјска секција          Љиљана Жижић 

                                                              Снежана Стећук 

                                                              Мирјана Поповић 

                                                              Гордана Јерковић                                     45  

Калиграфска секција                          Јован Џабић                                               6 

Рецитаторска секција                         Милана Лукић,  

                                                              Сандра Шћевак                                         10 

Драмска секција                                  Милана Лукић,  

                                                              Сандра Шћевак 

                                                              Јован Џабић                                               36 

Спортска секција                                Бранко Марчета 

                                                              Данило Станковић                                    146 

Ликовна секција                                  Маја Ајбек                                                 3 

УКУПНО ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: 280 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

Предмет Предавач    Бр. часова 

Математика Смиљана Боциј 14 

Историја Снежана Стећук 20  

Историја Гордана Јерковић 20  

Енглески језик Ана Борковић 5 

Енглески језик Сања Панковић 15 

Енглески језик Љубица Живковић 5 

Географија Жижић Љиљана 15 

Биологија  Татјана Кртинић 15 

Физика  Даниејла Јовановић 4 

УКУПНО ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: 113   
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3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ГИМНАЗИЈЕ 

 
 

НАСТАВА 

 

3.1. РЕДОВНА НАСТАВА 

 

 Настава се планира на месечном нивоу, у складу са годишњим планом рада сваког 

наставника. 

 Унастави су заступљенифронтални, групни, индивидуални облик рада, рад у пару. Најчешћа 

метода рада је дијалошко–монолошка, рад на тексту, експерименти и демонстрације (најчешће на 

часовима предмета природних наука). 

 Као наставна средства најзаступљенија су табла, креда и уџбеник, ПП презентације. 

Одочигледних средстава користе се: пројектор, интерактивна табла, наставни филмови и слајдови 

и специфични апарати потребни за извођење вежби у настави физике, математике и хемије. 
  

 

3.1.ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

У току школске године евидентирани су ученици са потешкоћама у учењу и савладавању 

градива. Са оваквим ученицима је организован групни или индивидуални рад у којем се полазило 

од конкретних тешкоћа појединог ученика и одговарајућим методама покушавало да се те тешкоће 

превазиђу. Градиву  које ученик у току редовне наставе не може да усвоји, мора се прићи на нов, и 

за сваког ученика посебан начин.  

Организовао се посебан вид допунске наставе за ученике са сметњама у развоју (потпуно 

оштећење вида и церебрална парализа). 

 

 

3.2. ДОДАТНА НАСТАВА 

  

Организујући додатну наставу, наставници су се трудили да остваре широк спектар 

васпитних задатака: да развијају навике за самообразовање и перманентним образовањем, да 

развијају нова интересовања, да пруже ученицима прилику за уже стручним усавршавањем, да 

развијају код ученика унутрашњу мотивацију (подстичући радост и задовољство успешним 

решавањем проблема, на пример), итд. 

 Инсистирајући да ученици самостално спремају реферате, излажу теме, решавају 

проблемске задатке, наставници на најбољи начин остварују васпитне задатке за ову школску 

годину. 

 

 

 

3.3. ИНФОРМАТИКА 

 

ECDL (European Computer Driving Licence) је независан стандард којим се на нивоу ЕУ и 

целог света дефинише јединствен оквир информатичких знања и вештина корисника рачунара. 

ECDL сертификат потврђује способност за коришћење рачунара и основних програмских 

апликација у свакодневном раду. 

Овај сертификат је признат у целом свету и врло често се наводи као обавезан додатни услов 

на сајтовима за тражење запослења као и у самим огласима за запошљавање. Велики број органа 

државне управе као и државних и приватних фирми захтева од својих запослених неки од 

ECDL сертификата.  
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Наша школа добила је званичну лиценцу ECDL тест центра што омогућава да ученици 

гимназије који имају закључну оцену 4 или 5 из предмета Рачунарство и информатика добију неки 

од ECDL сертификата (ECDL Start, ECDL Core или ECDL Profil). Остали ученици који желе 

сертификат морају да прођу допунску проверу знања. 

Школа као лиценцирани тест центар може да спроводи обуку, организује курсеве и врши 

тестирање ученика са слабијим оценама, других лица у школи као и свих осталих лица у свом 

региону за потребе полагања ECDL тестова и добијање ECDL сертификата. 

Најбољи ученици гимназије овим су стекли право да неки од ECDL сертификата добију по 

цени 85% нижој од тржишне. 
 

 

3.4. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 Ученици имају могућност да се у складу са интересовањима определе за велики број секција. 

Кроз секције ученици развијају своје потенцијале и способности из појединих области, развијају 

креативност, смисао за лепо, уметничко изражавање, тимски рад и спортски дух. 

 

 

3.4.1. ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ХОРСКЕ СЕКЦИЈЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 2021/2022 

 

 

-У току 2021-2022. године, часови хора су одржавани по два часа недељно. 

Чланови хора су ученици првих,других и тређих разреда (укупно учествовало 41 ученика)  

 

Рађене су песме поводом приредби Свети Сава (Дан духовности) 

 

 
 

 

-Учествовала сам у реализацији  пројекта на тему:  

Знамените жене које су учествовале... 

 

За реализацију овог пројекта у првом полугодишту ученици других разреда су били кратко 

обавештени о животу  сестре познатог аустријског композитора 18.века Волфганга Амадеуса 

Моцарта. У оквиру  часова музичке културе биле су израђене презентације и пано. 

 

http://www.gimnazijain.edu.rs/site/ostalo/ecdl/439-ecdl-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5.html
http://www.ecdl.rs/proizvodi/core.htm
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 Марина Ђорђевић, наставник музичке културе 

 

3.4.2. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ   ГЕОГРАФСКО- ИСТОРИЈСКЕ  СЕКЦИЈЕ  У  

ШКОЛСКОЈ    2021 / 2022. ГОДИНИ 
 

 

Стручно веће историје и географије је редовно одржавало своје састанке и сви чланови 

актива били су благовремено обавештени о свим актуелним дешавањима и резултатима које су 

ученици постизали. Ове школске године одржали смо осам састанака, о чему сведоче и уредно 

вођени записници на истим састанцима. 

Разговарали смо и дискутовали о свим текућим проблемима и актуелностима са којима смо 

се сусретали током рада. У отежаним околностима, због пандемије COVID- 19 успешно су 

реализовани планирани наставни садржаји.  

 У оквиру историјско-географске секције оргаизован једнодневни излет у Београд. Том 

приликом ученици су посетили споменик на Старом Сајмишту, Музеј Бањичког логора, као и 

Музеј историје Југославије (у чијем се склопу налазе Музеј 25. мај и Кућа цвећа). Овај излет је  

био део пројекта Покрети отпора у Југославији за време Другог светског рата.  

У  периоду  септембар 2021. - новембар 2021. године успешно је реализован и пројекат “21. 

октобар – да се не заборави “. Координатори пројекта били су наставници историје: Снежана 

Стећук и Гордана Јерковић и наставници српског језика: Милана Лукић и Јован Џабић.  Учешће је 

имало 25 ученика од 1-4. године наше школе. Циљ пројекта био је Развијање и унапређивање 

знања о конкретном државном празнику и српским жртвама у Другом светском рату. Резултате 

својих сазнања ученици су представили историјско –сценским приказом у сали Културног центра 

Инђије. Имали су чак четири извођења ове представе пред пуном салом. 

Током године обележени су важни историјски датуми и годишњице пригодним 

предавањима , презентацијама и видео записима. Посебно су се ангажовале професорке историје 

Снежана Стећук и Гордана Јерковић да се са члановима историјске секције поводом школске 

славе у складу са епидемилошком ситуацијом и препорученим мерама, припреми пригодан видео 

запис под називом „Свети Сава- духовни вођа српског народа“.  Овај запис постављен је на 

интернет страницу школе, као и у Гугл учионице, као вид образовно –васпитног рада и доприноса 

истицању лика и дела просветитеља, имајући у виду да је организовање школских приредби било 

забрањено. 

Анкетирањем ученика за ибор матурских радова утврђено је да је и ове године највише 

изабраних радова у школи било из предмета историја, 19 ученика се определило да истражује на 

историјске теме. 

Успешна је била претходна година и за наше такмичаре. Из предмета историја и географија 

на такмичење је изашло укупно 28 ученика. Општинско такмичење из географије одржано је 

онлајн у школи 26. фебруара. Учествовало је 15 ученика. Пласман на регионални ниво такмичења 
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остварило је 5 ученика; Маровић Радмила и Церовац Немања из  3/4 и Лазар Вујасин, Никола 

Калинић и Јелена Милошевић из 1/3. На окружном такмичењу у Земуну нису нису успели да се 

пласирају на наредни ниво такмичења. 

  Успешни су били и историчари; општинско такмичење из историје одржано је 27. 02. у 

Гимназији у Инђији, учествовало је 13 ученика. Пласман на окружно такмичење остварило је 6 

ученика: Јован Лемић, Уна Дотлић, Огњен Живковић, Драгана Вученовић, Ренато Пастроњевић и 

Ана Веселиновић. Окружно такмичење из историје одржано је 19. 03. у Техничкој школи „Никола 

Тесла“ у Сремској Митровици.  Пласман на Републичко такмичење остварили су следећи 

ученици: Јован Лемић, Уна Дотлић, Ренато Пастроњевић и Ана Веселиновић. Републичко 

такмчење је одржано 21. 05. 2022. у Пироту. Најбољи резултат остварио је Јован Лемић који је 

заузео 9. место, док су остали наши ученици показали су врло добро знање и сместили се око 

средине табеле рангираних учесника. 

На пробној матури организованој од  05. до 08. априла 2022. 5 ученика је одабрало 

географију, и 27 ученика је одабрало историју. Анализом резултата пробне матуре утврђено  да су 

ученици имали у просеку  56 % (ако се примени други модел - од највећег постигнутог резултата) 

. 
Што се тиче стручног усавршавања, чланови актива изразили су спремност да се обучавају 

и усавршавају. Посетили су семинар Награда и казна- педагошки избор или нужност, 26. августа у 

нашој школи у трајању од 8 сати. Остали планирани семинари нису одржани услед пандемије 

короне и забране окупљања. 

 

У Инђији , 28. 06. 2022. године       Председник већа: 

           Гордана Јерковић 

 

3.5. ИЗБОРНА НАСТАВА 

 

 

 Ученици Гимназије на почетку ове школске године бирали су између предмета верска 

настава и грађанско васпитање. У првом разреду се за грађанско васпитање определило 29 ученика, 

док сe за веронауку определило 72 ученика. У другом разреду се за веронауку изјаснило 106 

ученика, док се 4 ученика определило за грађанско васпитање. У трећем  разреду се за веронауку 

определио 77 ученик, а за грађанско васпитање 22 ученика. У четвртом разреду 85 за веронауку и 3 

за грађанско васпитање. Дакле, укупно 340 ученика похађало је верску наставу, а 58 ученика 

грађанско васпитање.  

У првом разреду изборни пакет језик медији и култура слушало је 71 ученика, изборни 

пакет здравље и спорт слушао је 75 ученик, изборни пакет појединац група и друштво 

слушало је 31 ученика и изборни пакет примењене науке слушало је 34 ученика.  

У другом разреду изборни пакет језик медији и култура слушало је 50 ученика, изборни 

пакет здравље и спорт слушало је 82 ученика, изборни пакет уметност и дизајн слушао је 21 

ученик и изборни пакет примењене науке слушало је 39 ученика. 

У трећем разреду изборни пакет уметност и дизајн 36 ученика, изборни пакет економија 

и бизнис слушало је 69 ученика, изборни пакет савремене технологије слушао је 15 ученика, 

изборни пакет религија и цивилизација слушало је 28 ученика  и изборни пакет примењене 

науке 1 слушало је 48 ученика. 

У четвртом разреду изборни пакет образовање за одрживи развој 18 ученика, изборни 

пакет економија и бизнис слушало је 50 ученика, изборни пакет основи геополитике слушао 

је 26 ученика, изборни пакет религија и цивилизација слушало је 52 ученика  и изборни пакет 

примењене науке 1 слушало је 30 ученика. 

 

4. ПЛАНИРАНИ ОДРЖАНИ НЕОДРЖАНИ ЧАСОВИ У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022. 

ОДЕЉЕЊЕ I-1 
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ОДЕЉЕЊЕ I-2 

 
ОДЕЉЕЊЕ I-3 
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ОДЕЉЕЊЕ I-4 
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ОДЕЉЕЊЕ II-1 

 
ОДЕЉЕЊЕ II-2 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

ОДЕЉЕЊЕ II-3 

 
ОДЕЉЕЊЕ II-4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

ОДЕЉЕЊЕ III-1 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ III-2 
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ОДЕЉЕЊЕ III-3 

 
ОДЕЉЕЊЕ III-4 
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ОДЕЉЕЊЕ IV-1 

 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ IV-2 
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ОДЕЉЕЊЕ IV-3 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ IV-4 
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4.1. Општа статистика школе, август 2021/2022. године. 

 
БРОЈ ЧАСОВА: планираних одржаних 

редовне наставе 24569 25044 

изборне наставе 
верска/грађанско васпитање 

777 770 

изборне наставе 3805 3792 

допунске наставе 380 393 

додатне наставе 450 479 

 

 

 

УКУПАН БРОЈ 

оправданих часова 46573 

неоправданих часова 1709 

Укупно 48282 

 

Разред  је завршило укупно 397 ученика. 

 

одличан 

успех 

врло 

добар 
добар довољан недовољан 

173 139 81 2 1 

 

 

Број ученика: 

 

упућених на ПОПРАВНИ 11 

ИСКЉУЧЕНИХ 0 

ПРЕМЕШТЕНИХ 0 

ВРАЋЕНИХ 0 

 

 
Дисциплински поступци: 

 

против: број: мере: 

ученика 116 

УОС - 106 

УОВ – 9 

УД - 1 

запослених 0 / 
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4.2. АКТИВНОСТИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ТИМОВА 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј Укупно одржаних седница стручних већа у Гимназији школске 

2021/2022.године 

Назив стручног већа 
Председник стручног 

већа 

Број 

одржаних 

седница 

1 

Српски језик и књижевност, 

ликовна и музичка култура Маја Ајбек 10 

2 Страни језици Тамара Миљанић 10 

3 Историја и Географија Гордана Јерковић 10 

4 Филозофија, Социологија и др. Ратко Косановић 2 

5 Математика и Информатика Марта Куљевацки 13 

6 Биологија, Физика, Хемија Данијела Јовановић 11 

7 Физичко васпитање       Марчета Бранко 6 

Укупно 62 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј Укупно одржаних седница стручних тимова у Гимназији шк. 

2021/2022. године 

Назив стручног тима 

Број 

одржаних 

седница 

1 Стручни актив за школско развојно планирање 7 

2 
Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
10 

3 Тим за инклузивно образовање 7 

4 Тим за стручно усавршавање 8 

5 Тим за самовредновање 4 

6 Тим за промоцију  школе 7 

7 Педагошки колегијум  5 

8 Тим за кaријерно вођење 7 

9 Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе 9 

10 Стручни актив за развој школског програма 9 

11 

Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво 5 

12 

Тим за естетско уређење школе и заштиту животне 

средине 4 

13 Тим за културне активности 11 

14 Наставничко веће 21 

15 Ученички парламент 6 

16 Број часова које је директор посетио 42 

17 Број часова које је психолог посетио 24 

18 Преглед установе – просветна инспекција 2 

19 Санитарна инспекција 1 

20 Инспекција рада 0 

21 Инспекција библиотеке  1 
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5. ЗАШТИТА  И  УНАПРЕЂЕЊЕ  ЗДРАВЉА  УЧЕНИКА 

 Током школске године организоване су презентације и предавања у циљу превенције и заштите 

ученика. Предавања су се реализовала у оквиру редовне наставе, часовима одељењских старешина, од стране 

наставника и стручног сарадника. Презентације су држане и од стране спољних сарадника – представника 

Дома здравља, Црвеног крста и студената Више медицинске школе из Земуна. У табели су приказане 

редовне, планиране активности које су биле реализоване током године. 
 

АКТИВНОСТИ ИЗВРШИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. систематски и континуирани прегледи 

ученика 
школски диспанзер 

крај првог и током 

другог полугодишта  

2. хигијенски и санитарни надзор над 

школом 
одговарајућа служба  

почетак првог и другог 

полугодишта 

3. индивидуални и саветодавни рад са 

ученицима који испољавају развојне, 

психолошке сметње и промене у понашању 

психолог и одговарајуће службе 

ван школе 

током целе школксе 

године 

4. ваннаставне активности и презентације у 

оквиру наставне као вид менталне 

превенције 

наставници, стручни сарадник 
током целе школске 

године 

3. предавања за ученике:    

-    сида (природа болести и могућности    

заштите ) 

- болести зависности: пушење, 

алкохолизам и наркоманија 

- суплементи у спорту 

- вршњачка подршка и превенција 

самоубиства 

стручњаци Дома здравља, 

наставници, стручни сарадник, 

Центар Срце 

током школске године 

 

6. КУЛТУРНА И  ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 

 

 

6.1. ДЕТАЉНИ ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  У ЦИЉУ 

РАЗВИЈАЊА ТОЛЕРАНЦИЈЕ, ЕСТЕТСКИХ, МОРАЛНИХ И КУЛТУРНИХ 

ВРЕДНОСТИ И ПРОШИРИВАЊУ САЗНАЊА ИЗ РАЗНИХ ОБЛАСТИ, 

ОРГАНИЗОВАНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ ПОСЕТЕ И АКЦИЈЕ: 

 

 

6.1.1.  ОМЛАДИНСКИ КЛИМАТСКИ ФОРУМ 

Дана 26. 9. 2021. одржан је први Омладински климатски форум у Србији, организован од стране 

WWF, на коме је учествовала наша ученица Драгана Вученовић (III4) са својим тимом Биодивови.   

 

6.1.2. ДАН СЕЋАЊА НА СРПСКЕ ЖРТВЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

 Поводом 21. октобра, Дана сећања на српске жртве у Другом светском рату, ученици наше школе 

извели су историјско-сценски приказ ВЕЛИКИ ШКОЛСКИ ЧАС – 21. ОКТОБАР у Културном 

центру Инђије. Представу су режирали професори историје Снежана Стећук и Гордана Јерковић и 

професори српског језика и књижевности Милана Лукић и Јован Џабић. Представа је својеврсно 

сећање на један од највећих злочина који се десио у Другом светском рату, одавање почасти 

невиним жртвама у Крагујевцу, али и подсетник на основне људске вредности – част, поштовање, 

љубав, емпатију и патриотизам.  
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Музеј жртава геноцида изразио је поштовање и захвалност нашим ученицим и професорима јер су 

на достојанствен начин, путем уметничког стваралаштва, помогли да се сачува сећање на недужне 

жртве крагујевачког крвавог октобра 1941. године. 

Музика: Матеја Платиша и Марија Николић; 

Глумци: Андреа Боговац, Стефан Бодрожић, Теодора Бјелац, Ана Веселиновић, Драгана 

Вученовић, Јелена Градић, Дуња Дубравац, Оливера Кнежевић, Марко Кордулуп, Дуња Мајкић, 

Марта Малешевић, Николина Миленковић, Јелена Милошевић, Сара Милошевић, Бојана Миљевић, 

Милица Радић, Ива Ракар, Лука Спахић, Јелена Тривун.  

 

6.1.3. ХУМАНА ГИМНАЗИЈА 

Осим поводом Дана сећања на српске жртве у Другом светском рату, представа ВЕЛИКИ 

ШКОЛСКИ ЧАС – 21. ОКТОБАР  је изведена и 25. новембра у оквиру пројекта ХУМАНА 

ГИМНАЗИЈА, који има за циљ да преко организованих хуманитарних акција сакупи новац за децу 

која болују од тешких болести  и чије лечење изискује велика новчана средства. Овога пута 

прикупљена средства усмерена су на лечење једанаестогодишњег Николе Перића из Новог 

Сланкамена који се бори са леукемијом.  

 

6.1.4. ПОСЕТА МУЗЕЈУ ИЛУЗИЈА 

Дана 7. 12. 2021. организована је посета Музеју илузија у Београду. Ученици одељења III1 и III3 

имали су прилику да у пратњи професорки Маје Ајбек и Тамаре Максимовић Тот обиђу ову 

необичну музејску поставку.  

 

6.1.5. ПОСЕТА СТАРОМ САЈМИШТУ 

Географско-историјска секција наше школе организовала је 10. децембра 2021. излет у главни град. 

Ученици су у пратњи професорки Љиљане Жижић и Снежане Стећук посетили споменик на Старом 

сајмишту, Музеј Бањичког логора, као и Музеј историје Југославије, у чијем склопу се налазе Музеј 

25. мај и Кућа цвећа. Овај излет је део пројекта „Покрети отпора у Југославији за време Другог 

светског рата“, а ученици Радмила Маровић, Марија Поповић, Димитрије Миљковић и Огњен 

Живковић су имали задатак да своје другове детаљније упознају са историјатом места које смо 

посетили и са основним чињеницама о почецима Другог светског рата у Југославији.  

 

6.1.6. ПОСЕТА РУСКОМ ДОМУ 

У склопу пројекта „200 година од рођења Ф. М. Достојевског – Лепота ће спасити свет“, осамнаест 

ученика трећег разреда наше школе, у пратњи професорки Жељке Влаовић и Милане Лукић, 

посетили су Руски дом и овом приликом погледали представу „Злочин и казна“ Руског театра у 

Београду.  
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6.1.7. ПОСЕТА МУЗЕЈУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 

Наши ученици су 18. децембра 2021. године посетили Музеј Николе Тесле у Београду, где су имали 

прилику да прошире и допуне своја знања из физике, биологије, географије и да их сагледају кроз 

историјску и уметничку призму на веома креативан начин.  

 

6.1.8. УЧЕШЋЕ У КВИЗУ „БРЗИ ВОЗ“ У РУСКОМ ДОМУ 

Дана 24. децембра 2021. ученици  наше школе Ренато Пастроњевић, Миа Николић, Оливера 

Кнежевић и Марко Шуковић учествовали су у интелектуалном квизу „Брзи воз“ у Руском дому. 

Наша екипа се сјајно показала, а ученица Миа Николић изабрана је за најборбенијег учесника квиза.  

 

6.1.9. ДАН СВЕТОГ САВЕ 

Сваког 27. јануара наша школа традиционално обележава школску славу.  Ове године у складу са 

актуелном препоруком Министарства просвете, припремили смо пригодан видео запис под називом 

„Свети Сава- духовни вођа српског народа“.  

Ученици наше школе су уз подршку наставника разменили своја сазнања, мишљења и ставове о 

Светосављу. 

 

6.1.10. УРУЧЕЊЕ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ 

Дана 27. јануара 2022. у сали Културног центра председник општине Инђија уручио је Светосавске 

награде за постигнуте изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређивање 

образовно-васпитне праксе и развој научних и уметничких достигнућа у области образовања и 

васпитања.  Једна од овогодишњих добитница Светосавске награде је и наша колегиница Милана 

Лукић, професорка српског језика и књижевности.  

 

6.1.11. ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ 

Ученици наше школе сада већ традиционално обележавају 14. фебруар – Дан заљубљених и 

Св.Трифуна, када једни другима уручују пригодне поклоне.  

 

6.1.12. МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

Међународни дан матерњег језика, 21. фебруар, обележили смо изложбом калиграфских радова у 

холу наше школе. 

6.1.13. МАНИФЕСТАЦИЈА ЕКОС(А)ВЕСТ 

На манифестацији ЕКОС(А)ВЕСТ, одржаној 21. марта 2022. поводом Међународног дана шума на 

Универзитету Сингидунум, наша ученица Драгана Вученовић освојила је прво место за најбољи 
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еколошки есеј. Драганин есеј под насловом „Мој пут ка одрживом развоју“ посебно је похвалио 

председник жирија Јован Мемедовић. 

 

6.1.14. РЕШАВАЊЕ СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА „МЕНАЏМЕНТ У КОМПАНИЈИ ЗА 

НАМЕШТАЈ" 

На Пословном факултету у Београду Универзитета Сингидунум, дана 31. марта 2022. године 

одржано је такмичење за ученике средњих стручних школа и гимназија у решавању задате студије 

случаја „Менаџмент у компанији за намештај".  

У конкуренцији од чак 16 одличних тимова и презентованих решења, ученици трећег разреда наше 

школе Драгана Вученовић, Маша Калинић и Раде Малешевић сјајно су се показали и освојили друго 

место. 

 

6.1.15. МИНИ РАЗМЕНА - НЕДЕЉУ ДАНА 

У оквиру програма МИНИ РАЗМЕНА - НЕДЕЉУ ДАНА, у организацији Интеркултуре и наше 

професорке руског језика Жељке Влаовић, у току прве недеље априла угостили смо девојчицу 

Веронику из Италије и дечака Николу из Колумбије. Наши ученици, а њихови домаћини, Милица 

Топић и Михајло Петковић, потрудили су се да им покажу што више лепота и знаменитости нашег 

краја. Обоје су одушевљени српском кухињом, као и гостопримством нашег народа. 

 

6.1.16. СТОКХОЛМ+50 

Наша ученица Драгана Вученовић и њена менторка Драгана Милошевић Чакић учествовале су на 

националним консултацијама у оквиру иницијативе СТОКХОЛМ+50, одржаним 13. априла у 

Палати Србије. 

Ова иницијатива покренута је од стране Владе Шведске и има за циљ да допринесе убрзању 

глобалне имплементације еколошке димензије одрживог развоја. Влада Шведске подржава 59 

земаља, међу њима и Србију, а приоритетни циљ националних консултација јесте да се различитим 

интересним групама и субјектима омогући учешће у дискусији, а самим тим и утицај на стратешко 

планирање у области заштите животне средине.  

 

6.1.17. ПРЕДАВАЊЕ О РАБИНДРАНТУ ТАГОРИ 

У току пролећног распуста угостили смо специјалну гошћу из Индије - проф. др Дипаниту Дату, 

добитницу Тагорине националне стипендије за културолошка истраживања Министарства културе 

Индије. Професорка је одржала предавање о славном индијском књижевнику Рабиндранту Тагори 

и његовој посети Србији 1926. године, пружајући нам нови увид у рецепцију Тагориног дела у нашој 

земљи и непознате чињенице о његовом боравку у Београду и Новом Саду. Осим што смо стекли 

нова сазнања о славном књижевнику, слушали смо и извођење Тагорине поезије на индијском 

језику и осетили делић индијске традиције и културе. 
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6.1.18. СВЕТСКИ ДАН ЦРВЕНОГ КРСТА  

Поводом 8. маја - Светског дана Црвеног крста - наше ученице прве године Ива Ракар и Александра 

Сувајџић учествовале су на покрајинском онлајн квизу „Шта знаш о Црвеном крсту" испред 

Црвеног крста Инђија. Обе су се сјајно показале - Ива је освојила 3. место, а Алекандра 7. Осим што 

су се одлично забавиле, на најбољи начин су представиле Црвени крст Инђије, своју општину и 

своју школу. 

 

6.1.19. МУЗЕЈИ ЗА 10 

Овогодишња манифестација МУЗЕЈИ ЗА 10 пропраћена је и од стране наших ученика. 

Манифестација МУЗЕЈИ ЗА 10 је национална музејска иницијатива, највећа у Србији и јединствена 

у Европи. Ове године се одржава осми пут по реду и то у 54 града и на 159 локација, а са циљем да 

се обележе три важна датума - Међународни дан музеја, Европска ноћ музеја и Национална недеља 

музеја.  

Екипа наше новинарске секције тим поводом посетила је музеје у Новом Саду - Музеј Војводине, 

Музеј града Новог Сада, као и јединствени изложбени простор - Студио М.  

Много тога смо чули, видели, научили и вратили се препуни утисака. 

 

6.1.20. МОЈ ГРАД - ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ 

На такмичењу МОЈ ГРАД - ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ, одржаном 10. маја на Универзитету 

Сингидунум у Новом Саду, наши ученици су, још једном, потврдили да су апсолутно најбољи! 

Екипа наше школе, коју су чинили ученици трећег разреда - Драгана Вученовић, Немања Банић и 

Маша Калинић, заједно са својим ментором и одељењским старешином Данијелом Јовановић, 

освојила је прво место. 

 

6.1.21. ДАН ШКОЛЕ 

Дана 30. маја 2022. године у пригодној атмосфери и у присуству наших ђака, садашњих и бивших 

професора, као и осталих запослених прославили смо Дан школе. Наш директор Милан Кресојевић 

уручио је књиге и захвалнице заслужним ћацима и професорима и изразио жељу да пут Гимназије 

остане увек овако светао и поплочан успесима.  

Овогодишњи Дан школе обележили смо низом активности које су посвећене знаменитим женама, 

онима које су оставиле свој печат у науци и култури. Желели смо да истакнемо значај проучавања, 

унапређења и побољшања друштвеног положаја жена и колико су, кроз историју, биле активно 

укључене у друштвени живот, упркос времену и приликама у којима су живеле и радиле. 

6.1.22. ОЛИМПИЈАДА „ЛИК РОССИИ – 2022“ 

На 21. Међународној олимпијади „ЛИК РООССИИ“, одржаној при амбасади Русије у Београду, 

учествовале су ученице наше школе Марта Малешевић и Невена Вујадиновић и освојиле су 1. место 

у категорији ПЕВАЊЕ РУСКИХ НАРОДНИХ ПЕСАМА. 
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6.1.23. НАУЧНА ЕКСКУРЗИЈА ,,ЗНАМЕНИТЕ ЖЕНЕ КРОЗ ВЕКОВЕ“ 

У оквиру пројекта ,,Знамените жене кроз векове“ наши ученици су 26. маја 2022. године посетили 

изложбу ХЕРОИНЕ Спомен-збирке Павла Бељанског, Музеј Војводине и Студио М у Новом Саду 

и присуствовали отварању 67. Стеријиног позорја. 

Пројекат Гимназије ,,Знамените жене кроз векове“ који је подржан од стране Покрајинског 

секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, као 

главни приоритет издвојио је осавремењивање наставног процеса путем иновативности и 

креативности свих учесника. Циљ пројекта је био да ученици кроз амбијентално учење и у 

другачијем културном окружењу (као што су галерије, музеји, сцене, виртуелни архиви музеја...) 

стекну нова знања о знаменитим хероинама која ће путем презентација, излагања, кроз реферате, 

драмске приказе, филмске приче, изложбе и сл. презентовати другим ученицима Гимназије, 

професорима, родитељима и грађанству. Са жељом да истакну значај проучавања, унапређења и 

побољшања друштвеног положаја жена и колико су, кроз историју, жене биле активно укључене у 

друштвени живот, професори и ученици су путем интегративне наставе током неколико месеци 

школске 2021/2022. године стварали међусобно повезане наставне садржаје из више наставних 

предмета и области.  

У оквиру изложбе Хероине Спомен-збирке Павла Бељанског представљено је женско стваралаштво 

седам уметница: Надежде Петровић, Видосаве Ковачевић, Лизе Крижанић, Зоре Петровић, 

Лепосаве Ст. Павловић, Љубице Сокић и Милице Зорић. У Музеју Војводине ученици су посетили 

сталне поставке у оквиру којих су могли да виде експонате који презентују развитак људског 

живота на подручју Војводине, између осталог и рукотоворине, ношње, материјале и предмете које 

су користиле и стварале жене кроз историју. У години када Нови Сад носи титулу Европске 

престонице културе, наши гимназијалци су исти дан посетили и веома занимљив филозофско-

уметнички концепт и интерактивну мултимедијалну изложбу -Време и васељена- у Студију М. 

Веома динамична и занимљива теренска настава завршила се гледањем представе МИЛЕВА у 

Српском народном позоришту која је ове године отворила 67. Стеријино позорје. 

 

6.1.24. ХУМАНИТАРНИ ДЕБАТНИ ТУРНИР 

На хуманитарном дебатном турниру Треће београдске гимназије под називом „Дебата у Зениту“, 

конципираном тако да представља својеврсни омаж зенитистичком покрету, Љубомиру Мицићу, 

као и часопису „Зенит“, ученице наше школе Ана Веселиновић и Јелена Дивнић освојиле су 1. место 

у последњој рунди дебате. 

 

6.1.25. ИСПРАЋАЈ МАТУРАНАТА 

Поводом испраћаја матураната директор школе Милан Кресојевић уручио је дипломе и захвалнице 

заслужним ученицима.  
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6.1.26. ДЕЧЈА НЕДЕЉА  

 
 Ове године је Ученички парламент предвидео неколико активности током трајања Дечје 

недеље, под слоганом инспирисаним стиховима из песме „Дете“ Љибивоја Ршумовића: „ДЕТЕ ЈЕ 

ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“. 

Спровдена је хуманитарна акција, прикупљан је новац за лечење болесног детета. 

Планиран је и хуманитарни базар у Золошком врту у Инђији, за прикупљање новца за лечење 

четворо деце. Ученици су осмислили да сваку послату поруку награде кафом, ваучером за шминку, 

зубара, итд, мајицом, пецивом, колачима, књигама, производима од пластике. Други део 

хуманитарне акције је одложен због временских прилика, био је планиран за 10. октобар. 

Ученици су на посебном састанку Парламента осмишљавали и давали предлоге за уређење 

школе, ходника, учионица, како би себи оплеменили простор у ком бораве и уче. Активност је 

пропраћена радом Тима за естетско уређење школе. 

Група ученика је учестовала у радионицима које су промовисале ненасилно понашање, у 

сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Било је 

прилично веома зрелих одговора који су указивали на глобални проблем дискриминације, изостанка 

емпатије, присуства предрасуда и поремећених вредности.  

Психолог Гимназије у Инђији 

Наташа Миљански, мастер психолог 

 

Директор Гимназије у Инђији 

Милан Кресојевић, проф. 

 

 

7. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 
Извештаји о реализованим екскурзијама у школској 2021/2022. Години 

 

РАЗРЕД БРОЈ 

ОБУХВАЋЕНИХ 

УЧЕНИКА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

И МАРШРУТА 

ВОЂА ПУТА И 

ОДЕЉЕЊСКЕ 

СТАРЕШИНЕ 

ОСТВАРЕНИ ЦИЉЕВИ 

ПРВА 

ГОДИНА 
87 

20. 05. 2022. 

 

 

 

 

 

Инђија- 

Обедска бара- 

Бојчинска 

шума- манастир 

Раковица- 

Авала – Инђија 

Милана Лукић, 

Сенка Свилар, 

Татјана 

Кртинић и 

Драган 

Аврамовић  

(вођа пута). 

- Ученици су подстакнути  

да: 
- развијају своју општу културу, 

- -негују пристојно понашања 

у објектима културе, као и 

приликом путовања и 

различитих групних посета 

, 

- - да развију позитивне 

ставове према 

достигнућима уметника 

- - Ученици су продубили 

знања стечена на часовима 

непосредним упознавањем 

садржаја, предмета, појава и 

односа у природној и 

друштвеној средини 

- -  читањем припремљених 

реферата на основу свог 
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истраживања остварено је и 

вршњачко учење , у оквиру 

тог задатка остварен је циљ 

јачање самопоуздања и 

искуство јавног наступа. 

ДРУГА 

ГОДИНА 
43 

20. 05. 2022. 

 

 

Инђија – 

манастир 

Тресије- 

Опленац- 

спомен 

комплекс 

Карађорђевића 

– Карађорђев 

конак и црква–

Крагујевац 

(обилазак града 

) –спомен парк 

Крагујевачки 

октобар- Инђија 

Вођа пута: 

Љиљана Жижић 

 

Одељењске 

старешине: 

Жељка Влаовић 

Марта 

Куљевацки 

Биљана 

Булатовић 

- Ученици су подстакнути  

да: 
- развијају своју општу културу, 

- -негују пристојно понашања 

у објектима културе, као и 

приликом путовања и 

различитих групних посета 

, 

- - да развију позитивне 

ставове према 

достигнућима уметника 

- - Ученици су продубили 

знања стечена на часовима 

непосредним упознавањем 

садржаја, предмета, појава и 

односа у природној и 

друштвеној средини 
-  читањем припремљених реферата 

на основу свог истраживања 

остварено је и вршњачко учење , у 

оквиру тог задатка остварен је циљ 

јачање самопоуздања и искуство 

јавног наступа. 

ТРЕЋА 

ГОДИНА 
47 

20. 05. 2022. 

 

 

Инђија –

Београд  

Вођа пута- 

Директор 

Милан 

Кресојевић 

 

Одељењске 

старешине:   

Ана Борковић 

Александар 

Раденовић 

Данијела 

Јовановић 

- Ученици су подстакнути  

да: 
- развијају своју општу културу, 

- -негују пристојно понашања 

у објектима културе, као и 

приликом путовања и 

различитих групних посета 

, 

- - да развију позитивне 

ставове према 

достигнућима уметника 

- - Ученици су продубили 

знања стечена на часовима 

непосредним упознавањем 

садржаја, предмета, појава и 

односа у природној и 

друштвеној средини 
-  читањем припремљених реферата 

на основу свог истраживања 

остварено је и вршњачко учење , у 

оквиру тог задатка остварен је циљ 

јачање самопоуздања и искуство 

јавног наступа. 
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8. РАД   НАСТАВНИЧКОГ   ВЕЋА   ГИМНАЗИЈЕ 

 

 Наставничко веће у школској 2021/2022. години радило је по Плану и програму активности  

усвојеном на редовној седници одржаној текуће године. Реализацију Плана и програма рада, 

динамику стручног усавршавања наставника и сарадника, Календар активности у вези са планским 

документима - Планови и програми васпитно - образовног рада, Правилник о врсти стручне спреме 

наставника, Нормативи простора, опреме, наставних средстава... пратимо, процењујемо, 

сагледавамо, на основу  КЊИГЕ  ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА. 

 

21 седница 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ СЕДНИЦАМА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

шк. 2021/2022. године 

 

З А П И С Н И К број 1. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 15.09.2021 године са почетком у 13 

 

часова 

ДНЕВНИ РЕД : 

 

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ДРУГО 

ПОЛУГОДИШТЕ шк.2020/2021. године; 

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИЈЕ у 

временском периоду од 01.02.2021. године до 31.08.2021. године; 

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ; 

4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА ГИМНАЗИЈЕ ЗА шк.2020/2021. годину; 

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ 

УЏБЕНИКА УЏБЕНИКА ; 

6. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ГИМНАЗИЈЕ ЗА 

шк.2021/2022. годину; 

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ЕКСКУРЗИЈА ЗА шк.2021/2022. годину; 

8. ОСЛОБАЂАЊЕ ОД НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА; 

9. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 2. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 28.10.2021.године са почетком у 13 час. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ОБРАЗОВНОГ РАДА НА КРАЈУ ПРВОГ 

КВАРТАЛА шк.2021/2022. године; 

2. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 3. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 01.12.2021 године са почетком у 13 ч. 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1.РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА СА 
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АНАЛИЗОМ РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ; 

3. ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА О ИСПЛАТИ ПУТНИХ ТРОШКОВА, 

ТОПЛОГ ОБРОКА И РЕГРЕСА; 

4. ОСЛОБАЂАЊЕ ОД НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА; 

5. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З АП И С Н И К број 4. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 15.12.2021 године са почетком у 16,55 час. 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1.УТВРЂИВАЊЕ ТЕМА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ шк.2021/2022г. ; 

2. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 5. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 27.12.2021 године са почетком у 13,00 час. 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1.АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА НА КРАЈУ I ПОЛУГОДИШТА шк.2021/2022. 

