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И З В Е Ш Т А Ј 

Извештај о раду Гимназије у школској 2015/2016. години рађен је на основу више извора: 

 Записника стручних органа школе, стручних сарадника, руководећих органа, органа 

управљања, извештаја о раду тимова, секција...свих бележака сачињених на основу праћења 

реализације предвиђених планова и садржаја. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА  ПО ОДЕЉЕЊИМА ( крај школске године) 

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА M Ж 

1А 33 16 17 

1Б 27 12 15 

1Ц 29 16 13 

1Д 23 11 12 

1.РАЗРЕД 122 55 57 

2А 20 9 11 

2Б 24 13 11 

2Ц 19 8 11 

2Д 25 14 11 
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2.РАЗРЕД 88 44 44 

3А 22 10 12 

3Б 25 8 17 

3Ц 22 12 10 

3Д 25 15 10 

3.РАЗРЕД 94 45 49 

4А 26 10 16 

4Б 32 20 12 

4Ц 28 11 17 

4Д 29 14 15 

4.РАЗРЕД 115 55 60 

1-4 409 199 210 

 

 

 

 

 

1А-Светлана Инђић 

1Б-Душанка Галечић 

1Ц-Јелена Косић 

1Д- Драган Крстић 

2А-Вања Хаврилов 

2Б-Славица Стошић 

2Ц-Данијела Хавран 

2Д-Снежана Вујачић 

3А-Јана Валент 

3Б-Људмила Ракочевић 

3Ц-Весна Смуђа 

3Д-Ирена Кузмановић 

4А-Јарослав Фабјан 
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4Б-Бранка Нишевић 

4Ц-Ана Шипицки 

4Д- Мирослав Ђовчош 

 

ДИНАМИКА ТОКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Настава се одвијала у преподневној  од 7,30 до 13,20 и  у послеподневној смени од 

(претчас у 13,00) до 18,55. 

Прво полугодиште је почело у уторак, 1.септембра 2015. а завршило се у среду, 

23.децембра 2015. 

Друго полугодиште је почелоу петак, 15.јануара 2016 а завршило се у среду, 

25.маја 2016. за ученике 4.разреда односно, у среду, 22.јуна 2016. за ученике1,2 и 

3.разреда. 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј  

О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

                                                          ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 

  У школској 2015/2016. години Наставничко веће Гимназије одржало је 14 седница, на којима су 

разматране следеће теме: 

Активност  Начин реализације  Време реализације 

Утврђивање предлога 

Годишњег плана рада школе  

Излагање 

Дискусија 

Анализа 

септембар 

Правилник о оцењивању 

ученика у средњем 

Излагање октобар 
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образовању и васпитању Дискусија 

Анализа  

Извештај о раду школу у 

школској 2014/15 

Годишњи план рада школе 

Превенција насиља 

Планирање у настави 

Петница 

Излагање 

Анализа  

Дискусија  

 

октобар 

Ослобађање ученика од 

наставе физичког васпитања 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

новембар 

Успех ученика на крају 1. 

Квартала 2015/16 

Излагање  

Анализа 

Дискусија  

новембар 

Утврђивање тема за израду 

матурски радова 

План уиса у 1. Разред за 

школску 2016/17 

Успех и владање на крају 

првог полугодишта , 

реализација фонда часова, 

допунски, додатни рад за 

време зимског распуста 

Излагање 

Анализа 

дискусија 

децембар 

Реализација програмских 

садржаја 

Рад тимова 

Рад стручних већа 

Излагање 

Анализа 

Дискусија 

јануар 

Успех и владање ученика на 

крају трећег тромесечја  

Излагање  април 
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Информације о нестанку 

књиге евиденције 4б 

разреда и поступање по 

службеној белешци 

просветног инспектоа 

Излагање 

Аализа 

Дискусија  

мај 

Успех и владање ученика 4. 

Разреда на крају школске 

2015/16 

Припремна настава 

Поправни испити  

Испити по жалби 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

мај 

Награђивање и 

похваљивање ученика 4. 

разреда 

излагање јун 

Проглашење ђака 

генерације 

Упознавање чланова 

Наставничког већа са 

Записником Просветне 

инспекторке 

Излагање 

Анализа 

Дискусија 

 

јун 

Успех и владање ученика 1., 

2. И 3. Разреда на крају 

наставне године 

Реализација фонда часова 

Доношење одлуке о 

формирању комисије за 

упис и разврставање 

ученика у 1. Разред за 

школску 2016/17 

Распоред припремне 

наставе за полагање 

разредних и поправних 

испита 

Излагање 

дискусија 

јун 

Реализација плана уписа 

ученика у први разред за 

Излагање јул 
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школску 2016/17 

Резултати разредних испита 

Одређивање старешинства 

за школску 2016/17 

Општи стандарди 

постигнућа 

Анализа 

Дискусија  

Распоред полагања 

разредних и поправних 

испита 

Подела предмета на 

наставнике 

Упис у 2,3 и 4. Разред и 

пријем првака 

Извештај о самовредновању 

Стручно усавршавање 

Уџбеници за наредну 

школску годину 

Иницијално тестирање 

српски језик и математика 

за 2. Разред 

Стандарди- планирање 

Коначна подела предмета 

на наставнике и 

старешинство 

 

Анализа 

дискусија 

август 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 

  Педагошки колегијум гимназије „Бранко Радичевић“ у Старој Пазови у шкоској 2015/2016. години 