године ; 

2. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 6. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 24.01.2021 године са почетком у 13,00 час. 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1. УПОЗНАВАЊЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА СА ЗАПИСНИКОМ ПРОСВЕТНОГ 

ИНСПЕКТОРА; 

2. УПОЗНАВАЊЕ СА НОВИМА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ; 

3. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 7. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 08.03.2022. године са почетком у 13,00 час. 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

1. ДОГОВОР ОКО ПРОМОЦИЈЕ ШКОЛЕ; 

2. УПОЗНАВАЊЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА СА ОРГАНИЗАЦИЈОМ ДРУГОГ 

ПИЛОТ ПРОГРАМА ОПШТЕ И СТРУЧНЕ МАТУРЕ ЗА 5,6 и 7.април 2022.г; 

3. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 8. 

 

Са онлајн седнице Наставничког већа одржане 23.03. 2022. године са почетком у 12,30 

час. 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д : 
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1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ПРВО 

ПОЛУГОДИШТЕ шк.2021/2022. године; 

2. ИЗВЕШТАЈ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ; 

3. ПРЕДЛАГАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧЛАНОВЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА; 

4. ОСЛОБАЂАЊЕ ОД НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА; 

5. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З АП И С Н И К број 9. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 30.03.2022. године са почетком у 9,50 часова, 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА НА КРАЈУ 

ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА шк.2021/2022. године; 

2. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 10. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 09.05.2022. године са почетком у 9,50 часова 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА НАРЕДНЕ 4 школске 

године (на образложени предлог стручних већа); 

2. ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА О ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ГИМНАЗИЈЕ 

(ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА); 

3. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА О БРОЈУ ПРИЈАВЉЕНИХ 

УЧЕНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈА у шк.2021/2022 години; 

4. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 11. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 13.05.2022.године са почетком у 9,50 часова 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА НАРЕДНЕ 4 школске 

године (од шк.2022/2023 године до шк.2025/2026 године) на образложени 

предлог стручних већа; 

2. ДОГОВОР ОКО РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА у шк.2021/2022. години; 

3. ДОГОВОР ОКО ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДАНА ШКОЛЕ (Предлагање наставника и 

ученика за доделу похвала и награда); 

4. РЕШАВАЊЕ ПО МОЛБАМА УЧЕНИКА; 

З А П И С Н И К број 12. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 18.05.2022. године са почетком у 15,50 часова 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА шк.2021/2022. 

годину 

2. ДОГОВОР ОКО ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСЛАВЕ ДАНА ШКОЛЕ И 

НАСТАВНИЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ; 
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3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОХВАЛА И НАГРАДА ЗА УЧЕНИКЕ И 

НАСТАВНИКЕ за шк.2020/2021. годину 

4. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 13. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 27.05.2022. године са почетком у 9,50 часова 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗОВАНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА у 

шк.2021/2022. години; 

2. ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВНИЧКЕ 

ЕКСКУРЗИЈЕ; 

 

3. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 14. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 30.05.2022. године са почетком у 15,10 часова 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕНИКА 

ЧЕТВРТИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ шк.2021/2022. године; 

2. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 15. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 08.06.2022. године са почетком у 9,50 часова 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1. УПОЗНАВАЊЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ, 

НАЧИНОМ ОБРАЧУНА И ВРСТОМ УГОВОРА У ВЕЗИ ИСПЛАТЕ 

НАКНАДЕ ЗА ЗА БРИГУ О ДЕЦИ НА ЕКСКУРЗИЈАМА; 

2. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 16. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 15.06.2022. године са почетком у 12 часова 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА шк.2021/2022. 

годину; 

2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ЂАКА 

ГЕНЕРАЦИЈЕ; 

 

З А П И С Н И К број 17. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 30.06.2022. године са почетком у 8,00 

часова 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 
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1. РАЗМАТРАЊЕ РЕЗУЛТАТА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА НА КРАЈУ 

НАСТАВНЕ 2021/2022. године; 

2. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА шк.2022/2023. годину; 

 

З А П И С Н И К број 18. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 01.07.2022. године са почетком у 12,15 часова, 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

1. ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ У II, III и IV разред; 

З А П И С Н И К број 19. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 22.08.2022. године са почетком у 8,45 часова, 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1. ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВИ ПОПРАВНИХ, РАЗРЕДНИХ И МАТУРСКИХ 

ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ року шк.2020/2021 године; 

2. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

3. 

 

З А П И С Н И К број 20. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 30.08.2021. године са почетком у10,30 часова, 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1. ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ УЧЕНИКА У II, III и IV разред после другог уписног 

рока; 

2. УПОЗНАВАЊЕ СА ДОПИСИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ; 

3. ДОГОВОР ОКО ПОЧЕТКА РАДА 01.СЕПТЕМБРА 2022. године; 

4. УСВАЈАЊЕ РАСПОРЕДА ЧАСОВА ЗА НОВУ шк.2022/2023. годину; 

5. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

З А П И С Н И К број 21. 

 

Са седнице Наставничког већа одржане 31.08.2021. године са почетком у 13 часова, 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д: 

 

1. ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ УПИСА ; 

2. УСВАЈАЊЕ РАСПОРЕДА ЧАСОВА ЗА шк.2021/2022. годину; 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ЗА ПОЧЕТАК шк.2021/2022 године, ОБАВЕЗНЕ 

МЕРЕ И МОДЕЛИ РАДА ПО СТРУЧНОМ УПУТСТВУ НАДЛЕЖНЕ 

ШКОЛСКЕ УПРАВЕ; 

4. ТЕКУЋА ПИТАЊА 
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8.1. ИЗБОР ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 

 15.06.2022. год. ДОНЕЛО ЈЕ СЛЕДЕЋУ: 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗБОРУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ за шк. 2021/2022 год. 

 

 

ЗА ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ за шк. 2021/2022. годину изабран је 

Александар Перишић, ученик 4/4 одељења Гимназије, смер природно-математички. 

 
 

Ученик је завршио све разреде Гимназије са одличним успехом и просечном оценом одличан 5,00 

и матурски испит је положио са просечном оценом одличан 5,00 , носилац је Вукове дипломе. 

Наведени ученик је изабран на основу тајног изјашњавања Наставничког већа Гимназије на седници 

одржаној 15. 06. 2022. год. и на основу објективних критеријума, бодовањем активности ученика. 

Био је једини кандидат. По објективном критеријуму ученик је освојио 30 бодова. 

 

Постигнути резултати у ПРВОЈ години:  

- Прво место на општинском такмичењу из математике 

- Учешће на окружном такмичењу из математике 

- Учешће на републичком такмичењу из латинског језика. 

-  

У ДРУГОЈ години:  

- Прво место на општинском такмичењу из математике 

  

У ЧЕТВРТОЈ години:  

- Прво место на општинском такмичењу из математике 

- Прво место на општинском такмичењу из физике 

- Друго  место на окружном такмичењу из физике 

- Учешће на међуокружном такмичењу из хемије 

- Учешће на републичком такмичењу из физике 

 
 

 
 

 

8.2. УЧЕНИЦИ НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

Одељење  4-3 

1. Ана Лаћарац 

2. Јелена Добраш 

3. Александра Милошевић 

4. Матеја Платиша 

5. Мирјана Шаш 

Одељење   4-4 

6. Александар Перишић 

7. Огњен Тучић  
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РАД  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

 

   ИЗВОД  ИЗ  З А П И С Н И К А 

са  23.  седнице Школског одбора Гимназије одржане 15.09.2021. год. са почетком у 19,40 

часова. 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р Е Д: 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21.СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ГИМНАЗИЈЕ 

ОДРЖАНЕ 24.06.2021. године; УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 22. СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА одржане 25. 08. 2021. год 

2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА ГИМНАЗИЈЕ ЗА шк.2020/2021. годину, (са Извештајем о самовредновању и 

Извештајем о стручном усавршавању); 

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИЈЕ од 01.03.2021. године до 

31.08.2021. године;  

4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ГИМНАЗИЈЕ ЗА 

шк.2021/2022. годину (са ПЛАНОМ ЕКСКУРЗИЈА за шк.2021/2022. годину);    

5. ТЕКУЋА ПИТАЊА ;  

 

   ИЗВОД  ИЗ  З А П И С Н И К А 

 

са  24. седнице Школског одбора Гимназије одржане 11. 10. 2021. год. са почетком у 12,00 час. 

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р Е Д: 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 23. СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ГИМНАЗИЈЕ 

ОДРЖАНЕ 15. 09. 2021. године;  

2. УСВАЈАЊЕ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГИМНАЗИЈЕ ЗА 2021. год. по ребалансу буџета 

општине 

3. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

 

 

   ИЗВОД  ИЗ  З А П И С Н И К А 

са  25.  седнице Школског одбора Гимназије одржане 08.02.2022. год. са почетком у 19,00 час. 

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р Е Д: 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОДРЖАНЕ 11.10. 

2021. год. 

 

2. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГИМНАЗИЈЕ ЗА 2022. год. 

 

3. УПОЗНАВАЊЕ СА ЗАПИСНИКОМ О РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ У 

ГИМНАЗИЈИ У ИНЂИЈИ КОЈИ ЈЕ ИЗВРШЕН ОД СТРАНЕ ПРОСВЕТНОГ 

ИНСПЕКТОРА; 

 

4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ГИМНАЗИЈЕ 

У ИНЂИЈИ ЗА ПЕРИОД шк. 2018/2019. год. до пк. 2022/2023. године (Допуна програма 

заштите од дискриминације); 

 

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ за шк.  2021/2022. Годину; (Измена Програма екскурзија за шк. 

2021/2022. год); 

 

   

6. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 
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ИЗВОД  ИЗ  З А П И С Н И К А 

са  26.   седнице Школског одбора Гимназије одржане 25.02.2022. год. са почетком у 18,30 часова 

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р Е Д: 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 25. СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОДРЖАНЕ 08. 02. 

2022. године; 

 

2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ПОПИСНИХ КОМИСИЈА СА СТАЊЕМ НА 

ДАН 31.12.2021. године;  

 

3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ГИМНАЗИЈЕ СА СТАЊЕМ 

НА ДАН 31.12.2021. године;  

 

4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИЈЕ од 

01.09.2021. године до 28.02.2022. године; 

   

5. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

 

 

ИЗВОД  ИЗ  З А П И С Н И К А 

са  28.  седнице Школског одбора Гимназије одржане 03.06.2022. године  са почетком у 18,00 

часова 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р Е Д: 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 26. СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОДРЖАНЕ 

25.02.2022. године;   

2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ; 

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ГИМНАЗИЈЕ О ИЗБОРУ 

УЏБЕНИКА ЗА ПЕРИОД ОД 4 школске године (од шк. 2022/2023. год. до шк. 2025/2026. 

год) 

4. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВОЂЕЊУ ЕКСКУРЗИЈА у шк. 2021/2022. год 

 

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ГИМНАЗИЈЕ за период од шк. 

2018/2019. год до 2022/2023. год.) 

 

6. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА У ГИМНАЗИЈИ  ; 

 

7. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ; 

 

8. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ГИМНАЗИЈЕ; 

 

9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И 

МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ; 

 

10. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ГИМНАЗИЈИ; 

 

11. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГИМНАЗИЈЕ ЗА 2022. год. по првом ребалансу 

буџета; 

 

   

4. ТЕКУЋА ПИТАЊА 
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ИЗВОД  ИЗ  З А П И С Н И К А 

са  29.   седнице Школског одбора Гимназије одржане 23.06.2022. године  са почетком у 19,00 

часова 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р Е Д: 

 

1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О НАМЕНИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД 

ДОНАЦИЈА (СРЕДСТВА РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ КОЈИ СУ УПЛАЋЕНИ У 

шк. 2021/2022. години ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НЕОПХОДНИХ СРЕДСТАВА ЗА ВИШИ 

КВАЛИТЕТ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА у шк. 2021/2022. год. 
 

2. УСВАЈАЊЕ ПРЕПОРУКЕ О УЧЕШЋУ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ 

ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НЕОПХОДНИХ СРЕДСТАВА ЗА ВИШИ КВАЛИТЕТ У ОБЛАСТИ 

СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА у шк. 2022/2023. год; 
 

3. УСВАЈАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ 4. РАЗРЕДА 

ГИМНАЗИЈЕ за шк. 2022/2023. год; 
 

4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ГИМНАЗИЈИ ЗА ЧИЈИМ РАДОМ ПРЕСТАЈЕ ПОТРЕБА у шк. 

2022/2023. год 

5. ТЕКУЋА ПИТАЊА 

 
 

 

 

9. РАД САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

4 седницe 

ИЗВОД  ИЗ  З А П И С Н И К А 

са  ПРВЕ седнице Савета родитеља  Гимназије одржане 15.09.2021. год. са почетком у 18,30 

час. 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р Е Д: 

1. КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА РОДИТЕЉА ГИМНАЗИЈЕ ЗА шк.2021/2022. год; 

2. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА 

ГИМНАЗИЈЕ ЗА шк.2021/2022. годину;  

3. ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКИ ОДБОР ГИМНАЗИЈЕ;  

4. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 2. СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА ГИМНАЗИЈЕ у шк. 

2020/21.год. која је одржана 24. 06. 2021. год. 

5. ДОНОШЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ О УЧЕШЋУ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 

ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НЕОПХОДНИХ СРЕДСТАВА ЗА ВИШИ 

КВАЛИТЕТ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА У шк.2021/2022.  години;  

6. ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА РОДИТЕЉА У ОБАВЕЗНЕ ТИМОВЕ ГИМНАЗИЈЕ И 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ и ЛОКАЛНИ САВЕТ РОДИТЕЉА;  

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПЕРИОД ОД 4 ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (од шк. 2018/2019. 

године до шк. 2021/2022.год) 

8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ ЗА шк.2020/2021. годину (са  Извештајем о самовредновању и 

Извештајем о стручном усавршавању); 

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИЈЕ (за период од 01. 03. 

2021. до  31. 08. 2021. год.) 

10. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ГИМНАЗИЈЕ ЗА шк.2021/2022. годину; 

11. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА ЗА  шк. 2021/22. год. 

12. ТЕКУЋА ПИТАЊА ;  
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      ИЗВОД  ИЗ  З А П И С Н И К А 

са ДРУГЕ   седнице Савета родитеља  Гимназије одржане 08.02.2022. год. са почетком у 18,30 

час. 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р Е Д: 

 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА   ГИМНАЗИЈЕ 

ОДРЖАНЕ 15.09.2021. године;  

 

2. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ за шк. 2021/2022. год. (Измена Програма екскурзија за шк. 

2021/22. год) 

  

3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ДНЕВНИЦА  ЗА УЧЕСНИКЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА 

шк.2021/2022. годину;  

  

4. ТЕКУЋА ПИТАЊА 

 

   ИЗВОД  ИЗ  З А П И С Н И К А 

са  ТРЕЋЕ седнице Савета родитеља  Гимназије одржане 08.04.2022. год. са почетком у 18,00 

час. 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р Е Д: 

 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА ОДРЖАНЕ 

08.02.2022.  

2. ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКИ ОДБОР ГИМНАЗИЈЕ 

3. ТЕКУЋА ПИТАЊА 

 

   ИЗВОД  ИЗ  З А П И С Н И К А 

са  ЧЕТВРТЕ   седнице Савета родитеља  Гимназије одржане 08.06.2022. године са почетком у 

18,00 час. 

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р Е Д: 

 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА  ОДРЖАНЕ 

08.04.2022. године,  

 

1. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ за шк. 2021/2022. год, (измена Програма екскурзија за шк. 

2021/2022. год) 

2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ДНЕВНИЦА ЗА УЧЕСНИКЕ ЕКСКУРЗИЈА за шк. 

2021/22. год.) 

4. ТЕКУЋА ПИТАЊА; 

   

 

 
 

10. РАД    ОДЕЉЕЊСКОГ    ВЕЋА 

 

I-3, II-4, III-1,IV-2 
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Одељенско веће ради у оквиру васпитно-образовног процеса, контролише и прати 

реализацију, подстиче све облике наставне  и ваннаставне активности. Облици рада - седнице на 

почетку школске године и на сваком класификационом периоду а по потреби и чешће, 

индивидуални контакти чланова већа - у циљy подстицања и пружање помоћи одељенској 

заједници.  

 

РАД ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА НА ПРИМЕРУ I-3 ОДЕЉЕЊА 

-  одељењски  старешина  Татјана Кртинић 

 

ЗАПИСНИК 

Са I Седнице Одељенског већа одржане  31.08.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

Конституисање одељенског већа I/3 разреда 

Усвајање распореда васпитно-образовног рада 

-1- 

Српски језик и књижевност-Милана Лукић 

Енглески језик-Сања Панковић 

Немачки језик-Сенка Свилар 

Латински језик- Тамара Миљанић 

Историја- Гордана Јерковић 

Географија - Љиљана Жижић 

Биологија- Татајана Кртинић 

Математика-Марта Куљевацки 

Физика-Данијела Јовановић 

Хемија-Драган Аврамовић 

Рачунарство и информатика- Небојша Живановић, Бранимир Сајферт 

Музичка култура- Марина Ђорђевић 

Ликовна култура- Маја Ајбек 

Физичко и здравствено васпитање- Бранко Марчета 

Верска настава-Александар Раденовић 

Грађанско васпитање- Александра Филиповић 

Здравље и спорт- Александра Филиповић 

Примењене науке- Татјана Кртинић 

Језик,медији и култура- Милана Павловић, Емилија Горјановић 

Појединац, група и друштво -Гордана Јерковић 

 

Једногласно је усвојен распоред васпитно-образовног рада 
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-2- 

 

Усвојен је распоред часова,укључивање ученика у допунску и додатну наставу,секције и друге 

ваннаставне активности. 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

Са II седнице Одељенског већа одржане 27.10.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа резултата образовно-васпитног рада на крају првог класификационог периода за шк. 

2021/2022. год 

3. Изостанци и владање ученика 

 

ЗАПИСНИК 

Са  III седнице Одељенског већа одржане 24.12.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1.Анализа резултата на крају првог полугодишта 2021/2022. 

2. Дисциплина и дисциплинске мере 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

Са IV седнице Одељенског већа одржане 28.03.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Анализа резултата образовно-васпитног рада на крају првог класификационог 

периода за шк. 2021/2022. год 

2. Изостанци и владање ученика 

 

 

 ЗАПИСНИК 

Са V седнице Одељенског већа одржане 29.06.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта шк. 2021/22. год 

2. Изостанци и владање ученика 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ СА РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА 

Одељење I-3 

 

ЗАПИСНИК 
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Са I родитељског састанка одржаног 08.09.2021 .год. 

                                                  

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Упознавање са родитељима 

2. Први утисак о одељењу 

3. Правила понашања и правдања часова 

4. Мере против вируса Ковид-19 

5. Могући модели наставе 

6. Избор родитеља за Савет родитеља 

7. Новац – родитељски динар 

8. Нека питања 

 

 

ЗАПИСНИК 

Са II родитељског састанка одржаног 04.11.2021.год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа резултата образовно-васпитног рада на крају првог класификационог периода за 

шк. 2021/22. год 

2 . Разно 

     

 

 

ЗАПИСНИК 

Са III родитељског састанка одржаног 07.04.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа резултата образовно-васпитног рада на крају трећег класификационог периода 

за шк. 2021/22.год 

2. Утисак о одељењу 

3. Разно 

 

 

ЗАПИСНИК 

Са IV родитељског састанка одржаног 09.05.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Давање писмене сагласности родитеља на програм и цену екскурзије 

2. Постигнућа ученика 

3. Разно 

 

 

 

 

 

РАД ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА НА ПРИМЕРУ  II4 

одељењски  старешина  Марта Куљевацки 

 

ЗАПИСНИК 

Са I Седнице одељенског Већа одржане   31.08.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

                1. Конституисање одељењског већа 
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Чланове одељенског већа чине: 

Весна Марковић - српски језик и књижевност 

Љубица Лукић - енглески језик 

Сенка Свилар - немачки језик 

Жељка Влаовић - руски језик 

Дуња Борић - психологија 

Снежана Стећук - историја 

Љиљана Жижић - географија 

Татјана Кртинић - биологија 

Марта Куљевацки - математика 

Биљана Булатовић - физика 

Биљана Мириловић - хемија, образовање за одрживи развој 

Небојша Живановић и Бранимир Сајферт - рачунарство и информатика 

Марина Ђорђевић - музичка култура 

Маја Ајбек - ликовна култура 

Данило Станковић - физичка и здравствено васпитање  

Александра Филиповић -здравље и спорт 

Александар Раденовић- верска настава 

Милана Павловић, Емилија Горјановић - Језик, медији и култура 

Биљана Булатовић - примењене науке  

Марина Ђорђевић – уметност и дизајн 

одељењски старешина: Марта Куљевацки 

 

ЗАПИСНИК 

Са II Седнице одељенског Већа одржане 26.10.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа успеха на крају првог класификационог периода за шк. 2021/22. год 

2. Дисциплина и дисциплинске мере 

3. Разно 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

Са III седнице одељенског већа одржане 24.12.2021.год. 

 

ДНЕВНИРЕД: 

1. Анализа  успеха ученика на крају првог полугодишта  

2.  Дисциплина и дисциплинске мере. 

3. Разно 

 

ЗАПИСНИК 

Са IV седнице одељенског већа одржане 28.03.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа успеха на трећем класификационом периоду  

2. Дисциплина и дисциплинске мере 
3. Нека питања 
 

 

ЗАПИСНИК 
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Са V седнице одељенског већа одржане 29.06.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта школске 2021/2022.год 

2. Изостанци и владање ученика 

 

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ  СА  РОДИТЕЉСКИХ  САСТАНАКА 

- ОДЕЉЕЊЕ  II4 

 

ЗАПИСНИК 

са I родитељског састанка одржаног дана: 09.09.2021. год. 

 

 ДНЕВНИ РЕД 

1. Успех на крају 2020/2021. год 

2. Правилници – оцењивања, понашања 

3. Календар рада 

4. Екскурзија 

5. Нека питања 

          

 

 

ЗАПИСНИК 

са II родитељског састанка одржаног дана: 04.11.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

2. Дисциплина и дисциплинске мере 

3. Нека питања 

 

                                           ЗАПИСНИК 

са III родитељског састанка одржаног дана: 05.04.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа успеха на крају трећег квалификационог периода 

2. Дисциплина и владање 

3. Нека питања 

 

                                                        

 

                                                       ЗАПИСНИК 

са IV родитељског састанка одржаног дана 25.05.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Извештај са екскурзије 

2. Нека питања 

 

 

РАД ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА НА ПРИМЕРУ  III1 

 

Одељењски  старешина  Ана Борковић 
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ЗАПИСНИК 

Са I Седнице одељенског Већа одржане  31.08.2021. год. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Конституисање Одељењског већа 

2. Распоред васпитно-образовног рада за школ. 2021-2022. 

 

 

 

 

 

Одељењско веће III-2 чине наставници : 

1. Српски језк и књижевност – Јован Џабић 

2. Енглески језик – Ана Борковић 

3. Немачки језик Сенка Свилар 

4. Филозофија - Ратко Косановић 

5. Историја – Снежана Стећук 

6. Биологија – Драгана Милошевић Чакић 

7. Географија - Љиљана Жижић 

8. Математика – Тамара Максимовић Тот 

9. Физика - Данијела Јовановић 

10. Рачунарство и информатика - Бранимир Сајферт, Небојша Живановић 

11. Ликовна култура - Маја Ајбек 

12. Музичка култура - Марина Ђорђевић 

13. Физичко васпитање - Бранко Марчета 

14. Грађанско васпитање – Александра Филиповић 

15. Верска настава - Александар Раденовић 

16. Економија и бизнис – Марта Куљевацки 

17. Савремене технологије – Сања Миљевић 

18. Религије и цивилизације – Наташа Шкрбић 

19. Уметност и дизајн – Маја Ајбек , Александра Маглов Маљковић 

 

 

ЗАПИСНИК 

Са II Седнице одељенског Већа одржане 27.10.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа резултата васпитно-образовног рада на крају првог квартала шк. 2021/22. 

2. Разно 

 

ЗАПИСНИК 

Са III седнице одељенског већа одржане 24.12.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа успеха на крају првог полугодишта шк. 2021/22.год 

2. Дисциплина и дисциплинске мере 

3. Нека питања 

 

ЗАПИСНИК 

Са IV седнице одељенског већа одржане 28.03.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. анализа резултата васпитно-образовног рада на крају трећег квартала шк. 2021/22. 

2. Разно 
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       ЗАПИСНИК 

Са V седнице одељенског већа одржане 17.06.2020. год. 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Изрицање васпитно-дисциплинске мере 
 

 

ЗАПИСНИК 

Са VI седнице одељенског већа одржане 29.06.2022. год. 

 

 

1 Утврђивање успеха ученика на крају другог полугодишта шк. 2021/22. 

2 Дисциплина и дисциплинске мере 

3 Разно 

 

ЗАПИСНИК 

Са VII седнице одељенског већа одржане 26.08.2022. год. 

 

1. Извештај након поправних испита 

2. Разно  

 

 

 

ЗАПИСНИЦИ  СА  РОДИТЕЉСКИХ  САСТАНАКА 

- ОДЕЉЕЊЕ  III1 

 

ЗАПИСНИК 

са I родитељског састанка одржаног дана: 08.09.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Упознавање родитеља са правилницима школе, календаром рада и епидемиолошким 

мерама 

2. Избор једног родитеља у Савет родитеља 

3. Дисциплина ученика и правила правдања изостанака 

4. Изборни предмети 

5. Уџбеници 

6. Нека питања 

 

ЗАПИСНИК 

са II родитељског састанка одржаног дана 03.11.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Информисање родитеља о успеху ученика на крају првог квартала шк.2021/22. 

2. Разно 

                                          

                                                   ЗАПИСНИК 

са III родитељског састанка одржаног дана: 04.04.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

           1.Информисање родитеља о успеху ученика на крају трећег квартала шк. 2021/22. 

           3.Разно 
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ЗАПИСНИК 

са IV родитељског састанка одржаног дана: 14.06.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Предлог екскурзије за четврту годину 

2. Гласање за дестинацију 

3. Нека питања 

 

 

 

 

РАД   ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА  НА  ПРИМЕРУ   IV2 ОДЕЉЕЊА 

-  одељенски  старешина Наташа Шкрбић 

 

ЗАПИСНИК 

Са I Седнице Одељенског већа одржане  31.08.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

             1. Конституисање Одељенског већа одељења IV-2 

             2. Усвајање распореда часова 

 

 

Одељенско већe одељења IV-3 чине следећи чланови: 

1.Српски језик и књижевност -Александра Вученовић 

2.Енглески језик -Ана Борковић 

3.Немачки језик -Сенка Свилар  

4. Руски језик – Жељка Влаовић 

5 .Социологија -Наташа Шкрбић 

6.Филозофија -Ратко Косановић 

7.Историја – Гордана Јерковић 

8.Математика -Смиљана Боциј 

9.Физика -Биљана Булатовић 

 

10.Рачунарство и информ. -Небојша Живановић 

-Сања Миљевић 

11. Ликовна култура – Маја Ајбек 

12. Музичка култура – Марина Ђорђевић 

13.Физичко и здравствено васпитање -Данило Станковић 

14.Верска настава -Александар Раденовић 

15.Грађанско васпитање -Наташа Шкрбић 

16.ЧОС -Наташа Шкрбић 

17. Еконимија, бизниц – Марта Куљевацки 

18. Образовање за одрживи развој – Биљана Мириловић 

19. Основи геополитике – Љиљана Жижић 

20. Примењене науке 1 – Драгана Чакић Милошевић 

21. Религије и цивилизације – Наташа Шкрбић 

 

ЗАПИСНИК 

Са II седнице Одељенског већа одржане 27.10.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

  1.Анализа резултата на крају првог класификационог периода 

             2. Разно  
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ЗАПИСНИК 

Са III седнице Одељенског већа одржане 29.11.2021. год. 

. 

ДНЕВНИ РЕД 

             1.Изрицање васпитно-дисциплинске мере ученику  

 

 

 

ЗАПИСНИК 

Са IV седнице Одељенског већа одржане 13.12.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

            1. Изрицање васпитно-дисциплинске мере ученици  

 

ЗАПИСНИК 

Са V седнице Одељенског већа одржане 24.12.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

          1.Анализа резултата на крају првог полугодишта 

          2.Дисциплина и дисциплинске мере 

          3.Разно 

 

ЗАПИСНИК 

Са VI  седнице Одељенског већа одржане 18.03.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

            1. Изрицање васпитно-дисциплинске мере ученику  

 

ЗАПИСНИК 

Са VII седнице Одељенског већа одржане 13.12.2021. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Анализа резултата васпитно-образовног рада на крају трећег квартала шк. 2021/22. год 

2. Разно  

                                           ЗАПИСНИК 

Са VIII седнице Одељенског већа одржане 27.05.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Анализа резултата васпитно-образовног рада за матуранте на крају шк. 2021/22.год 

2. Разно             

 

 

ЗАПИСНИЦИ СА РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА 

Одељење IV2 

 

ЗАПИСНИК 

Са I родитељског састанка одржаног 08.09.2021.год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Упознавање родитеља са препорукама за безбедан повратак у школе током 

пандемије 

2. Календар рада 

3. Упознавање са планом и програмом за четврти разред 
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4. Избор представника родитеља за Савет родитеља 

5. Разно  

 

ЗАПИСНИК 

Са II родитељског састанка одржаног 03.11.2021.год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа резултата на крају првог класификационог периода 

2. Анкета „Ненасиље почиње  са мном“ 

3. Разно 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

Са III родитељског састанка одржаног 04.04.2022. год. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Извештај и аналлиза успеха ученика на крају трећег квартала 

2. Обавештење о пилот пројекту Државна матура 

3. Обавештење о матурском испиту, матурској вечери 

4. Разно 

 

 

 

11. СТРУЧНА    ВЕЋА 

 

 Према ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ РАДА ГИМНАЗИЈЕ у школској 2021/2022. години 

организовано је деловало седам СТРУЧНИХ ВЕЋА. 

 

  

Р.Б. НАЗИВ ВЕЋА      ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА  

 

1. Српски језик и књижевност,                           МАЈА АЈБЕК 

Ликовна култура, 

Музичка култура 

2. Страни језици             ТАМАРА МИЉАНИЋ 

3. Историја, Географија            ГОРДАНА ЈЕРКОВИЋ 

4.         Социологија, Филозофија, Психологија 

Устав и права грађана             РАТКО КОСАНОВИЋ 

5.  Физичко васпитање              БРАНКО МАРЧЕТА 

6. Математика, Рачунарство и информатика           МАРТА КУЉЕВАЦКИ 

7.  Физика, Хемија, Биологија             ДАНИЈЕЛА ЈОВАНОВИЋ 

 

  

За илустрацију доброг стручно-педагошког рада, тумачењу наставних садржаја, 

стваралачком приступу васпитно - образовном раду, нека, овог пута, послуже свеске ЗАПИСНИКА 

СА  САСТАНАКА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

11.1. Извештај о раду стручног већа историје и географије у школској 2021/2022. 

години 
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Стручно веће историје и географије је редовно одржавало своје састанке и сви чланови актива били 

су благовремено обавештени о свим актуелним дешавањима и резултатима које су ученици 

постизали. Ове школске године одржали смо осам састанака, о чему сведоче и уредно вођени 

записници на истим састанцима. 

Разговарали смо и дискутовали о свим текућим проблемима и актуелностима са којима смо се 

сусретали током рада. У отежаним околностима, због пандемије COVID- 19 успешно су 

реализовани планирани наставни садржаји.  

 У оквиру историјско-географске секције оргаизован једнодневни излет у Београд. Том приликом 

ученици су посетили споменик на Старом Сајмишту, Музеј Бањичког логора, као и Музеј историје 

Југославије (у чијем се склопу налазе Музеј 25. мај и Кућа цвећа). Овај излет је  био део пројекта 

Покрети отпора у Југославији за време Другог светског рата.  

У  периоду  септембар 2021. - новембар 2021. године успешно је реализован и пројекат “21. октобар 

– да се не заборави “. Координатори пројекта били су наставници историје: Снежана Стећук и 

Гордана Јерковић и наставници српског језика: Милана Лукић и Јован Џабић.  Учешће је имало 25 

ученика од 1-4. године наше школе. Циљ пројекта био је Развијање и унапређивање знања о 

конкретном државном празнику и српским жртвама у Другом светском рату. Резултате својих 

сазнања ученици су представили историјско –сценским приказом у сали Културног центра Инђије. 

Имали су чак четири извођења ове представе пред пуном салом. 

Током године обележени су важни историјски датуми и годишњице пригодним предавањима , 

презентацијама и видео записима. Посебно су се ангажовале професорке историје Снежана Стећук 

и Гордана Јерковић да се са члановима историјске секције поводом школске славе у складу са 

епидемилошком ситуацијом и препорученим мерама, припреми пригодан видео запис под називом 

„Свети Сава- духовни вођа српског народа“.  Овај запис постављен је на интернет страницу школе, 

као и у Гугл учионице, као вид образовно –васпитног рада и доприноса истицању лика и дела 

просветитеља, имајући у виду да је организовање школских приредби било забрањено. 

Анкетирањем ученика за ибор матурских радова утврђено је да је и ове године највише изабраних 

радова у школи било из предмета историја, 19 ученика се определило да истражује на историјске 

теме. 

Успешна је била претходна година и за наше такмичаре. Из предмета историја и географија на 

такмичење је изашло укупно 28 ученика. Општинско такмичење из географије одржано је онлајн у 

школи 26. фебруара. Учествовало је 15 ученика. Пласман на регионални ниво такмичења остварило 

је 5 ученика; Маровић Радмила и Церовац Немања из  3/4 и Лазар Вујасин, Никола Калинић и Јелена 

Милошевић из 1/3. На окружном такмичењу у Земуну нису нису успели да се пласирају на наредни 

ниво такмичења. 

  Успешни су били и историчари; општинско такмичење из историје одржано је 27. 02. у 

Гимназији у Инђији, учествовало је 13 ученика. Пласман на окружно такмичење остварило је 6 

ученика: Јован Лемић, Уна Дотлић, Огњен Живковић, Драгана Вученовић, Ренато Пастроњевић и 

Ана Веселиновић. Окружно такмичење из историје одржано је 19. 03. у Техничкој школи „Никола 

Тесла“ у Сремској Митровици.  Пласман на Републичко такмичење остварили су следећи ученици: 

Јован Лемић, Уна Дотлић, Ренато Пастроњевић и Ана Веселиновић. Републичко такмчење је 

одржано 21. 05. 2022. у Пироту. Најбољи резултат остварио је Јован Лемић који је заузео 9. место, 

док су остали наши ученици показали су врло добро знање и сместили се око средине табеле 

рангираних учесника. 

На пробној матури организованој од  05. до 08. априла 2022. 5 ученика је одабрало географију, и 27 

ученика је одабрало историју. Анализом резултата пробне матуре утврђено  да су ученици имали у 

просеку  56 % (ако се примени други модел - од највећег постигнутог резултата) . 

Што се тиче стручног усавршавања, чланови актива изразили су спремност да се обучавају и 

усавршавају. Посетили су семинар Награда и казна- педагошки избор или нужност, 26. августа у 

нашој школи у трајању од 8 сати. Остали планирани семинари нису одржани услед пандемије 

короне и забране окупљања. 

 

У Инђији , 28. 06. 2022. године    Председник већа: 

        Гордана Јерковић 
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11.2. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИКУ, ХЕМИЈУ И БИОЛОГИЈУ 

 На првом састанку одржаном 06.09.2021. конституисано је веће,изабран председник,размотрен 

годишњи план рада и предлог уџбеника,при чему је констатовано да је дошло до промене 

уџбеника за хемију. 

 На другом састанку одржаном 29.10.2121. анализирали смо  реализације планираних активности, 

успех ученика на крају првог квартала и активности у оквиру изборних програма 

 На трећем састанку одржаном 25.11.2021.предложили смо ученике за истраживачки центар 

Петница и ученике за рад по ИОП-у 

 На четвром састанку одржаном 16.12.2021. анализирали смо реализације планираних активности 

и закључили да нису реализоване посете ПмФ-у и фестивалу науке ,а да манифестацији Ноћ 

истраживача нисмо учествовали (због пандемије).Закључили смо да се оперативни планови 

редовно достављају,да се настава одржава без одступања,а допунска и додатна по потреби због 

недостатка простора. 

 На петом састанку одржаном 27.12.2021. размотрена је корелација између предмета и 

констатовано да су садржаји лепо повезани,нарочито у оквиру изборних програма.Анализом 

резултата са одељенских већа запажено је да је број слабих оцена знатно мањи него на крају 

првог квартала. 

 На шестом састанку одржаном 17.01.2022.дати су предлози семинара. 

 На седмом састанку одржаном разморено су резултати са општинског такмичења из физике и 

школског из биологије. 

 На осмом састанку одржаном 17.03.2022.размотрен је  резултат са Такмичења младих 

предузетника и иноватора Савеза проналазача Србије и дат предлог већа за промоцију школе 

ученицима осмог разреда. 

 На деветом састанку одржаном 09.05.2022.дати су предлози уџбеника за наредне четири године и 

размотрени резултати са окружних такмичења ,као и пласмани на републичка. 

 На десетом састанку одржаном 09.06.2022.размотрен је резултат са такмичења за најбољу 

технолошку иновацију и хуманитарне дебате и дат предлог изборних програма за први,други и 

трећи разред. 

 На једанаестом састанку одржаном 13.06.2022. сачињен је извештај о стручном усавршавању,а 

направљен план усавршавања за наредну школску годину,сачињена евалуација рада по ИОП-

у,направљен извештај стручног већа и дати предлози за годишњи план.Промењен је и 

председник стручног већа.     