радио је у саставу: 

 

1. Мирослав Опавски, директор 
2. Сандра Дроњак, професор српског језика и књижевности 
3. Јарослав Фабјана, професор математике 
4. Ана Шипицки, професор историје 
5. Данијела Хавран, професор ликовне културе 
6. Марио Анић, професор физичког васпитања 
7. Снежана Инђић, педагог 
8. Снежана Вујачић, психолог 
9. Бранка Нишевић, професор енглеског језика 

 

 У сарадњи са директором Педагошки колегијум се старао о осигурању квалитета и унапређивању 

образовно-васпитног рада, остваривању развојног плана установе и другим мерама за 

унапређивање и усавршавање наставе. У протеклој школској години Педагошки колегијум састао 

се четири пута и на својим седницама разматрао је следеће теме: 

 

Активности Начин реализавије Вереме реализације 

Организацино-техничке 

припреме за почетак нове 

школске године 

Радни састанак септембар 

Шклски програм Увид у пратећу 

докуметацију 

Анализа 

Дискусија  

септембар 

Самовреновање школе Излагање 

Анализа 

Дискусија  

септембар 

Стало усавршавање Излагање септембар 
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наставника Анализа 

Дискусија  

Критеријуми 

оцењивања(чл.14. 

Правилника о оцењивљању 

ученика у средњој школи 

Излагање 

Анализа 

Усвајање  

новембар 

Распоред писмених провера 

дужих од 15. Мин 

Излагање 

Распоред  

новембар 

Самовредновање – настава 

и учење 

Илагање  

Анализа Упитника 

спроведеног међу 

наставницима и ученицима 

Дискусија 

 

мај 

Припрема за матурске 

испите 

Излагање 

Образовање одбора и 

комисија 

мај 

Извештај о раду Педагошког 

колегијума 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

 

август 

 

  Чланови овог стручног органа, у сарадњи са директором и стручним сарадницима урадили су 

пресек досаашњих похађања стручних семинара са прецизном евиденцијом. Програмско решење 

смештања података осмислио и технички решио професор математике Јарослав Фабјан. На основу 

података из ове базе вршено је планирање и програмирање учешћа наставника на семинарима. 
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РАД ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

 

 
ДАТУМ 

 
САДРЖАЈ РАДА 

2А,Б,Ц,Д 
3А,Б,Ц,Д 
4А,Б,Ц,Д 

09.09.2015. • Конституисање одељењског већа 

• Усвајање плана и програма рада одељењског већа 

• Екскурзија ученика(3 и 4разред) 

• актуелно 

1А,Б ,Д 01.10.2015. • Конституисање одељењског већа 

• Усвајање плана и програма рада одељењског већа 

• актуелно 
 

1Ц 07.10.2015. • Конституисање одељењског већа 

• Усвајање плана и програма рада одељењског већа 

• актуелно 
 

4А,Б,Ц,Д 08.10.2015. • изрицање васпитних мера ученицима због непримереног 
понашања на екскурзији 

1-4 30.10.2015. • Успех ученика на крају 1. Тромесечја 2015/2016. Године 

• Реализација фонда часова 

• Предлози ученика за допунску и додатну наставу 

• Опредељења ученика за рад у секцијама 

• актуелно 

2д,3аб,4абцд 27.11.2015. Утврђивање распореда контролних вежби дужих од 15. 
минута 

1б,2а,3цд 30.11.2015. • Утврђивање распореда контролних вежби дужих од 
15.минута  

1ацд, 2абц 1.12.2015. • Утврђивање распореда контролних вежби дужих од 
15.минута 

1-4 24.12.2015. • Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта 
текуће школске године 

• Изостајање са наставе 

• Васпитне мере 

• Реализација фонда часова редовне наставе, допунске... 

• Сарадња са родитељима 

• Разно/вођење документације 

1-4 9.2.2016. • Утврђивање распореда контролних вежби дужих од 
15.минута за период  до краја3. Квартала 

4б 1.3.2016. Молба ученика-разматрање 

4.разред 31.3.2016. • Анализа постигнутих резултата на крају 3.квартала/успех, 
владање,изостанци ученика 

• Реализација фонда часова,редовне, допунске и додатне 
наставе 

• Текућа питања 

1-3 15.4.2016. • Анализа успеха ученика на крају 3.квартала текуће 
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школске године 

• Васпитне мере 

• Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе 

• Припремни рад 

• Сарадња са родитељима  

• разно 

4.разред 26.5.2016. • успеха ученика на крају наставне године/успех, владање 

• реализација фонда часова редовне наставе, допунске, 
додатне 

• похвале и награде ученика 

• предлози  за ђака генерације 

• евидентирање ученика за разредни испит, припремна 
настава 

• евидентирање ученика за поправни испит-припремна 
настава 

1-3 24.6.2016. • утврђивање  успеха и владања ученика на крају наставне 
године 

• реализација фонда часова редовне, допунске, додатне 
наставе 

• похваљивање ученика 

• евидентирање ученика за разредни и поправни испит 

• распоред одржавања припремне наставе за разредни и 
поравни испит 

• актуелно 

3 ц, 3д 8.7.2016. • Успех ученика након разреднихиспита 

 30.8.2016. • Успех ученика поправних испита 

Током школске године одржано је и више седница појединих одељењских већа на којима је била 

разматрана актуелна проблематика. 
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Годишњи извештај Стручног већа за језик, комуникацију и уметност 

за школску 2015/2016. годину 

 

Чланови Стручног већа по предметима : 

 

Српски језик и књижевност :   Сандра Дроњак – председник Стручног већа 

      Љубица Ковачевић/ Јелена Петровић 

      Сандра Фабиан 

      Катица Јовановић 

 

Енглески језик :    Бранка Нишевић 

      Гордана Бабић 

      Драган Крстић   

    

 

Немачки језик :     Ирена Кузмановић 

      Ана Хриц 

 

Француски језик :    Тамара Ковачевић 

      Тамара Миљанић 

      Јованка Тинтор 

   

Руски језик :     Славица Стошић  

 

Ликовна култура:     Данијела Хавран 
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Музичка култура:    Михал Чемерски 

 

 

 

Садржај програма 

 

Време  

реализације 

 

Начин  

реализације 

 

 

Сарадници 

 

Одговорна  

особа 

 

1. Доношење плана и 

програма Стручног већа за 

2015/2016. годину 

  

2. Израда планова 

редовне, додатне и 

допунске наставе 

 

3. Планирање контролних 

и писмених задатака 

 

4. Утврђивање уџбеника за 

текућу школску годину 

 

15.9.2015. 

 

Седница СВ 

 

Чланови СВ 

 

Председник СВ 

     

 

1. Организовање 

литерарне, лингвистичке, 

рецитаторске, драмске и 

новинарске секције  

 

2. Корекција наставних 

садржаја, анализа 

 

6.11.2015. 

 

Седница СВ 

 

Чланови СВ 

 

Председник СВ 
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уџбеника  

 

3.  Уједначавање 

критеријума оцењивања 

  

 

1.Уједначавање 

критеријума оцењивања 

 

10.11.2015. 

24.11.2015. 

 

Седница СВ 

 

Чланови СВ, 

предметни 

професори 

 

Председник СВ 

 

1. Предлог тема за домаће 

матурске радове 

 

 

14.12.2015. 

 

Седница СВ 

 

Чланови СВ, 

предметни 

професори 

српског језика 

и 

књижевности 

 

Председник СВ 

 

1. Предлог тема за домаће 

матурске радове 

 

 

15.12.2015. 

 

Седница СВ 

 

Чланови СВ, 

предметни 

професори 

страних језика 

и уметности 

 

Бранка 

Нишевић 

 

1. Реализација наставних  

 планова на крају 1.  

 полугодишта  

  

2. Анализа успеха ученика 

на крају 1. полугодишта 

 

3. Предлог мера за  

 

19.1.2016. 

 

Седница СВ 

 

Чланови СВ 

 

Председник СВ 
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 унапређење наставе 

 

4. Разматрање календара 

такмичења и додатног 

рада са ученицима 

 

5. Стручни семинари 

 

1. Анализа резултата 

постигнутих на 

такмичењима  

 

2. Извештај о програму 

стручног усавршавања  

 

3. Праћење тока израде 

домаћих матурских радова 

 

 

 

13.4.2016. 

 

Седница СВ 

 

Чланови СВ 

 

Председник СВ 

 

1. Предлог тема за 

матурски испит 

 

 

3.6.2016. 

 

Седница СВ 

 

Чланови СВ 

 

Председник СВ 

 

1. Реализација наставних 

планова и програма за 

2015/2016. годину 

 

2. Анализа успеха ученика 

на крају школске године  

 

8.7.2016. 

 

Седница СВ 

 

Чланови СВ 

 

Председник СВ 
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3. Предлог уџбеника за 

 2016/2017. годину  

 

4. Извештај о раду за 

  2015/2016. годину 

 

 

 

Извештај о раду стручног већа предмета природно-математичког циклуса 

за школску 2015/2016. годину 

 

Чланови стручног већа по предметима : 

 

Географија :   Симендић Либуша 

   Дабић Дејан 

 

Биологија :  Марковић Гордана 

   Савић Душанка 

 

Математика :  Валент Јана 

Ћовчош Мирослав 

   Нимет Бранислав 

Фабјан Јарослав - председних стручног већа 

 

Физика :  Инђић Светлана 
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   Ковач Бранислав 

 

Хемија :  Здравковић Мирјана 

   Хаврилов Вања 

 

Рачунарство и инф.: Смуђа Весна 

   Галечић Душанка 

 

 

Реализоване 
активности 

Време  
реализације 

Начин  
реализације 

Сарадници Одговорна  
особа 

-Доношење плана и   
 програма стручног већа   
 за 2015/2016. годину 
 
-Подела предмета на  
 наставнике 
 
-Предлог стручне  
 литературе  
 
-Информисање о  
 набавци уџбеника 
 
-Анализа стања образовно-
техничких средстава и 
план опремања кабинета 
 
-Информисање о  
 плановима стручног  
 усавршавања за текућу  
 школску годину и 
подношење планова 
 
-Израда глобалних и 
оперативних планова рада 
редовне наставе 
 
-Допунска, додатна и 
припремна настава –
израда годишњих планова 

31.08.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Седница 
стручног већа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Седница 
стручног већа 

Предметни 
професори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предметни 
професори 
 
 

Председник 
стручног већа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председник 
стручног већа 
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-Усаглашавање термина   
 писмених и контролних   
 задатака  
 