 

Председник Стручног већа за физику,хемију и биологију :Данијела Јовановић 

 

11.3. ГOДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКУ за школску годину 2021/2022 

 

Први састанак Стручног већа одржан  31. 08. 2021. године уз присуство свих чланова већа 

 

Дневни ред: 

1. Конституисање Стручног већа математике и рачунарства и информатике 

2. Усвајање плана и програма Стручног већа 

3. Подела предмета и одељења за школску годину 2021/2022 

4. Договир о изради годишњих и месечних планова за сваки предмет 

5. Предлог уџбеника за школску годину 2021/2022 

6. Иницијални тестови 

7. Нека питања 
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Други састанак Стручног већа одржан  17. 09. 2021. године уз присуство свих чланова већа 

 

  Дневни ред: 

1. Извештај председника Стручног већа о одржаном Педагошком колегијуму. 

2. Предлог стручног усавршавања наставника и извештај о стручном усавршавању у току 

прошле школске године. 

3. Планирање наставних активности 

4. Примена пројектне наставе у настави 

5. Међупредметне компетенције у настави 
 

Трећи састанак Стручног већа одржан  15.10. 2021. године уз присуство свих чланова већа 

 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха ученика по предметима пред крај класификационог периода 

2. Анализа интерног праћења рада ученика 

3. Договор око реализације пројеката 

4. Договор око угледних часова 

5. Договор око додатне литературе и наставних средстава 

6. Стручно усавршавање 

7. Нека питања 
 

Четврти састанак Стручног већа одржан  05. 11. 2021. године уз присуство свих чланова већа 

 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха ученика по предметима на крају класификационог периода 

2. Анализа реализације допунске, додатне наставе и ваннаставних активности 

3. Анализа иницијалних тестова. 

4. Примена савремених информационих технологија у настави 

5. Сараднички час 

6. Конкурс Математички календар 
 

Пети састанак Стручног већа одржан  03. 12. 2021. године уз присуство свих чланова већа 

 

Дневни ред: 

1. Припрема за такмичење 

2. Теме за матурски рад. 
 

Шести састанак Стручног већа одржан  24. 12. 2021. године уз присуство свих чланова већа 

 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха ученика по предметима на крају првог полугодишта 

2. Припрема ученика и план реализације општинског такмичења из математике 

3. План додатне и допунске наставе 

4. Планиране и одржане часове 

5. Дани математике 

6. Посета Музеју илузија 

7. ИОП 

8. Изабране теме за матурски рад. 
 

Седми састанак Стручног већа одржан  28.1.2022. године уз присуство свих чланова већа   

 

Дневни ред: 

1. Извештај са Педагошког колегијума 

2. Унапређење наставе и превазилажење проблема уз консултације са психолошко 

педагошком службом 

3. Припрема ученика и реализација општинског такмичења из математике 

4. Припрема за матурске радове и матурски испит 
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5. Договор о раду у другом полугодишту, анализа и усаглашавање критеријума оцењивања у 

оквиру Већа 
 

Осми састанак Стручног већа одржан  04. 3. 2022. године уз присуство свих чланова већа 

 

Дневни ред: 

1. Извештај са Педагошког колегијума 

2. Анализа реализације допунске и додатне наставе 

3. Извештај са општинског такмичења. Припрема ученика за окружно такмичење из 

математике 
 

Девети састанак Стручног већа одржан  25. 3. 2022. године уз присуство свих чланова већа 

 

Дневни ред: 

1. Реализација окружног такмичења из математике 

2. Пилот матура 
 

Десети састанак Стручног већа одржан  22. 4. 2022. године уз присуство свих чланова већа 

 

Дневни ред: 

1. Извештај са педагошког колегијума 

2. Измана уџбеника 

3. Анализа резултата са одржаних такмичења 
 

Једанаести састанак Стручног већа одржан  13. 05. 2022. године уз присуство свих чланова већа 

 

Дневни ред: 

1. Припрема за матурски испит 

2. Консултације и израда матурских радова 

3. Реализација наставних планова и програма 
 

Дванаести састанак Стручног већа одржан  10. 06. 2022. године уз присуство свих чланова већа 

 

 

Дневни ред: 

1. Успех матураната и осталих разреда 

2. Консултације и израда матурских радова 

3. Извештај о стручном усавршавању унутар и ван установе 

4. План стручног усавршавања унутар и ван установе 

5. Евалуација ИОП-а 
 

Тринаести састанак Стручног већа одржан  01. 07. 2022. године уз присуство свих чланова већа 

 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и постигнућа ученика на крају школске године 2021/2022 

2. Анализа успеха постигнутог на матурском испиту 

3. Подела часова унутар већа 

4. Пројекти за школску годину 2022/2023. и интегративни часови 

5. Писање извештаја Стручног већа за школску 2021/2022. и Плана за 2022/2023 

6. Израда плана стручног усавршавања за наредну годину 

7. Избор председника Стручног већа за наредну школску годину 

8. Ноћ истраживача 
 

                                                                         Председник стручног већа 

                                                                                 Марта Куљевацки 

11.4. Извештај рада стручног већа за српски језик и књижевност, музичку и ликовну 

култура за школску годину 2021/2022. 
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План рада већа за школску 2020/21 годину је претрпео одређене  измене због комбинованог 

начина извођена наставе и епидемиолошке ситуације у земљи. Није реализована приредба за 

Савиндан.  

 

- ОКТОБАР –НОВЕМБАР реализација пројекта „200 година од рођења Достојевског“ 

- OКТОБАР – реализација пројекта „Велики школски час-21. октобар“  

-  ДЕЦЕМБАР  - наставак пројекта  Оптичке варке- реализована посета Музеју илузија  

у  Београду  (07.12.2021.) 

- ЈАНУАР – консултације ученика за израду матурских радова 

 

- ФЕБРУАР-МАРТ-АПРИЛ  припрема ученика првог, другог и трећег  и четвртог 

разреда за учешће на школском, окружном и републичком такмичењу из Књижевне 

олимпијаде и српског језика и књижевности и језичке културе,  такмичење рецитатора, 

припреме за музичко такмичење „Лик Русије“ 

 

- АПРИЛ- изложба ликовних радова – обележивачи за књиге (рађени  за потребе 

штампања пропагандног материјала за школу) 

- АПРИЛ- МАЈ-ЈУН почетак реализације пројекта  „Знамените жене кроз векове“ –  на 

часовима српског језика и књижевности, музичке и ликовне културе су приказане 

презентације и обрађен је рад одређених жена из различитих сфера јавног живота. У оквиру 

овог пројекта је 26. маја  организована посета Спомен-збирке Павла Бељанског, Музеју 

Војводине и Студиу М у Новом Саду и присуствовали су отварању Стеријиног позорја  и 

гледана је  представе МИЛЕНА у Српском народном позоришту. 

-  Током године су периодично у простору школе излагани ликовни радови ученика 

- МАЈ- изложба калиграфских радова обележен Дан словенске писмености 24. мај 

- МАЈ-ЈУН –  матурски радови; анализа успеха матураната  и ученика првог , другог и 

трећег разреда.  

 

   

11.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ, СОЦИОЛОГИЈУ, 

ПСИХОЛОГИЈУ,УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, , ВЕРСКУ НАСТАВУ И 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊА 

 

Записници са седница стручних већа, 01. 09. 2021. 

 

Активност 

Дневни ред: 

1. Конституисање већа 

2. Избор председника већа 

3. Усвајање предлога плана за школску 2021/2022 

Закључак 

1. Стручно веће чине: 

Наташа Шкрбић - социологија 

Дуња Борић - психологија 
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Александар Раденовић - верска настава 

Ратко Косановић - филозофија 

2. За председника стручног већа изабран је проф. Ратко Косановић 

3. Чланови стручног већа су упознати са планом и програмом за школску 2021/2022 и једногласно 

га усвојили. 

Записници са седница стручних већа, 09. 09. 2021. 

 

Активност 

Дневни ред: 

1.Утврђивање предлога плана за усавршавање наставника за школску 2021/2022 

2. Реализација закључака донетих на педагошком колегијуму 

3. Распоред писмених провера, школски календар и иницијални тестови 

Закључак 

1. Сви чланови већа разрађују и праве планове за стручна усавршавања 

2. На педагошком колегијуму донет је одређен број закључака али сви у суштини зависе од 

епидемиолошке ситуације. 

3. Прихваћен је школски календар и предложено да се иницијални тестови раде у току септембра 

и да се приложи план писмених провера. 

 

 

11.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2021/2022. 

 

                 
            Током школске године одржано је 6 састанака стручног већа на којима су разматрани 

резултати са такмичења, као и остали послови по плану стручног већа за школску 2021/2022. 

Чланови ст. већа:  председник Бранко Марчета, члан Данило Станковић. 

Записник бр.1 са седнице одржане 01.09.2021. године 

Дневни ред: 

1. Конституисање стручног већа 

2. План школских такмичења 

3. Текућа питања 

Записник бр. 2 са седнице одржане 29.10.2021. године 

Дневни ред: 

1. Извештај са одржаних такмичења и анализа успеха 

2. Текућа питања 

Записник бр.3 са седнице одржане 12.01.2022. год. 

Дневни ред; 

1. Набавка дресова за потребе такмичења 
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2. Извештај са одржаних општинских и окружних такмичења 

3. Текућа питања 

Записник  бр.4 са седнице стручног већа одржане 04. 04. 2022 . год. 

Дневни ред:  

1. Извештај са педагошког колегијума 

2. Анализа резултата са одржаних такмичења 

3. Текућа питања 

 

Записник бр. 5 са седнице одржане 20.06.2022. год.  

Дневни ред: 

1. Анализа резултата са одржаних такмичења 

2. Обележавање међународног дана спорта 

3. Припрема извештаја стручног већа за шк. 2021-2022 

4. Израда плана рада за наредну школску годину 

5. Нека питања 

 

Записник бр.6 са седнице одржане 06.07.2022. год. 

Дневни ред: 

1. Разматрање и усвајање плана рада за наредну школску годину 

2. Разматрање и усвајање Извештаја за шк. 2021/2022 

3. План стручног усавршавања за наредну годину 

4. Нека питања 

 

               Часови редовне наставе су реализовани углавном по плану, уз мања одступања која су се 

јавила првенствено због одласка наставника на такмичења, као и због промена распореда у току 

школске године. Секције су такође реализоване према плану уз потешкоће око термина. Током 

октобра месеца одржана су следећа такмичења: Општинско такмичење у стоном тенису, Окружно 

такмичење у стоном тенису, Атлетске уличне трке и општинско такмичење у стрељаштву. 

На општинском такмичењу у стоном тенису које је одржано 06.10. 2021. Гимназију је представљало 

6 ученика у појединачној конкуренцији. 1 место освојио је Димитрије Радиновић док је 2 место 

освојио Владимир Живковић. У екипној конкуренцији поменута два ученика су освојила такође 1 

место и пласман на окружно такмичење у Шид где су освојили 6 место екипно. Улична трка 

поводом дана ослобођења Инђије одржана је 22.10.2021. Ученици гимназије су остварили запажене 

резултате. На општинском такмичењу у стрељаштву Наступила је за Гимназију Лана Џонић и 

освојила 1 место и пласман на окружно. Током новембра и децембра одржана су следећа такмичења: 

Окружно такмичење у стрељаштву, Републичко такмичење у стрељаштву, Општинско, окружно и 

међуокружно такмичење у кошарци и општинско и окружно такмичење у футсалу. 

На окружном такмичењу у стрељаштву Лана Џонић освојила је прво место и пласман на републичко 

такмичење у Ваљево где је освојила одлично 2 место. На општинском такмичењу у кошарци које је 

одржано 23.11. ученице су освојиле 1 место док су Момци освојили 2 место. На окружном 

такмичењу у кошарци које је одржано 29.11. девојке су освојиле 1 место и пласман на међуокружно 

такмичење које је одржано у Београду 02.12.2021.  и освојиле 3 место. На општинском такмичењу 

у футсалу које је одржано 06.12 мушка екипа заузела је 2 место, док су девојке биле прве и избориле 

пласман на окружно такмичење које је одржано у Инђији 15.12 где су освојиле 3 место. 

Током првог полугодишта ученици гимназије учествовали су на свим такмичењима изузев пливања 

јер се такмичарка која је требало да наступи разболела. Од почетка другог полугогодишта одржана 
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су следећа такмичења: Одбојка општинско и окружно такмичење, баскет 3х3, општинско и окружно 

такмичење, рукомет општинско и окружно такмичење и Општинско у атлетици и крос Срема. 

На општинском такмичењу у одбојци које је одржано 16.02 женска екипа је освојила 1 место и 

пласман на окружно такмичење које је одржано 23.02 у Руми где су освојиле 3 место. Општинско 

такмичење у баскету 3х3 одржано је 23.02 и обе екипе гимназије и мушка и женска су освојиле 1 

место и пласман на окружно такмичење које је одржано у Сремској Митровици 03.03 где су момци 

освојили 3 место а девојке 2 место. На општинском такмичењу у рукомету које је одржано 16.03 

девојке су освојиле 1 место док су момци били 2. Девојке су на окружном нивоу такмичења освојиле 

3 место. На кросу Срема ученица Гимназије Оља Савић освојила је одлично 3 место. На 

Општинском такмичењу у атлетици екипа девојака је освојила 1 место, док је Михајло Косјер 

освојио 1 место у скоку у вис. На укружном такмичењу у Атлетици које је одржано у Сремској 

Митровици, екипа девојака је освојила 3 место у екипној конкуренцији. У појединачној 

конкуренцији су остварени следећи резултати: Михајло Косјер - скок у вис 2 место, Анђела 

Миљевић - скок у даљ 3 место, Оља савић - 400 м. 3 место, Женска штафета 4х100 м - 3 место, 

Јелена Градић 100м. 3 место. 

На школску олимпијаду ученика са територије војводине, пласирале су се кошаркашице, Каратиста 

Михајло Грубић и Лана Џонић у стрељаштву. Михајло Грубић је на олимпијади освојио 3 место у 

борбама, а кошаркашице и Лана Џунић нису ни отпутовале на такмичење због екскурзије.  

Међународни дан спорта који се обележава 6 априла обележен је симболично на часу физичког 

васпитања пријатељском уткмицом у малом фудбалу Одељења 2/3 и једног одељења ТШ Михајло 

пупин, јер нисмо могли добити слободан термин у спортској хали за активности које су биле 

планиране. Констатовано је да није реализована набавка дресова за потребе такмичења, која је била 

планирана за друго полугодиште, као и набавка штоперица, тако да ћемо поновити захтев директору 

за наредну шк. годину. 

 

 

 

У Инђији 06.07.2022. године                                           Председник стручног већа 

                                                                                            _______________________ 

                                                                                            Бранко Марчета, проф. 

 

 
 

 

 

 

11.7. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

ЗАПИСНИК ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ 

 

 

Ову школску годину, 2021/2022 почињемо у сенци прошлогодишњих обустава редовне 
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 наставе и рада на даљину.  

 

ЗАПИСНИК  ........................................................................................................................ 1. 

Са првог састанка стручног Већа одржаног 22.  септембра 2021. године                     

ДНЕВНИ РЕД 

1.Конституисање Већа 

2. Подела часова 

3.Распоред писмених задатака 

4. Обележавање Европског дана страних језика 

АД 1.    Чланови Већа за стране језике су: 

За енглески језик..........................................Сања Панковић 

                                ............................................Ана Борковић 

                              

                                ............................................Љубица Лукић 

 

За немачки језик...........................................Сенка Свилар 

                                   ............................Александра  Филиповић 

                                 

За руски језик..................................................Жељка Влаовић 

За Латински језик...........................................Тамара Миљанић   

Председник Већа је Тамара Миљанић 

АД 2  Расподела часова, утврђена је још на последњем састанку стручног већа 

 

 у августу месецу. 

 

 

АД 3 Распоред писмених задатака за прво тромесечје треба унети у табелу на огласној табли али и у Ес 

дневник. 

АД 4. Европски дан страних језика, биће обележен  и ове године: 

Енглески језик               Сања  Панковић и Ана Борковић 
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                                      Квизови и игре са сајта      edl.ecrnl.at 

Љубица Лукић         Превод  српских поп песама на енглески језик, рецитовање уз погађање ко   је 

извођач.... 

Сенка Свилар...Превод познатих немачких песника, на српски а потом читање ти истих песама  

У објављеним преводима. 

Жељка ................................ 

Тамара Mиљанић, разговор о пореклу језика. Језичке породице. Лингвистика. Библијска прича о 

Вавилонској кули и настанку језика. 

 

 

ЗАПИСНИК   ..................................................................................................................................  2 

Са другог састанка стручног Већа за стране језике одржаног    20. Х 2021.                              

ДНЕВНИ РЕД 

1. Електронски дневник 

2. Допунска и додатна настава 

3. Разрада плана стручног усавршавања у установи  и  ван ње 

 

 

АД 1  У електронски дневник треба унети  податке о уџбеницима за ову школску годину,  

Проверити групе за стране језике, унос часова и вежби. Редовно уписивати часове, одсутне 

ученике.... 

 

АД2  Термине допунске и додатне наставе,  назначити у Гугл учионици и на Огласној табли у 

зборници. 

 

Ад 3. Доставити личне планове стручни усавршавања. Предложити једну заједничку едукацију на 

нивоу установе. 

Ад4  Због епидемиолошки неповољне ситуације отказан је и ове године Београдски сајам књига. 

Поједине наслове моћи ћемо да поручимо он лајн. Списак жељених наслова доставии 

иблиотекару. 

 

 

ЗАПИСНИК  ......................................................................................................................  3 

Са састанка стручног Већа за стране језике одржаног   24. Новембра 20221.   

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Размена искустава након првог тромесечја. 
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2. Реализација наставе допунске и додатне  

3. Реализација пројеката 

 

АД1.   Након првог тромесечја, приметно је да ученици имају мали број слабих оцена. 

Први разред су ученици кји су претходне две школске године радили на даљину.са њима треба више 

радити на плану говора изговора, препричавања... 

Допунска настава се одржава по потреби, по договору са ученицима.  

АД2.   Допунска настава је слабо посећена (енглески језик) Додатна настава креће у  новембру/ децембру и 

траје до краја школске године.  Приметно је да часовима допунске наставе, присуствују бољи ученици, што 

због изостајања са наставе због болести, што због  могућности појашњења наставних садржаја. 

Ад3  Пројекти у току су „200 година од рођења Достојевског“   и „Знамените жене“ 

Перл Бак, Спајање култура 

 

 

 

ЗАПИСНИК  ........................................................................................................................ 4 

 Са састанка стручног Већа за стране језике одржаног  19.  јануара 2022. Оn line 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Договор о раду,  почетком  другог полугодишта 

2. Лични планови стручних усавршавања 

3. Разно 

 

АД 1  -Услед промењене здравствене ситуације у циљу заштите ученика и наставника прву недељу у 

другом полугодишту, радимо на даљину, до  следећег упутства школске управе.  

Пратимо уптства 

Ад2 Потребно је доставити лични лан стручних усавршавања уз назначен износ тршкова семинара. 

Извештај ћемо проследити тиму за финансије. 

 

ЗАПИСНИК  .................................................................................................................. 5          

         

Са састанка стручног Већа за стране језике одржаног    23. фебруара    

 У простору Гимназије. 
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ДНЕВНИ РЕД 

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

2.Усаглашавање критеријумаа оцењивања 

 

АД1.                            Извештај са семинара, подносе Жељка Влаовић и Тамара Миљанић 

Са Зимске школе језика, руски језик и француски језик. Размена искустава, новине, идеје... 

  

АД2.  У оквиру нашег стручног већа, нема несразмере у оценама.  

 

ЗАПИСНИК   ............................................................................................................................. 6                     

Са састанка стручног већа одржаног  23. Marta 2022. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1.Помоћ матурантима у изради матурских радова 

2.Такмичења ученика 

3. Огледни/угледни часови. 

АД1. Евидентирати редовност консултација, позивати ученике да доставе тезе и материјал који су до сада 

прикупили. Усмеравати, подржавати и бодрити ученике у раду. 

АД2  Школско тајмичење у знању енглеског језика, одржано у школи, 25.02. 2022. Учествовали су ученици 

четвртих разреда, пласман је следећи: 

1. Маровић Бранко      IV1 

2. Калинић Лука            IV3 

3. Тодорчевић Коста    IV4 

4. Обрадовић Јелена    IV1 

5. Вајлант Магдалена    IV1 

Ученици који су остварили пласман од првог до четвртог места, упућују се на окружно такмичење 

 

Окружно такмичење, енглески језик  27. Март 2022.  

Друго место, Јелена Обрадовић (по броју бодова најбоља у сремском округу) Калинић Лука и 

Маровић Бранко 

 

АД3.  Угледни час одржан у првом полугодишту, тема:    БРОЈЕВИ предмети математика и латински језик, 

оделење I2 
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ЗАПИСНИК       ...............................................................................................................       7 

Са састанка стручног већа одржаног      27.   априла 2022. У простору Гимназије 

ДНЕВНИ РЕД 

1..Помоћ матурантима у изради матурских радова 

2. Настава,  допунска и додатна. 

3. Разно 

 

AD 1  Консултације са матурантима су  у току, евидентирати њихове доласке у малим дневницима и 

опоменути евентуално оне  који не  долазе и не раде. 

АД 2 Настава допунска и додатна теку по плану, предчас у послеподневној смени   и индивидуални 

договори са ученицима.  

 

ЗАПИСНИК   ..................................................................................................................         8. 

Са стручног Већа одржаног     25. маја 2022. 

ДНЕВНИ РЕД 

1.Матурски испити 

2. Такмичења ученика у знању страних језика 

Ад1. Матуранти уредно раде своје матурске задатке, добили су неопходне инструкције, литературу. 

Потребно је да се  јављају и траже помоћ и усмерења у наредном периоду. 

АД2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК –  

• окружно такмичење из енглеског језика –  

II место –  Лука Калинић, Бранко Маровић Iv1  и Јелена Обрадовић IV1 

• учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика –  Лука Калинић IV3, Бранко Маровић и 

Јелена Обрадовић 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

• Такмичење у рецитовању на руском језику, поводом обележавања Светског дана поезије, Руски 

дом у Београду  22. Март 2022.  Учествовали ученици: Дуња Дубравац  I2, Наталија Дабић III4, А.  

Миловановић  

• Мељународни квиз знања „Брзи воз“ Руски дом и РЖД 

Учествовали ученици     Р. Пастронијевић IV2,  О. Кнежевић I2  и Миа Николић  I4  

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

22. мај 2022. Учешће на републичком такмичењу у знању латинског језика 

Ученице Јелена Градић оделење I 
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ЗАПИСНИК     ......................................................................................................................     9 

Са састанка одржаног 15.  Јуна 2022. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1.Реализација наставних планова и програма. 

2.Реализација допунске и додатне наставе. 

3.  Предлози за планирање  средстава за следећу школску годину. 

АД 1 Наставни планови реализовани, настава страних језика је текла по предвиђеном распореду, 

Незнатан број негативних  оцена, око 3 на нивоу целе школе, што још није коначна процена јер ученици 

имају право да одговарају и поправљају оцене,  до последњег часа. 

АД 2 Настава допунска и додатна  текла је по плану,  заведен  је број одржаних часова и обрађиване теме. 

Извештај о  активностима доставити комисији. 

Ад3    Тим за Финансијско планирање и побољшање услова рада тражи  да се доставе предлози 

неопходних средстава и учила, финансирање одласка на семинаре,  опрему рад и дидактичка средства. 

Треба да им доставимо списак учила и технике која је потребна за реализацију наставе. 

ЗАПИСНИК     ............................................................................................................. 10 

Са састанка стручног Већа одржаног  у августу   2022. године 

ДНЕВНИ РЕД 

1.Договор о раду у школској 2022/2023.  Год 

АД 1. Уџбеници за школску 2021/2022 годину.  

Списак достављамо у августу. 

Подсетник за септембар следеће  школске године  да унапред предочимо ученицима, шта све  

оцењујемо, шта је рад и знање. Да водимо евиденције о напредовању ученика, било у свескама било у Ес 

дневнику. 

Годишњи план рад стручног већа за стране језике, доставља предсеник  

  Већа,  Тамара Миљанић 

Психологу  Наташи Миљански 

Достављен извештај Тиму за финансијско планирање ( семинари, стручна литература, средства за рад – 

новчани износ) 

У Инђији   Јуна 2022. Године                                                    Тамара Миљанић, професор 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ ЈЕЗИК за школску 2021/2022. годину 
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У току школске године одржано је 5 састанака. На првом састанку је конституисано Стручно 

веће . Чланови већа су: 

1. Биљана Булатовић 

2. Биљана Мириловић 

3. Данијела Јовановић 

4. Драгана Милошевић- Чакић 

5. Емилија Горјановић/ Милана Павловић 

6. Љиљана Жижић 

7. Марта Куњевацки 

8. Милана Куликћ 

9. Наташа Шкрбић 

10. Маја Ајбек 

11. Марина Ђорђевић 

12. Гордана Јерковић 

13. Сања Миљевић 

14. Драган Аврамовић 

15. Татјана Кртинић 

16. Филиповић Александра- предстедник стручног већа 

На састанку је усвојен и годишњи план Већа,ускладили су се годишњи и оперативни планови 

за сваки предмет,размотрили планови. 

На другом састанку извршена је анализа успеха ученика на крају првог квартала, дати су 

предлози мера за побољшање наставе,попут учесталијег формативног оцењивања и 

повезивања садржаја предмета са садржајима других,најпре сродних предмета и са 

свакодневним животом. 

На трећем састанку је у сарадњи са координатором тима за развој школског програма била 

анализирана анкета у којој су се ученици изјашњавали о квалитету наставе изборних 

предмета.  
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На четвртом састанку извршена је анализа успеха ученика на крају првог полугодишта. 

Констатовано је да до одступања од наставног плана и програма не долази у значајној мери. 

Такође на седници наставничког већа је било речи о томе да је неопходно вршити евиденцију 

присуства на часовима како би избегли дилему код ученика који се не јављају да ли полажу 

разредни или поправни испит. Договорено је да се увек уписује присство (био онлине час или 

качење материјала). 

На петом састанку састанку дат је коначан предлог изборних програма Стручном активу за 

развој школског програма. Такође сачињен је извештај рада Већа за текућу школску годину.  

Предлози за унапређење рада СВ за наредну школску годину: 

1. У већој мери хомогенизовати начин реализовања онлине наставе 

2. У већој мери остварити сарадњу међу предметима 

3. Укључити спољашње актере у извођењу пројектне наставе са ученицима 

4. У већој мери направити план стручног усавршавања који се односи уско на саме 

изборне пакете 

5. Направити заједничку базу са едукативним материјалима и додатним дидактичким 

средствима 

6. Више се ангажовати око израде алата за праћење уједначености критеријума при 

оцењивању 

7. Доследно уписивати присуство ученика на часовима 

Председник Стручног већа:  Филиповић Александра 

 

 
 

 

 

11.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 2021/2022. 

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 

 

Чланови Педагошког колегијума за ову школску годину били су: 

1. Маја Ајбек 

2. Сенка Свилар 

3. Снежана Стећук 

4. Данијела Јовановић 

5. Александра Филиповић 

6. Марта Куљевацки 

7. Бранко Марчета 

8. Тамара Миљанић 
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9. Жељка Влаовић 

10. Ратко Косановић 

11. Наташа Шкрбић 

12. Гордана Јерковић 

13. Милана Лукић 

14. Смиљана Боциј 

15. Мирјана Лапчић 

16. Јован Џабић 

17. Данило Станковић 

18. Драгана Милошевић Чакић 

19. психолог 

20. директор 

 

Педагошки колегијум је конституисан у септембру, када је разматран и утврђен план рада за 

ову школску годину. Разматрана је реализација иницијалног тестирања и договор у вези са 

сумирањем резултата тестирања. Тестирање је спроведено само у оквиру појединих стручних већа. 

Чланови су разматрали нови Каталог уџбеника и у оквиру стручних већа је одлучено који ће се 

уџбеници користити. Чланови су информисани у вези са организацијом манифестације Ноћи 

истраживача, подељен је потребан материјал. Разматрали су се извештаји са такмичења од 

претходне школске године. Рађен је план организације рада школе, допуне модела предвиђеног 

према стручном упутству. Педагошки колегујем је у сарадњи са тимом за обезбеђивање квалитета 

и развој установе дао предлог наставничком већу за начин организовања наставе по стручном 

упутству и препурукама Министарства просвете, Школске упреве и здравствене организације, а у 

циљу организовања наставе и спречавања заразе КОВИД 19. У фебруару је разматран план 

писмених провера знања и извештај о самовредновању. У јуну је формулисан упитник за процену 

квалитета онлајн наставе и изборних програма. На крају школске године, у јуну, разматрана је 

расподела изборних предмета за следећу школску годину. 

 

 

12. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 

 

 

12.1. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

Школске  2021/2022.год.одржано  је 10  састанака Тима. 

На првом састанку Тима, одржаном 26.08.2021.год.је извршено конституисање. 

Тим чине следећи чланови: 

1. Наташа Шкрбић – проф. социологије - координатор Тима 

2. Татјана Ракић – дипл.правник - секретар Гимназије 

3. Смиљана Боциј – проф.математике 

4. Данило Станковић – проф.физичког васпитања 

5. Дуња Борић – проф.психологије 
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6. Драган Аврамовић – проф.хемије 

7. Наташа Миљански – психолог и стручни сарадник 

8. Бранко Марчета – проф.физичког васпитања 

9. Милан Кресојевић – директор 

Усвојен је ,једногласно,план рада за наредну школску годину. 

На другом састанку Тима,одржаном 24.09.2021.год.чланови Тима су поступали у 

ситуацији по пријави ученика а у вези са вербалним провокација и физичким 

претњама , појачан је васпитни надзор над ученицама као и израда презентације на 

тему“ Вербално насиље“ 

Тим је упознат и са случајем насиља дигиталног над проф.мтематике Мартом 

Куљевацки. 

На трећем састанку Тима одржаном 06.10.2021.год. договорено је да се планиране 

активности редовно одржавају, да се води евиденција о истим. Анкета која је 

планирана за септембар, под називом „ Ненасиље почиње са мном“,  је због пропуста 

у састављању, пребачена за октобар.  

Наставак интервентних активности у поводом пријаве  проф. Марте Куљевацки. 

 

    

На четвртом састанку Тима, одржаном 11.10.2021.год. подељена су задужења 

члановима Тима око распореда анкетирања ученика првих разреда. Директор је 

сугерисао на озбиљност попуњавања анкете. 

  Предложен  је семинар стручног усавршавања за чланове Тима, одељенске 

старешине и остале заинтересоване професоре, под називом  

„ Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“  у циљу јачања 

васпитне улоге установе кроз развијање програма превенције насиља, 

дискриминације, злостављања и занемаривањ. Семинар је под каталошким бројем 58 

и носи 8 бодова. 

На петом састанку Тима, одржаном 15.10.2021.год. секретар школе је прочитао 

Допис  Министарства  просвете у вези са „Протоколом поступања установе у 

одговору на НЗЗ“ па се  о томе дискутовало. Опширније у записнику са састанка.  

 Договорен термин за реализацију семинара и наредног састанка на коме ће се 

анализирати резултати анкете. 

На шестом састанку Тима, одржаном17.11.2021.год. анализирана анкета,  на основу 

које су планиране интервентне активности. Опширније у записнику Тима.  

Реализован је семинар, обуку је прошло 20 наставника. 
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На седмом састанку Тима, одржаном 07.02.2022.год. се дискутовало о предузетим 

мерама, а на основу резултата анкете, директор је обавио разговоре са појединим 

професорима и ученицима и закључено је да се насиље минимизира, актери се 

повлаче кад се предузимају одређене активности. 

Направљен је распоред одржавања радионица на тему „ Спречи насиље“ за ученике 

први разреда. 

Сарадња са Домом здравља око предавања „ Истине и заблуде о конзумирању 

марихуане“ је одложено јер је већина лекара била у Цовид систему. 

У школски програм је унет Анекс Програма заштите од дискриминације. 

На осмом састанку Тима, одржаном 18.03.2022. год. предузете интервентне 

активности у одељењу 2-1, опширније у записнику Тима. 

Анализиране одржане радионице у првим разредима. 

На деветом састанку Тима, одржаном 30.05.2022. год. директор је чланове Тима 

обавестио о резултатима предузетих мера у одељењу 2 -1 и закључио је да није било 

потребе за конструктивним радом и посетама часовима одељења 2-1. 

Прочитан је извештај  проф.грађанског васпитања о активностима ученика првих 

разреда на тему „ Насиље и безбедност младих“ са циљем развијања свести о 

важности датих тема , као и превладавање изложености ризичним понашањима. 

На десетом састанку Тима, одржаном 13.06.2022.год. урађена је евалуација 

Програма заштите ученика од НЗЗ. 

Чланови Тима информисани о посети ученика првих разреда локалном позоришту 

где су погледали представу “ Нека буде анонимна“ која говори о различитим 

облицима насиља ученика, начинима реаговања у ситуацијама у којима се дешава 

насиље и превазилажења истих и развијања толеранције. 
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12.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

  

 

 
   ИЗВЕШТАЈ О ВРЕДНОВАЊУ ОБЛАСТИ 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инђија 25.01.2022. године 

 

 
ТИМ И КЉУЧНА ОБЛАСТ 

 

На основу правилника о самовредновању и одлуке директора формиран је тим за самовредновање за школску 

2021/2022. годину који чине: 

 

- директор – Милан Кресојевић, професор физичког васпитања 

- координатор тима – Драгана Милошевић Чакић, професор биологије 

- Бранко Марчета, професор физичког васпитања 

- Татјана Кртинић, професор биологије 

        -      Марта Куљевацки, професор математике 

- Ана Борковић, професор eнглеског језика 

- Данијела Јовановић, професор физике 

- Тамара Максимовић – Тот – професор математике 

- Родитељ, Биљана Горјановић  

- Ученик, Миа Николић ученик 1/4 

 

Тим за самовредновање рада школе бавио се проценом квалитета у области 4. Подршка ученицима. Тим је одржао 

четири састанка. 

 

Први састанак одржан је 22.09.2021. године 

Дневни ред: 

       1. Koнтитуисање тима за самовредновање 

       2. Текућа питања 

 

Други сатанак одржан 04.11.2021. године 

Дневни ред: 

1. План Тима за самовредновање за школску 2021/2022. годину 

2. Разно 
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Трећи састанак одржан је 15.11.2021. године 

Дневни ред: 

       1.  Подела  задужења за анкетирање и израду извештаја 

       2.  Разно 

 

Четврти састанак одржан 28.01.2022. године 

Дневни ред: 

1. Анализа извештаја о вредновању 

2. Усвајање извештаја 

3. Разно 
 

ФАЗЕ САМОВРЕДНОВАЊА 

Самовредновање рада школе у области 4. Подршка ученицима, трајало је од новембра 2021. године до јануара 2022. 

године и обухватало је следеће кораке: 

 

• Одређени су извори доказа за самовредновање рада школе у области: Подршка ученицима 

- Програм професионалне орјентације 

- Компензаторни програми за поршку у учењу ученика из осетљивих група 

- Евиденција реализованих активности на пољу професионалне орјентације (саветовање, 

акције...) 

- Евиденција реализоване сарадње са стручњацима за професионалну орјентацију 

- Евиденција остварених непосредних контаката и разговора / саветовања са ученицима и 

родитељима 

- Евиденција остварене сарадње са представницима из разних области 

- Евиденција остварене сарадње са представницима средњих / виших и високих школа 

- Евиденција остварене сарадње са тржиштем рада 

- Програм обуке и информисања наставника / стручних сарадника задужених за 

професионалну орјентацију 

- Материјал на тему професионалне орјентације (књиге, брошуре...) 

- Правилник о понашању ученика и запослених у школи 

- Евиденција о раду ученичког парламента 

- Евиденција о ваннаставним активностима 

- Програми школских манифестација и приредби 

- Брошура о школским активностима 

- Програми за подршку ученицима у процесу учења 

- Планови рада наставника 

- Белешке наставника о напредовању и постигнућима ученика 

- Записници са састанака стручних, одељенских и наставничког већа 

- Евиденција о похваљивању напредовања, односно промовисању изузетних постигнућа 

ученика 

- Правилник о безбедности ученика 

- Процедуре за приговоре ученика и родитеља 

- Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког насиља, верске и расне 

нетрпељивости, употребе дроге и слично 

- Упитник за наставнике у школи 

- Упитник за ученике у школи 

- Упитник за савет родитеља 

- Упитник за школски одбор 

- Панои, едукативни постери и евиденција о планираним / реализованим акцијама ради 

промовисања стила здравог живота 

- Социјални програм школе 

- Евиденција сарадње школе са здравственом службом 

- Евиденција контаката са ученицима 

- Евиденција контаката са родитељима 
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- Систем који обезбеђује доступност информација које се тичу добробити ученика 
 

• Дефинисан је узорак наставника за испитивање упитницима (36 или 95%) 

• Дефинисан је узорак ученика за испитивање упитницима (319 или 80%) 

• Дефинисан је узорак чланова савета родитеља за испитивање упитницима (13 или 81%) 

• Дефинисан је узорак чланова школског одбора за испитивање упитницима (6 или 67%) 

• Направљен је план реализације процеса самовредновања, који је укључио поделу задатака 

међу члановима тима, као и време реализације 

• Обављена је анализа предвиђене документације и извршено је испитивање наставника, 

ученика, школског одбора и савета родитеља одговарајућим упитницима 

• Одржани су састанци тима ради стицања увида у ток реализације планираних активности и 

размене мишљенња у вези са процесом самовредновања у области 4. 

• Извршена је анализа прикупљених података, изведени су закључци и дати предлози за даље 

унапређење у области 4 

• Тим за самовредновање је саставио извештај о самовредновању за школску 2021/2022.  
 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА:  

1. Инструменти самовредновања:  

1.1. Образац за посматрање и вредновање часа (вредновано од стране психолога, директора) 

 1.2. Чек листа за анализу рада наставника на законској документацији;  

1.3. Online анонимни упитници: за наставнике, за ученике, за савет родитеља и за школски 

       одбор;  

 

2. Технике прикупљања података:  

2.1. Анализа редовних и угледних часова према Обрасцу за посматрање и вредновање часа    

       (Област квалитета 4: Подршка ученицима); 

 

2.2. Анализа законске документације наставника кроз чек листу;  

 

2.3. Анализа електронског упитника за наставнике, ученике, Савет родитеља и школски одбор;  

3. Техника обраде података:  

3.1. Мишљење на основу анализе часова кроз самовредновање и вредновање редовних и 

       угледних часова;  

 

3.2. Мишљење о раду наставника на законској документацији, прикупљено на основу чек листе;  

 

3.3. Поређење процене стандарда и сваког појединачног показатеља од стране наставника, кроз  

       графички приказ; 

 

3.4. Процена квалитета предмета самовредновања Подршка ученицима на основу обрађених  

       података 

 

Акивности тима за самовредновање:  

• Прикупља, анализира и обрађује податке о нивоу остварености стандарда и показатеља, у области Подршка 

ученицима; 

• Посете угледним часовима током школске године према плану из Годишњег плана рада школе и посете редовним 

часовима.  