-Анализа успеха ученика 
на крају 1. тромесечја 
текуће школске године 
 
-Усклађивање критеријума 
оцењивања 
 
-Корелација наставних 
садржаја 

19.11.2015. Седница 
стручног већа 

Предметни 
професори 

Председник 
стручног већа 

-Предлог тема за   
  домаће матурске  
  радове 
 
-Праћење планова  
 допунске и додатне  
 наставе  
 
-Оцењивање ученика 
 
-Разматрање  
 календара такмичења 
 

15.12.2015. Седница 
стручног већа 

Предметни 
професори 

Председник 
стручног већа 

-Реализација наставних  
 планова на крају 1.  
 полугодишта  
  
-Анализа успеха 
 ученика на крају    
 1. полугодишта 
 
-Предлог мера за  
 унапређење наставе 
 
-Усаглашавање  
 критеријума оцењивања 
 
-Планирање писмених  
 задатака за друго  
 полугодиште и додатног    
 рада са  ученицима 

18.01.2016. Седница 
стручног већа 

Предметни 
професори 

Председник 
стручног већа 

-Анализа успеха ученика 
  на крају 3. тромесечја  
 
-Праћење тока израде и  

10.05.2016. Седница 
стручног већа 

Предметни 
професори, 
педагог 
 

Председник 
стручног већа 
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 предаје домаћих  
 матурских радова 
 
-Извештај о посећеним 
  семинарима 
  

-Реализација  
  наставних планова  
  и програма за  
  2015/2016. годину 
 
-Анализа успеха ученика  
 на крају школске године  
 
-Предлог уџбеника за 
 2016/2017. годину  
 
-О општим стандардима  
  постигнућа у средњој  
  школи  
 
-Анализа годишњег   
 извештаја о раду за 
 2015/2016. годину 
 

18.08.2016. Седница 
стручног већа 
 

Предметни 
професори, 
педагог 
 

Председник 
стручног већа 
 

 

 

Извештај о раду стручног већа из области друштвених наука у школској 2015/2016. 

години 

Чланови : Ана Шипицки -  професор историје, председник стручног већа 

                   Гојко Вујачић - професор историје 

                   Снежана Вујачић - психолог 

                   Људмила Ракочевић - професор филозофије 

                   Оља Грбић - професор социологије и устава и права грађана 

                   Марија Кресоја - професор верске наставе 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници Одговорна 

особа 

- планирање рада стручног већа за 

школску 2015/2016. годину 

31. август 

2015. 

састанак 

стручног већа 

чланови стручног 

већа 

председник 

стручног већа 

- договор о времену одржавања 

састанака 

31. август 

2015. 

састанак 

стручног већа 

чланови стручног 

већа 

председник 

стручног већа 

- избор уџбеника за школску 

2015/2016. годину 

31. август 

2015. 

састанак 

стручног већа 

чланови стручног 

већа 

председник 

стручног већа 
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                   Слађана Ерић - професор грађанског васпитањa             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- утврђивање и усаглашавање 

критеријума оцењивања 

10. новембар 

2015. 

састанак 

стручног већа 

чланови стручног 

већа 

председник 

стручног већа 

- предлог тема за домаће матурске 

радове и опредељење ученика по 

предметима 

15. децембар 

2015. 

састанак 

стручног већа 

чланови стручног 

већа 

председник 

стручног већа 

- утврђивање остварености 

наставног плана и програма у 

првом полугодишту 

22. јануар 

2016. 

састанак 

стручног већа 

чланови стручног 

већа 

председник 

стручног већа 

- анализа успеха на крају првог 

полугодишта  

22. јануар 

2016. 

   састанак 

стручног већа 

   чланови стручног 

већа 

 председник 

стручног већа 

- предлог мера за боље и 

успешније остверивање 

образовно-васпитног рада 

22. јануар 

2016. 

састанак 

стручног већа 

чланови стручног 

већа 

председник 

стручног већа 

- утврђивање остварености 

наставног плана и програма 

образовно-васпитног рада у 

школској 2015/2016. години 

24. јун 

2016. 

   састанак 

стручног већа 

   чланови стручног 

већа 

 председник 

стручног већа 

- анализа успеха на крају школске 

године  

24. јун 

2016. 

састанак 

стручног већа 

чланови стручног 

већа 

председник 

стручног већа 

- општи стандарди постигнућа за 

крај општег средњег образовања и 

васпитања 

18. aвгуст 

2016. 

састанак 

стручног већа 

чланови стручног 

већа, педагог 

председник 

стручног већа 

- анализа рада стручног већа и 

постигнутих резултата у циљу 

унапређења даљег рада актива 

18. aвгуст 

2016. 

састанак 

стручног већа 

чланови стручног 

већа 

председник 

стручног већа 

- извештај о раду стручног већа 18. aвгуст 

2016. 

састанак 

стручног већа 

чланови стручног 

већа 

председник 

стручног већа 
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Извештај о раду 

СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

ШКОЛСКА 2015./2016. 