Вредновање часа од стране присутних на часу и самовредновање наставника који изводи наставу, кроз Образац за 

посматрање и вредновање часа; 

 

 • Израда чек листе за анализу законске документације коју ради наставник, а попуњава се приликом посете часовима;  

• Припрема електронских упитника за наставнике, ученике, савет родитеља и школски одбор;  

• Припрема и писање извештаја о резултатима самовредновања у области квалитета рада –  

   Подршка ученицима; 

 

 

ВРЕМЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

• У току првог полугодишта школске 2021/2022. године;   

• Учествовање од стране наставника, ученика, савета родитеља и школског одбора у процени остварености стандарда 

Подршка ученицима од новембра 2021. године до друге половине јануара 2022. године кроз електронски упитник и 

анализу доступне документације.  
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ОБУХВАЋЕНИ СТАНДАРДИ И ИНДИКАТОРИ  

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у  

          учењу 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске  

           заступнике 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у  

          сарадњи са релевантним институцијама и појединцима 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус  

          образовања 

 

 

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

 

4.2.1. У школи се организују програми / активности  за развијање социјалних вештина 

          (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и  

          интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове   

          околине и одрживи развој 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој  

          ученика, односно каријерно вођење и саветовање 

 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и  

       ученицима са изузетним способностима 

 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ / индивидуални образовни 

          планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми / aктивности за подршку учењу  

          за ученике из осетљивих група 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним  

          способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација и  

          обогаћивање програма) 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци  

          ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 

 
 

    ЦИЉЕВИ САМОВРЕДНОВАЊА 

 

Циљеви самовредновања су постављени у односу на сваки стандард посебно и имали су истраживачки карактер. 

 

ОБЛАСТ 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

1.   Циљ самовредновања у односу на стандард 4.1.: Утврдити да ли у школи функционише  

      систем пружања подршке свим ученицима 

2.   Циљ самовредновања у односу на стандард 4.2.: Утврдити да ли се у школи подстиче  

      лични, професионални и социјални развој ученика 

3.   Циљ самовредновања у односу на стандард 4.3.: Утврдити да ли у школи 

      функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са  

      изузетним способностима 
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      ТОК САМОВРЕДНОВАЊА ОБЛАСТИ 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

            У периоду од новембра 2021. године до јануара 2022. године тим је у циљу прикупљања 

       података спровео анкету у којој смо тражили искрено мишљење наставника, ученика,  

       Савета родитеља и Школског одбора о битним питањима и стању области Подршка  

       ученицима у нашој школи. 

 

            За анкету су узети сви стандарди  са припадајућим индикаторима како би се стекао увид    

       у стање области Подршка ученицима у нашој школи. 

       Коришћени су и докази као што су чек листе о посети часовима, Е-дневник и други видови  

       дигиталног и традиционалног бележења, као и оно што је опажано у самом процесу.  

       Увидом у одговарајућу документацију и анализом одговора из упитника које су попуњавали  

       испитаници дошли смо до следећих  резултата: 

       Aнкету је попунило 36 наставника, 319 ученика, 13 чланова Савета родитеља и 6 чланова  

       Школског одбора. 

 
     Tим за самовредновање је пошао од следеће одлуке о евалуацији (процени) стандарда: 

• Стандард је неостварен уколико има мање од половине остварених индикатора (мање од 

49%); 

• Стандард је делимично остварен уколико има половину или нешто више од половине 

половине присутних индикатора (50% до 75%) 

• Стандард је добро остварен уколико има знатно више од половине остварених 

индикатора (76% до 95%); 

• Уколико су на пример сви индикатори остварени изузев једног 

• Стандард је у потпуности остварен уколико су присутни сви индикатори (96% до 100%) 

      

           Ситуација је јасна када су индикатори у потпуности остварени или у потпуности  

неостварени. Важно је нагласити да процена присутности односно остварености индикатора не 

мора бити потпуна. Индикатори могу бити присутни у мањој мери, у већој мери или у потпуности 

што свакако зависи од осмишљених активности и постављених задатака у оквиру самовредновања 

одабране области. 

 

Резултати анкете: Подршка ученицима: 3 стандарда и 16 индикатора 

 

Наставници – 36 испитаника 

 

Стандард 4.1. :У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу 
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4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима 

 

 
 

 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима 
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4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске  

          заступнике 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи  

          са релевантним институцијама и појединцима 
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4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус  

          oбразовања 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

4.2.1. У школи се организују програми / активности за развијање социјалних вештина  

           (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

 

 
 

 

4.2.2.На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

         ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности 
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4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове  

          околине и одрживи развој 

 

 
 

 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

          ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 
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Стандард 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и  

                         ученицима са изузетним способностима 

 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 

 

 
 

 

 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група 
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4.3.3. У школи се примењује индивидуални приступ / индивидуални образовни планови  

          за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима 

 

 
 

 

 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми / активности за подршку учењу за 

          ученике из осетљивих група 
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4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним  

          способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација, обогаћива- 

          ње програма) 

 

 
 

 

 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци  

          ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТА – УЧЕНИЦИ – 319 ИСПИТАНИКА 

 

стандар 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу 

 

 
 

 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима 
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4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима 

 

 

 

 

 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске  

          заступнике 
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4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи  

          са релевантним институцијама и појединцима 

 

 

 

 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус  

          школовања / образовања 
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Стандард 4.2. У школи се подстичу лични, професионални и социјални развој ученика 

 

4.2.1. У школи се организују програми / активности за развијање социјалних вештина  

           (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

 

 
 

 

 

4.2.2.На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

         ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности 
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4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове  

          околине и одрживи развој 

 

 
 

 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

          ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 
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Стандард 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и  

                         ученицима са изузетним способностима 

 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 

 

 
 

 

 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група 
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4.3.3. У школи се примењује индивидуални приступ / индивидуални образовни планови  

          за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима 

 

 
 

 

 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми / активности за подршку учењу за 

          ученике из осетљивих група 
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4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним  

          способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација, обогаћива- 

          ње програма) 

 

 
 

 

 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци  

          ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТА – САВЕТ РОДИТЕЉА – 13 ИСПИТАНИКА 

 

стандард 4.1. у школи функционише систем пружања подршке свим ученицима  

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу 

 

 
 

 

 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима 
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4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима 

 

 
 

 

 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске  

          заступнике 
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4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи  

          са релевантним институцијама и појединцима 

 

 

 

 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус  

          школовања / образовања 
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Стандард 4.2. У школи се подстичу лични, професионални и социјални развој ученика 

 

4.2.1. У школи се организују програми / активности за развијање социјалних вештина  

           (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

 

 
 

 

 

4.2.2.На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

         ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности 
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4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове  

          околине и одрживи развој 

 

 
 

 

 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

          ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 
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Стандард 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и  

                         ученицима са изузетним способностима 

 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 

 

 
 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група 
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4.3.3. У школи се примењује индивидуални приступ / индивидуални образовни планови  

          за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима 

 

 
 

 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми / активности за подршку учењу за 

          ученике из осетљивих група 
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4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним  

          способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација, обогаћива- 

          ње програма) 

 

 
 

 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци  

          ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТА – ШКОЛСКИ ОДБОР – 6  ИСПИТАНИКА 

 

стандар 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

 

 
 

 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима 
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4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима 

 

 
 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске  

          заступнике 
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4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи  

          са релевантним институцијама и појединцима 

 

 
 

 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус  

          школовања / образовања 
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Стандард 4.2. У школи се подстичу лични, професионални и социјални развој ученика 

  

4.2.1. У школи се организују програми / активности за развијање социјалних вештина  

           (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

 

 
 

 

4.2.2.На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

         ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности 
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4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове  

          околине и одрживи развој 

 

 
 

 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

          ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 
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Стандард 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и  

                         ученицима са изузетним способностима 

 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 

 

 
 

 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група 
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4.3.3. У школи се примењује индивидуални приступ / индивидуални образовни планови  

          за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима 

 

 
 

 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми / активности за подршку учењу за 

          ученике из осетљивих група 
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4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним  

          способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација, обогаћива- 

          ње програма) 

 

 
 

 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци  

          ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 
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Упоредна анализа свих група испитаника:  

 

 
4.1.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

4.1.2. Школа предузима разноврсне за пружање васпитне подршке ученицима 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске  

          Заступнике 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи  

          са релевантним институцијама и појединцима. 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус  
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          образовања 

 

 

 
 

4.2.1. У школи се организују програми / активности за развијање социјалних вештина 

          (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...) 

4.2.2.На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

         ученика школа утврђује понуду ваннаставних активности 

4.2.3.У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове  

          околине и одрживи развој 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој  

          ученика, односно каријерно вођење и саветовање 
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4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ / индивидуални образовни 

          планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми / активности за подршку учењу за  

          ученике из осетљивих група 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним  

          способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација и обогаћи- 

          вање програма) 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци учени- 

          цима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 
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_ 

 

 

• 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

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

• 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група  

             и ученицима са изузетним способностима 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ У ОБЛАСТИ 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Да сумирамо у области Подршка ученицима вредновали смо сва 3 стандарда са припадајућим 

индикаторима. Своје мишљење су исказали наставници, ученици, Савет родитеља и Школски 

одбор. Као извор доказа је коришћена и у извештају претходно наведена документација. Уочљиво 

је да су ове групе испитаника различито оцениле ниво остварености стандарда у овој области. Код 

стандарда 4.1. посматрајући индикаторе, оствареност се код наставника креће између 50% и 80,6% 

што доноси оцену 2. Ученици су оствареност овог стандарда по индикатору вредновали од 15,7% 

до 27,6% што представља оцену 1 (неостварен). Школски одбор је оствареност овог стандарда 

вредновао између 66,7% и 100% што представља оцену 3 (ДОБРО ОСТВАРЕН). 

Веома слична ситуација је и код стандарда 4.2. Код стандарда 4.3. школски одбор је оствареност по 

индикаторима оценио између 50% и 100%, али је овај стандард ипак добио оцену 2.  

Ученици и Савет родитеља су сва три стандарда оценили као неостварене. 

Такође 40% ученика је за индикаторе ових стандарда исказало мишљење да нису присутни или да 

су присутни у мањој мери, а 60% ученика је мишљења да су присутни у већој мери и у потпуности. 

То говори да ученици не осећају подршку у истој мери. 
 

 

 

ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ: 

1. Професионална стручност наставника 

2. Подршка ученицима из осетљивих група 

3. Континуирано праћење успешности ученика са изузетним способностима 

4. Подстицање професионалног развоја ученика 

5. Сарадња са релевантним институцијама 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Наставници

Ученици

Савет родитеља

Школски одбор

НИВО ОДТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА - све групе 
испитаника

СТ. 4.3 СТ. 4.2 СТ. 4.1
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6. Промоција здравих стилова живота и права детета 
 

СЛАБЕ СТРАНЕ И ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ У ОБЛАСТИ  4. ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

 

1. Недовољна мотивисаност ученика који имају проблема са праћењем наставе 

2. Недовољна посећеност допунске наставе, односно незаинтересованост за исту 

3. Потребно је повећати доступност стручне подршке  заинтересованим родитељима  

    који желе да се укључе како би заједничким снагама помогли деци 

4. Израдити протокол и процедуру за идентификовање ученика којима је потребна 

    додатна подршка и благовремено и адекватно реаговање на њихове проблеме у  

    учењу 

5. Унапредити сарадњу наставника по питању угледних часова и примера добре праксе 

6. Урадити акциони план за развој иновативне праксе у настави (ово је био предлог и за  

     област 5) 

7. Припреме наставника ретко садрже самовредновање рада 

8. Постоје већа одступања пролазности ученика по кварталима у односу на крај године 

9. Мали број активности које подстичу развијање социјалних вештина ученика 

10.Приликом бирања ваннаставних активности не прате се у довољној мери 

      интересовања ученика 
 

 

 

У Инђији 25.01.2022.                                                  координатор Тима за самовредновање: 
                                                                                      Драгана Милошевић Чакић, проф. биологије 

 

 

 

12.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

ЗА  

ШК. 2021 / 2022. год. 
 

 

Школске 2021/2022. год.одржано је  7 састанака. 

На првом састанку 31.08.2021. је Стручни актив за  развојно планирање конституисан. 

Актив броји 12 чланова: 

1.Жељка Влаовић- координатор 7.Биљана Мириловић 

2.Љиљана Жижић                                                  8.Наташа Шкрбић  

3.Снежана Стећук 9.родитељ Јасмина Тривун 

4.Бранимир Сајферт                                               10.локална сапоуправа Ивана Бабин 

5.Маја Ајбек                                                              11.ученик Урош Ковачевић 

6.Милана Лукић                                                        

 

На другом састанку 04.10.09.2021. Директор је водио састанак.Чланови актива су образлагали 

сваку активност предви-ђену за ову шк.годину.Област квалитета која се вреднује ове шк.год. је 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА. У јуну и августу су одржани састанци заједно са члановима 

ШРПрограма , где се радило на усклађивању плана и програма гимназије( везано за изборне 

предмете и изборне програме).  

 

Трећи састанак 23.02.2022.састанак није одржан због недостатка кворума. Дневни ред :Израда 

Анекса за петогодишњи План рада актива за развојно планирање. 
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На четвртом састанку 02.03.2022. – присутни чланови су упознати са одлуком о изменама 

Школског развојног плана за период од 2018/2019-2022/2023 год. Анекс је урађен према Закону о 

основама система образовања и васпитања, који је ступио на снагу 05.01.2022.Анекс су урадиле 

психолог школе и координатор овог Актива. 

На петом састанку 27.04.2022. Дневни ред: 

Ад.1- Анализа безбедности и сигурности ученика и запослених, као и праћење здравственог и 

емоционалног стања и социјалних потреба ученика- Тим за заштиту од дискиминације, насиља , 

злостављања и занемаривања је урадио анонимну анкету « Ненасиље почиње са мном».Резултати 

су предочени Наст.већу, Савету родитеља, Школском одбору. 

Школски псиолог је у сталном контакту са ученицима кји имају осетљиво здравствено и 

емоционално стање. 

Ад.2-Анализа мотивисаности ученика за упис на жељени факултет. Школски психолог је за све 

заинтересоване ученике урадио проф.орјентацију.Ученици су радили тест личности, способности и 

интервју. У оквиру тих сусрета ученицима се пружила подршка у доношењу одлука, самосталмо 

помоћу свот анализа, пирамиде и др.Факултети који се истичу као најтраженији су ФТН( сви 

смерови), безбедност и помагачке струке.Ученици су заједно са одењенским старешинама посетили 

Сајам образовања у Н.Саду 

На шестом састанку одржаном 25.05.2022. Ад. 1- Анализа учешћа родитеља у активностима 

школе, као и сарадње са др.организацијама и организовање активности у локалној заједници-

Родитељи учествују у раду Савета родитеља, Школском одборуи као чланови Тимова и 

Актива. Родитељи су вољни да учествују активно у раду и животу школе, својим саветима и 

конструктивним критикама.Због епидемиолошке ситуације сарадња са мнодим установама 

је изостала. Имамо сарадњу са Домом здтавља у Инђији, Културним центром, галеријама“ 

Кућа Војновић“ и „Адлигат“. Заједно са локалном самоуправом смо организовали семинар о 

предузетништву за ученике. Организовано је предавање индијске проф.књижевности у 

организацији са лок.самоуправом. 

Ад.2-Анализа постигнућа ученика такмичара-и ове шк. Године су ученици из разних предмета( 

српски језик и књижевност, страни језици, математика, биологија, историја, географија, физика, 

физичког васпитања...) учествовали на свим нивоима такмичења.Њихова постигнућа су 

промовисана на друштвеним мрежама на профилима школе и локалним медијима, шк.часопису.   

На седмом састанку одржаном 28.06.2022. 

је договорено да сви координатири области квалитета ,поднесу писмени извештај о реализацији 

предвиђених активности развојног плана како би се могао написати годишњи извештај Стручног 

Актива, који ће писати Жељка Влаовић а исто и План рада за наредну 2022/23. 

Сви предвиђени пројекти у већини случајева су делиично реализовани и извештаји су написани и 

предати Тиму који пише годишњи извештај рада школе: 

1.»British and American Nobel Laureates in Literature»-пројекат је предвиђен да се ради свих 5 година 

колико траје ШРП- активности предвиђене за ову шк.годину су реализоване 

2.Вода као извор живота- пројекат је предвиђен да се ради свих 5 година колико траје ШРП.- 

активности предвиђене за ову шк.годину нису реализоване 

3.Обележавање Међународног дана спорта- пројекат је предвиђен да се ради свих 5 година колико 

траје ШРП, 06.априла.- активности предвиђене за ову шк.годину су реализоване 

4.»Тесла и храна, Тесла и жене, Тесла и пријатељи» -  .Пројекат траје 5 год до 2023 када се навршава 

80 год од смрти нашег научника.- активности предвиђене за ову шк.годину су реализоване 

5. „175 год. од рођења Уроша Предића“- активности предвиђене за ову шк.годину нису реализоване 

6,„200 година од рођења Јакова Игњатовића“- активности предвиђене за ову шк.годину нису 

реализоване 
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7.„ Читање је прозор у будућност-обележавање Светског дана књиге“- активности предвиђене за 

ову шк.годину нису реализоване 

 8.“Келти  у Србији“- активности предвиђене за ову шк.годину нису реализоване 

9.“ 200 година од рођења Ф.М. Достојевског- лепота ће спасити свет“- активности предвиђене за 

ову шк.годину су реализоване 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ КООРДИНАТОРА  6 ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА ШРП-А за шк 2021/22 

 1.Годишњи извештај о реализацији кључне области: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ, школска 2021/2022 

1. Активност: упознавање наставника са садржајем и функцијом Годишњег плана рада школе и 

процесом његове израде. 

Задатак је реализован у септембру месецу на Наставничком већу током развојног периода. 

2. активност: усклађивање Школског програма са новим планом и програмом за гимназију. 

Задатак је реализован у току првог квартала школске 2020/2021. 

3. активност: Усклађивање планова рада стручних већа: Наставничког већа, Одељењских већа, 

Педагошког колегијума 

Актив за израду Годишњег плана рада Школе извршио је анализу усклађености стручних већа, 

Наставничког већа, Одељенских већа са изменама Шолског програма. 

4. активност: Усклађивање планова рада секција и организације ваннаставних активности у складу 

са реалном могућношћу реализације. 

У годишњем извештају школе ће се наћи извештај о реализацијиј секција и ванаставних активности 

по Стручим већима. 

5. активност: Усклађивање индивидуалних планова рада одељењских старешина. 

Одељенске старешине свих разреда су у својим ес дневнницима ускладили рад са Школским 

програмом 

6. активност: Усклађивање планова рада секција и организације ваннаставних активности у складу 

са реалном могућношћу реализације 

Носиоци секција су ускладили рад секција, због пандрмије вируса Ковид 19, са могућностима 

реализације што су доставили у годишњем извештају. 

7. активност: Усаглашавање Годишњег плана рада школе са Школским развојним планом. 
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Актив за ШРТ је дао препоруке за усаглашавање и унапређење израде Годишњег плана рада. 

8. активност: Усклађивање планова рада стручних већа за област предмета. 

Стручна већа су ускладила свој рад. 

9. активност: Стручна већа за област предмета ускладили су рада за област предмета и дала су 

извештаје за годишњи план. 

10. Усклађивање рада тимова, педагошког колегијума. 

На појединичним састанцима тимова извршено је усаглашавање, као доказ су записници са 

састанака тимова. 

Кординатор кључне области: Биљана Мириловић 

 

2 кључна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Током ове школске године у оквиру активности планиране развојним планом рада остварено је 

следеће: 

Годишње планирање које се односи на успостављање унутарпредметне и међупредметне 

интеграције и корелације делимично је остварено у оквиру стручних већа. Успостављено је месечно 

планирање које се тиче унапређења планирања наставног рада путем дефинисаних исхода за 

предмете, на основу резултата иницијалних тестова, као и уношење и осмишљавање иновација. 

Унапређено је планирање наставног рада у области организације, садржаја и методике. Наставници 

су настојали да осмишљавају одговарајуће садржаје у зависности од постављених исхода. 

Препорука која се тиче свакодневне анализе сопственог рада јесте да се анализа ради на недељном 

нивоу. Наставници су на основу анализе сопственог рада планирали додатну и допунску наставу. 

Дате су препоруке да се на уводним часовима дефинише шта ученици треба да постигну из датог 

предмета, као и да прате процес учења помоћу Дневника учења, који наставници осмишљавају 

заједно у сарадњи са ученицима. Оцена у служби повратне информације ученику је постала у 

потпуности пракса и подразумева са собом препоруке ученику за његов даљи рад. Међутим, оно на 

чему је потребно додатно радити јесте да наставници у већој мери подстичу изношење мишљења 

током оцењивања како ученика који одговара тако и одељења у глобалу, као и подстицање 

континуиране евалуације резултата о напретку ученика. Неостварени циљеви који су приоритет за 

нови развојни план тичу се анализе стилова решавања проблема и стратегија учења, као и 

осмишљавање активности на часу у односу на наведено. Такође, задатак који је приоритет у односу 

на наредну школску годину и који је само делом остварен јесте – Унапређивање начина оцењивања 

ученика- који обухвата следеће: Разматрање најчешћих видова осењивања предметних наставника 

на нивоу стручних већа, увођење различитих описних оцена којима би се пратиле и вредновале 

различите активности и залагања ученика на часу, чешће оцењивање, састављање евалуација знања 

ученика за завршну етапу часа и напослетку посета часова у оквиру стручних и сродних већа, 

односно хоризонтална евалуација предметних наставника. 

Координатор Наташа Миљански 
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 3. КЉУЧНА ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА :  ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

1.ЗАДАТАК:Мотивисати ученике за самообразовање и самоучење-промена односа ученика према 

учењу. 

-ученици првих, других, трећих и четвртих разреда,који иду по реформисаном Програму, на 

часовима изборних предмета упућују се на истраживачки рад и коришћење шире литературе и 

навикавају се на коришћење различитих извора знања. 

- На састанцима Стручних и Наставничких већа, редовно се вршила анализа резултата успеха 

ученика. 

- Почетком школске године, у септембру, из свих предмета урађени су иницијални тестови и 

анализирани су на састанцима Стручних већа. 

- ученици 4. разреда су учествовали у пробној националној матури из опште образовних 

предмета.Резултати су се анализирали на стручним већима. 

- Професори редовно воде педагошку документацију о напредовању ученика у електронском 

дневнику. 

- У септембру разредне старешине завршних разреда праве списак уписа ученика њиховог разреда 

на жељене факултете, анализирају их и шаљу локалној самоуправи.  

2.ЗАДАТАК: Направити базу података школских постигнућа ученика, и на основу тога 

континуирано пратити напредак школе у наредном развојном периоду 2018-2023. 

-база података школских постигнућа je урађена, задужен Б.Сајферт 

-ученичка постигнућа се коктинуирано прате, документација ажурира, све у циљу додатне 

мотивације осталим ученицима 

 

3.ЗАДАТАК: Направити систем јавне промоције ученика који постижу завидне резултате у 

наставним и ваннаставним активностима. 

- Континуирано током школске године, Новинарска секција објављује кратке текстове о ученицима 

који су постигли изузетне резултате из разних области на школском сајту и на друштвеним мрежама 

(Фејсбук и Инстаграм).  

- На огласној табли код зборнице, редовно су се промовисали успеси наших ученика. 

- У току школске године на родитељским састанцима, Савету родитеља и Школском одбору 

упознавали смо присутне о постигнућима наших ученика. 

- Локална заједница је правовремено информисана о успесима које наши ученици постижу, а у 

складу са тим и локални медији су извештавали о ученицима и наставницима Гимназије. 

 

4.ЗАДАТАК: Организовати аудицију за нове чланове новинарске секцијe.  

- Новинарска секција је формирана у септембру, а нови чланови су се прикључили и у мају, јер су 

ученици завршне године престали да буду њени чланови. 

- Новинарска секција је редовно пратила рад наше школе, и у складу са тим објављивала све 

активности и успехе на сајту школе, друштвеним мрежама, часопису Гимназијалац и Летопису 

школе. 

5. ЗАДАТАК: Мотивисање наставника да припремају ученике за такмичења 

- у школи постоји Правилник о награђивању ученика и наставника за постигнуте успехе на 

такмичењима у виду књиге, додатних дана у одређивању дужине год.одмора, ђак генерације добија 

награду у виду новчаних средстава. 
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Координатор Жељка Влаовић 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4 : Подршка ученицима 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

На почетку школске године успешно је извршена транзиција за ученике 1.разреда како би ученици 

лакше превазишли прелазак из основне школе у гимназију с обзиром на епидемиолошку ситуацију 

и похађање наставе по моделу A ( уколико дође до заражавања у одељењу прећи ће се на 

комбиновани модел или онлине наставу ) 

Такође су урађени иницијални тестови како би било могуће боље дефинисати исходе за предмете и 

иновације за исте. Унапређено је планирање наставног рада у области организације, садржаја и 

методике уколико опет се вратимо на онлајн наставу. Наставници су настојали да осмишљавају 

одговарајуће садржаје и да их реализују у зависности од постављених исхода. Наставници су на 

основу анализе сопственог рада планирали додатну и допунску наставу, обавестили ученике 

,реализовали у школи као и преко Гоогле Меет-а . Дате су препоруке да се на уводним часовима 

дефинише шта ученици треба да постигну из датог предмета, као и да прате старешине са 

родитељима и ученицима процес учења и напредовања . Оцена у служби повратне информације 

ученику је постала у потпуности пракса и подразумева са собом препоруке ученику за његов даљи 

рад. За наставу изборних програма остало је обавезно оцењивање у школи, по упутству 

Министарства просвете. Међутим, оно на чему је потребно додатно радити јесте да наставници у 

већој мери подстичу изношење мишљења током оцењивања како ученика који одговара тако и 

одељења, да сами процењују своја постигнућа и својих другова , али на конструктиван и објективан 

начин ( евалуација и самоевалуација кроз пројектну наставу више присутно) . Мотивисати ученике 

да раде истраживачке радове самостално . 

Током наставе на даљину( када је више од два ученика у одељењу заражено Ковид вирусом , 

пружана је подршка ученицима од стране наставника , одељењског старешине, психолога преко 

Vibera, Whats App, Google classroom. Формативно оцењивање је било присутно и на основу тих 

активности су изведене сумативне оцене у складу са Правилником о оцењивању и дописима МПТР 

на крају полугодишта . На основу анализе успеха и владања на крају 1. и 3. квартала и 

1.полугодишта одељењске старешине су контактирале родитеље, односно старатеље како би 

заједно покушали да мотивишу ученике за рад и пруже потребну помоћ( допунска онлајн настава , 

разговори са психологом, друштвено користан рад и сл.) . У школи као и у настави на даљину су 

одржаване консултације за матурске радове и припрема за полагање матурсокг испита . 

- Утврђено је позитивно безбедоносно стање ученика и наставника. Психолог школе и одељењске 

старешине на ЧОС-овима су одржали радионице и презентације о облицима насиља,злостављања и 

занемаривања ( може се видети у садржају рада ЧОС-а и у извештају који су одељ.старешине слале 

психологу ). Психолог школе и Тим за заштиту од насиља..су спровели анкету о безбедности у свим 

одељењима и међу наставницима . Тим за самовредновање је анализирао област квалитета Подршка 

ученицима и дошао до забрињавајућих резултата, који су изведени на основу лоших оцена ученика 

и родитеља из Савета родитеља . Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе ( Тим за ОКРУ 

) је урадио допуну Плана Тима за ОКРУ како би увео нове активности које ће допринети 

побољшању квалитета областин Подршка ученицима . Допуна је урађена на основу анкете коју су 
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одељ.старешине урадиле на ЧОС-овима , ученици су навели да нису разумели питања у упитнику 

Тима за самовредновање, да нису знали шта значи подршка ученицима , да нису били мотивисани 

за попуњавање анкете, неко су насумично одговарали .Такође ученици су дали предлог мера како 

побољшати подршку ученицима : боља информисаност о видовима подршке : на сајту школе, на 

инстаграму, на паноима по ходницима , наставници у учионици да кажу када и где се одржавају 

допунска , додатна , припремна настава итд. Такође на сајту школе написати кратак садржај 

изборних програма и за који факултет су потребни поједини изборни програми, као и програме 

секција, ко их води и када се одржавају састанци. Такође су ученици предложили више путовања, 

да више ученика може да путује ( не само по 19 колико стаје у општински мини бус ) одржавање 

наставе ван учионице) и сл. Ученицима је пружена и додатна подршка за припремање пилот 

државне матуре, у припреми за такмичења , у полагању допунских, разредних и поправних испита 

( видети у записницима тих испита у матичној књизи , или у Есдневнику ). 

Кроз обележавање значајних датума ( 21.октобар- Дан сећања на невине српске жртве , Дан 

примирја , Св. Сава , Дан холокауста , Дан државности , Дан Европе итд. ) такође се промовисала 

толеранција . 

-У 1.полугодишту се одржала хуманитарна акција у прикупљању новчаних средстава за лечење 

болесне деце ( Н.П. из Н.Сланкамена ) , новац се прикупио на представи коју су наши ученици 

извели у КЦ-у « 21.октобар- да се не заборави « , са својим наставницима менторима : Г. Јерковић , 

Ј. Џабић , М.Лукић и С.Стећук. 

4.2. У ШКОЛИ СЕ ПОДСТИЧЕ ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ 

УЧЕНИКА 

- На почетку школске године психолог је упознала ученике са Инструментом и методологијом 

утврђивања социјалног статуса ученика, како би успешније идентификовали ако постоји у одељењу 

неприлагођени ученици и како би се 

благовремено урадио план њихове подршке ( повезано са транзицијом 4.1. за ученике 1.разреда али 

и за ученике виших разреда) 

- Представници Ученичког парламента су присуствовали састанцима Школског одбора и Нас.већа 

и имали могућност да изнесу предлоге, сугестије и иницијативе за хуманитарне акције, 

обележавање значајних датума , (Ноћ истраживача, Дан средњошколаца и др.,хуманитарне акције 

за болесну децу из Инђије као и за дистрофичаре,–фотографије, извештаји парламента ,стручних 

већа,директора и уплатнице о скупљеним фин.средствима су доказ ). Подстиче се вршњачко учење 

у школи , да деца поучавају једни друге( одлични ученици помачу друговима са слабијим 

постигнућима . 

- Ученици са задуженим наставницима су уређивали школски часопос „ Гимназијалац „ , фејсбук 

страницу и инстаграм , кроз изборне програме, пројектну наставу , пројекте су истарживали , 

развијали критичко мишљењеа тиме и допринели личном и социјалном развоју, вршњачком учењу 

и тимском раду. Развијали су међупредметне компетенције кроз сарадничке односе у групном раду 

. Кроз наставу изборних програма за ученике 1 , 2, 3. И 4. разреда се промовишу здрави стилови 

живота, заштита човекове околине и одрживи развој. Ученици и наставници су учествовали на 

бројним конкурсима , такмичењима и постигли завидне резултате ( детаљније у Документацији 
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сваког наставника , у летопису као и све објављено на друштвеним мрежама :фејбук , инстаграм , 

локални медији и записницима стручних већа . 

У школу су долазили и презентовали се државни и приватни факултети као и високе струковне 

школе ученицима 3. И 4.разреда . 

Током ове школске године психолог је радила професионалну оријентацију сас ученицима ( 

упитници на Гоогле учионици Зборница како би преузеле старешине 3. И 4.разреда и проследили 

ученицима , дате су смернице у виду извора самотестирања , базе факултета и занимања са описима 

послова. 

- Сарадња са Црвеним крстом , Домом здравља и Центром за социјални рад је редукована у овој 

школској години због епидемиолошке ситуације али су такође допринели личном и социјалном 

развоју ученика. 

-Због учешћа на међународном конкурсу из руског језика три наша ученика су награђена путовањем 

у Москву са професорицом руског језика требала су да путују у септембру ( одложено због Ковида 

) па почетком априла, али због рата у Украјини ово путовање је опет одложено . Школа ће помоћи 

у реализацији путовања ( кад се створе услови за то ) у складу са финансијским могућностима као 

што помаже и полазницима Истраживачке станице Петница који су ове године ишли у великом 

броју( 17 ученика, неки су први пут ишли , а неки су поново позивани на учешће у програму ) . 

4.3. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА 

И УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА 

На основу сарадње са основним школама гимназија добија додатне информације о деци из 

осетљивих група која упишу нашу школу, прави се за њих посебан план транзиције, и пружа 

додатна подршка уколико је потребна, укључују се и Центар за социјални рад ако је потребно. У 

нашој школи ове године нема ромске деце, али има деце из дисфункционалних породица . 

-На крају 1. Квартала на основу нивоа постигнућа ученика обавеза је да за све ученике који су имали 

5 и више недовољних оцена са родитељем и одељ.старешином су у обавези да иду на саветодавни 

разговор код директора и психолога како би покушали да дефинишу заједно образовне циљеве и 

темпо усвајања образ.садржаја прилагођени потребама ученика. Након вредновања на крају 

1.полугодишта видети да ли се наставља са мерама индивидуализације ,са појачаним педагошким 

радом у сарадњи са одељ.старешином, психологом, родитељем и наставницима.Ако су мере 

подршке позитивно деловале ( појачан допунски рад и прављење календара утврђивања у договору 

са предметним наставником ) у 2.полугодишту су оне укинуте. Детаљан план активности и наставни 

материјал који се користио у раду са овим ученицима се налази у записницима Тима за инклузију 

као и код предметних наставника и у Есдневнику убележено као активности ( формативно 

оцењивање ) . 

Школа идентификује ученике са изузетним способностима и за такве ученике су урађени ИОП3 

математике ,биологије, физике и др. Урађена су на крају школске године вредновања ИОП3. И 

током наставеу школи али и у настави на даљину су реализоване планиране активности из ИОП3. 

Координатор области квалитета: Снежана Стећук 
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Извештај остварености кључне области: ЕТОС 

2021/22. школска година 

Координатор кључне области: Милана Лукић 

Задужени чланови за реализацију: Наташа Миљански, Марта Куљевацки, Бранимир Сајферт. 

I. Развојни циљ: Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених 

истицањем њених основних и посебних обележја, промоцијом ученичких постигнућа и резултата 

рада наставника, али и подизањем нивоа културе понашања. 

1. Задатак - развијање и неговање позитивне атмосфере и међуљудских односа: 

Tоком седница Наставничког већа Гимназије промовисани су успеси и разне активности у којима 

су учествовали ученици и наставници наше школе. 

У циљу побољшања међуљудских односа, а у складу са планираним активностима, за чланове 

колектива ове године организован је једнодневни излет. 

2. Задатак – комуникација са родитељима, њихово укључивање у рад школе и побољшање улоге 

Гимназије у локалној заједници : 

На почетку школске године направљен је распоред и сатница за дан отворени врата за родитеље. 

Распоред је окачен на огласну таблу и на сајт наше школе. 

Редовним одржавањем родитељских састанака одељењске старешине информисале су родитеље о 

раду школе, а уз помоћ свог представника у Савету родитеља сви родитељи били су укључени и у 

активности и рад овог саветодавног тела. 

Такође, све активности и делатности саме школе редовно су се налазиле на огласној табли и на сајту 

Гимназије, тако да су родитељи у сваком тренутку могли да добију информације које су им биле 

потребне. 

Ове године наша школа учествовала је у бројним еколошким, културним и другим активностима. 

Извештај њихове реализације и остварености може се пронаћи у Годишњем извештају школе 

2021/22. школске године, Летопису и часопису Гимназијалац. 

Током школске године остварена је добра сарадња са локалном самоуправом. 

Организован је јавни час: 21. октобар – да се не заборави који је био хуманитарног карактера. У 

Културном центру у Инђији, ученици наше школе три пута изводили су свој програм. Програм је 

био намењен ученицима других школа, али и свим заинтересованим суграђанима. 

3. задатак – углед школе: 
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Чланови Новинарске секције објављивали су редовно на друштвеним мрежама и сајту школе све 

активности које су се реализовале током ове године, обавештавани су и локални медији, тако да су 

сви највећи успеси, и најзначајнији догађаји медијски пропраћени. 

Часопис Гимназијалац ове године штампан је једном (два броја су изашла заједно). 

Најуспешнији ученици похваљени су и награђени у складу са Правилником о награђивању и 

похваљивању ученика и запослених. 

4. задатак – сарадња Гимназије са основним школама у окружењу и иностранству: 

Настављена је сарадња наше школе са основним школама на територији Општине Инђија. 

Тим за промоцију школе обишао је све основне школе на подручју територије Инђија. Овом 

приликом чланови тима упознали су ученике осмих разреда са начином рада Гимназије, такође, 

чланови тима потрудили су се да одговоре на сва питања и да реше све недоумице ученика. 

5. задатак – промоција школе: 

Током целе школске године, редовним објавама и дељењем информација на Фејсбук и Инстаграм 

страницама, сајту школе, часопису Гимназијалац, промовисали смо све активности, постигнућа и 

успехе Гимназије у Инђији. 

Као што је већ речено, чланови Тима за промоцију школе посетили су све основне школе у општини, 

поделили су рекламни и промотивни материјал (паное, флајере, хемијске оловке и блокчиће) и 

представили су Гимназију у Инђији. 

Координатор области ЕТОС, 

Милана Лукић 

 

  

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

- Унутар школе су формирана стручна тела и тимови у складу са потребама школе 

- Повећан је број индивидуалних разговора са запосленима и ученицима и тиме се подигао квалитет 

комуникације и међуљудских односа свих школских актера. 

- Континуирано током школске године одржан је велики број састанака стручних већа, радних група 

и школских тимова и на тај начин се прати делотворност њиховог рада од стране директора. 

- Тим за самовредновање ове године је путем упитника вредновао три области: етос, настава и учење 

и постигнућа ученика. 
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- Неколицина наставници прошли кроз обуку, Дигитална учионица, која се одржала online, други 

круг 

- Остварена је набавка стручне литературе,уџбеника,белетристике чиме је опремљена школска 

библиотека 

- Унапређена рачунарска мрежа за потребе наставе и учења као и електронског дневника 

- Набавка графичких табли за потребе online наставе 

- По потреби је било и набавке лабораторијског прибора и мањих мерних инструмената 

- Наставници током школске године примењивали новостечена знања из области у којима су се 

усавршавали 

- Реализовано више пројеката којима се развијају међупредметне компетенције ученика и 

наставника, укључујући предузимљивост и предузетнички дух. 

Реализовани пројекти: 

1. „200 година од рођења Ф.М. Достојевског- лепота ће спасити свет“- активности предвиђене за 

ову шк.годину су реализоване 

2.»Знамените жене кроз историју». Пројекат је финансиран и подржан од стране Покрајинског 

секретаријата за образовање, у школи се реализује од 2019. год., интегративног је карактера и ове 

године се надовезао на низ акивности које су у вези са годином када Нови Сад носи титулу Европске 

престонице културе, тако да су 

ученици наше школе посетили Музеј Војводине, спомен-збирку Павла Бељанског као и представу 

о Милеви Марић у Српском народном позоришту. 

3.»Обележавање Међународног дана спорта»- пројекат је предвиђен да се ради свих 5 година 

колико траје ШРП, 06.априла. 

4.Никола Тесла - пријатељи, жене, исхрана – трећи део пројекта везаног за Николу Теслу.Пројекат 

траје 5 год до 2023 када се навршава 80 год од смрти нашег научника. Није реализован 

специфичности одржавања наставе у условима пандемије.Реализација се наставља наредне школске 

године. 

Подносилац извештаја 

Наташа Шкрбић 
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12.4. ИЗВЕШТАЈ ТИМА за естетско уређење школе и заштиту животне средине за 

школску 2021-2022. годину 

 
Први састанак Тима одржан  26.9.2021. године уз присуство свих чланова тима 

  

 Дневни ред: 
 

1. Конституисање Тима за естетско уређење школе и заштиту животне средине 

2. Усвајање плана и програма Тима за естетско уређење школе и заштиту животне средине 

3. Предлози за уређење кабинета 

4. Ђаци генерације 

5. Набавка и постављање дисплеја са обавештењима 

•                     Тима за естетско уређење школе и заштиту животне средине чине следећи чланови: 

Сања Панковић 

Данило Станковић 

Куљевацки Марта    

Сања Панковић 

Татјана Кртинић 

Маја Ајбек 

Ратко Косановић 

Јован Џабић - координатор 

  

•                     Предложен план рада Тима за естетско уређење школе и заштиту животне 

средине усвојен је једногласно, уз могућност допуна активности у складу са тренутним 

околностима. Могуће је одступање од наведеног распореда и време  реализације у 

зависности од финансијских могућности и планова.  

  

•                     Тима за естетско уређење школе и заштиту животне средине је постигао договор о 

изради паноа са Правилницима понашања ученика, родитеља и запослених као и израду 

профила успешним ученицима «Понос Гимназије». Чланови тима су се договорили о 

сарадњи тима са предметним наставницима у вези уређења учионица. 

  

                                                                                                          

Други састанак Тима одржан  19. 11. 2021. године уз присуство свих чланова тима 

  

 Дневни ред: 

1. Организација кампање за прикупљање и рециклажу папирног отпада 

2. Сарадња са Црвеним Крстом 

3. Изложба ликовних радова и сценографије за Велики јавни час 21. октобар 

4. Договор о уређењу учионица 

  

•                     Ученици и наставници биологије су организовали кампању за прикупљање и 

рециклажу папирног отпада. 
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•                     Ученици Гимназије активно сарађују са Црвеним крстом.  

  

  
           

  

•                     Одржана је изложба ликовних радова. Наставница ликовне културе је инспирисала 

ученике за ову изложбу. Са ученицима I/1 урађена је сценографија за представу која је 

извођена у КЦ Инђија. 

  

 

•                     Изнет је предлог да се ставе клупе испред школе и да се уради полица са отвореном 

библиотеком тј. књигама које би ученици могли да узимају током одмора на ходнику.  

  

                                                                                                          

Трећи састанак Тима одржан  17. 3. 2021. године уз присуство свих чланова тима 

  

 Дневни ред: 

1.  Уређивање огласних табли у ходник и зборницу 

2. Припрема изложбе калиграфских радова у холу школе поводом Међународног дана 

матерњег језика  

3. Обележавање Дана вода 

4. Организација прeдавања о здравој исхрани 

5. Изложба ликовних радова у оквиру пројекта «Знамените жене кроз векове» 

6. Израда хранилица за птице у зимски период 

7. Одржавање цветног аранжмана 

  

•                   У ходник и зборницу уређени су огласни табле.  

• Организована је изложба калиграфских радова поводм Међународног дана матерњег 

језика. 

•                     На нивоу школе је одржан проекат «Воде». Ученици Гимназије активно сарађивали 

са наставницима биологије, физике, хемије. Одржане су презентације, излозба плаката, 

предавања на задату тему. 

  

•                     На часовима одељенског старешине је одржано предавање на тему здраве исхране. 

Предавање одржали ученици уз помоћ наставника биологије. 

  

•                     Одржана је изложба ликовних радова у оквиру пројекта «Знамените жене кроз 

векове».   Наставница ликовне културе је инспирисала ученике за ову изложбу.  

  

•                     Наставници и ученици Гимназије направили хранилице за прице и окачили у 

близини школе. 

  

•                     Ученици Гимназије редово из помоћ помоћног особља редовно одржавају цветни 

аранжман школе. 
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Четврти састанак Тима одржан  9. 6. 2022. године уз присуство свих чланова тима 

  

 Дневни ред: 

1.      Израда паноа са Правилницима 

2.      Писање извештаја тима за школску 2021/2022. и Плана за 2022/2023. 

  

•                     Израђени су панои са Правилницима о оцењивању и понашању за ученике и 

родитеље наше школе. 

  

  

• Писање извештаја тима за естетско уређење и заштиту животне средине за школску 

2021/2022. и договор око Плана за 2022/2023. 

 

 

12.5. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА 

ШКОЛСКУ 2021/2022. 

 

У школској 2021/2022. одржано је девет састанака чланова Стручног актива за развој школског програма. 

 На првом састанку одржаном 02.09.2021. конституисан је актив,именован координатор актива од стране 

директора школе,размотрен извештај за школску 2020/2021. и годишњи план за школску 2021/2022 

годину.Извештај и план усвојени су једногласно. 

 На другом састанку одржаном 29.09.2022. по одлуци Наставничког већа урађена је евалуација изборних 

програма.Са овим задатком каснило се због ситуације са пандемијом.Настава се периодично одвијала по 

групама,једним делом онлајн ,а било је и случајева одсутних наставника.Вреднована је организација 

наставе,креативност наставника,могућност ученика да бирају начин на који ће обрадити тему или урадити 

задатак,садржај изборних програма,критеријум оцењивања,рад ученика,ученици су упитани и за разлог 

због којег су одабрали баш одређен програм и на који начин им одговара да се настава ових програма 

одржава.Анкетирани су сви ученици другог ,трећег и четвртог разреда.Из резултата упитника за евалуацију 

изведен је закључак који је дат на разматрање Наставничком већу. 

 Трећи састанак је одржан 05.10.2021. на позив директора школе и обављен је договор о начину 

реализације планираних активности за наредни период.Анализирана је и реализација активности у току 

претходног периода.Констатовано је да је материјал за информисање родитеља о садржају и начину 

спровођења школског програма представљен родитељима на првом родитељском састанку,од стране 

одељенских старешина,а да је руководство са истим упознало Савет родитеља. 

  На четвртом састанку одржаном 24.11.2021.анализиран је педагошко-инструктивни надзор,извршен увид 

у документацију(припреме наставника и планови).Психолог је урадио детаљну анализу успеха и владања 

ученика коју је Стручни актив усвојио. 

 Пети састанак одржан је 08.12.2021. и тада је урађен анекс школског програма.У садржај је унесен 

програм заштите од насиља,злостављања и занемаривања и програм превенције других облика ризичног 

понашања.Додат је и програм заштите од дискриминације. 

 Шести састанак одржан је . где 20.04.2022. је размотрен упитник за евалуацију наставе изборних програма 

и након тога послат старешинама да проследе ученицима да попуне. 

 На седмом састанку одржаном 16.05.2022. анализирани су резултати упитника за евалуацију наставе 

изборних програма и изведен закључак о квалитету исте. 
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 На осмом састанку одржаном 08.06.2022. дат је предлог изборних пакета за наредну школску годину. 

 На деветом састанку размотрен је извешај рада Стручног актива и направљен годишњи план за следећу 

школску годину. 

   Координатор Стручног актива за развој школског програма :Данијела Јовановић 

 

12.6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

У току школске године одржано је 7 седница тима за каријерно вођење и саветовање ученика.  

 

Чланови  тима за каријерно вођење:  

1. Aлександра Филиповић – координатор 

2. Наташа Шкрбић 

3. Александра Вученовић 

4. Небојша Живановић 

5. Дуња Борић 

6. Ана Борковић- родитељ 

 

I састанак- 21.09.2021.  

Дневни ред: 

1. Конструисање тима 

2. Упознавање чланова тима са годишњим планом рада тима за школску 2021/2022. годину 

3. Упознавање чланова тима са извештајем плана рада тима за протеклу школску 2020/2021. годину 

 

II састанак- 11.10.2021.  

Дневни ред: 

1.Праћење спровођења плана рада и задужења почетних активности (састанак са директором и 

стручним сарадником) 

 

III састанак- 10.11.2021.  

Дневни ред: 

1.Договор у вези са прилагођавањем активности тима услед потенцијалних промена у раду 

изазваних пандемијом 

 

IV састанак- 26.01.2021.  

Дневни ред: 

1.Прикупљање података о професионалним интересовањима и жељеним факултетима ученика 

трећег и четвртог разреда 

 

V састанак- 02.03.2021.  

Дневни ред: 

1.Организовање одласка на Сајам образовања “Путокази” у Новом Саду 

2. Прикупљање недостајућих података за онлине анкету са прошлог састанка 

3.Активности у вези са темом каријерног вођења на часовима Грађанског васпитања 

4. Наставница математике Тамара Максимовић Тот износи предлог о менторисању ученика који су 

исказали жељу да одрже самостално час математике 

 

VI састанак- 03.04.  

Дневни ред: 

1.Сумирање резултата анкете и контактирање са факултетским установама 
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2. Извештај са одласка на “Путоказе” 

3. Извештај о спроведеним часовима математике под менторством наставнице математике Тамара 

Максимовић Тот (ученици: Јована Кнежевић и Јелена Грубјешић) 

 

 

VII састанак- 28.06. 

Дневни ред:  

1.Сумирање активности и писање извештаја 

 

 
 

 

ФАКУЛТЕТИ КОЈИ СУ СЕ ПРОМОВИСАЛИ У ГИМНАЗИЈИ у шк. 2021/2022. год. 

● ПМФ - Нови Сад 

● ФТН - Нови Сад 

● ФОН - Београд 

● Пољопривредни факултет – Нови Сад 

● Сингидунум Београд 

Презентацију ПМФ-а и ФОН-а су тражили ученици природног смера трећег разреда. 

Професионалну орјентацију и индивидуалне разговоре у циљу саветовања о избору факултета 

прошло је 32 ученика. Ученици су прошли тестирање – интелигенције, личности и теста 

професионалних опредељења, као и индивидуалне разговоре са психологом. 

 

Укупан број ученика који је прошао процес професионалне оријентације код стурчног 

сарадника је 42.  

III3 је такође у оквиру сарадње са старешином и стручним сарадником имало тестирање на групном 

нивоу.  

 

 

Филиповић Александра, 

Координатор тима за каријерно вођење 
 

 

                                                                               

12.7. ИЗВЕШТАЈ ТИМА  ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД. 

У  1.полугодишту школске 2021-2022.године Тим је одржао 4 састанака на којима су углавном сви 

чланови већа били присутни.  

Тим чине : директор и психолог школе , Биљана Булатовић , Сенка Свилар , Жељка Влаовић , Весна 

Марковић ( али је прешла у другу школу у току године ) , Мирјана Поповић , Сања Миљевић и 

Снежана Стећук  координатор Тима . 

 

ПРВИ састанак је одржан 30.08.2020. са дневним редом : 

1. Упознавање чланова Тима са Стручним упутством за организацију васпитно-образовног 

рада у средњој школи у шк.2021/2022. год. 
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2. Израда Оперативног плана школе за почетак школске 2021/2022.год. 

3. Усвајање Плана рада Тима за ОКРУ за школ.2021/2022.год.  

Закључак: Одржан је заједнички састанак Тима за ОКРУ и Педагосшког колегиујма 

.Координатор Тима за ОКРУ С.Стећук је упознала све присутне са Стручним упутством које је 

стигло 26.08.2021. У упутству су наведена три модела наставе  који ће се примењивати у 

зависности од епидемиолошке ситуације у школи  и општини .  У складу са Стручним упутством 

израдили смо Оперативни план рада школе, водећи рачуна о безбедности, пратећи Индикаторе 

и граничне вредности за процену ризика од преношења SARS-COV-2 вируса у популацији коју 

је припремио ИЈЗ Батут како би урадили модел организације образ.-васпитног рада .С обзиром 

да смо претходне године радили у специфичним условима , користиће нам ти оперативни 

планови за модел 2 и 3 .  

План рада Тима за ОКРУ је рађен током летњег распуста и сада је усвојен , водећи рачуна о 

унапређењу области Настава и учење , на основу резултата анкете Тима за самовредновање . 

Такође је усвојен и Извештај о раду Тима за ОКРУ школ.2020/2021.год. 

 

ДРУГИ састанак одржан је 08.09.2020.  сви чланови присутни 

са дневним редом : 

1. Конституисање Тима за ОКРУ  

2. Договор око организације рада Тима према плану за школ.2021/2022. 

Закључак: Сва стручна већа и тимови су конституисани , израђени су и усвојени планови 

за школ.2021/2022. Планови рада Стручних већа, Педагошког колегијума усклађени су 

са планом рада Тима за обезбеђ.квалитета и развој установе као и са ГПР и са ШРП . 

Директор ће контролисати поштовање динамике предаје годишњих планова ( до 15.09. ) и 

месечних планова ( до 05.ог у месецу ) .Тим са стручним сарадником-психологом  ће 

прегледати годишње и оперативне планове свих предмета како би утврдили да се примењује 

нови план и програм за 1. 2.и 3.и 4. разред,  препорука је  урадити иницијалне тестове и 

њихову анализу бар у појединим групама да би пратили постигнућа из претходне године . 

Потребно је ускладити ГПР , ШРП и ШП. 

На основу посете часовима директор и психолог ће дати препоруке о даљем раду , о 

корекцијама на основу стандарда о квалитету часа. У дневним припремама прилагодити 

наставне методе и технике као и наставна средства како би повећали постигнућа ученика, 

такође кроз план писмених провера припремити ученике да процењују свој и успех својих 

другова. Користити сва расположива наставна средства како би усвојено знање било 

функционално и трајно , задатке по нивоима тежине и могућностима ученика.  Све 

активности из акционог плана спроводити током школске године .  За подршку ученицима 

организовати допунску, додатну наставу и ваннаставне активности – урадити распоред 

одржавања ових часова и упознати ученике са временом реализације тих часова .  

Наш Тим за ОКРУ има Вибер групу ради боље и брже комуникације, пренос информација и 

прослеђивање материјала . Такође и путем Вибер групе Гимназија сви наставници су 

чланови и тако добијамо све информације, као и путем мејла, Гоогле учионице Зборница , 

огласне табле у зборници и лично-непосредно . 

 

 

ТРЕЋИ састанак одржан је 15.10.2020.  сви чалнови присутни осим Ж. Влаовић и В.Марковић 

заједно са директором и психологом и са дневним редом : 

1.Разматрање Годишњег плана рада Тима за ОКРУ 
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Закључак: 

1. Директор је разматрао сваку активност из  Плана рада Тима за ОКРУ школ.2021/2022. 

Координатор и чланови Тима су морали да образложе сваку активност, шта се њоме 

постиже , зашто смо је ставили у план , ко ће ту активност да спроводи , шта Тим ради у 

вези те активности . Директор  и чланови тима су имали различито мишљење о 

предложеним активностима и задуженим особама које треба  да их контролишу и  

реализују. Директоров став је да за све активности су задужени  само чланови Тима за 

ОКРУ , док смо ми имали став да неке активности треба да искординира директор, неке 

психолог , за нешто је задужен шеф рачуноводства, чланови других тимова и стручних 

веће , помоћно особље...Јер наш Тим прати развој и унапређивање рада свих кључних 

области ( у плану је то и написано )  , али не можемо сами да све урадимо  . 

Већ на првој следећој седници Наставничког већа Тим ће подсетити наставнике на 

активности из области : Настава и учење, Подршка ученицима , Програмирање, 

планирање и извештавање, као и Образовна постигнућа ученика до краја 1.полугодишта 

. 

Сав материјал наставници добијају преко Гоогле учионице „Зборница“ . 

 

 

ЧЕТВРТИ састанак одржан је 19.11.2021 .  

Присутни сви чланови сем Весне Марковић , која више не ради у нашој школи . 

 

 Дневни ред : 

1. Анализа рада на крају 1. класификационог периода  школске 2021/2022.год.. 

Закључак:  На основу постигнућа ученика који имају недовољне оцене на крају 

1.квартала прилагођавају се захтеви и темпо рада, нас.материјал са захтевима са основног 

нивоа.Постигнут је договор да наставници из чијих предмета има већи број недовољних 

оцена интензивније држе допунску наставу у школи , а може и путем Гоогле Меет-а . 

План одржавања допунске наставе је предат директору . Сугерисати да се прате  часови 

преко платформе Моја школа на РТС Планети .Укључити све ученике у активности 

пројектне наставе према њиховим могућностима и могућностима реализације и 

организације наставе, бележити у Ес дневник активности ученика- формативно 

оцењивање . Наставне методе, задаци и технике су усклађени са  начином рада . 

Кординатор Тима за ОКРУ С. Стећук је подсетила наставнике на седници Нас.већа 

одржаној 27.10.2021.  да попуњавају колону у оперативном плану Самовредновање тј. 

Самоевалуација и корекција . Подршка ученицима-  

психолог школе пружа подршку ученицима у циљу професионалног, социјалног и 

емоционалног развоја. 

Сви Тимови и већа  раде по предвиђеном плану, одређеном динамиком. 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима је у складу са 

епидемиолошким мерама .  

Набавка нас.средстава је у току, уџбеници за наставнике су набављени током септембра 

и почетком октобра .  

Период транзиције за ученике 1. разреда је успешно завршен , нарочито у природном 

смеру.  

Школа је похвалила ученике који су учествовали у реализацији Дана сећања на српске 

жртве током 2.светског рата-приредба за ученике наше школе и грађанство; „21.октобар- 

да се не заборави“ . Представа је била хуманитарног карактера- помоћ за Перић Н. из 
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Н.Сланкамена који болује од неколико болести. Све је пропраћено на фејсбук страници, 

инстаграму  школе и у локалним медијима .  

Дан примирја је обележен, на сајту школе и у Гоогле учионице  постављен видео 

материјал који су урадиле ученице А. Веселиновић и Д. Вученовић ,проф.ментор  

С.Стећук . 

Подршка се пружа и надареним ученицима који похађају наставу појединих предмета по 

ИОП3, 7 ученика   . 

Наставници примењују знања стечена на семинару Дигитална учионица ( преко Гоогле 

учионице) и „Подршка ученицима и наставницима у превенцији насиља“ .  

Наша школа се укључила на конкурс Министарства просвете за најуспешније наставнике 

и ученике , који је отворен до 20.12.2021. и послала пријаве за проф. М. Лукић и ученике 

М. Дрчу и С. Петровић. 

 

 

 

 

 

Д Р У Г О    П О Л У Г О Д И Ш Т Е 2021/20222. 

 

 ПЕТИ састанак одржан 18.01.2022.год. , присутни сви чланови 

Дневни ред:  

1. Анализа рада школе на крају 1.полугодишта шк.2021/2022. 

Успех ученика је бољи у односу на 1.квартал, број недовољних и неоцењених ученика је 

знатно мањи, разлог је више рада, рад на допунској настави , већа мотивација ученика . 

Психолог школе је извршила контролу Ес дневника . Препорука за даље је што чешће 

користити Гоогле Меет и тако држати часове, за одељења која су прешла на комбиновани 

или он лине модел , током две недеље због Ковида . Школа има урађен План организације 

рада по трећем моделу, како смо и почели прву недељу 2.полугодишта , а у случају 

заражавања два ученика прелази се на други модел . 

Анализирали смо области Настава и учење, Подршка ученицима и Образовна постигнућа. 

Препорука : више мотивисати ученике да континуирано раде тако што ћемо чешће 

оцењивати ( формативно и сумативно ) , укључивати више родитеље у наставни процес . 

Препорука о обавезном ношењу маски , кроз Књигу обавештења ученици су опет 

информисани . 

 

 

 

 

 ШЕСТИ састанак Тима одржан 22.03.2022.  , присутни сви чланови  

Дневни ред :  

1. Анализа анкете- Гоогле упитника „ Подршка ученицима „ Тима за самовредновање 

Закључак: 

Ученици , наставници и родитељи су попуњавали онлине упитник-анкету . На основу 

обрађених података изведен је закључак да су родитељи и ученици лоше оценили област 

Подршка ученицима тј.да није пружена подршка ученицима у довољној и потребној мери 

. На основу ових резултата наш Тим ће  припремити активности како би се унапредила 

ова приоритетна  област . Сложили смо се да на Наставничком већу се то изнесе, да сви 
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дају предлоге како би се унапредио рад школе и квалитет наставе , а не 5-6  људи  ( 

чланови Тима за ОКРУ )да сами одлучују о томе. Предлог је да на ЧОС-овима поново се 

прође тај упитник и да сами ученици објасне где нису добили подршку и шта предлажу 

конкретно, којим активностима да се побољша област Подршка ученицима .  

Договорено је да свако од чланова Тим размисли и предложи активности којима би се 

побољшао рад школе и унапредила област Подршка ученицима. 

 

 

 

СЕДМИ састанак Тима одржан 01.04.2022. 

 

Дневни ред:  

              1. Извештај са Наставничког већа   

2. Анализа извештаја после 3.квартала 

3. Разно 

Закључак:  

 1.На седници Нас.већа  одељењским старешинама је подељена анкета Подршка 

ученицима  како би на првом ЧОС-у урадили са ученицима . Извештај и резултате анкете 

старешине ће предати С. Стећук . На основу овог извештаја Тим за ОКРУ ће урадити 

допуну Плана Тима за ОКРУ  као и Тим за самовредновање како би унапредили свој рад 

и како би уочили где су проблеми . Директор је укључен у све активности . 

2.Опет већи број недовољних оцена , разлог је : ученици нису мотивисани за рад  и пред 

крај школске године се „пробуде“ . Пратити реализацију активности код ученика који 

раде по ИОП3( имена , предмети и програм детаљно у записницима Тима за инклузију и 

код предметних наставника који раде са тим ученицима ИОП3 , у Ес дневнику, 

педагошкој документацији наставника , портфолију ученика ). Препорука :пратити рад 

ученика са потешкоћама у савладавању нас.садржаја, бележити све активности - 

формативно оцењивање (задаци на три нивоа, материјал прилагођен ученицима, као и 

темпо рада) . 

Етос-промовишу се успеси ученика на огласној табли у зборници , на фб страници и 

инстаграму школе као и локалним вестима . прошла су сва општинска такмичења, понека 

окружна . 

Организација рада школе и управљање: опремање појединих  учионица новим 

намештајем, поправка лап топова по учионицама .  

3.Ученици матуранти ускоро полажу пилот програм државне матуре , али овај пут трећи 

предмет сами бирају . Одељ.старешине кажу да се опет може очекивати лош резултат , 

јер ученици сами кажу да нису заинересовани за рад, то им не утиче на оцену из предмета, 

не утиче на упис на факултет , па зашто да се муче . 

 

 

 

 ОСМИ састанак Тима одржан 17.05.2022.  , присутни сви чланови  

Дневни ред :  

1. Допуна плана Тима за ОКРУ - област Подршка ученицима 

2. Промоција школе 

3. Развијање предузетничког духа у школи 

4. Етос – промовисање резултата ученика и наставника  
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5. Подршка ученицима  

6. Праћење конкурса и учешће  

7. Настава и учење 

8. Разно 

Закључци: 

1. Одељењске старешине су на ЧОС-овима разговарали са ученицима , анализирали упитник 

којим су ученици вредновали област Подршка ученицима . Мишљење ученика је 

забележено: нису разумели питања, нису препознали о чему је реч , нису имали понуђену 

опцију не знам , нису с пажњом одговарали..Предлог мера за унапређење су ученици 

предложили старешинама, они пренели Тиму и Тим за ОКРУ ради допуну Плана. 

2. Тим за промоцију је поделио промотивни материјал по основним школама наше општине ( 

блокче, хемијска оловка и флајер ) на промоцији током априла и маја. Са наставницима су 

ишли и ученици који су похађали ту основну школу. Видеоматеријал, презентација и жива 

реч су средства у промоцији које се користило .  

3. У оквиру активности развијање предузетничког духа у школи , ученици са својим менторима 

учествују на многим конкурсима и показују своје способности и компетенције, креативност 

и иновативност( детаљније у Годишњем извештају о раду школе и у извештајима Стручних 

већа, објављено на фб страници школе, инстаграму и локалним медијима ).  

4. Успеси ученика и наставника се промовишу на друштвеним мрежама школе( фејсбук и 

инстаграм , сајт школе ) , на Вибер групи Гимназија , кроз Књигу обавештења , на локалним 

медијима гостовање директора , у школском часопису Гимназијалац, на приредби поводом 

Дана школе итд. 

5. У школи се реализују сви видови подршке ученицима ( види се у Есдневнику, педагошкој 

документацији наставника ): допунска , додатна настава, припремни рад за полагање 

матурског испита, разредних и допунских испита , менторски рад за учешће на 

међународним конкурсима и конкурсима у Србији као и припрема за одлазак у Петницу. 

Ученици који раде по ИОП3 одређене предмете реализују планиране активности ( педагошка 

документација наставника, белешке у ЕСдневнику и вредновање ИОП-а). Пројекат 

Знамените жене кроз векове подржан је од стране Покрајинског секретаријата за образовање 

. Наставници који у трећем кругу су прошли обуку Дигитална учионица и користе методе и 

технике које су усвојили на обуци. 

6. Наставници физике, руског језика, музичке културе, биологије прате конкурсе , учествују и 

освајају награде , као што је већ наведено. 

7. У циљу унапређења области Настава и учење реализују се планиране активности , 

прегледани су оперативни планови као и Ес дневник.Прати се напредовање ученика који 

имају потешколће у савладавању плана и програма појединих предмета.  Директор 

организује  одласке на сваки ниво такмичења , на излете , екскурзије и разне посете 

планиране Годишњим планом рада. Одржана су већ републичка такмичења из математике и 

физике, а јо је остало да се одржи републичко такмичење из историје и биологије . 

8. У току је припрема приредбе поводом Дана школе  , тема приредбе је пројекат Знамените 

жене кроз векове.Обележавају се важни датуми од почетка школске године, то раде 

проф.историје Г. Јерковић и С. Стећук преко Гоогле учионица, у Стриму и непосредно у 

школи , на сајту школе такође  ( Дан сећања на српске жртве у 2.св.рату ,Дан примирја , Св. 

Сава, Дан холокауста, Сретење- Дан државности,сећање на  Мартовски погром , НАТО 

бомбардовање СРЈ , почетак Априлског рата , Дан победе и др. ,може се проверити у 

Извештају о личном усавршавању наставника као и у записницима Стручног већа историје 

и географије  . 
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ДЕВЕТИ састанак одржан је 23.06.2022 .  

сви чланови присутни  

 Дневни ред : 

1.Анализа рада школе у шк.2021/2022   

2.Оцењивање  

3.Промоција школе 

4. Календар рада 

5. Разно 

 Закључак : настава се  одвијала у складу саоперативним плановима наставника, по препорукама 

Мин.просвете, што се тиче броја активности и обима домаћих задатака, формативног и сумативног 

оцењивања прилагођено је све условима рада.Писмене провере су се заказивале у одређено време, 

наставници ускладили  календар рада како би се испоштовао Правилник о оцењивању. На 

наставничком већу подсетили смо се правилника о оцењивању, ученике континуирано подсећамо 

на Правилник о понашању ученика, наставника , родитеља и свих запослених у школи ( одећа и 

обућа у топлим данима ). 

2.Реализовање сумативног оцењивања, у складу са Правилником о оцењивању који се примењује 

од марта 2020.год., Постављање сопствених циљева и самовредновање напретка  у настави и учењу  

је битан сегмент рада на који смо ставили акценат, рад психолога у оквиру области  Подршка 

ученицима је био заступљен  .Урађена је анализа  у оквиру области квалитета Подршка ученицима 

.  

3. Промоција школе је успешно завршена , поднет извештај Наставничком већу.  

4.Календар рада за матуранте и остале разреде смо сви добили на групи Гиманзијалци као и на 

Гоогле учионицу Зборница. Прослеђена су обавештења о обавезама запослених и  задуженим 

лицима за извршење и контролу спровођења мера по препорукама СЗО , као и Одлука о формирању 

комисија за преглед сведочанстава, диплома и Ес Дневника . Успеси наших ученика и наставника  

промовисани су  на локалним станицама  Ритам Инђије,  Пазова Инђија вести ,фб и инстаграму 

школе, као и Вибер групи Гимназијалци . 

Актив за школски програм  је урадио Упитнике за ученике 1.,2. и 3.разреда о квалитету наставе 

изборних програма као и упитник којим су требали да одаберу пакет понуђених изборних програма 

који ће и  бити понуђен на упису . Прослеђено је на Гоогле учионицу ЧОС  у сваком одељењу. 

Директор ће одредити према приоритетима ко ће предавати изборне програме.  

На крају школске године од 1. до 4.разреда има ученика који су упућени на полагање поправних , 

разредних и допунских испита. Матуранти су могли у јунском року да полажу , а ученици од 1 до 

3.разреда ће у августовском року полагати поправне испите . За све испите одржани су часови 

припремне наставе у складу са правилником о оцењивању ( 10 % од годишњег фонда часова ). 

  

 

                                                           

 

 

У Инђији , 05.07. 2022. 

                                                                 Координатор Тима : Снежана Стећук, 

проф.историје 
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12.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ  У  ШКОЛ. 

2021/2022. ГОД. 

 

 
Стручни тим за инклузивно образовање је током школске 2021/22. године одржао 7 састанака.  

Након што је у септембру усвојен план рада прешло се на израду педагошких профила ученика који 

су наставу пратили по обогаћеном плану и програму као и на израду самих ИОП- а 3. Констатовано 

је да на нивоу целе школе нема потребе за израдом ИОП- а 2. Једна је ученица током прва три 

квартала имала мере индивудуализације из математике због усклађивања градива са планом и 

програмом из државе где се претходно школовала. 

Током сваког полугодишта пратили смо реализацију свих договорених активности, али и 

постигнућа ученика. Није било потребе за ревизијом ниједног ИОП- а 3.  

На крају сваког полугодишта предметни наставници су благовремено вредновали  ИОП-е 3 за своје 

ученике. Почетком другог полугодишта додата су још три ИОП-а 3 (укупно 11).  

Координатор тима је на крају сваког полугодишта на седницама наставничког већа известила 

чланове о раду тима те смо на последњој седници констатовали да је у нашој гимназији могуће 

писати ИОП-е 3 за још неке ученике. 

Уочи штампања сведочанстава посебно смо испратили примену измена у члану 76, тј.  примену 

става 14. који прописује да се податак  да је образовање конкретног ученика стечено  по ИОП-у 2 

или ИОП-у 3 уноси у одговарајући део обрасца јавне исправе, тј сведочанство.  

Последњег дана јуна координатор СТИО  је предала и план рада СТИО за  школску 2022/23. годину.  

 

ПРЕДЛОГ НАСТАВНИЧКОМ ВЕЋУ: За све ученике који су остварили запажене резултате на 

окружним и републичким такмичењима пожељно је писати ИОП 3 у следећој школској години. 

 

 

30. 06. 2022.                                     Сенка Свилар, координатор СТИО 

Гимназија, Инђија                          _______________________________                                  

 

12.9. Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва у току школске 2021/2022. године 

 
У току школске 2021/2022. године одржана су пет радних састанка Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва. 

Први састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва одржан је 

22.9.2021. године са дневним редом:  

1. Конституисање тима 

2. Усвајање плана Тима 

3. Анализа реализације плана из школске 2020./2021. 

Други састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва одржан је 

13.10.2021. године са дневним редом: 

1. Реализација планираних активности 

2. Разно 

Трећи састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва одржан је 

19.11.2021. године са дневним редом: 

1. Радионице за младе у Инђији-Увод у прдузетништво 

2. Реализација активности међупредметног повезивања 

3. Динамика реализације планираних активности 
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Четврти састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва одржан је 

15.05.2022. године са дневним редом: 

1. Провера оперативних планова и усклађеност међупредметних компетенција 

2. Такмичење: Мој град-престоница културе 

 

Пети састанак Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва одржан је 

22.06.2022. године са дневним редом: 

1. Извештај о раду Тима 

2. Евалуација рада тима и предлози за план 2022./2023. 

 

 

Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва за школску 2021/2022. 

год. су: 

Боциј Смиљана, наставник математике – координатор 

Миљански Наташа-школски психолог 

Жижић Љиљана –наставник географије 

Шкрбић Наташа-наставник социологије и грађанског васпитања 

Максимовић Тот Тамара-наставник математике 

Драгана Чакић-Милошевић-наставник биологије/ Дробац Горана(јун 2022.) 

Косановић Ратко-наставник филозофије 

Раденовић Александар-вероучитељ 

Присуство чланова Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва на 

састанцима у току школске године: 
Име и 

презиме 

Датум 

састанка 
22.9.2021. 13.10.2021. 19.11.2021. 15.05.2022. 22.06.2022. 

Боциј Смиљана + + + + + 

Миљански Наташа + + + + + 

Жижић Љиљана + + + + + 

Шкрбић Наташа + + + + + 

Максимовић Тот 

Тамара 

- + + + + 

Драгана Чакић-

Милошевић 

+ + + + + 

Косановић Ратко + + + + - 

Раденовић 

Александар 

+ + - + - 

 

Напомена: одржан је планиран број састанака, а реализоване су и активности које нису биле планиране.У свесци за 

записнике су прилози из међупредметних компетенција( припреме наставника) 

 

 

Координатор :Боциј Смиљана 

 

 

 

 

 

 

12.10. Извештај Тима за културне активности школе 2021/22. школске године 

 
 

Тим за културне активности школе броји 8 чланова. 

Чланови Тима су: Милана Лукић – координатор, Марина Ђорђевић, Александар Раденовић, Данијела 

Јовановић, Маја Ајбек, Љубица Лукић, Јован Џабић и Гордана Јерковић. 

И ове школске године, наша школа учествовала је и била је домаћин многих културних активности.  
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Планиране активности по месецима су:  

Септембар: 

• Учествовање у манифестацији у оквиру пројекта ”Ноћ истраживача”, 

• Обележавање међународног дана писмености, 

• Обележавање европског дана језика, 

• Обележавање Дана немачког језика, 

• Сарадња са градском библиотеком 
Октобар: 

• Посета Сајму књига,  

• Дечја недеља, 

• Обележавање Дана демократске културе, 

• Посета Музеју ”Николе Тесле” и Природњачком музеју, 
Новембар: 

• Обележавање Дана примирја, 

• Обележавање Дана средњошколаца, 

• Обележавање Дана просветних радника, 

• Посета Скупштини Републике Србије, 
Децембар: 

• Посета Фестивалу науке у Београду, 

• Новогодишња представа, 
Јануар: 

• Прослава ”Светог Саве” 
Фебруар: 

• Обележавања Дана државности, 

• Обележавања Дана заљубљених, 

• Посета Народној банци Србије, 

• Обележавање Међународног дана матерњег језика, 
Март: 

• Дан вода 

• Обележавање Светског дана књиге, 

• Обележавање Дана воде, 

• Обележавање Масленице, 

• Мартовски погром, 

• Посета Музеју илузија у Београду, 

• Обележавање Сећања на почетак НАТО бомбардовања СРЈ, 

• Сајам образовања ”Путокази” 
Април: 

• Дан планете Земље, 

• Међународни дан спорта, 

• Обележавање Дана сећања на жртве геноцида у Јасеновцу 
Мај:  

• Прослава Дана школе 

• Дан победе над фашизмом 
Јун: 

• Испраћај матураната 
Током школске године:  

• Сарадња са разним институцијама: Петницом, Руским домом, Домом здравља, 

Црвеним крстом, културним установама, музејима, позориштем… 
 

• Излети ГИС-а (упознавање са културно-историјским споменицима)…  
 

 

У табели испод може се видети оствареност плана за 2021/22. школску годину. 

 

Активности Време реализације 
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• Европски дан језика – обележен је на часовима српског 

језика и књижевности, истакнута је вредност српског 

језика као једног од европских језика 

• Дан немачког језика – реализован је у склопу Европског 

дана језика. Обрађене су многе теме. 

• Ноћ истраживача – због епидемиолошких разлога није 

реализована. 

• Дан писмености – обележен је на часовим матерњег језика 

и књижевности, истакнута је важност школовања и 

писмености. 

Септембар 

• Дечја недеља – организована је хуманитарна акција и 

хуманитарни базар, радионице на тему ненасилне 

комуникације… 

• Београдски сајам књига – отказан због корона вируса, 

поједини издавачи организовали су онлајн посете. 

• Дан демократске културе – реализован на часовима 

социологије 

• Посета Музеју Николе Тесле – пребачена је за децембар 

Октобар 

• Обележен Дан примирја – презентација која је постављена 

у Гугл учионице. 

• Обележен Дан средњошколаца. 

• Обележен Дан просветних радника. 

• Посета Народној скупштини Републике Србије – 

померена је за друго полугодиште (уколико 

епидемиолошка ситуација буде повољнија). 

• Фестивал науке – није одржан. 

• Велики школски час – 21. октобар – припремљен јавни 

час поводом сећања на страдале  српске жртве у Другом 

светском рату.  

Новембар 

• Музеј Николе Тесле – посета је реализована. 

• Музеј илузија – посета је реализована. 