Чланови већа: 

1. Анић Марио 

2. Марковић Мирослав 

3. Марковић Ивана 

Координатор: Анић Марио 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Начин 

реализације 
Сарадници 

Одговорна 

особа 

-Састанак стручног већа: Подела 

задужења на чланове већа по 

секцијама 

-Иницијално тестирање ученика 

-Лекарски преглед за стони тенис 

-Ослобађање од наставе физичког 

Септембар 

Састанак 

Стручног 

већа; 

Настава 

 
Сви чланови 

Већа 

-Окружно првенство у стоном тенису 

(девојке-екипно прве, а поједнично 

Ана Лучић треће место 

-Лекаркски преглед за првенство у 

малом фудбалу 

-Општинско првенство у фудбал-прво 

место 

-Лекарски преглед за одбојку 

Окотобар 
Учешће на 

такмичењима  

Ивана 

Марковић 

Мирослав 

Марковић 

-Одбојка међу округ 3.место девојке, 

момци 4. место на округу 

-Фудбал 3.место окружно 
Новембар 

Селекција 

играча и 

организација 

прегледа 

 
Мирослав 

Марковић 

-Хуманитарни турнир у кошарци 

-Састанак стручног већа, извештај о 

раду у првом полугодишту 
Децембар 

Анимација 

ученика 

 
Састанак Стручног 

већа 

 

Ђачки 

парламент 

Сви чланови 

Већа 

-Анализа рада наставног процеса 

-Анализа рада секција 
Децембар 

Састанак Стручног 

већа  
Сви чланови 

Већа 

-Лекарски преглед за стрељаштво и 

рукомет 

-Општинско првенство стрељаштво 

-Општинско првенство рукомет 

Фебруар 

Организација 

лекарских прегледа 

и одлазак на 
такмичење 

 

Марковић 

Ивана 

Анић Марио 

-Лекарски преглед атлетика 

-Општинско првенство у атлетици 
Април 

Организација 
лекарских прегледа 

и одлазак на 

такмичење 

 
Марковић 

Мирослав 
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-Стрељаштво-3.место екипно на 

олимпијским играма 

-Стони тенис 13.место девојчице на 

олимпијским играма 

-Карате 2.место на олимпијским 

играма 

Јун 

Учешће на 

Олимпијским 

играма 

 

Ивана 

Марковић 

Мирослав 

Марковић 

-Анализа рада наставног процеса 

-Анализа рада секција 
Јун 

Састанак 

Стручног 

већа 

 
Сви чланови 

Већа 

 

 

 

 

РАД ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

У току године одељењске старешине су радиле у оквиру предвиђених подручја рада на следећим 

садржајима: 

1.Планирање и програмирање рада  

• Израда својих планова рада са одељењском заједницом, ученицима,члановима 

одељењског већа,сарадња са пп службом,директором, сарадња са родитељима... 

2.Реализација плана и програма 

• Реализација планираних активности  

3.Рад са одељењем 

• Одржано је у 1.разреду 90 часова одељењског старешине на којима су разматрани 

следећи садржаји:организација живота и рада у школи,упознавање са планом и 

програмом, ученички стандард, формирање одељењске заједнице, избор руководства 

одељењске заједнице, избор ученика у ученички парламент, упознавање са 

правилницима/протокол за заштиту ученика од насиља, правилник о васпитно 

дисциплинској одговорности, правилник о оцењивању ученика.../анализиран је успехи 

владање, изостанци по кварталима, однос према обавезама,методе и технике учења, 

правила одевања, понашање у школи и ван ње, о другарству,конфликти,међусобно 

поштовање и поверење, слободно време,идеални родитељи,узори и идеали ученика, 

особине које ученици цене код себе и других, рад Петнице,дуван, алкохол, сида... 

• Одржано у 2. разреду 67 часова а разматрани су следећи садржаји:наставни план и 

програм, правилник о школском календару, правила понашања, правила одевања, 

понашање на часовима, нов правилник о оцењивању, успех ученика и изостајање са 

наставе, помоћ другу,насиље, очекивања успеха, екскурзија, однос према раду, утисци за 

зимског распуста, узроци неспоразума, секције, однос према професорима, а шта у 

следећој години... 
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• У 3.разреду одржано је 85.часова одељењског старешине а садржаји су били 

следећи:упознавање са планом и програмом,шк.календаром, календаром  културних 

активности, анализиран је успех ученика, изостајање са наставе, планиране мере за 

побољшање успеха, превазилажење проблема ученика, безбедност у школи,екскурзија, 

Правилник о оцењивању...,правила одевања,план писмених и контролних, каријерно 

вођење и саветовање, посете...,ученички парламент, матурски испит,међуљудски односи... 

• У 4.разреду је одржано 64 часа одељењских старешина а на њима се говорило о 

наставном план и програму, школском календару, успеху и изостајању са наставе, односу 

према обавезама, планирању времена ,правилнику о оцењивању, правилнику о саджају и 

начину полагања матурског испита у гимназији, о односу према професорима, култури 

путовања, правилима одевања, избору факултета, екскурзији, представи ''зато што те се 

плашим'', прослави матуре, слободи изражавања својих ставова, професионалном 

информисању и саветовању... 

Током године одељењске старешине су поред рада са целим одељењем водиле и индивидуалне 

и групне разговоре са ученицима о разним питањима од значаја за ученике, пратиле су напредак 

ученика, социјалне, породичне, здравствене прилике ученика, давале подршку ученицима...Током 

године вршен је и пријем и испис ученика. 

У оквиру сарадње са родитељима вођени су одељењски родитељски састанци, индивидуални 

групни разговори са родитељима у зависности од проблема и потреба, радило се на јединственом 

васпитном утицају, посредовало између родитеља и предметних професора, ппслужбе уз 

неговање отворености, спонтаности и топлине кроз размену мишљења, договоре, заједнички рад 

... 