• Историјски излет – у оквиру пројекта ”Покрет отпора у 

Југославији за време Другог светског рата” чланови ГИС-а 

посетили су Споменик Старо Сајмиште, Музеј бањичког 

логора, Музеј историје Југославије. 

• ”200 година од рођења Достојевског – лепота ће спасити 

свет” – ученици су посетили Руски дом и гледали 

представу ”Злочин и казна” 

• Учешће у интелектуалном квизу ”Брзи воз”. 

• Новогодишња приредба. 
 

Децембар 

• Савиндан – обележен је само видеом који је постављен у 

Гугл учионице, а због епидемиолошке ситуације није 

припремана приредба. 

 

Јануар 

• Обележен Дан државности – на часовима историје. 

• Посета Народној скупштини није реализована. 

• Обележен Међународни дан матерњег језика – на 

часовим српског језика и књижевности. 

• Дан заљубљених -  није обележен. 

Фебруар 

• Обележен 8. март. Март 
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• Обележен Светски дан књиге. 

• Обележен Дан вода. 

• Масленица није обележена. 

• Мартовски погром – обележен на часовима историје. 

• Ученици наше Гимназије, посетили су Сајам образовања 

”Путокази” у Новом Саду. Имали су прилику да се 

упознају са представницима свих факултета Универзитета 

у Новом Саду. Надамо се да је многима ово искуство 

помогло у одабиру будућег факултета. 

• Дан планете Земље – обележен на часовима географије и 

биологије. 

• Обележен Међународни дан спорта. 

• Обележен Дан сећања на жртве геноцида у Јасеновцу. 

Април 

 

• Обележен Дан школе – у склопу пројекта који је одобрила 

покрајина, тема приредбе била је посвећена успешним 

женама. 

• Обележен Дан победе 

Мај 

• Организован је испраћај матураната. Јун 

 

Одржано је 11 седница, а детаљнији извештај реализованих активности налази се у свесци Тима за културне 

активности школе. 

 

 

Координатор Тима за културне активности школе, 

Милана Лукић, проф. 

 

12.11. Извештај Тима за стручно усавршавање и професионални развој 

Гимназије за школску годину 2021/2022. 

 

 

 

 

Први састанак Тима за Професионални развој 17.09.2021. године 

Дневни ред: 

1. Конституисање тима за школску 2021/2022. годину 

2. Избор записничара за школску 2021/2022. годину 

3. Предлог измена формулара за стручно усавршавање у установи и ван установе 

4. Семинари 

5. Избор члана тима за Професионални развој који ће у сарадњи са председницима стручних актива 

пратити активности и културна дешавања на нивоу школе 

6. Анализа досадашње базе података стручног усавршавања 

7. Израда годишњег плана стручног усавршавања наставника у установи 

8. Израда годишњег плана стручног усавршавања наставника ван установе 

9. Анализа планова професионалног развоја запослених 

10. Набавка приручника, дидактичког материјала и уџбеника за наставничку библиотеку 

11. Разно 
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Други састанак Тима за Професионални развој 12.10.2021. године  

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са првог састанка тима  

2. Анализа каталога стручног усавршавања и одабир семинара на нивоу школе 

3. Представљање тима за професионални развој - формулари 

4. Извођење угледних часова и других активности са дискусијом и анализом 

5. Обавештавање стручних већа о посети угледних часова 

6. Планирање интерне обуке за рад на рачунарима и рад са графичком и интерактивном таблом, обука 

за гугл учионицу 

7. Подршка психолога у реализацији ЧОСа 

8. Планирање израде наставна средства, дидактичке материјале, плакате и друге врсте истраживања 

9. Учешће у културним, спортским и осталим манифестацијама 

10. Усавршавање наставника у области инклузије 

11. Разно 

 

Трећи састанак Тима за Професионални развој 26.11.2021. године  

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са другог састанка тима  

2. Израда материјала за сајт школе, и учешће у промоцији школе 

3. Анализа и упознавање наставничко веће са планом за стручно усавршавање запослених који се тиче 

усавршавања у оквиру установе 

4. Праћење стручног усавршавања 

5. Праћење примене наученог на семинарима 

6. Излагање наученог са стручног усавршавања на стручном већу и осталим стручним органима  

7. Планирање студијског путовања и стручних посета 

8. Разно 

 

Четврти састанак Тима за Професионални развој 26.12.2021. године  

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са трећег састанка Тима 

2.  Праћење стручног усавршавања 

3. Извођење угледних часова и других активности са дискусијом и анализом 

4. Обавештавање стручних већа о посети угледних часова 

5. Побољшање комуникација међу наставницима кроз различите видове организованог и планираног 

преношења знања („хоризонтално учење“). 
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6. Учешће у пројектима образовно-васпитног карактера у установи 

7. Анализа  правилника о стручном усавршавању и иницирање колега који би били заинтересовани за 

конкурисање за добијање звања 

8. Претплаћивање на стручне часописе и листове 

9. Мотивација ученика за учешћем на школским такмичењима и смотрима 

10. Разно 

 

Пети састанак Тима за Професионални развој 24.02.2022. године  

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са четвртог састанка Тима 

2. Допуњавање документације прилозима запослених 

3. Прегледање и сређивање комплетне документације 

4. Праћење примене наученог на семинарима 

5. Излагање наученог са стручног усавршавања на стручном већу и осталим стручним органима 

6. Разно 

 

Шести састанак Тима за Професионални развој 13.04.2022. године  

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са петог састанка Тима 

2. Анализа квалитета портфолија запослених и предлог мера за унапређивање анализираног стања 

3. Мотивација ученика за учешћем на школским такмичењима и смотрима 

4. Учешће у културним, спортским и осталим манифестацијама 

5. Пилот матура 

6. Противпожарна обука 

7. Разно 

 

Седми састанак Тима за Професионални развој 23.06.2022. године  

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са шестог састанка Тима 

2. Планирање стручног усавршавања у установи и ван установе за 2022/2023. годину. 

3. Извештај о раду тима који је саставни део Годишњег извештаја рада школе 

4. Анализа резултата интерне евалуације 

5. Разно 

 

Осми састанак Тима за Професионални развој 27.08.2022. године  



 

 

150 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са седмог састанка Тима 

2. Сређивње и одлагање документације о стручном усавршавању запослених у базу података за 

2021/2022. школску годину. 

3. Сређивње документације за школску 2021/2022. годину. 

4. Семинари 

5. Разно 

 

                                                              Чланови Тима за Професионални развој: 

                                                   Марта Куљевацки 

        Сања Панковић 

        Љиљана Жижић 

        Бранимир Сајферт 

        Драгана Милошевић Чакић 

Тамара Миљанић. 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАЊА И НАПРЕДОВАЊА  

НАСТАВНИКА У УСТАНОВИ  

ЗА 2021/2022. ГОДИНУ 

Име и презиме: Наташа Миљански 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1. 
Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању 

13.05.2021. 

2. Обука за запослене - породично насиље 13.05.2021. 

3. Дигитална учионица-диг. компетентан наставник 17.05.2021. 

4. Награда и казна -педагошки избор или нужност 26. и 27.08.2021. 

5.  
Програм обуке за оснаживање запослених и за развијање 

одговорног односа према здрављу, очување здравља и 

безбедност ученика 

06.07.2021. 

 

Име и презиме: Татјана Ракић 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1. СЕМИНАР СВЕ О СИСТЕМУ „ФУК"  2022. година 

 

Име и презиме: Мирјана Лапчић 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 
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1. „Електронска фактура у јавном сектору“ 29.10.2022.година 

2. СЕМИНАР СВЕ О СИСТЕМУ „ФУК"  2022. година 

 

Име и презиме: Јелена Зоркић  
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1. „Архивирање пословне документације“ 31.03.2022. 
 

Име и презиме: Милана Лукић 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1.  Међународни дан писмености 8. септембар 

2.  Обележавање Европског дана језика 26. септембар 

3.  Јавни час – 21. октобар октобар/новембар 2022. 

4.  Припрема и реализација Новогодишње приредбе децембар 2022. 

5.  
Припремање, организовање и 

реализација приредбе поводом школске славе -  Дан Светог Саве   

јануар 2022. 

6. Обележавање међународног дана матерњег језика 1. фебруар 2022. 

7. 
Припремање, организовање и 

реализација програма за Дан школе   

март-мај 2022. 

8. Акција Друштва школских библиотекара Србије „Читај гласно“ март 2022. 

9. Општинско такмичење из књижевности ,,Књижевна олимпијада“ март 2022. 

10. Општинско такмичење из српског језика и језичке културе март 2022. 

11. Филм – Беседа о великом имену март/април 2022. 

12. Пројекат ,,Знамените жене кроз векове“ април-јун 2022. 

13. Светски дан књиге и ауторских права 23. април 2022. 

14. Дан словенске писмености и културе 24.5.2022. 

 

Име и презиме: Јован Џабић 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1.  Међународни дан писмености 8. септембар 

2.  Обележавање Европског дана језика 26. септембар 

3.  Јавни час – 21. октобар октобар/новембар 2022. 

4.  Припрема и реализација Новогодишње приредбе децембар 2022. 

5.  
Припремање, организовање и 

реализација приредбе поводом школске славе -  Дан Светог Саве   

јануар 2022. 

6. Обележавање међународног дана матерњег језика 1. фебруар 2022. 

7. 
Припремање, организовање и 

реализација програма за Дан школе   

март-мај 2022. 

8. Акција Друштва школских библиотекара Србије „Читај гласно“ март 2022. 

9. Општинско такмичење из књижевности ,,Књижевна олимпијада“ март 2022. 

10. Општинско такмичење из српског језика и језичке културе март 2022. 

11. Филм – Беседа о великом имену март/април 2022. 
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12. Пројекат ,,Знамените жене кроз векове“ април-јун 2022. 

13. Светски дан књиге и ауторских права 23. април 2022. 

14. Дан словенске писмености и културе 24.5.2022. 

 

Име и презиме: Александра Вученовић 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1.  Међународни дан писмености 8. септембар 

2.  Обележавање Европског дана језика 26. септембар 

3.  Јавни час – 21. октобар октобар/новембар 2022. 

4.  Припрема и реализација Новогодишње приредбе децембар 2022. 

5.  
Припремање, организовање и 

реализација приредбе поводом школске славе -  Дан Светог Саве   

јануар 2022. 

6. Обележавање међународног дана матерњег језика 1. фебруар 2022. 

7. 
Припремање, организовање и 

реализација програма за Дан школе   

март-мај 2022. 

8. Акција Друштва школских библиотекара Србије „Читај гласно“ март 2022. 

9. Општинско такмичење из књижевности ,,Књижевна олимпијада“ март 2022. 

10. Општинско такмичење из српског језика и језичке културе март 2022. 

11. Филм – Беседа о великом имену март/април 2022. 

12. Пројекат ,,Знамените жене кроз векове“ април-јун 2022. 

13. Светски дан књиге и ауторских права 23. април 2022. 

14. Дан словенске писмености и културе 24.5.2022. 

 

Име и презиме: Сандра Шћевак 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1. Учешће у раду Стручног већа друштвених наука Током целе године 

2.  Учешће на такмичењима Фебруар, март, април 

3.  
Обележавање важних датума (Дан матерњег језика, Дан 

школе) 

Фебруар, мај 

4. 
Активан рад у секцијама (лингвистичка, литерарна, 

рецитаторска, новинарска) 

Током целе године 

5. Учешће у пројекту „Знамените жене“ Мај – јун  

 

Име и презиме: Милана Павловић 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1.  
Оспособљеност за рад у Google Meet-у - напредније 

технике и могућности  

22. 09. 2021. 

 

Име и презиме: Љубица Живковић   
 

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време 

остваривања 
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1. Обележавање Дана европских језика 26.09.2021. 

2. Значај награде и казне у васпитању и образовању деце Август 2021. 

3. Пројекат – Перл Бак –спајање култура Септембар – јун 2021/2022 

4. Новинарска секција Септембар 2021. до Јун 2022. 

5. Такмичења Септембар 2021. до Јун 2022. 

 

Име и презиме: Сенка Свилар 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

 Оспособљеност за рад у Google Meet-у - напредније 

технике и могућности  

22. 09. 2021. 

 

Име и презиме: Жељка Влаовић  
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1. 
Излагање о савладаном програму, 

стручном усавршавању, акредитиван 

семинар за проф. Руског језика/ 

Јануар 2022 

2. 
Реализација пројекта“200 година од 

ређења Ф.М.Достојевског-лепота ће спасити свет 

2021-2022 

3. Посета Руском дому у оквиру квиза» Брзи воз» Децембар 2021 

4. 
Конкурс у рецитовању на руском језику поводом светског 

Дана поезије у Р.дому 

Март 2022. 

 

Име и презиме: Наташа Шкрбић 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1. 
Активности Тима за инклузивно образовање Школска 2021/2022 

( 5 бодова) 

2.  
Активности на састанцима стручног већа Школска 2021/2022 

( 6 бодова) 

3.  
Активности на састанцима Наставничког већа Школска 2021/2022 

( 12 бодова) 

4. 
Активности на састанцима Одељенских већа Школска 2021/2022 

( 10 бодова) 

5. 
Присуство часовима Школска 2021/2022 

( 2 бода) 

6. 
Активности на састанцима ШРП 
 

Школска 2021/2022 

( 4 бода ) 

7. 

 
Стручне посете, организација посете 
( Сајам образовања у Новом Саду) 
 
Активности Тима за заштиту ученика од насиља 

Школска 2021/2022 

( 10 бодова ) 

 

Школска 2021/2022 

( 5 бодова) 

8. 
Писање пројеката ( конкурисање за различите пројекте – израда 
предлога пројекта) 

Школска 2021/2022 

( 25 бодова) 
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9. 
Координација пројектним активностима Школска 2021/2022 

( 10 бодова) 

10. 
Писање извештаја Школска 2021/2022 

( 10 бодова ) 

 

Име и презиме: Снежана Стећук  
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1. 
Присуствовање, координисање и излагање на састанцима Tима за 

обезбеђивање квалитета и развоја установе  
Током школске године 

2 
Присуствовање и  излагање на састанцима  стручног већа историја и 

географија 
Током школске године 

3 Присуствовање и праћење излагања на  Педагошком колегијуму Током школске године 

4 
Вођење радионица које су део пројекта „21. октобар – да се не 

заборави „ 
Октобар-новембар 2021. 

5 

Организовање одласка ученика у оквиру ГиС-а , пројекат „ Покрети 

отпора у Југославији за време 2.светског рата „ ( посета Старог 

Сајмишта , музеј Бањичког логора и музеј историје Југославије ( музеј 

25.мај и кућа цвећа 

10 12. 2021. 

6 
Пројектна настава „ Култура и свакодневни живот у античком свету „- 

1.разред  
Мај 2022. 

7 
Пројектна настава „ Покрети отпора у Југославији за време 

2.св.рата“ – 3.разред 
Децембар-април 2022. 

8 
Учествовање у припремању ученика за  такмичење  од општинског 

нивоа , преко окружног до републичког– дежурство и преглед 
Децембар-мај  

9 
Учешће у пројектима :  „ Први у Србији, цртице из историје почетака „ 

, „Знамените жене кроз векове“ и „ 21. октобар – да се не заборави“ 

„Покрети отпора у Југославији за време 2.св.рата“ 

Током школске године 

10 

Обележавање значајних датума и великих годишњица : 21.октобар- 

сећање на српске жртве током 2.светског рата 

11.11. Дан примирја 

27.01.  Свети Сава 

15.02.  Сретење – Дан државности  

24. 03. сећање на НАТО бомбардовање  

06.04.  почетак Априлског рата у Југославији 

31.05. Дан школе – приредба „ Ја сам жена али смем“ – 

пројекат Знамените жене кроз векове                                           

Октобар , новембар 2021., 

новембар 2021. 

Фебруар 2022. 

Март 2022. 

Април 2022. 

Мај 2022. 

 

Име и презиме: Гордана Јерковић 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1 

Припрема и реализација  ПРОЈЕКТА „21. октобар – 

ВЕЛИКИ ШКОЛСКИ ЧАС“   „Гимназији“ 

- предавања у школи, координација истраживачког рада, 

радионице у школи  и припрема завршне свечане академије 

реализација ,евалуација и самоевалуација  

 

Септембар – октобар-новембар  

2021. године 

2 
Држање предавања у „Гимназији“ 

СШ „Др Ђорђе Натошевић“и ТШ „Михајло 

Пупин“поводом Дана примирја у Првом светском рату 

8-10. XI 2021. 

3 
Предавање путем Гугл учионице за све ученике у „Гимназији“, СШ 

„Др Ђорђе Натошевић“и ТШ „Михајло Пупин“ „  Да се не заборави“ 

поводом почетка НАТО бомбардовања СРЈ 1999. године 
24. III 2021. 
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4 

 

Присуствовање и праћење излагања стручног актива у  

„Гимназији“, СШ „Др Ђорђе Натошевић“и ТШ „Михајло 

Пупин“ 

Током школске године 

5 
Присуствовање и праћење излагања Педагошког 

колегијума у ТШ „Гимназији“ 
Током школске године 

6 

Координатор стручног актива друштвене групе предмета у 

Гимназији припрема, приказ примене наученог стручним 

усавршавањем члановима стручних већа и вођење 

записника 

Током школске године 

7 
Учествовање у комисијама за прегледање тестова на 

школском, општинском, окружном и републичком  

такмичењу из историје 

Фебруар-мај 2021. 

8 
Присуствовање и праћење излагања на седницама 

Наставничког већа у школама :  „Гимназији“, СШ „Др 

Ђорђе Натошевић“и ТШ „Михајло Пупин“ 

Током школске године 

9 

Представљање часописа Инђијски културни канделабар  са 

СШ „Др Ђорђе Натошевић“, прикупљање материјала, 

припрема ученика за јавни наступ, кординација прир 

изради пратећег илустративно- демонстративбог 

материјала 

Децембар 2021 

 

Име и презиме: Љиљана Жижић 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1.  Извођење угледног часа Током године 

2.  Обележавање значајних датума Током године 

3.  Школска такмичења Фебруар, 2022. 

4.  Наставна секција из географије Током године 

 

Име и презиме: Мирјана Поповић 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1.  Извођење угледног часа Током године 

2.  Обележавање значајних датума Током године 

3.  Школска такмичења Фебруар, 2022. 

4.  Наставна секција из географије Током године 

 

Име и презиме: Татјана Кртинић 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1.  Стручне посете унутар актива и другом активу Током године 

2.  
Праћење угледних и огледниг часова са анализом и 

дискусијом 

Током године 
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3.  
Облик стручног усавршавања  који је припремљен и 

остварен у установи у складу са потребама запослених 

Током године 

4.  Присуство на обуци  наставника за рад на графичкој табли Децембар 2021 

5.  Окружно такмичење из биологије Мај 20222.  

 

Име и презиме: Драгана Чакић-Милошевић 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1.  

Обука стручног усавршавања: “Подршка наставницима и ученицима у 

превенцији насиља”, предавачи: Удружење: “Имам идеју”, Краљево 
 

06.11.2021. 

 

 

2.  
Вебинар: “Вештине постављања и постизања циљева у 

послу”, предавач: Др. Драгана Малешевић 

 

24.02.2022. 

 

3.  НТЦ трибина: “Како да учење буде игра”, предавач: Ранко Рајовић 10.03.2022. 

4.  Вебинар: “Самооснаживање у кризи” 19.03.2022. 

5.  
Вебинар: “Увод у секвенционирање ДНК”, предавач: др. 

Милован Суваков 

09.04.2022. 

 

6.  
Вебинар: “Koмуникација је пола здравља”, предавач: 

Јелена Марушић (психолог) 

05.05.2022. 

 

Име и презиме: Тамара Максимовић-Тот 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1. Одељенска већа одељења 3-3 Током године 

2. Седнице Наставничког већа Током године 

3. Састанци стручног већа Током године 

4. Тим за развој школског програма Током године 

5. Тим за предузетништво и међупредметне компетенције Током године 

6. 
Обука за google meet- вођа обуке 22.9.2021. 

7. Дани математике у НС-учествовање у такмичењу 20.11.2021. 

8. 

Угледни час: Алгоритамска уметност-извођач часа 

 
1.4.2022. 

9. 
Ментор за час под вођством ученице Јоване Кнежевић у одељењу 2-2 

„Експоненцијалне функција, график и особине“ 
11.3.2022. 

10. 
Ментор за час под вођством ученице Јоване Кнежевић у одељењу 2-1 

„Експоненцијалне функција, график и особине“ 
14.3.2022. 

11. 
Ментор за час под вођством ученице Јелене Грубјешић у одељењу 2-2 

„Експоненцијалне једначине“ 
23.3.2022. 

12. 
Ментор за час под вођством ученице Јелене Грубјешић у одељењу 2-1 

„Експоненцијалне једначине“ 
24.3.2022. 

13. 
Одлазак ученика у склопу пројекта „Оптичке варке“ у Београд у музеј 

Оптичке илузије. 

 

7.12.2021. 

14. Општинско такмичење из математике у Инђији 5.2.2022. 

15. Окружно такмичење из математике у Сремској Митровици 20.2.2022. 
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Име и презиме: Смиљана Боциј 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1. 

Припрема и приказ реализованих активности у циљу 

унапређења образовно – васпитне праксе и развијање 

компетенција наставника. 

Септембар 2021.-јун 2022. 

2. Друго пилотирање државне матуре Април 2022. 

3. 
Угледни час «Бројни системи и нумералиа» са Тамаром 

Миљанић 
октобар 2021. 

4. 
Угледни час «Лакбниц-филозоф и математичар» са Ратком 

Косановићем 
фебруар 2022.. 

5. 
Праћење излагања и учествовање у дискусији на 

састанцима стручних већа 
Септембар 2021.-јун 2022. 

6. 
Присуствовање и праћење излагања на седницама 

Наставничког већа 
Септембар 2021.-јун 2022. 

 

Име и презиме: Марта Куљевацки 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1. Стручне посете унутар актива и другом активу Током године 

2. 
Праћење угледних и огледниг часова са анализом и 

дискусијом 

Током године 

3. 
Облик стручног усавршавања  који је припремљен и 

остварен у установи у складу са потребама запослених 

Током године 

4. Присуство на обуци  наставника за рад на графичкој табли Децембар 2021 

5. Такмичења из математике Током године 
 

Име и презиме: Биљана Мириловић 
  

Назив  стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1 
Онлине презентација уџбеника хемије за 3 разред 

гимназије; број бодова: 1 

 

2 
„Обука за запослене  - Стратегија у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању“ 16 бодова 

 

3 „Обука за запослене  - породично насиље“ 16 бодова  

4 
„СТЕМ експерименти који су одушевили моје ученике“ 2 

бода 

 

 

Име и презиме: Данијела Јовановић 
 

Установа 

 

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време 

остваривања 

1 Обука за гугл мит  септембар 2021.  
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2 

Излагање о савладаном програму или другом облику 

стручног усавршавања ван установе са дискусијом и 

анализом 

треће тромесечје  

3 
Школско и општинско такмичење из физике  јануар и фебруар  

4 

Излагање извештаја Стручног актива за развој школског 

програма 

јун  

5 

Руковођење Стручним већем  током школске године  

6 
Руковођење Стручним активом  током школске године  

7 Награда и казна  
 

Име и презиме: Сања Миљевић 
 

Установа 

 

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време 

остваривања 

1 Седнице Наставничког већа  

2 Састанци стручног већа  

3 

Алгоритамска уметност – угледни час 01.04.20022. 

4 Такмичење - Дабар 01.12.2021. 
5 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  

6 Стручни актив за развој школског програма  
 

Име и презиме: Маја Ајбек 
  

Назив планираног стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1 Иницијално тестирање - предавање у оквиру НВ 30.08.2021. 

2 
Образовни профили у економији-предавање и дискусију у 

оквиру СВ 

06.10.2021. 

3 
Групни портерт ученика првог разреда- предавање у 

оквиру НВ 

08.11.2021. 

4 
Извештај о успеху ученика на пријемном испиту и 

постигнућима  током прве године  студији на Економском 

факултету - предавање у оквиру СВ 

09.03.2022. 

5 Прегледач на матурском испиту 09.06.2022. 

6 Члан тима Током године 

7 Председник стручног већа Током године 

8 

 

присуство Наставном већу, одељењским већима Током године 

9 
Алгоритамска уметност (угледни час) 03.04.2022. 
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Име и презиме: Марина Ђорђевић 
  

Назив  стручног усавршавања 

(нпр. тема огледног/угледног часа, назив активности итд.) 

 

Планирано време остваривања 

1 
Састанци стручног већа за српски језик и књижевност, 

музичку и ликовну културу 
септембар- јун 

2 Састанци стручног актива за развој школског програма септембар- јун 

3 
Присуство и праћење одељењског већа I1,I2,I3,14,II1,II2, 

II3,II4,III1,III2,IV1,IV2 
31.08.2021. 

4 
Присуство и праћење одељењског већа I1,I2,I3,14,II1,II2, 

II3,II4,III1,III2,IV1,IV2 
28.03.2022. 

5 
Присуство и праћење одељењског већа I1,I2,I3,14,II1,II2, 

II3,II4,III1,III2 
29.06.2022. 

6 Присуство и праћење одељењског већа IV2 
29.11.2021. 

13.12.2021. 

7 Присуство и праћење одељењског већа II2 16.09.2021. 

8 Присуство и праћење одељењског већа III1 17.06.2022. 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАЊА И НАПРЕДОВАЊА  

НАСТАВНИКА ВАН УСТАНОВЕ 

ЗА 2021/2022. ГОДИНУ 
 

 

Име и презиме:      Милан Кресојевић 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. „Симпозијум директора“  Клетт  Администрација  

2. “Исправка уноса пдатака у ЈИСП-у“  Семинари Србије  Јединствени инф. систем просвете 

 

Име и презиме:      Наташа Миљански 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. Исправка уноса пдатака у ЈИСП-у  Семинари 

Србије 

 Јединствени инф. систем 

просвете 
 

Име и презиме:      Татјана Ракић 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 
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1. „Архивирање пословне 

документације“ 

 Милвецо 

Консултинг 

 Администрација правна област 

2. „Планирање за идућу ш.г., конкурси 

и дисциплински поступак„ 

 Образовни 

информатор 

 Администрација и финансије 

3.  „Актуелности у јавним набавкама, 

израда плана и извештаја 

презентација система Е-фактура„ 

 Милвецо 

Консултинг 

 Администрација и финансије 

 

Име и презиме:      Мирјана Лапчић 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. „Архивирање пословне 

документације“ 

 Милвецо 

Консултинг 

 Администрација 

2. „Планирање за идућу ш.г., конкурси 

и дисциплински поступак„ 

 Образовни 

информатор 

 Администрација и финансије 

 

Име и презиме:      Јелена Зоркић 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. „Е -рачун“  Доцлооп  Администрација 

 

Име и презиме:    Милана Лукић   
  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1 Подршка наставницима и 

ученицима у превенцији насиља 

 Имам идеју, 

Цара Душана 

39, Краљево 

К-3 Васпитни рад, област 6 

 

Име и презиме:      Јован Џабић  
  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1 Англицизми у стандарду и жаргону 

српског језика: између потребе, 

помодарства и креативности 

 Филозофски 

факултет, Ниш 

– Центар за 

К-2 

Унапређивање компетенција 

наставника у области 
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професионално 

усавршавање 

планирања и реализације 

наставе 
2 ,,СТЕМ у свету бајки“ – Примери 

најбољих наставних пракси у 

Србији 

 Институт за 

модерно 

образовање, 

Београд 

К-1 

Унапређивање компетенција 

наставника у области 

планирања и реализације 

наставе 
 

Име и презиме:    Александра Вученовић   
  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1 Подршка наставницима и 

ученицима у превенцији насиља 

 Имам идеју, 

Цара Душана 

39, Краљево 

К-3 Васпитни рад, област 6 

 

Име и презиме:      Сандра Шћевак 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о

р
  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1.  Школе за 21. век –  

Критичко мишљење и решавање 

проблема, дигитална писменост и 

програмирање микробит уређаја 

150 British Council Компетенција за 

поучавање и учење 

Приоритетне области П1 и П3  

 

Име и презиме:      Жељка Влаовић 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1 Унапређење професионалних 

компетенција и организација 

наставе 

860 Славистичко 

друштво 

Србије 

Компетенције за 

уже стручну 

област 

Унапређивање компетенција 

наставника у области 

планирања 

и реализације наставе 

оријентисане на исходе 
2 Подршка наставницима и 

ученицима у превенцији насиља 

58 Гимназија 

Инђија, 

Удружење 

„Имам 

идеју“Краљево 

К-3 Компетенције 

за подршку 

развоју личности 

ученика 

П-6 Васпитни рад 

3 Награда и казна- педагошки избор 

или нужност 

41 Гимназија 

Инђија, 

Удружење 

креативни 

К-3 Компетенције 

за подршку 

развоју личности 

ученика и детета 

П-6. Јачање васпитне улоге О.В. 

установе кроз развијање 

програма превенције насиља 
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учитењи, 

Н.Београд 
 

Име и презиме:      Љубица Живковић  
 

Назив 

планираног 

стручног 

усавршавањ

а 

Каталошк

и број 

 

Организато

р 

 

Компетенциј

е 

 

Приоритетн

а област 

 

Трајанј

е 

Бодови 

 Цена 

1. Школа за 21.век онлајн семинар British Council 
  

Децембар 
2021. до 

марта 
2022. 

40 
 

Име и презиме: Сенка Свилар 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а

л
о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. Награда и казна  41 ЗУОВ К3- компетенције 

за подршку 

развију личности 

ученика 

4 - јачање васпитне улоге о. в. 

установе кроз развијање 

програма превенције насиља 

2.  Подршка наставницима и 

ученицима у превенцији насиља 

 58 ЗУОВ К3- компетенције 

за подршку 

развију личности 

ученика 

Васпитни рад, област 6 

 

Име и презиме:      Наташа Шкрбић 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1.  Подршка наставницима  и 

ученицима у превенцији насиља  

58 Гимназија 

Инђија , 

Удружење 

«Имам идеју « 

Краљево 

К3 компетенције 

за подршку 

развоју личности 

детета и ученика 

П 6  васпитни рад 

 

Име и презиме:      Снежана Стећук 
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Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. Награда и казна – педагошки избор 

или нужност  

41 Гимназија 

Инђија , 

Удружење 

креативни 

учитељи ,Нови 

Београд 

К3 компетенције 

за подршку 

развоју личности 

детета и ученика 

П 4 . Јачање васпитне улоге о.в. 

установе кроз развијање 

програма превенције насиља 

2.  Подршка наставницима  и 

ученицима у превенцији насиља  

58 Гимназија 

Инђија , 

Удружење 

«Имам идеју « 

Краљево 

К3 компетенције 

за подршку 

развоју личности 

детета и ученика 

П 6  васпитни рад 

 

Име и презиме: Гордана Јерковић 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. Награда и казна – педагошки 

изборили нужност  

41 Гимназија 

Инђија , 

Удружење 

креативни 

учитељи ,Нови 

Београд 

К3 компетенције 

за подршку 

развоју личности 

детета и ученика 

П 4 . Јачање васпитне улоге о.в. 

установе кроз развијање 

програма превенције насиља 

 

Име и презиме: Мирјана Поповић 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1 Инклузија од теорије до праксе 2   К3 П2 К3 

 компетенције за подршку 

развоју личности детета и 

ученика 

 
2 Улога установа образовања и 

васпитања у борби против трговине 

људима 

  К3 П2 К3 компетенције за подршку 

развоју личности детета и 

ученика 

 
3 Обука за запослене- Стратегије у 

раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању 

  К3 П2   К3компетенције за подршку 

развоју личности детета и 

ученика 
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4 Заштита деце са сметњама у развоју 

у случајевима занемаривања и 

дискриминације , злостављања и 

насиља 

  К3 П2 К3 компетенције за подршку 

развоју личности детета и 

ученика 

 
 

Име и презиме:      Татјана Кртинић 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. Награда и казна-педагошки избор 

или нужност 

41 Гимназија 

Инђија, 

Удружење 

кративни 

учитељи Нови 

Београд  

К3 компетенције 

за подршку у 

развоју  личности 

детета и ученика 

 П4 Јачање васпитне улоге о.б. 

установе кроз развијање 

програма превенције насиља 

2.  Подршка наставницима и 

ученицима у превенцији насиља 

58 Гимназија 

Инђија, 

Удржење 

"Имам идеју" 

Крљево 

К3 Компетенције  

за подршку 

развоју личности 

детета  и ученика 

П6 васпитни рад 

 

Име и презиме:      Марта Куљевацки 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. Награда и казна-педагошки избор 

или нужност 

41 Гимназија 

Инђија, 

Удружење 

кративни 

учитељи Нови 

Београд  

К3 компетенције 

за подршку у 

развоју  личности 

детета и ученика 

 П4 Јачање васпитне улоге о.б. 

установе кроз развијање 

програма превенције насиља 

2.  Подршка наставницима и 

ученицима у превенцији насиља 

58 Гимназија 

Инђија, 

Удржење 

"Имам идеју" 

Крљево 

К3 Компетенције  

за подршку 

развоју личности 

детета  и ученика 

П6 васпитни рад 

3. 

Програм обуке  -  

Подршка наставницима у 

реализацији изборног програма 

Економија и бизнис у гимназији 

/ 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања  

- Београд 

К2 – 

компетенције за 

поучавање и 

учење 

 

 

Име и презиме:      Тамара Максимовић-Тот 
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Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1.  Награда и казна-педагошки избор 

или нужност 

41 Гимназија у 

Инђији 

К3 4. јачање васпитне улоге о.в. 

установе кроз развијање 

програма превенције насиља... 
2.  Савладавање меих вештина у 

релацији насатвник-ученик унутар 

установе 

146 Програм се 

реализује 

електронским 

путем 

К4 П4 

3.  Подршка наставницима и 

ученицима у превенцији насиља 

58 Гимназија у 

Инђији 

К3 Васпитни рад, област 6. 

4.  Све о државној матури. Вебинар за 

наставнике средњих школа 

 Онлине обука К1  

5. Државна матура, испитни задаци и 

тестови- Вебинар за наставнике 

математике средњих школа 

 Онлине обука К1  

6.  „УМЕЋЕ  КОМУНИКАЦИЈЕ-како 

да говоримо и слушамо да би 

ученици желели да нас чују и да 

разговарају са нама” 

171 УГ“Тим 

ПСИХОКОД“ 

Београд и РЦ 

НИШ 

(Реализује се 

на даљину 

ZOOM) 

К4 П4 

 

Име и презиме:      Драгана Младеновић  

 

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

 

Компетенције Приоритетна област 

1. 

Програм обуке  -  

Подршка наставницима у 

реализацији изборног програма 

Економија и бизнис у гимназији 

/ 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања  

- Београд 

К2 – компетенције 

за поучавање и 

учење 

 

 

Име и презиме:      Сања Миљевић  

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1 Критичко мишљење и решавање 

проблема, дигитална писменост и 

програмирање микробит уређаја 

/ British Council  П1 и П3 
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2 Инклузија од теорије до пркасе 2 

4
8
3
2
/2

2
 Центар за 

образовање и 

професионални  

развој 

К3 П2 

3  Рад и улога одељењског старешине 

и одељењске заједнице у основној и 

средњој школи 
 

Центар за 

учење 

едукацију и 

развој 

креативности 

„МИНА“ 

  

4 Међународно такмичење из 

рачунарске и информатичке 

писмености 

Пример добре пракса -Дабар 

 
Удружење 

SCIO 
  

 

Име и презиме: Биљана Мириловић 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. Инклузија од теорије до праксе 2  Центар за 

образовање и 

професионални 

развој 

К3 П2 

2. Подршка наставницима и 

ученицима у превенцији насиља 

58 Удружење 

«Имам идеју» 

К3 П  васпитни радо област 6 

3.  Награда и казна-педагошки избор 

или нужност 

41 Удружење 

«Креативни 

учитељи» 

К3 П4 

 

Име и презиме: Данијела Јовановић 

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. Тренинг за такмичење “Најбоља 

средњошколска технолошка 

иновација” 

    

2. Обука за израду пословног плана      

3.  Подршка наставницима и  

ученицима у превенцији насиља 

  К3- П6-васпитни рад  

4. Награда и казна    К

3  

П6  

 

Име и презиме: Марина Ђорђрвић 
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Назив планираног стручног 

усавршавања 

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. Семинар на тему: ,,Награда и казна-

педагошки избор или нужност“ 

41 Удружење 

«Креативни 

учитељи» 

K3 П4 

2. Семинар на тему:,,Интернет 

технологије у служби наставе“ 

394  К1 П1 

 

Име и презиме:      Данило Станковић  

  

Назив планираног стручног 

усавршавања 
К

а
т
а
л

о
ш

к
и

 

б
р

о
ј 

 

О
р

г
а
н

и
за

т
о
р

  

Компетенције 

 

Приоритетна област 

1. Програм обуке за запослене у 

образовању , дигитална учионица , 

дигитално компетентан наставник , 

увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

1164-

2021-

360 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

За наставну област , 

предмет и методику 

наставе , поучавање и 

учење 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ за 

школску годину 2021/2022 

 

Први састанак Тима за Професионални развој 17.09.2021. године 

Дневни ред: 

12. Конституисање тима за школску 2021/2022. годину 

13. Избор записничара за школску 2021/2022. годину 

14. Предлог измена формулара за стручно усавршавање у установи и ван установе 

15. Семинари 

16. Избор члана тима за Професионални развој који ће у сарадњи са председницима стручних актива 

пратити активности и културна дешавања на нивоу школе 

17. Анализа досадашње базе података стручног усавршавања 

18. Израда годишњег плана стручног усавршавања наставника у установи 

19. Израда годишњег плана стручног усавршавања наставника ван установе 

20. Анализа планова професионалног развоја запослених 

21. Набавка приручника, дидактичког материјала и уџбеника за наставничку библиотеку 

22. Разно 
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Други састанак Тима за Професионални развој 12.10.2021. године  

Дневни ред: 

12. Усвајање записника са првог састанка тима  

13. Анализа каталога стручног усавршавања и одабир семинара на нивоу школе 

14. Представљање тима за професионални развој - формулари 

15. Извођење угледних часова и других активности са дискусијом и анализом 

16. Обавештавање стручних већа о посети угледних часова 

17. Планирање интерне обуке за рад на рачунарима и рад са графичком и интерактивном таблом, обука 

за гугл учионицу 

18. Подршка психолога у реализацији ЧОСа 

19. Планирање израде наставна средства, дидактичке материјале, плакате и друге врсте истраживања 

20. Учешће у културним, спортским и осталим манифестацијама 

21. Усавршавање наставника у области инклузије 

22. Разно 

 

Трећи састанак Тима за Професионални развој 26.11.2021. године  

Дневни ред: 

9. Усвајање записника са другог састанка тима  

10. Израда материјала за сајт школе, и учешће у промоцији школе 

11. Анализа и упознавање наставничко веће са планом за стручно усавршавање запослених који се тиче 

усавршавања у оквиру установе 

12. Праћење стручног усавршавања 

13. Праћење примене наученог на семинарима 

14. Излагање наученог са стручног усавршавања на стручном већу и осталим стручним органима  

15. Планирање студијског путовања и стручних посета 

16. Разно 

 

Четврти састанак Тима за Професионални развој 26.12.2021. године  

Дневни ред: 

11. Усвајање записника са трећег састанка Тима 

12.  Праћење стручног усавршавања 

13. Извођење угледних часова и других активности са дискусијом и анализом 

14. Обавештавање стручних већа о посети угледних часова 

15. Побољшање комуникација међу наставницима кроз различите видове организованог и планираног 

преношења знања („хоризонтално учење“). 
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16. Учешће у пројектима образовно-васпитног карактера у установи 

17. Анализа  правилника о стручном усавршавању и иницирање колега који би били заинтересовани за 

конкурисање за добијање звања 

18. Претплаћивање на стручне часописе и листове 

19. Мотивација ученика за учешћем на школским такмичењима и смотрима 

20. Разно 

 

Пети састанак Тима за Професионални развој 24.02.2022. године  

Дневни ред: 

7. Усвајање записника са четвртог састанка Тима 

8. Допуњавање документације прилозима запослених 

9. Прегледање и сређивање комплетне документације 

10. Праћење примене наученог на семинарима 

11. Излагање наученог са стручног усавршавања на стручном већу и осталим стручним органима 

12. Разно 

 

Шести састанак Тима за Професионални развој 13.04.2022. године  

Дневни ред: 

8. Усвајање записника са петог састанка Тима 

9. Анализа квалитета портфолија запослених и предлог мера за унапређивање анализираног стања 

10. Мотивација ученика за учешћем на школским такмичењима и смотрима 

11. Учешће у културним, спортским и осталим манифестацијама 

12. Пилот матура 

13. Противпожарна обука 

14. Разно 

 

Седми састанак Тима за Професионални развој 23.06.2022. године  

Дневни ред: 

6. Усвајање записника са шестог састанка Тима 

7. Планирање стручног усавршавања у установи и ван установе за 2022/2023. годину. 

8. Извештај о раду тима који је саставни део Годишњег извештаја рада школе 

9. Анализа резултата интерне евалуације 

10. Разно 

 

Осми састанак Тима за Професионални развој 27.08.2022. године  
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Дневни ред: 

6. Усвајање записника са седмог састанка Тима 

7. Сређивње и одлагање документације о стручном усавршавању запослених у базу података за 

2021/2022. школску годину. 

8. Сређивње документације за школску 2021/2022. годину. 

9. Семинари 

10. Разно 

 

                                                              Чланови Тима за Професионални развој: 

                                                   Марта Куљевацки 

        Сања Панковић 

        Љиљана Жижић 

        Бранимир Сајферт 

        Драгана Милошевић Чакић 

Тамара Миљанић. 

 

12.12. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

 

Тим је одржао 7 састанка. 

 

Тим за промоцију школе је у школској 2021_2022. години радио у следећем саставу: 

Милан Кресојевић – проф. физичког и здравственог васпитања, директор школе,  

Mилана Лукић – проф. српског језика и књижевности,  

Наташа Миљански – психолог школе, 

Драган Аврамовић – проф. хемије ,  

Александар Раденовић – проф. веронауке,  

Данило Станковић –проф. физичког и здравственог васпитања,  

Жељка Влаовић – проф. руског језика, 

Александра Вученовић – проф. српског језика и књижевности.  

 

       У првом полугодишту је конституисан тим и представљен план рада. Успостављена је сарадња 

са новинарском секцијом и одлучено да се организација Дана отворених врата откаже, забог 

епидемиолошке ситуације. Из истог разлога је Тим одлучио да се повећа активност промоције путем 

друштвених мрежа. Одустало се и од организације припремне наставе, према процени Тима. У 

другом полугодишту  се припремао промотивни материјал – блокчићи, хемијске оловке, флајери и 

пано. Обележивачи за књиге су планирани за следећу школску годину. Преуређена је презентација 

школе. У априлу су основне школе организовале презентовање средњих школа. Направљени су 

мањи тимови који су посетили школе у заказаним терминима и презентовали нашу школу. 

       За потребе промоције урађена је ПП презентација, такође осмишљен је пано школе на коме се 

налазе најважније информације које се односе на нашу школу. Пано је однет у сваку основну школу 

да се на видном месту изложи ученицима осмих разреда. Истим ученицима и њиховим родитељима 

подељени су унапред припремљени флајери на којима су се налазиле најважније информације 

везане за  упис и реформу гимназије.  
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        Ученици наше школе су прошле школске године осмислили и снимили видео запис у сарадњи 

са директором школе и члановима Тима за промоцију школе  – како они виде Гимназију и зашто је 

добро бити њен ђак. Видео запис је објављен на Фејсбук страници Гимназије и на сајту општине 

Инђија, са којег су могле да преузму све основне школе са територије општине Инђија и да се на тај 

начин обезбеди јавност промоције за будуће ђаке и њихове родитеље. Такође је видео запис послат 

и свим основним школама на територији општине Инђија као ПП презентација која је претходно 

направљена и пратила је информације са флајера.  

 Урађен је 5. број часописа “Гимназијалац” од стране чланова новинарске секцје  који прати 

дешавања гимназији, све успехе наших ученика и наставника. Часопис се налази у електронској 

форми на сајту школе, Facebook и Instagram страници.  

 У сарадњи са локалним медијима објављивани су највећи успеси наше школе. 

 Редовно је ажурирана Facebook, Instagram страница и сајт школе. 

 

 
 

13. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКИХ ПРОЈЕКАТА 

 

 Извештај о реализованим пројектима током школске 2021/2022. године 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  "НИКОЛА ТЕСЛА-РОДОНАЧЕЛНИК 

НОВОГ СВЕТСКОГ ПОРЕТКА" 

 

           Пројекат је предвиђен за реализацију током пет школских година. Ради се поводом 

обележавања  80 година од смрти великог научника Николе Тесле. 

    Четврти  подпројекат носи назив "ЗАОСТАВШТИНА  НИКОЛЕ ТЕСЛЕ" био је предвиђен за ову 

школску  2021/2022. годину, и може се рећи да је успешно реализован. Носиоци активности су били  

Биљана Булатовић професор физике и координатор пројекта, као и наши ученици:  Ј.Видовић, 

К.Берта, Л.Мушкиња, З.Цревар и М.Ћаћић. 

Циљ овог пројекта јесте да се ученици свих одељења, а и остали упознају са животом и 

навикама, можемо рећи, највећег научника нашег времена. На почетку шк.2021/2022 год. до 

новембра информисани о намери да се започне пројекат,циљу пројекта, дужини трајања пројекта и 

осталим детаљима и изабрани су горе наведени уценици за рад. 

          У току израде  код ученика развијена је способност за рад у тиму,добра 

комуникација,дигитална писменост,способност учења из различитих извора знања, одвајања 

битног од мање битног и слично. У мају, тим поменутих ученика презентовао је садржај на часовима 

физике у  другим  разредима  наше школе. 

    Слушаоци су садржај и презентацију оценили као веома јасну, интересантну, садржајну. 

ЗАКЉУЧАК: Сматрам да је пројекат изведен уредно по етапама,да су ученици дали свој веома 

значајан допринос и да је пројекат веома успешно реализован. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ „ 200 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА Ф.М. 

ДОСТОЈЕВСКОГ- ЛЕПОТА ЋЕ СПАСИТИ СВЕТ“  
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Током 2021/2022. школске године наставници српског језика икњижевности, руског језика, 

историје, географије, биологије, психологије, немачког језика, ликовне културе и музичке културе 

реализовали су са ученицима овај пројекат. 

Циљ пројекта је био  кроз међупредметно повезивање из различитих углова посматрања упознати 

ученике са радом и делом великог писца, истовремено и развијање љубави према језику, читању и 

књижевности уопште. 

Пројекат је првенствено био намењен ученицима завршних разреда, када се и изучавају 

дела Ф. М. Достојевског, али су у реализацију укључени и поједини ученици првог и 

другог разреда, као припрема за градиво које им долази. 

 

Реализација планираних активности: 

У оквиру часова изборног предмета Уметност и дизајн ученици су самостално по групама 

истражили живот и стваралаштво овог писца и развој музике у 19. веку у Русији. 

 

На часовима историје ученици су истраживали дешавања у Енглеској, Русији и Француској за време 

живота Достојевског. Своје радове у виду презентација преставили су вршњацима. 

 

На часовима руског језика и српског језика и књижевности, ученици су истраживали и изучавали о 

животу и раду писца, знања до којих су дошли, ученици су представили једни другима у виду 

презентација, паноа.... 

 

Када су се ученици боље упознали са радом и животом славног писца, и након што су обрадили 

дела која се предвиђена у 3. и 4. разреду гимназије (”Злочин и казна” и ”Браћа Карамазови”), на 

часовима српског језика организована је дискусија на тему Мисао и филозофија Достојевског кроз 

његова књижевна дела. 

 

Ученици су анализирали мисли и филозофска схватања Ф.М Достојевског, а након тога износили 

су и своје личне ставове, и образлагали зашто се слажу или не слажу са мишљењем писца. 

 

На часовима немачког језика ученици су преводили есеје из једног познатог филозофског магазина 

са немачког језика на српски језик. Посећен је Руски дом и том приликом ученици су гледали 

представу”Злочин и казна”. 

 

Ученици завршне године радили су матурске испите на теме инспирисане животом и радом 

Достојевског на руском и српском језику. 

Ученици су учествовали у литерарном конкурсу Руског центра из Београда ”Лепота ће спасити 

свет”, као и литерарном и преводилачком конкурсу Филозофског факултета у Новом Саду. Ученици 

су посетили Вируелна изложба – музеј Ф.М. Достојевског. 

 

 Извештај поденела координатор пројекта, 

Милана Лукић, проф. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ „21. ОКТОБАР- ВЕЛИКИ ШКОЛСКИ ЧАС“ 

Тандемским радом наставника српског језика Јована Џабића и Милане Лукић са наставницама 

историје Снежане Стећук и Гордане Јерковић осмишљен је пројекат и пројектне активности  21. 

октобра – Велики школски час, поводом Дана сећања пригодним сценским програмом . Дан сећања 
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се обележава са задатком сећањана невине жртве у Другом светском рату и сећање на стрељање 

ђака у Крагујевцу 1941. године. 

Пројекат је реализован у периоду  септембар 2021. - новембар 2021. године.  

Учешће је имало 25 ученика од 1-4. године наше школе. Циљ пројекта био је Развијање и 

унапређивање знања о конкретном државном празнику и српским жртвама у Другом светском рату, 

усавршавање дикције и уметничког израза, развој међупредметних компетенција: сарадње, 

комуникације, јавног наступа, употребе ИКТ у настави, подстицање ученичког активизма.  

Резултате својих сазнања ученици су представили историјско –сценским приказом у сали 

Културног центра Инђије. Имали су 4 извођења пред пуном салом, што значи да су утицали на 

стицање знања око 800-1000 гледалаца. 

Активност која је означила почетак педагошког рада је предавање наставника историје учесницима 

пројекта са циљем објашањавања историјског контекста и значаја овог догађаја у српској историји. 

Уследио је заједнички истраживачки рад, на прикупљању грађе за концепт сценског извођења, 

потом вежбе јавног наступа, дикције, израде павер-поинт презентације ученика трећег разреда у 

склопу информација на сам дан државног празника, и израда сценографија, и пратећег материјала 

који се дели на улазу у салу као симбол страдања и жртвовања. 

У склопу рада на пројекту уследио је позив челника општине Инђија за допринос  и учешће у 

градском обељежавању годишњице ослобођења Инђије у Другом светском рату (23. 10. 2021.) те је 

део уметничког дела премијерно изведен на тој свечаности. 

Реализација комплетног историјског сценског приказа за ученике школе изведена је у два извођења 

28. октобра 2021. у КЦ Инђија. Четврто извођење организовано је 25. новембра 2021. у Великој сали 

Културног центра за грађанство Инђије, посебно је важно нагласити да је том приликом приредба 

била и хуманитарног карактера. прикупљена средства додељена су породићи Перић из Новог 

Сланкамена и њиховом болесном детету. 

Овим пројектом остварени су многоструки бенефити како за учеснике пројекта, тако и за 

посматраче. Сви, и учесници и конзументи пројекта, имали су прилику да критички сагледају свет 

у којем живе и уоче његове историјске корене,  да прошире своја знања и на један ненаметљив 

пажљиво диригован процес присуствују великом школском часу где се наглашавају основне људске 

вредности, емпатија, хуманост,  част, брига, љубав, патриотизам  и бесмисленост рата кроз страдње 

недужних жртава. 

Извештај поднела :  

Гордана Јерковић, професор историје 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ   ,, ЗНАМЕНИТЕ ЖЕНЕ КРОЗ ВЕКОВЕ“ 

 

По основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 

образовања у АП Војводини у 2022. години и Решења о расподели буџетских средстава 

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 

заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег 

образовања у АП Војводини у 2022. години (Бр. 128-451-42/2022-01), Гимназији у Инђији су 

додељена средства у износу од  100.000,00 динара за пројекат ,,Знамените жене кроз векове“.  
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Одобрена средства су наменски утрошена за остваривање општих циљева пројекта, у оквиру 

којих су ученици кроз промоцију науке, културе и уметности, помоћу истраживачке и теренске 

наставе, упознали живот и дело знаменитих жена које су оставиле свој печат у науци и култури. 

Пројектом су остварени и специфични циљеви чији се допринос огледа у реализованим 

угледним и пројектним часовима о хероинама из више предмета (српски језик и књижевност, 

историја, социологија, физика, психологија, ликовна и музичка култура итд.), посетама и обиласку 

предвиђених културних и образовних активности (представе, изложбе, перформанси...) и богаћењу 

наставних садржаја предвиђених планом и програмом рада школе за школску 2021/22. годину.  

Током реализације пројекта организоване су посете различитим локацијама које афирмишу 

позитивне научне и уметничке вредности и подстичу на истраживање и стицање нових сазнања о 

хероинама. Главна активност пројекта реализована је у четвртак, 26. маја 2022. године, када је 50 

ученика Гимназије посетило Нови Сад и више културно-историјских поставки и садржаја који су у 

вези са животом и делом знаменитих жена. Ученици су посетили Спомен-збирку Павла Бељанског 

и поставку Хероине у оквиру које су ученици могли да виде уметничке радове седам уметница: 

Надежде Петровић, Видосаве Ковачевић, Лизе Крижанић, Зоре Петровић, Лепосаве Ст. Павловић, 

Љубице Сокић и Милице Зорић. Ученици су са пажњом слушали занимљиво интерактивно 

предавање а кустоскиња Спомен-збирке је Гимназији поклонила монографију Хероине као вид 

захвалности јер Гиманзија као школа негује и истиче важност женског културног наслеђа. УМузеју 

Војводине ученици су посетили сталне поставке у оквиру којих су могли да виде експонате који 

презентују развитак људског живота на подручју Војводине, између осталог и рукотоворине, 

ношње, материјале и предмете које су користиле и стварале жене кроз историју. У години када Нови 

Сад носи титулу Европске престонице културе, инђијски гимназијалци су исти дан посетили и 

веома занимљив филозофско-уметнички концепт и интерактивну мултимедијална изложбу Време 

и васељена  у Студију М. Веома динамична и занимљива теренска настава завршила се гледањем 

представе Милева у Српском народном позоришту која је ове године отворила 67. Стеријино 

позорје. 

У оквиру пројектних активности реализован је и Дан школе 30. маја 2022. године а тематски 

је употпунио садржај пројекта. Ученици и наставници су организовали низ активности, пре свега 

приредбу о знаменитим женама и изложбу ученичких радова са портретима Надежде Петровић. 

Представа је била посвећена Милици Стојадиновић Српкињи, Ленки Дунђерски, Надежди 

Петровић, Ранки Куић и др. женама које су се бориле за једнака људска права код нас и у свету.  

Пројектом ,,Знамените жене кроз векове“ реализована је интегративна настава којом је 

осавремењен наставни процес путем иновативности и креативности свих учесника. Коришћене су 

савремене методе и аудио-визуелна средства у сврху подизања свести о значају и положају жена у 

друштву. Ученици су путем вршњачког учења, кроз редовну, додатну и амбијенталну наставу 

презентовали своје радове о хероинама у скоро свим одељењима инђијске Гимназије. Наставници 

су евидентирали све активности у дневницима рада редовне/додатне наставе, записницима актива 

и тимова. Прикупљена је бројна грађа и радови ученика и наставника о знаменитим женама у 

различитим форматима (реферати, драмски текстови, слике, презентације, филмови, панои, цртежи, 

портрети, монографске публикације, новински чланци, фотографије, итд.).  

Школа је након завршеног пројекта уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине – националне заједнице значајно обогатила наставни план и 

програм рада Гиманзије за школску 2021/2022. годину. У оквиру наставног процеса 

имплементирани су нови садржаји чији је циљ био подстицање ученика да негује културну 

заоставштину о локалним и светским хероинама. 

У наредном периоду, Школа планира даље имплементирање новоусвојених знања и вештина 

стечених током трајања пројекта у оквир постојећег наставног процеса, у циљу даљег подстицања 
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ученика да негују културне и историјске тековине свог и других народа и њихових хероина које су 

допринеле развоју нашег друштва у целини. 

Координатори пројекта 

Наташа Шкрбић и Јован Џабић 

 

 

„ПЕРЛ БАК – СПАЈАЊЕ КУЛТУРА“ 

 

Назив образовно-васпитне установе Гимназија Инђија 

Носиоци пројекта Наставници енглеског (Пројектни тим) 

Место Инђија 

Циљ пројекта Циљ пројекта је да се ученици од првог до 

четвртог разреда упознају са животом и делом 

Перл Бак, и кроз њена дела са културом и 

обичајима далеке Кине прошлог века. 

 

Назив пројекта British and American Nobel Laureates in 

Literature  

Перл Бак – Спајање култура 

Период реализације пројекта Школска 2021/2022. 

Координатори пројекта Љубица Лукић 

 

 

 

 Пројекат је намењен ученицима свих разреда да се ближе упознају са радом Перл Бак и да 

кроз њена дела сазнају о традиционалном животу Кине и њеног народа. Изабрани су први романи 

књижевнице: Добра земља, Синови, Источни ветар - западни ветар.  

Од предвиђених активности највише се радило на превођењу одломака из романа и анализа обичаја 

и традиција кинеског народа пре реформи.  Упоређивали смо статус жена тог времена и културе са 

савременим схватањима. Приказивани су видео снимци и рађене су презентације о животу и 

стваралаштву књижевнице. Кроз презентације приказана су дела , ликови и теме романа.  

Све ово је рађено више током другог полугодишта кроз редовну наставу, нарочито у друштвено-

језичком смеру.  

Оно што нисмо успели да реализујемо – дебата на тему дискриминација, толеранција – планирамо 

да реализујемо у наредној школској години. 

  

 

 У Инђији, јун 2022. године        Пројектни тим 

 

 

 

14. Такмичења  за школску 2021/2022. годину  

14.1. ИЗВЕШТАЈ о постигнутим резултатима на такмичењима СТРУЧНОГ ВЕЋА за 

СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 2021/2022.  

 

1. Руски језик: 

- Такмичење у рецитовању на руском језику поводом обележавања светског дана поезије, Руски дом 

22. 03. 2022. 

- Наталија Дабић III4 
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- Дуња Дубравац  I2 

- Мирослава Миловановић II4 

 

Међународни квиз знања „Брзи воз“, Руски дом, РЖД, учествовали Ренато Пастронијевић 4-2, 

Оливера Кнежевић 1-2, Миа Николић 1-4. 
2. Латински језик: 

22. мај 2022. Учешће на републичком такмичењу у знању латинског језика 

Ученице Јелена Градић оделење I-1 

 

3. Енглески језик: Дана 25. 02. 2022. у нашој школи је одржано школско такмичење из 

енглеског језика на којем је учествовало петоро ученика четвртог разреда. Остварили су 

следећи пласман: 

 

1. Маровић Бранко     4-1 

2. Калинић Лука         4-3 

3. Тодорчевић Коста  4-4 

4. Обрадовић Јелена   4-1 

5. Вајлант Магдалена 4-1 

 

 

 

Ученици који су остварили пласман 1-4. места упућени су на окружно такмичење које се одржало 

27.03.2022. године. Ту су друго место освојили Обрадовић Јелена (по броју бодовоа најбоља у 

сремском округу), Калинић Лука и Маровић Бранко. Они су учествовали и на републичком 

такмичењу, 22.05. 2022. , где је најбоље резултате постигао Калинић Лука, али без освојеног места. 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ –  

• општински ниво Књижевне олимпијаде  -  

II место – Нађа Облешчук 

III место – Оливера Кнежевић 

• окружни ниво Књижевне олимпијаде – 

 III место – Оливера Кнежевић 

• општинско такмичење из српског језика и језичке културе: 

I место – Нађа Облешчук и Јован Пувача 

II место – Ана Облешчук 

III место - Николина Давидовић и Николина Живановић 

• окружно такмичење из српског језика и језичке културе: 

II место – Николина Давидовић и Нађа Облешчук 

• општинска смотра рецитатора – 

 Теодора Бјелац, Јелена Дивнић и Дуња Мајкић 
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• зонска смотра рецитатора ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ –  

I место – Теодора Бјелац 

 

МАТЕМАТИКА – 

• општинско такмичење из математике -  

 I место – Софија Милаковић, Филип Поповић и Александар Перишић 

 II место - Милица Радић, Драгана Шкоро, Мирослава Миловановић, Урош Ковачевић 

• окружно такмичење из математике –  

II место – Мирослава Миловановић 

• учешће на Републичком такмичењу из математике - Мирослава Миловановић 

 

ФИЗИКА –  

• општинско такмичење из физике –  

II место – Александар Перишић 

III место – Филип Поповић 

• окружно такмичење из физике –  

II место – Александар Перишић 

• учешће на Републичком такмичењу из физике – Александар Перишић 

  

ИСТОРИЈА – 

• општинско такмичење из историје –  

I место – Уна Дотлић, Огњен Живковић, Ана Веселиновић и Драгана Вученовић  

III место – Ренато Пастроњевић и  Јован Лемић  

• окружно такмичење из историје –  

 III место – Ана Веселиновић , Уна Дотлић , Јован Лемић и Ренато Пастроњевић 

• учешће на Републичком такмичењу из историје – Јован Лемић (IX место), Ана 

Веселиновић , Уна Дотлић и Ренато Пастроњевић  

•   

БИОЛОГИЈА – 
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• окружно такмичење из биологије –  

I место – Јован Пувача и Милица Радић  

 III место – Миња Граовац  

• учешће на Републичком такмичењу из биологије – Јован Пувача (IV место), Милица Радић, 

Миња Граовац 

  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК –  

• окружно такмичење из енглеског језика –  

II место –  Лука Калинић, Бранко Маровић и Јелена Обрадовић 

• учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика –  Лука Калинић, Бранко Маровић 

и Јелена Обрадовић 

  

ГЕОГРАФИЈА – 

• општинско такмичење из географије –  

Лазар Вујасин, Никола Калинић, Јелена Милошевић, Радмила Маровић и Немања Церовац 

  

МУЗИЧКА КУЛТУРА –  

• Међународна олимпијада „ЛИК РООССИИ“    

I место – Марта Малешевић и Невена Вујадиновић  

  

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – 

• Републичко такмичење у стрељаштву –  

 II место - Лана Џонић  

• Првенство Војводине у каратеу –  

 I место – Михаило Грубић 

• Спортска  олимпијада  школске омладине Војводине –  

III место – Михаило Грубић (карате)  

• општинско првенство у одбојци (девојке)-  I место  

• окружно првенство у одбојци (девојке) – III место  

• општинско првенство у кошарци (девојке) - I место 
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• окружно првенство у кошарци (девојке) - I место 

• међуокружно првенство у кошарци (девојке) - III место 

• општинско првенство у баскету (3 на 3) – мушка и женска екипа-  I место 

• окружно првенство у баскету (3 на 3) – мушка екипа – III место  

                                                                                        женска екипа – II место 

• општинско првенство у рукомету (девојке)- I место 

                                                                               (момци)- II место  

• окружно првенство у рукомету (девојке) – III место 

• окружно такмичење из атлетике –  

*скок увис – Михајло Косјер, II место 

*скок удаљ – Анђела Миљевић, III место 

*трка на 400м – Оља Савић, III место 

*трка на 100м – Јелена Градић, III место 

*женска штафета 4x100 м - III место 

*екипно (девојке) – III место 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК -  

• пласман на Републичко такмичење –  Јелена Градић 

ИНФОРМАТИКА (МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ) 

Михаило Грубић – Пласман на Републичко такмичење  

Такмичење младих иноватора и предузетника 

II место екипно – Милица Вучинић, Милица Радић, Јелена Милошевић, Јелена Градић и Бојана 

Миљевић 

Такмичење МОЈ ГРАД - ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ 

I место екипно – Драгана Вученовић, Немања Банић и Маша Калинић 

Такмичење МЕНАЏМЕНТ  У КОМПАНИЈИ ЗА НАМЕШТАЈ 

II место екипно – Драгана Вученовић, Маша Калинић и Раде Малешевић 

ЕКОС(А)ВЕСТ – најбољи еколошки есеј 

I место – Драгана Вученовић  

Ликовни конкурс ИГРА БОЈА И ОБЛИКА 
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I место – Ања Анђелковић 

 

Покрајинско такмичење ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ? 

III место – Ива Ракар 

Републичко такмичење за најбољу технолошку иновацију  

VII место (екипно) – Драгана Вученовић, Ана Веселиновић, Милица Радић, Милица Вучинић, 

Јелена Милошевић 

 

15. УЧЕШЋЕ У ИСТРАЖИВАЧКОЈ СТАНИЦИ ПЕТНИЦА ШКОЛСКЕ 

2021/2022. ГОДИНЕ 

 

Ове школске године је седам наших ученика позвано у Истраживачку станицу Петница. Ученици су прве, друге, 

треће године и бавили су се природним и друштвеним наукама. У табели испод су дата имена ученика и програми 

које су похађали. 

 

редни број  име и презиме  одељење програм 

1 Јована Димитров 2/3 ДРУШТВЕНО ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 

2 Драгана Шкоро  1/3 ДИЗАЈН 

3 Драгана Вученовић 3/4 БИОЛОГИЈА 

4 Јелена Градић 1/1 ДРУШТВЕНО ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 

5 Јелена Милошевић 1/3 АЛЛ 

6 Теодора Вивод 2/4 ДИЗАЈН 

7 Марија Николић 1/1 ДИЗАЈН 

8 Маша Тешић 1/3 ЕБХ 

9 Јелена Тривун 1/3 ДИЗАЈН 

10 Филип Поповић 2/4 ТЕХ 

11 Софија Милаковић 3/3 МАТЕМАТИКА 

12 Милан Брдар 3/4 ГЕОГРАФИЈА 

13 Наталија Дабић 3/4 ИСТОРИЈА 
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14 Теодора Бјелац 1/3 ЛИН 

 

За већину ученика је и ове године обезбеђено финансирање, путем „родитељског динара“ и донација фирми из 

Инђије. 

 

 

16.  РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА за 2021/2022. ГОДИНУ 

 

Ученички парламент је конституисан 15. септембра 2021. године.  

На првој седници одржаној истог датума за председницу Парламента изабран је Александар 

Младеновић, ученик  IV2. Јована Димитров, ученица II3 је изгласана за заменика председника 

парламента. Дуња Кртолица, ученица IV2 је изабрана за улогу секретара парламента. Одбор за 

финансије чине ученица II1 Катарина Ињац и ученица II1 Маја Михајловић. Ана Милинковић III2 

је изабрана за члана у Активу за развојно планирање, Миа Николић I1 за члана Тима за 

самовредновање.  

Oдржано je укупно 6 седница Парламента. Ученици су осмишљавали разне активности.  

Ученици су помогли у организовању Дечje недељe.  На октобарском састанку је Наташа Миљански, 

психолог, известила о главним спроведеним активностима током прошле школске године и чланови 

парламента су се упознали са овогодишњим планом рада Парламента. Чланови су дали предлоге за 

естетско уређење школе. Ученици су промовисали Петницу и учествовали у организацији посете 

Сајму књига. Такође, чланови парламента су организовали две хуманитарне акције. Обележен је 

Дан толеранције и ученици су помогли у организацији замена улога у оквиру Међународног дана 

средњошколаца. Дан средњошколаца је обележен као и претходних неколико година, заменама 

улога, за новогодишње празнике су ученици размењивали поклоне. Такође, учествовали су у 

анализирању рада и учења у првом класификационом периоду. У оквиру ове активности 

организован је и хуманитарни турнир у кошарци.  

У последњем кварталу ученици су разговарали о матурској вечери и прослави последњег дана 

школе, при чему доносе одлуку да се послењи дан школе прослави 28.05, а да се матурско вече 

одржи 9.6.2022. у хотелу „Југославија“.  

 

 

17.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 

 

 
ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ  И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

          

На основу важећег Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о средњој школи, Статута установе и 

других општих аката школе, а у складу са Развојним планом и програмом образовања и васпитања школе, организована 

је  координирана активност на изради и спровођењу Годишњег плана рада школе и Извештаја о остваривању годишњег 

плана рада.  

Полазећи од Закона о основама система образовања и васпитања  и утврђених надлежности и одговорности директора 

и Статута установе, израђен је годишњи План рада директора и План стручног усавршавања директора, као саставни 

део годишњег плана рада школе, који је обухватио време и динамику активности за период март-август школске 

2021/2022. год. 

У сарадњи са стручним сарадником и административно-техничким радником остварен је увид у планирање образовно-

васпитног рада. На основу анализе стања, предлагане су мере и активности на квалитативном побољшању израде 

планова редовне, факултативне и изборне наставе, а посебно, осталих облика образовно-васпитног рада и праћење 

њиховог спровођења. 
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Заједно са шефом рачуноводства и секретаром школе, припремани су и спровођени  финансијски планови школе у 

текућој календарској години. 

Активност директора се односила и на сагледавање потреба за опремање школе наставним средствима. Током другог 

полугодишта због непланиране и ванредне ситуације због вируса КОВИД 19 и због реорганизације буџета за текућу 

годину у мањем обиму настављена је динамика побољшања материјално-техничких услова рада, односно планираних 

активности које су планиране буџетском 2021. годином. Средства су за ову годину планирана и обезбеђена из буџета 

општине. У поступку доношења и спровођења плана јавних набавки учествовали су: секретар, шеф рачуноводства, 

стручни сарадник и директор.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 

Унутрашња организација  утврђена је посебним Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 

и помоћних наставника у гимназији. Систематизација радних места утвђена је посебним правилником. Примењујући 

Закон о основама система образовања и васпитања и Посебног  колективног уговора за запослене у основним и средњим 

школамa и домовима ученика а поводом пријема у радни однос наставника на упражњена радна места, одржани су 

састанци на нивоу Школске управе Нови Сад и директора основних и средњих школа у општини. У марту месецу 

расписана су два конкурса на неодређено време, за радно место спремачица и помоћни административни радник. 

Конкурси за друга радна места нису расписани већ су радна места попуњена заснивањем радног односа на одређено 

време. Међусобна координација рада органа управљања, стручних органа и тела и стручне службе усмеравана је 

континуирано током другог полугодишта. 

Обезбеђени су предуслови који се односе на  уредност ходника, кабинета и учионица и опремљеност и функционалност 

санитарних, електричних и грејних инсталација и опреме. Поступак утвђивања предлога школског календара и 

распореда часова наставе и осталих облика образовно-васпитног рада спроведен је у сарадњи са члановима стручних и 

одељењских већа након завршетка наставе за матуранте. 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И  УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

1. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Координиран је рад Тима за самовредновање и вредновање рада школе у спровођењу самовредновања и израде 

акционих планова за  кључне области. 

Праћење спровођења самовредновања школе и акционих планова одвијало се на основу утврђеног плана и критеријума.  

 

2. ЕФИКАСНОСТ  И  ЕФЕКТИВНОСТ  РАДА  ШКОЛЕ 

Годишњи план рада школе, општим актима школе и појединачним одлукама и решењима, утврђене су активности, 

носиоци, време и начин њиховог спровођења. 

Праћење и процењивање ефикасности и ефективности индивидуалног и тимског рада вршено је периодично. 

Информације и анализе постигнутих резултата школе, а посебно, о успеху ученика по кварталима и на крају школске 

године, редовно су разматрала стручна и одељењска већа. 

 

 

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ НАДЗОР И САВЕТОДАВНИ РАД 

 

1. ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ НАДЗОР И САВЕТОДАВНИ РАД 

У сарадњи са стручним сарадником вођена је континуирана активност на увиду и праћењу планиране обавезне, изборне 

и факултативне наставе на месечном и кварталном  нивоу и у писменом облику презентована на седницама стручних, 

одељењских и наставничког већа које су у време ванредне ситуације организована онлајн и по стручним упутствима 

надлежне школске управе. 

У току школске 2021/2022.године у периоду март-јун организована је посета часова наставницима, укључујући и 

приправнике. 

Увид, контрола и преглед педагошке документације (матичне књиге, књиге евиденције рада, свеске педагошких 

колегијума и тимова и наставних планова и програма) обављана је појединачно са конкретним сугестијама и предлозима 

за унапређивање рада наставника и сарадника. 

Током периода март-јун вођена је континуирана сарадња са одељењским старешинама и предметним наставницима. 
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АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 

1. РАД СА УПРАВНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИМА односио се на: 

Учешће у припреми и вођењу седница Наставничког већа, Испитног одбора и учешће у раду одељењских већа. 

 

2. САРАДЊА СА СТРУЧНОМ СЛУЖБОМ И ОСТАЛИМ ЗАПОСЛЕНИМА односила се на: 

Руковођење и координацију секретарске и рачуноводствене службе и сарадњу са свим запосленима.  

 

3. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА И СТРАНКАМА 

Сарадња са ученицима се односила на савладавање потешкоћа у настави у којима је учествовао стручни сарадник 

психолог. 

Сарадња  са родитељима подразумевала је посредне и непосредне контакте са  родитељима ученика  односно 

комуникација путем телефона и друштвених мрежа. 

Сарадња са другим странкама остваривана је, сходно потребама, у школи и ван ње. 

 

4. РАД НА РАЗВИЈАЊУ ПОЗИТИВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И САРАДЊЕ 

Праћење и обавештавање запослених о примени законских и других прописа из области радних односа и области 

образовања одвијало се редовно и благовремено, непосредно и путем обавештења, онлајн и усмено. 

 

 

5. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

 

Гимназија у Инђији је користила средства утврђена финансијским планом за 2022.год. у складу са законом. Усвојени 

финансијски план за 2022. год. извршен је у односу на текући буџет. Остатак средстава ће се реализовати до краја 

буџетске године. 

 

 

СПОЉНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Учешће у раду актива директора на нивоу општине, актива директора Школске управе Нови Сад,  директора Гимназија, 

сарадња са органима и институцијама локалне заједнице, покрајине и републике, учешће на стручним скуповима, 

семинарима и стручним колегијумима и међународном симпозијуму за директоре основних и средњих школа. 

Сарадња са осталим школама остварена је непосредно са представницима школа у општини.  

 

 

 

 

ОБАВЕШТАВАЊЕ 

 

Обавештавање запослених, стручних органа и органа управљања, ученика и родитеља спровођено је непосредно, 

редовним извештавањем директора о активностима школе усмено, редовним састанцима, путем писмених обавештења, 

преко сајта школе и друштвених мрежа. 

Обавештавање органа локалне заједнице и ресорних органа  Министарства просвете остваривано је на редовним 

састанцима и појединачним посетама и другим средствима комуникације. 

Обавештавање јавности о животу и раду школе одвијало се периодично у електронским и штампаним медијима у 

земљи, гостовањем на локалним телевизијским станицама и посредством школског сајта. 

 

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

 

Стручно усавршавање је спровођено, континуирано током целе школске године, између осталог, и учешћем на 

стручним скуповима и семинарима  које је периодично организовано за руководиoце установа.  

 

Похађао сам стручну обуку за руковођење и полагање лиценце за директиоре, коју сам у јуну месецу завршио на 

републичком семинару. 

 

Редовно вођење личне и остале документације. 

             

 

У периоду од МАРТА до АВГУСТА школске 2021/2022. године организација наставе, седница, наставничких и 

одељенских веће вршена је у складу са препорукама и стручним упутствима надлежног министарства и школске управе.  
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Одржане су све планиране седнице, одељенских већа, Наставничког већа и испитног одбора. 

Изабрани су чланови комисије за упис ученика у следећу школску годину, 

Извршен је избор комисија за израду Годишњег плана  рада  Гимназије  за школску 2022-2023. годину и Извештаја о  

остваривању Годишњег Плана рада за 2021-2022. годину. 

Ирадио сам у сарадњи са секретаром школе  план коришћења годишњих одмора за раднике. 

Организована је додела диплома, књига и награда овогодишњим матурантима, 

Извршен је упис ученика у други, трећи и четврти разред. 

Учествовао сам у раду Актива директора општине Инђија. 

Организована је припремна настава за поправне и разредне испите. 

Извршен је упис ученика у први разред.. 

Одржане су седнице Наставничког већа. 

Организовани су поправни испити. 

Израдио сам поделу  предмета  и одељења на наставнике. 

Израдио распоред часова  за школску 2022/2023.год. који је усвојен на седници наставничког већа у авгуту месецу. 

Оглашени су технолошки вишкови и слободна радна места према упутству министарства просвете 

Припремио сам почетак школске 2022/2023.год. на седници Наставничког већа 31.08.2022. године. 

Присуствовао сам Активу директора општине Инђија поводом почетка школске године и технолошких вишкова, и 

активу директора на покрајинском нивоу у организацији школске управе Нови Сад, који је организован у Новом Саду 

на тему „почетак школске 2022/2023 године“, након којег сам упознао наставничко веће са планом, програмом, 

препорукама и стручним упутствима од стране Министва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ   ПО МЕСЕЦИМА 
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М А Р Т 

 

• Организовао општинска и окружна такмичења и одлазак на окружна такмичења ван општине Инђија  

• Организовао  одлазак у ученика на окружну смотру рецитатура у  

Сремску Митровицу 

• Организовао општинско такмичење – књижевна олимпијада 

• Организовао Општинско такмичење – језик и језичка култура 

• Учествовао у раду свих одељенских већа после трећег квартала. 