Сарадња одељењских старешина и ппслужбе оцењена је као значајна и пристутна у већој 

мери/самовредновање .Одвијала се по разним питањима и реализована у складу да потребама и 

предвиђеним активностима. 

О свом раду одељењске старешине су водиле потребну педагошку документацију. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

У току школске године педагог је радио према подручјима рада а на основу планираних садржаја: 

1.Планирање и програмирање образовнно васпитног рада 

Садржај рада Време реализације сарадници Начин 
реализације 

Израда свог 
годишњег и месечних 
планова рада 

Септембар и до 5-ог у 
месецу 

Психолог, директор, 
предметни  
професори 

Писање плана , 
коришћење 
годишњег пламна 
рада и ГПРШ 

Упис и испис ученика 
Уписано 26 ученика, 
исписано  16 ученика 

Током године Психолог, директор, 
одељењске 
старешине 

Разговор, молбе, 
исписнице 
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Израда појединих 
делова ГПРШ 

септембар Директор, 
председници стручних 
већа, актива, ос, 
координатори 
тимова... 

Планирање 
садржаја, израда   

Планирање огледног 
часа 

октобар Професор српског 
језика и књижевности 

Припрема за час, 
учешће 

Учешће у избору 
одељењског 
старешине 

Август, децембар, 
април 

директор Размена 
мишљења 

планирању у настави, 
стручно 
планирање,испит за 
лиценцу 

Током године Предметни 
професори, 
приправници, нови 
професри 

упутства 

 

2.Праћење и вредновање образовно васпитног рада 

Садржај рада Време реализације сарадници Начин реализације 

Праћење израде 
годишњих и месечних 
планова рада 

Током године Предметни 
професори, директор 

Увид уз 
документацију, 
усмени извештаји 

Праћење и 
вредновање успеха и 
дисциплине на 
кварталима 

Током године , према 
планираној динамици 

Одељењске 
старешине, 
предметни професори 

Седнице,забелешке 

Посета часовима 
редовне наставе 

Током године Предметни 
професори 

протоколи 

Учешће у раду 
комисијеза испит за 
лиценцу 

фебруар Данијела 
Мајсторовић, 
Сандра Фабиан, 
директор 

протокол 

Праћење успеха 
ученика на 
такмичењима 

Токомгодине Предметни 
професори, ученици 

Извештаји, 
разговори 

 

3.Рад са наставницима 

 

Садржај рада Време реализације сарадници Начин реализације 

Подаци о ученицима Септембар и током 
године 

Одељењске 
старешине 

Упитник, разговори 

Правилник о  
оцењивању 

Октобар и током 
године 

Сви професори  Правилник, 
упознавање, 
примена... 

Садржаји рада 
одељењског 

Септембар и током 
године 

Одељењске старешне План рада, размена 
мишљења 
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старешине/рад са 
ученицима, 
родитељима 

Критеријуми 
оцењивања 

Новембар и током 
године 

Рукововдиоци 
стручних већа из 
области предмета 

Састанак, упутства, 
препоруке 

Разрада педагошких 
ситуација 

Током године Предметни 
професори 

разговори 

Разредна већа Током године руководиоци Размена мишљења 

Ученички парламент октобар Одељењске 
старешине 

упутства 

Предметни 
професори на замени 

Током године Предметни 
пшрофесори, 
директор 

Упутства у планирању, 
рад са ученицима , 
сарадња са 
предм.професорима... 

Вођење педагошке 
документације 

током године Одељењске 
старешине 

упутства 

 

4.Рад са ученицима 

Садржај рада Време реализације сарадници Начин 
реализације 

Индивидуални 
разговори са 
ученицима 

Током године Одељењске 
старешине, 
предметни професори 

разговори 

Рад са одељењима Током године Одељењске 
старешине 

Рад на часу 

Упис, испис ученика Септембар, током 
године 

Директор, одељењске 
старешине 

Молбе, 

Петница новембар Предметни 
професори 

упутства 

Одељењско 
старешинство 

Друго полугодиште Предметни 
професори, директор 

Рад са ученицима 

ЛАП мај Канцеларија за младе, 
ученици, педагози 
ЕТШ И Техничке 
школе 

Фокус група, 
разговри 

 

 

5.Рад са родитељима 

Садржај рада Време реализације сарадници Начин 
реализације 

Информисање и 
упознавање 
родитеља 

август Дректор, психолог Родитељски 
састанак  -општи 
1.разред и 
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одељењски 
родитељски 
састанци 

Разговори са 
родитељима на 
њихову иницијативу, 
по предлогу 
одељењских 
старешина 

Током године Одељењске 
старешине 

Разговори, савети, 
упутства 

Упис ученика Током године родитељи разговори 

Дисциплинска 
комисија 

Током године Одељењске 
старешине 

Разговор размена 
мишљења 

Прикупљање 
података од значаја 
за рад са ученицима 

Током године Психолог, одељењске 
старешине 

Разговри, 
упитници/картони 

Савет родитеља Током године директор Учешће у раду 

 