• Учествовао у радау Наставничких већа  

• Организовао промоцију Гимназије на средствима јавних информисања и онлајн у основним школама 

• купљен је намештај за канцеларију психолога и директора у вредности од 117.960,00 динара  

 

А  П  Р  И  Л 

 

• Учествовао у радау Наставничких већа . 

• Организовао окружна такмичење и певоз за друга такмичења ван Општине Инђија  

• Организовао одлазак ученика на окружно такмичење – књижевна олимпијада у Сремску Митровицу 

• Организовао одлазак ученика на окружно такмичење – језик и језичка култура у Сремску Митровицу 

• Организовао одлазак ученика на републичко такмичење из физике 

• Организовао промоције Гимназије по основним школама 

• Купљен је пројектор у вредности од 49.420,00 динара 

• Купљен је апарат за мерење притиска у вредности од 8.369,50 динара 

• Купљене су књиге за школску библиотеку у вредности од 14.008,50 динара 

• Купљен је материјал за промоцију школе (хемијске оловке, блокчићи, флајери..) у вердности од 

119.600,00 динара 

 

 

М  А   Ј 

 

• Организовао превоз за окружна и републичка такмичења ван општине Инђија  

• Организовао полагања  разредних и поправних  испита за ученике четвртих разреда, као и пријаву 

матуре и полагање матурских испита. 

• Одржао све седнице Испитног Одбора, и Наставничких већа. 

• Учествовао у раду одељенских већа свих четвртих разреда. 

• Учествовао у раду Савета родитеља и Школског одбора, доношење развојног плана школе. 

• Учествовао у раду Актива директора општине Инђија. 

• купљен је намештај за три учиониоце у вредности од 705.180,00 динара 

• купљена је фотеља за канцеларију директора у вредности од 21.120,00 динара 

• купљене су књиге за школску библиотеку у вредности од 14.008,50 динара 

• купљене су књиге за вуковце и ђака генерације у вредности од 53.116,00 динара 

• Обезбеђен је новац за ђака генерације 50.000,00 динара. 

 

Ј  У   Н 

 

• Одржао сам све планиране седнице ,одељенских и Наставничког већа,и  

             Испитног одбора 

• Изабрао сам комисије за упис ученика у следећу школску годину, 

• Извршен је избор комисија за израду Годишњег плана  рада  Гимназије  за школску 2022-2023. годину 

и Извештаја о  остваривању Годишњег Плана рада за 2021-2022. годину. 

• Ирадио сам у сарадњи са секретаром школе  план коришћења годишњих одмора за запослене, 

• Организована је додела диплома овогодишњим матурантима, 

• Извршен је упис ученика у други, трећи и четврти разред. 

• Учествовао у раду Школскокг одбора Гимназије и Савета родитеља 

• Органиозовано је студијско путовање за запослене 31 маја  

• У сарадњи са секретаром школе и стручним сарадником, урађена су правила понашања ученика, 

запослених, родитеља, односно других законских заступника и других лица у Гимназији у Инђији. 

• Реализован је пројекат „знамените жене кроз векове“ у вредности од 100.000,00 динара 

• Радови на водоводу и канализацији у вредности од 1.478.000,00 динара 
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Ј  У  Л 

 

• Учествовао у раду Актива директора општине Инђија. 

• Организована припремна настава за поправне и разредне испите 

• Извршен је упис ученика у први разред – испуњена уписна квота 104 ученика 

• Одржане седнице Наставничког већа. 

• Добијена је донација у рачунарској опреми (4 лап топа и 4 пројектора) 

 

 

 

А  В  Г  У  С  Т 

 

• Организована припремна настава за поправне испите 

• Организовао поправне и испите. 

• Одржао седнице, Одељењских већа , Наставничког већа. 

• Израдио поделу  предмета  и одељења на наставнике. 

• Израдио распоред часова  за школску 2022/2023.год. 

• Учествовао у раду свих тимова Гимназије. 

• Оглашени су технолошки вишкови и слободна радна места према упутству министарства просвете 

• Учествовао у раду Школског одбора Гимназије 

• Припремио почетак школске 2022/2023. год. на седници Наставничког већа  

             31.08.2022. године. 

• Присуствовао сам Активу директора општине Инђија који је одржан у Инђији  21.08.2022.  поводом 

почетка школске године и технолошких вишкова. 

• Припремио  извод из решења о 40-то  часовној радној недељи  за школску 2022/2023. који је саставни 

део ГПР. Школе 

• Прегледао евиденције за школску 2021/2022. год. 

 

 

И ове године настављена је динамика побољшања услова рада у школи која је започета пре четири године, и која је 

реализована по плану и утврђеној динамици. 

 

Укупна вредност набављених средстава за период од 01.марта 2022. године до 01.септембра 2022. године износила је 

2.681.181 динар. 

 

 

Обзиром на то да буџетска година траје до 31.12.2021. године, пројекат побољшања материјално-техничких услова рада 

и осавремењавања наставе и учења наставиће се по утврђеној динамици. 

 

 
 

 

У Инђији  13.09.2022. године 

 
                                                                                        Директор 

                                                                                       Гимназије у Инђији 

                                                                           ____________________________ 

                                                                                                Милан Кресојевић, проф 
 

 

 

18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 

ГОДИНУ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

-     писање Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину 
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-  излагање Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину и Извештај о         

 остварености годишњег плана рада за школску 2020/2021. годину на наставничком  већу, 

школском одбору и савету родитеља 

- писање појединачних извештаја за Извештај о остварености годишњег плана рада за         

 школску 2020/2021. годину 

 

- осмишљавање плана рада у оквиру школских тимова 

- писање појединачних планова 

-      конструисање Тима за промоцију школе 

-      конструисање Ученичког парламента, одабир функционера и подела улога 

 

-    прикупљање података 

-    израчунавање статистичких података 

-    вођење евиденције и припрема извештаја у вези са Ковидом19 

-    прикупљање и унос података о ученицима и запосленима 

-    ажурирање података у ученичким досијеима 

- преглед матичних књига свих одељења 

- преглед дневника рада од прошле школске године  

- учешће у изради решења о 40-часовној радној недељи 

     -     Уношење података у ЈИСП  

 

- процена узрока и последица одређених стања/криза код ученика који су се обратили за 

помоћ, креирање мера и даљих активности 

- саветодавни рад са ученицима 

-      саветодавни рад са родитељима 

-      консултације са наставним особљем 

- у оквиру Тима за каријерно вођење ученика: прављење плана рада са ученицима  четврте 

године, у зависности од факултета за које се интересују – професионална  оријентација 

- Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: случај насиља; 

састанци 

 

  

ОКТОБАР  

- преглед матичних књига 

-      састанци тимова 

-      прикупљање података и креирање кварталних извештаја, презентовање 

-      вођење евиденције и припрема извештаја у вези са Ковидом19 

 

- Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: састанци 

- Тим за промоцију школе: план рада, састанци 

- Ученички парламент: хуманитарна акција, активности поводом Дечје недеље (организација, 

реализација и извештај); Пословника о раду Ученичког парламента 

- у оквиру Тима за каријерно вођење ученика: прављење плана рада са ученицима  четврте 

године, у зависности од факултета за које се интересују – професионална  оријентација 

- организовање простора и времена за презентацију факултета, информисање ученика 

- процена узрока и последица одређених стања/криза код ученика који су се обратили за 

помоћ, креирање мера и даљих активности 

- саветодавни рад са ученицима 

- саветодавни рад са родитељима 

-      консултације са наставним особљем 

-      сарадња са Центром за социјални рад у Инђији 

- Посете часовима (педагошко-инструктивни надзор) 

 

НОВЕМБАР 
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     -     Уношење података у ЈИСП 

     -      учешће у изради ЦЕНУС-а 

- Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: АНКЕТА – 

спровођење и анализа, припрема извештаја и презентовање 

 

- Посете часовима (педагошко-инструктивни надзор) 

 -  Петница: припрема документације за слање 

-      ажурирање досијеа ученика 

-      вођење евиденције и припрема извештаја у вези са Ковидом19 

 

- Индивидуални разговори са ученицима (саветодавни и појачан васпитни рад) 

- Разговори са родитељима и ученицима који су имали опомене на крају 1. квартала 

- Индивидуални разговори са родитељима 

- Процена узрока и последица одређених стања/криза код ученика који су се обратили за 

помоћ, креирање мера и даљих активности 

 

- Организовање простора и времена за презентацију факултета, информисање ученика 

- Разговори  са ученицима четврте године, у циљу професионалне оријентације 

- Педагошки колегијум 

- Припрема за инспекцијски надзор – документација 

- Прикупљање података за статистику: квартал; упис на факултете 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Индивидуални разговори са ученицима (саветодавни и појачан васпитни рад) 

- Консултације са родитељима и ученицима – саветодавни рад 

- Процена узрока и последица одређених стања/криза код ученика који су се обратили за 

помоћ, креирање мера и даљих активности 

- Разговори са родитељима ученика  

 -     вођење евиденције и припрема извештаја у вези са Ковидом19 

 

- Сређивање евиденције и попуњавање досијеа 

- Дисциплински поступак 

- Тим за промоцију школе – координисње активности 

- Организовање промоције факултета – прослеђивање материјала. 

- Одељењска већа: прикупљање података за полугодишњи извештај 

- Припрема презентације (извештај о успеху на крају првог полугодишта) за наставничко веће 

- писање налаза и мишљења психолога 

 

ЈАНУАР 

- Сарадња са ЦЗСР  

- Педагошко-инструктивни рад: праћење наставе на даљину, процена, анализа. 

- Индивидуални разговори са ученицима (саветодавни и појачан васпитни рад) 

- Консултације са родитељима и ученицима – саветодавни рад 

- Процена узрока и последица одређених стања/криза код ученика који су се обратили за 

помоћ, креирање мера и даљих активности 

- Разговори са родитељима ученика  

 

      -     преглед дневника  

      -     ЈИСП – унос података 

      -     сређивање евиденције и попуњавање досијеа  

      -     вођење евиденције и припрема извештаја у вези са Ковидом19 

 

ФЕБРУАР 

- Индивидуални разговори са ученицима (саветодавни и појачан васпитни рад) 
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- Консултације са родитељима и ученицима – саветодавни рад 

- Процена узрока и последица одређених стања/криза код ученика који су се обратили за 

помоћ, креирање мера и даљих активности 

- Разговори са родитељима ученика  

- Организовање одлазака ученика на стоматолошке прегледе – распоред 

- Дисциплински поступак 

- Тим за промоцију школе – координисње активности 

- Рад у комисији за одабир кандидата за радна места у школи 

      -     вођење евиденције и припрема извештаја у вези са Ковидом19 

      - израда Плана интегритета установе 

      - састанак Тима за промоцију 

 

 

МАРТ 

      - састанак Тима за промоцију – планиране активности 

      - обука у вези са реализацијом државне матуре 

      -     РАДИОНИЦЕ Тима за ЗДНЗЗ - реализација 

      - сарадња са ЦЗСР Стара Пазова 

      - радионице на тему превенције насиља у првој години 

      - распоред писаних провера знања (по одељењима) 

- процена савладаности програма за полагање испита за лиценцу (Дуња Борић) 

- Индивидуални разговори са ученицима (саветодавни и појачан васпитни рад) 

- Консултације са родитељима и ученицима – саветодавни рад 

- Процена узрока и последица одређених стања/криза код ученика који су се обратили за 

помоћ, креирање мера и даљих активности 

- Разговори са родитељима ученика  

      -     Попуњавање табела министарства 

      -     вођење евиденције и припрема извештаја у вези са Ковидом19 

  

АПРИЛ 

- Одлазак на семинар – унос података у ЈИСП (исправка грешака) 

- Организовање промоција факултета 

- Учешће у организацији предавања Индијске књижевнице 

- Индивидуални разговори са ученицима (саветодавни и појачан васпитни рад) 

- Консултације са родитељима и ученицима – саветодавни рад 

- Процена узрока и последица одређених стања/криза код ученика који су се обратили за 

помоћ, креирање мера и даљих активности 

- Разговори са родитељима ученика  

- Активности Тима за самовредновање, Тима за ЗДНЗЗ 

      -     Уношење података ЈИСП  

      -     вођење евиденције и припрема извештаја у вези са Ковидом19 

 

 

МАЈ 

 

-  Прављење календара рада за матуранте и друге разреде 

-  Распоред матуре 

-  Распоред одговарања 

-  Распоред писања ГП и извештаја 

- Формирање комисија 

- Одлазак на вишедневни симпозијум на теме „ОДГОВОРАН И КОМПЕТЕНТАН ШКОЛСКИ 

ОДБОР“ и „ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА И 
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ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ ОБРАЗОВАЊА У РАЗВИЈАЊУ ПОЗИТИВНЕ 

АТМОСФЕРЕ И СТВАРАЊУ БЕЗБЕДНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА СВЕ“, 

- Креирање и диструбуција упитника за процену наставе изборних предмета 

- Рад у Тиму за унапређење и Активу за развојно планирање 

-  Консултације са наставницима око закључивања оцена 

-  Сарадња са ЦЗСР 

- Индивидуални разговори са ученицима (саветодавни и појачан васпитни рад) 

- Консултације са родитељима и ученицима – саветодавни рад 

- Процена узрока и последица одређених стања/криза код ученика који су се обратили за 

помоћ, креирање мера и даљих активности 

- Разговори са родитељима ученика  

      -     Сређивање евиденције и попуњавање досијеа  

      -     Организоавње презентације компаније „Грундфос“ 

 

ЈУН 

 -  Матуранти: седнице ОВ, наставничког већа, рад у комисији за одбрану  матурских  радова 

 - Дистрибуција формулара за праћење учешћа на такмичењима 

 - Прикупљање података о испитима које су ученици полагали током године 

 -  Припрема извештаја и планова 

 - Присуство и рад у школским тимовима 

 -  Презентовање извештаја о успеху на крају године 

 -  Календар рада за први, други, трећи разред 

 -  Распореди поправних и допунских испита 

 

ЈУЛ и АВГУСТ 

  - Писање извештаја за школску 2021/2022. год. и плана рада за шк. 2022/2023. год. 

  - Рад у оквиру комисија и тимова 

  - Упис у први разред 

   
 

 

 

 

19.  ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКАРА У ШК. 2021/2022. 

 

 

Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање 

информационе писмености.Наша библиотека располаже фондом од 6907 књига.У току ове школске 

године набављена је 177 књигa. Садржи : дела из школске лектире, приручну литературу, уџбенике 

и приручнике за све предмете као и књижевну и научно-популарну литературу,књижевна дела на 

неколико страних језика, једнојезичне и вишејезичне речнике,енциклопедије, итд.  

 Корисници библиотеке су : ученици , наставници, сарадници као и остали запослени у школи.Број 

корисника ове шк.год. је 440.Све књиге су заведене у књиге инвентара и у електронску библиотеку. 

Задуживање корисника библиотеке врши се преко карте читаоца.Води се књига инвентара, дневна 

и месечна  статистика и др. 

Завршен је рад на попису свих књига у електронску библиотеку. 

Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно предвиђених дела школске и 

домаће лектире тако и књига које нису предвиђене наставним планом и програмом.Таквих књига је 

све више , а број деце која читају расте.  

Спроведене активности: 
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-пружање помоћи ученицима при избору књига, часописа, енциклопедија ; подстицање 

интересовања ученика за читање књига ; давање неопходних упутстава за писање реферата и 

семинарских и матурских радова ; Обележавање  важних датума , догађаја и годишњица ( Дан 

школе, Свети Сава, рад у уредничкој редакцији исте... ) Сарадња са наставницима и стручним 

сарадницима. Информисали смо предметне наставнике о набавци уџбеника и приручника за 

поједине предмете.Присуствовали смо седницама Наставничког већа. 

-Књижни фонд се налази у две просторије: библиотеци и кабинету бр.14. 

- сређивање књига и ознака на полицама ; вођење статистике коришћења фонда (месечна и годишња 

) ;писање каталошких листића ; инвентарисање поклоњене и купљене књиге. 

-припремање и организовање прославе важних годишњица у вези са школом ; праћење педагошке 

и стручне литературе..Сарађујемо са Градском библиотеком “Др.Ђ.Натошевић” из Инђије и са 

надлежном за све школске библиотеке “Глигорије Возаревић” из Сремске Митровице. 

-У 2. Полугодишту је извршен инспекцијски надзор од стране библиотекара из Ср.Митровице, 

Душанке Милорадић. 

 

-планиран је одлазак на сајам књига у Београд .заједно са заинтересованом децом и професорима 

,међутим због епидемиолошке ситуације Сајам није одржан.Ми смо ипак набавили велики број 

књига у време сајамског попуста. 

- планиран је одлазак са децом у позориште.Због епидемиолошке ситуације није реализован. 

-у јуну набавка књига за Вуковце и све награђене ученике и професоре.Писање годишњег извештаја 

рада библиотеке за текућу, и годишњег плана рада за наредну шк.годину. 

 

Библиотекари 

Жељка Влаовић 

Владан Панковић 

 
 

 

 

 

 

У Инђији 15.09.2022. године                                              Председник школског одбора Гимназије:  

                                                                                                   

                                                                                                  ________________________________ 

 

                                                                                                  директор Гимназије:  

                                                                                                  Милан Кресојевић, проф. 

                                                                                                  ________________________________ 
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ТЕМЕ  ЗА  МАТУРСКЕ РАДОВЕ 

 

 
СПИСАК  УСВОЈЕНИХ  ТЕМА ЗА РАД НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 
 

1. Физика: 

1. Астрономски инструменти – Зорана Радић 4/3 

2. Сунце – Мирјана Шаш 4/3 

3. Вештачка радиоактивност – Николина Главатовић 4/3 

4. Природна радиоактивност – Александар Перишић 4/4 

5. Физика елементарних честица – Коста Тодорчевић 4/4 

 

2. Енглески језик: 

1. Basketball club Partizan – Вељко Јовановић  4/2 

2. Cosa Nostra and the American mafia – Александар Младеновић 4/2 

3. Globalism and the New World Order – Игор Јелић 4/2 

4. Moto GP – from the beginning until now – Михајло Кривокућа 4/2 

5. The World of Tolkien – Дуња Кртолица 4/2 

6. Michael Schumacher – life and journey to the top – Марија Голуб 4/2 

7. The Hippie Movement – history and impact – Тамара Живановић 4/2 

8. The Second World War in Africa – Стефан Ковачевић 4/2 

9. Life and importance of Sir David Attenborough – Бојана Дуња Дујовић 4/2 

10. Nikola Tesla – life and work – Марко Шуковић 4/2 

11. Contemporary music - Магдалена Вајлант 4/1 

12. The Platypus – Јелена Обрадовић 4/1 

13. Sun Wukong – The Monkey King – Милица Зорић 4/4 

14. Inflation – Лука Калинић 4/3 

 

1. Социологија: 

1. Насиље у породици – Наташа Бодрожић 4/3 

2. Медији и комуникација – Тамара Ивановић 4/1 

3. Рад и економски живот – Анастасија Катић 4/1 

4. Социолошка анализа самоубиства – Лана Врачаревић 4/1 

5. Таоизам – религија и филозофија – Марко Иковац 4/3 

 

 

2. Психологија: 

1. Родитељство и приврженост – Бојана Жежељ 4/4 

2. Социјална фобија – Александра Загорац 4/4  

3. Невербална комуникација и микроекспресија – Милица Цветковић 4/1 

4. Емоције и емоционални доживљаји – Теодора Живковић 4/4 

5. Психосоматски поремећаји – Невена Вујадиновић 4/1 

6. Депресија – узроци и лечење – Емилија Ђукановић 4/2 

7. Избегавајући поремећај личности – Ана Милаковић 4/3 

8. Памћење и заборављање – Кристина Милорадић 4/1 

9. Појам, развој и мерење интелигенције – Андреја Ташковић 4/3 

 

3. Филозофија:  

1. Проблем праначела у досократско филозофији – Петра Борак 4/1 

2. Платоново и Аристотелово схватање државе – Кристина Добре 4/1 

3. Рационализам у новом веку – Милица Боговац 4/2 
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4.  Историја: 

1. Срби у Јужној Угарској током 18. и 19. века – Марко Кордулуп 4/2 

2. Луј XIV – Стефан Живојиновић 4/1 

3. Реформација Мартина Лутера – Николина Ковачевић 4/2 

4. Знамените жене старог века – Мина Ињац 4/3 

5. Књаз и краљ Никола Петровић – Емилија Рупић 4/1 

6. Велики Бечки рат – Бранко Шкорић 4/1 

7. Октобарска револуција – Стефан Векић 4/1 

8. Други српски устанак – Душан Милосављевић 4/4 

9. Вартоломејска ноћ – Милош Миловановић 4/1 

10. Цар Константин – Емилија Џаја 4/3 

11. Пунски ратови – Тијана Воркапић 4/4 

12. Живот и дело Јосипа Броза Тита – Димитрије Радиновић 4/4 

13. Слом Хитлерове Немачке – Јован Зрнић 4/1 

14. Слом Наполеона Бонапарте – Божидар Билбија 4/4 

15. Милан Обреновић – Кристина Кљајић 4/3 

16. Битка на Марици – Вукашин Петковић 4/1 

17. Стефан Урош II Милутин – Немања Ристић 4/4  

18. Апсолутизам кнеза Милоша Обреновића – Лука Ступар 4/1 

19. Мађарско – српски јунак Јанош Хуњади – Сибињанин Јанко – Ренато Пастронијевић 4/2 

 

5. Рачунарство и информатика :  

 

1. Криптовалуте – Александар Масникоса 4/4 

2. Увод у Јаваскрипт – Светлана Блаженовић 4/3 

3. Архитектура графичких картица – Богдан Девић 4/3 

4. Квантни рачунари и будућност рачунарства – Бранко Маровић 4/1 

5. Вештачка интелигенција – Милош Илић 4/1 

6. Pyton на примеру игре – Милош Шојић 4/3 

7. Анализа отворених података – Огњен Митић 4/3 

 

 

 

6. Биологија: 

 

1. Силикатне алге ( Bacillariophyta) – Александра Милошевић 4/3 

2. Бактерије као изазивачи болести – Матеја Платиша 4/3 

3. Ћелијско дисање – Ана Лаћарац 4/3 

4. Мoрфологија вегетативних органа биљака – Јелена Добраш 4/3 

5. Дупљари (Coelenterata) – Татјана Тунић 4/3 

6. Мед, производи од меда и здравље – Николина Главатовић 4/3 

7. Даунов синдром – Маја Борковић 4/4 

8. Загађење хране и заштита хране од загађења – Анђела Дукић 4/2 

9. Угрожене врсте – Исидора Васиљевић 4/1 

10. Аутизам – неуроразвојни поремећеј – Мила Стабловић 4/2 

11. Најчешће кожне болести човека  - Софија Шмигић 4/2 

12. Биљна ткива – Сретен Гавриловић 4/1 

 

 

7.  Математика: 

1. Образовни софтвер – Геогебра – Ана Маровић 4/4 

2. Криве другог реда – Урош Ковачевић 4/4 

3. Гранична вредност функције – Јанко Обрадовић 4/3 

4. Фрактали: математика око нас – Татјана Шкоро 4/3 

5. Линеарно програмирање : геометријски приступ – Жељана Лалошевић 4/4 

6. Примена тригонометрије у планиметрији – Марија Мудрак 4/4 

7. Математичка достигнућа 19- века – Невена Ћалић 4/3 
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10. Хемија: 

1. Структурне инструменталне методе (IR, UV/Vis. NMR) – Теодора Лазић 4/4 

2. Периодни систем елемената и периодична својства елемената – Јована Вудраговић 4/4 

3. Реакције оксидо-редукције и њихова примена у свакодневном животу – Огњен Тучић 4/4 

4. Угљеник и његова неорганска једињења – Стефан Симић 4/2 

 

 

11. Ликовна култура 

1. Архитектура ренесансе – Јована Растовић 4/3 

 
12. Српски језик и књижевност : 

1.    Лирска поезија Лазе Костића – Тамара Опачић 4/2 
2. Сложена друштва, породична и лична драматика у роману „Нечиста крв“ – Јелена Ђорђевић 4/2 

    

                          ЗАДАЦИ ЗА МАТУРСКИ ПИСМЕНИ ИСПИТ 

 

ТЕМЕ ЗА ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ   У 

ЈУНСКОМ РОКУ  (1) 2021/22. 

 

1. Човек егзистира у оквирима које су наметнуле животне околности 

2. Безосећајност и индиферентност света према појединцу 

3. Незадовољство је као звер, немоћна кад се роди, страшна кад ојача 

4. Живот, док траје, заиста може имати смисла и бити праћен добротом 

5. Велика је то вештина умети разговарати са човеком 

6. Човек је нико и ништа, путник на земљи, пролазник у овом пролазном 

времену, сенка на сунцу… 

 

На седници Испитног одбора усвојене су теме под редним бројем 1, 3, 4, 6. 

 

 

ТЕМЕ ЗА ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ   У 

ЈУНСКОМ РОКУ (2) 2021/22.  

 

1. Слободни избор који човек чини са самим собом, 

идентификује се са оним што се зове судбина 

2. Пркосно и достојанствено гурамо Сизифов камен 

3. Људи и њихове ветрењаче (илузија о вечности, о 

„Наполеону“ , о чекању бога) 

4. Човек је на губитку уколико не нађе пут љубави 

5. До краја живота упознаваћу људе, а никад их упознати 

нећу; увек ће ме збуњивати необјашњивошћу својих 

поступака 

6. Хиљаду пута се покајеш за оно што кажеш, ретко за оно 

што прећутиш 

 На седници Испитног одбора усвојене су теме под редним бројем 1, 4, 5, 6. 

 

 

ТЕМЕ ЗА ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ   У 

АВГУСТОВСКОМ РОКУ  

 

1. Ма колико тврдили да је сваки човек креатор своје судбине, ипак постоји нешто изван 

његових намера и хтења 
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2. Речју се боримо против пролазности и ништавила  

3. Осећам се огроман, јер сам средиште свог постојања и мисли 

4. Ни Божанствена, ни људска – Процес је егзистенцијална комедија 

5. Човек је тренутак украден од вечности 

6. Хамлет у сукобу са собом и светом око себе 
 

На седници Испитног одбора усвојене су теме под редним бројем 1,2, 3, 4. 

 

 

ТЕМЕ ЗА ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКАУ ЈУНСКОМ РОКУ (1) 

2021/2022. 

 

1. “The Good Earth” by Pearl Buck 

2. What is DNA? , taken from britannica.com 

3. Atheism/Agnosticism 

4. Bavaria train crash: At least three killed in German rail accident , taken from bbc.com 

5. Activists fear a new threat to biodiversity – renewable energy 

6. Football: Strategy and tactics , taken from britannica.com 

 

На седници Испитног одбора усвојене су теме под редним бројем 1,2,4 и 6. 

 

 

ТЕМЕ ЗА ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКАУ ЈУНСКОМ РОКУ (2) 

2021/2022. Год. 

 

1.  The Good Earth , by Pearl Buck 

2. How the Declaration of Independence wooed Americans away from Britain 

3. What is a carbon footprint – and how to measure yours 

4. China’s traditional cultural values  

5. Atheism 

6. Activists fear a new threat to biodiversity – renewable energy 

 

Усвојене су теме под бројем 1, 2, 3, 4. 

 

 

 

ТЕМЕ ЗА ПИСМЕНИ ЗАДАТАК  ИЗ  РУСКОГ ЈЕЗИКА 

 

1.Английский пациент: медики нашли один случай успешного лечения человека с обезьяней 

оспой- Журнал“ вокруг света“ 

2.Как найти воду и пропитание в походе- Журнал „Вокруг света“ 

3.Остров Кижи- 

4.Софья Ковалевская-  

5.Бедные люди-Ф.М.Достоевский 

6.Марка и скульптура в честь Петра 1.повился в Сербии- Тасс медия 

 

На испитном одбору су усвојене теме под редним бројем: 1,3, 5 и 6. 
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1.ГРУПА   ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

1) Дат је паралелограм 𝐴𝐵𝐶𝐷 .Дијагонала 𝐴𝐶 дели оштар угао 𝐵𝐴𝐷 на два дела који се разликују 

за 20°.Висина паралелограма из темена 𝐷, која има подножје 𝐸  на страници 𝐵𝐶 ,сече 

дијагоналу 𝐴𝐶 у тачки 𝐻 тако да је  < 𝐴𝐻𝐷 = 50°Одредити углове паралелограма 

2) Упростити израз: 

𝑝
3

2 − 𝑞
3

2

√𝑝 + √𝑞 − √𝑝𝑞

√𝑝+√𝑞

−
𝑝

3

2 + 𝑞
3

2

√𝑝 − √𝑞 + √𝑝𝑞

√𝑝−√𝑞

 

уз услов да је 𝑝 ≠ 𝑞, 𝑝, 𝑞 > 0. 

3) Одредити све реалне бројеве 𝑝 за које је квадратна функцијa 

  𝑓(𝑥) = (𝑝2 + 2𝑝 − 3)𝑥2 − 4𝑝𝑥 + 𝑝  

позитивна за ∀𝑥 ∈ 𝑅 

4) Решити једначину: 

𝑠𝑖𝑛4𝑥 + 𝑐𝑜𝑠4𝑥 =
7

2
𝑠𝑖𝑛𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 

5) Наћи координате пресека дијагонала четвороугла 𝐴𝐵𝐶𝐷, ако је 

𝐴(6, −1), 𝐵(3,5), 𝐶( −2,3), 𝐷(−2,0) 

 

6) Ако бројеви  𝑎, 𝑏, 𝑐 образују геометријску прогресију, доказати да   
1

log𝑎 𝑁
,

1

log𝑏 𝑁
,

1

log𝑐 𝑁
   

образују аритметичку прогресију( 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑁𝜖𝒁, различити од 0) 

7) Применом Крамеровог правила решити систем једначина:  

 

                                                                                                  𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 5 

                                                                                           𝑥1  −  𝑥2  − 𝑥3 = 3 

                                                                                    2𝑥1 − 4𝑥2 − 3𝑥3 = −12 

 

8) Израчунати √−4
4

 

9) Наћи екстремне вредности функције: 𝑦 = 2𝑥3 + 3𝑥2 − 12𝑥 + 5 

 

 

 

 
 

2.ГРУПА   

ПИСМЕНИ ДЕО 

МАТУРСКОГ 

ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

1) Упростити алгебарски израз: (
𝑥2+2𝑥−3

𝑥2+3𝑥−10
:

𝑥2+7𝑥+12

𝑥2−9𝑥+14
) ∙

𝑥2+4𝑥

𝑥2−𝑥
 

2) Решити једначину: 

√𝑥 + 9
3

− √𝑥 − 9
3

= 3 

задатак 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. укупно 

бодови           

Име и презиме: Оцена: 

задата

к 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. укупно 

бодови           

Име и презиме: Оцена: 
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3) Израчунати збир 𝑅𝑒(𝑧) + 𝐼𝑚(𝑧) ако је комплексан број 𝑧 = (
2+4𝑖

−1+3𝑖
)

2021

 

4) Решити једначину: 

𝑠𝑖𝑛3𝑥𝑠𝑖𝑛2𝑥 = 𝑠𝑖𝑛11𝑥𝑠𝑖𝑛10𝑥 

 

5) Правилан шестоугао површине  24√3 𝑐𝑚2 обрће се око једне странице.Одредити 

запремину тако добијеног тела. 

6) Израчунати растојање између центара кружница:  

𝑥2 + 𝑦2 − 10𝑥 + 16𝑦 + 80 = 0    ;  𝑥2 + 𝑦2 + 6𝑥 + 4𝑦 − 12 = 0      
7) Применом математичке индукције доказати да за све природне бројеве важи: 

14 + 24 + 34 + ⋯ + 𝑛4 =
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)(3𝑛2 + 3𝑛 − 1)

30
 

8) Одредити све асимптоте функције: 𝑓(𝑥) =
𝑥2+3𝑥−4

𝑥−1
 

9) Из шпила са 32 карте извлачимо 3 карте одједном.Колика је вероватноћа да смо извукли 

барем један херц? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.ГРУПА   ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

1) За коју вредност  параметра a једначина: 

𝑎2(𝑥 − 1) − (2𝑎 + 3)𝑥 = 9 − 6𝑎 

нема решење? 

2) Упростити израз: 

(
𝑎−𝑏

√𝑎+√𝑏
)

3

+ 2𝑎√𝑎 + 𝑏√𝑏

3𝑎2 + 3𝑏√𝑎𝑏
+

√𝑎𝑏 − 𝑎

𝑎√𝑎 − 𝑏√𝑎
 

3) Решити једначину: 

4𝑥2+2 − 9 ∙ 2𝑥2+2 + 8 = 0 

4) Решити неједначину: log0,5 (log3
𝑥+1

𝑥−1
) ≥ 0 

5) Тачке  A(2,0,0), B(0,3,0),C(0,0,6),D( 2,3,8) су темена пирамиде.Израчунати запремину те 

пирамиде и израчунати висину која одговара темену D. 

6) Израчунати √−2 + 2𝑖
3

 

7) Одредити геометријски низ ако је збир другог и трећег члана 6, а четврти члан је за 24 већи од 

другог члана. 

8) Користећи Њутн-Лајбницову формулу израчунати одређени интеграл: ∫
𝑑𝑥

𝑥2+4𝑥+5

−1

−2
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9) Колико на шаховској табли има правоугаоника? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.ГРУПА   ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

1) Испитати да ли је таутологија формула : 

𝐹: ((⅂𝑞 ⇒ ⅂𝑝)˄(𝑞 ⇒ 𝑟)) ⇒ (⅂𝑝˅𝑟) 

2) Одредити збир решења једначине: 

|𝑥 − 2| + |𝑥 + 3| = 7 

3) Решити неједначину: √log2
3−2𝑥

1−𝑥
< 1 

 

4) Ако је  

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑎

𝑏 + 𝑐
 ; 𝑐𝑜𝑠𝛽 =

𝑏

𝑎 + 𝑐
; 𝑐𝑜𝑠𝛾 =

𝑐

𝑎 + 𝑏
 

доказати да је 

𝑡𝑔2
𝛼

2
+ 𝑡𝑔2

𝛽

2
+ 𝑡𝑔2

𝛾

2
= 1 

5) Одредити модул комплексног броја: 

𝑧 =
(1 + 𝑖)200(6 + 2𝑖) − (1 − 𝑖)198(3 − 𝑖)

(1 + 𝑖)196(23 − 7𝑖) + (1 − 𝑖)194(10 + 2𝑖)
 

6) Бочне ивице тростране пирамиде су нормалне међу собом и имају дужине   

√70 𝑐𝑚, √99 𝑐𝑚, √126 𝑐𝑚.Израчунати запремину пирамиде и висину из темена датог 

рогља. 

7) Одредити растући геометријски низ у коме је  

𝑏5 − 𝑏1 = 10 ∧ 𝑏4 − 𝑏2 = 4   

8) Наћи екстремне вредности функције: 𝑦 =
𝑥

1+𝑥2 

9) Одредити члан у развоју бинома (
1

𝑥
+ √𝑥)

12

  који не садржи 𝑥 
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5.ГРУПА   

ПИСМЕНИ ДЕО 

МАТУРСКОГ 

ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

1) Решити систем једначина: 
𝑥

𝑎
+

𝑦

𝑏
= 2 

                                                                             𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑎2 + 𝑏2 

2) Одредити све комплексне бројеве 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖  тако да је 𝑧2 = 5 + 12𝑖 

3) Одредити реалан параметар  𝑚 тако да решења једначине  

𝑥2 − 𝑥 + 𝑚 + 1 = 0  

задовољавају релацију 𝑥1
3 + 𝑥2

3 = 7 

4) Решити једначину: 

log√5(4𝑥 − 6) − log√5(2𝑥 − 2) = 2 

 

5) Решити једначину: 

2𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 3𝑐𝑜𝑠𝑥 + 2 = 0 

6) Израчунати површину и запремину праве четворостране призме чија је основа ромб са 

дијагоналама 𝑑1 = 16 и 𝑑2 = 12     , а висина једнака основној ивици. 

7) Под којим углом се секу криве : 

𝑥2 + 𝑦2 = 5 

𝑥2 + 𝑦2 − 8𝑥 + 3 = 0 

 

8) Применом Моавровог обрасца израчунати 𝑧24 ако је              

             𝑧 = −0,5(1 + 𝑖√3) 

9) Израчунати интеграл: ∫
2𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥

𝑠𝑖𝑛3𝑥
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6.ГРУПА   ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

1) Извршити назначене операције са алгебарским изразом 

𝑥4 − (𝑥 − 1)2

(𝑥2 + 1)2 − 𝑥2
+

𝑥2 − (𝑥 − 1)2

𝑥2(𝑥 + 1)2 − 1
+

𝑥2(𝑥 − 1)2 − 1

𝑥4 − (𝑥 + 1)2
 

               ако важе услови  𝑥2 − 𝑥 + 1 ≠ 0, 𝑥2 + 𝑥 + 1 ≠ 0 , 𝑥2 − 𝑥 − 1 ≠ 0 

2) Израчунати: 
√7 √54

3
+15 √128

34

√4 √32
43

+ √9 √162
43

 

3) Решити једначину: 

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥 + 1) − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥 − 1) =
𝜋

4
 

4) Израчунати полупречник уписане кружнице троугла 𝐴𝐵𝐶 ако је 

 𝑎 = 25𝑐𝑚, 𝑏 = 29𝑐𝑚, 𝑐 = 36 𝑐𝑚 

5) Правилна четворострана пирамида уписана је у сферу.Наћи запремину пирамиде ,ако је 

полупречник сфере 12, а полупречник круга описаног око основе пирамиде је 6. 

6) Применом математичке индукције доказати да за све природне бројеве важи: 

12

1 ∙ 3
+

22

3 ∙ 5
+ ⋯ +

𝑛2

(2𝑛 − 1) ∙ (2𝑛 + 1)
=

𝑛(𝑛 + 1)

2(2𝑛 + 1)
 

7) Одредити све асимптоте функције:𝑓(𝑥) =
2𝑥2

4−𝑥2 

8) Користећи Њутн-Лајбницову формулу израчунати одређени интеграл: ∫
𝑑𝑥

1+𝑒−𝑥

1

0
 

9) Ако бацамо 2 коцке истовремено, која је вероватноћа да збир тачака буде већи од 7? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