6.Рад са директором 

Садржај рада Време реализације сарадници Начин реализације 

Извештај, Годишњи 
план рада школе 

Август, септембар психолог Израда појединих делова 

Наставничко веће Током године психолог Планирање, припрема, 
реализација 

Упис ученика Јул, август, током 
године 

психолог Документација,разговори 

Одељењске 
старешине 

август психоло Размена мишљења 

План активности за 
матуранте 

април психолог Израда календара 

Правилник о 
оцењивању 

октобар Психолог, 
одељ.старешине 

Упознавање, планирање 
активности 

Приговори, жалбе на 
оцену 

Током године психолог разматрање 

Пројекти, стручно 
усавршавање 

Током године психолог Израда, размена 
мишљења 

Истраживање и 
унапређивање 
образовно васпитне  
праксе 

Током године Психолог, директор Самовредновање и 
акциони план 

 

 

 

7.Рад у стручним органима и тимовима 
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Садржај рада Време реализације сарадници Начин 
реализације 

Учешће у раду 
седница наставничког 
већа/10. 

Током године Директор, психолог Планирање, 
извештавање 

Учешће у раду 
педагошког 
колегијума 

Током године директор  Учешће у 
планирању, 
разматрање 
садржаја 

Учешће у раду тимова Током године руководиоци Размена 
мишљења 

Учешће у раду 
седница школског 
одбора 

током године директор Извештавање по 
појединим 
питањима 

 

8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама локалне 

самоуправе 

Садржај рада Време реализације сарадници Начин 
реализације 

Канцеларија за младе Током године представници Узимање учешћа у 
понуђеним 
садржајима 

Сарадња са основним 
школама 

Током године ппслужба Размена 
мишљења 

Центар за социјални  
рад 

Током године представници Размена 
мишљења 

Сарадња са средњим 
школама на 
територији општине и 
шире 

Током године сппслужба Размена 
мишљења 

ООЦК Новембар, март и по 
потреби 

представник Договор о 
акцијама  

Дом здравља Током године Медицинско особље, 
директор... 

Здравствени 
прегледи, 
предавања... 

Факултети... Током године представници промоције 

оуп Током године представници Договори о 
акцијама 

 

9.Вођење документациј, припреме за рад и стручно усавршавање 

Током године вођена је евиденцијао свом раду на годишњем, месечном и дневном нивоу. 

Вођена је потребна документација о раду са ученицима, предметним професорима, 

родитељима...раду тимова где је педагог координатор. 
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Узето је учешће  у јавној расправи сексуално злоставање деце, Н.Сад. 

Предавање:злоупотреба интернета –предавање, учешће.Организовао Дом здравља 

Присуство семинару за библиотекаре у Ср.Митровици. 

Присуство секцији стручних сарадника под називом ''Интерсекторско повезивање и израда 

стратегија у процесу транзиције ученика са посебним потребама''-Стара Пазова. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

У току школске године реализовани су следећи садржаји: 

1.Планирање и програмирање образовно васпитног рада 

• Израда годишњег и месечних планова рада 

• Планирана и реализована набавка стручне литературе 

2.Праћење и вредновање образовно васпитног рада 

• Израда годишњег плана рада школе( делови) 

• Израда извештаја о самовредновању 

3.Рад са наставницима 

• Посета сајму књига,  29.октобар 2015. 

• Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе, током године, посебно на иницијативу 

предметних професора 

4.Рад са ученицима 

• Пружање помоћи ученицима о учењу и коришћењу уџбеника и других извора 

• Помоћ матурантима (општа упутства) о писању матурског рада-писмено упутство, 

разговори 

• Развијање навике долажења у библиотеку и коришћења литературе 

5.Рад са родитељима 

• Остваривање сарадње са родитељиам у вези са учењем, радом на тексту... 

6.Рад са директором, психологом 

• У вези са набавком књижне и некњижне грађе 

• Учешће у припремању презентације школе 

7.Рад у стручним органима и тимовима 

• Израда извештаја о раду и годишњег плана рада школе 
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8.Сарада са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама локалне 

самоуправе 

• Сарадња са градском библиотеком 

• Посета позоришту/5 

• Организовање представе ''Зато што те се плашим'' 

9.Вођење документације, припрема за рад, стручно усавршавање 

• На дневном нивоу, месечном се води документација  

• Стручно усавршавање: семинар  ''јачање компетенција школских библиотекара и 

запослених у образовању за коришћење ресурса школске библиотеке'' 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОР5ГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА 

ШКОЛСКУ 2015-

2016.ГОДИНУ 

  

Активности Начин реализације Време реализације 

   

Усвајање финасијског плана и 

плана јавних набавки за 

2016.годину 

Излагање 

Дискусија 

Анализа  

 септембар  

Усвајање извештаја о раду 

школе за школску 2014/15. 

годину 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

 септембар  

Усвајање извештаја о раду 

директора за школску 

2014/15. годину 

Излагање 

Дискусија  

 септембар  

Усвајање Годишњег плана 

рада за 2015/16.годину 

Излагање 

Дискусија  

 септембар 

Доношење предлога 

финансијског плана за 2016. 

годину 

Излагање 

Дискусија 

Усвајање  

 септембар 

Усвајање Правилника о 

набавкама, који су усклађени 

са Законом о јавним 

набавкама 

Излагање 

Дискусија 

Усвајање  

октобар 
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Информација о ребалансу 

буџета и додељеним 

апропријацијама за 2015. 

годину 

Излагање 

Дискусија 

Усвајање  

октобар 

Разматрање законитости 

уписа и кретање ученика у 

првом разреду у школској 

2015/2016 

Излагање 

Дискусија 

 

 

Усвајање извештаја о 

реализацији екскурзија 3. И 

4. разреда 

Излагање  

 Дискусија 

октобар 

Разматрање и усвајање 

Правилника о заштити 

узбуњивача у гимназији 

„Бранко Радичевић“ 

Излагања 

Дискусија 

Усвајање 

децембар 

Разматрање и одлучивање о 

допису директоа Агенције за 

борбу против корупције 

Излагање 

Разматрање 

Одлучивање  

јануар 

Усвајање Извештаја о раду 

директора 

Излагање 

Дискусија  

фебруар 

Усвајање финансијског плана 

за 2016. годиу 

Излагање 

Дискусија 

Усвајање  

фебруар 

Давање сагласности на 

Правилник о систематизацији 

радних места у Гимназији. 

Излагање 

Дискусија 

фебруар 

Усвајање завршног рачуна за 

2015. годину 

Излагање 

Анализа  

Дискусија    

фебруар 

Усвајање извештаја Комисије 

зља попис нефинансијске 

Излагање фебруар 
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Измене и допуне Годишњег 

плана рада за школску 

2015/2016. годину 

Излагање  

Дискусија  

јун 

Предлог ребаланса 

финансијског плана за 2016. 

годину 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

јул 

Усвајање Нацрта 

финансијског плана за 2017. 

годину 

Излагање 

Усвајање  

август 

имовине у сталним 

средствима са стањем на дан 

31.12.2015.године 

Анализа 

Дискусија  

Доношење Правилника о 

васпитно-дисциплинској 

одговорности ученика 

Гимназије. 

Излагање 

Анализа  

фебруар 

Доношење Анекса Школског 

програма 

Излагање 

Дискусија  

фебруар 

Доношење измена Правила 

понашања ученика и 

запослених у гимназији 

„Бранко Радичевић“ 

Излагање 

Дискусија 

фебруар 

Информација о нестанку 

Књиге евиденције одељења 

4б 

Излагање 

Анализа 

Дискусија 

 

мај 

Упознавање Школског 

одбора са Записником о 

ванредном инспекцијском 

надзору у гимназији „Бранко 

Радичевић“ 

Излагање 

Аналза 

Дискусија  

јун 
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  Школски одбор је у школској 2015/2016. години радио у саставу: 

 

1. Мирослав Ђовчош 
2. Јарослав Фабјан 
3. Бранка Нишевић 
4. Снежана Фаркаш 
5. Бошко Остојић 
6. Слободан Перић 
7. Миљка Лукач 
8. Бранислав Павловић 
9. Павле Арсенијевић 

 

      

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА  

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНЕ 

 

                                Почетку ове школске године претходиле су активности у августу месецу, 

уобичајене за овај период, које су се односиле на обезбеђивање потребих кадрова , 

поделу часова на наставнике по предметима као и остале припреме за пoчетак нове 

школске године. 

                 Као и сваке, тако је и ове године наша школа је на свечан начин дочекала 

ученике првог разреда и њихове родитеље. Свечаност се је уприличена 28. августа 2015. 

године у сали Скупштине општине. После протоколарног дела свечаности, ученици и 

њихови родитељи су са својим одељењским старешинама прешли у будуће учионице, где 

су упознати са кућним редом, правима и обавезама, саопшен им је распоре часоа и 

уручени пригодни поклони за почетак нове шклске године. 

                                У септембру месецу, одмах од првог дана учешће у припреми Извештаја 

о раду школе у претходној школској години, као и у изради годишњег Плана рада школе  

за ову школску годину, како би били спремни за усвајање до 15. септембра 2015. године.  

Такође је донет предлог Финансијског плана за 2016. Годину. 

                      Наша школа је прошла на конкурсу за финансирање реализације програма 

„Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу“ . Oве године јавили су се проблеми 

око финасирања едукатора, тако да су средства намењена за ту сврху умањена. 
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                У октобру месецу Наставничко веће је упознато са новим Правилником о 

оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању. Промене у Правилнику су се 

односиле највише на оцењивање владања ученика, на критеријуме оцењивања и њихово 

усклађивање на нивоу стручних већа или сродних предмета, као и оцењивање на основу 

упоредних критеријума и инструмената оцењивања, и такође на распоред писмених 

задатака и оптерећеност ученика. 

                     Крајем овог месеца усвојен је ребалан буџета и додељене апропријације за 

2015. годину. У августу месецу, општини Стара Пазова,  послат је предлог ребаланса 

буџета где није дошло до умањења средстава предвиђених буџетом за 2015. годину, јер 

би то нарушило редовно пословање школе. Од стране општине је прихваћен предлог 

ребаланса буџета уз незнатно умањење за 20.000,00 динара. 

                Такође је разматрана законитост уписа и кретање ученика у првом разреду у 

школској 2015/2016. години.  

               И коначно, у истом месецу, усвојени  су Извештаји о реализацији екскурзија 3. и 4. 

разреда. 

               Почетком новембра месеца, следи прво тормесечје и анализа успеха и владања 

ученика у овом периоду. Такође ученици који су имали потребе и потребну здравствену 

документацију, ослобођени од наставе физичког васпитања. 

               Састала се радна група, у саставу: Сандра Дроњак, Сандра Фабиан и Ковачевић 

Љубица-професори књижевности, Ана Шипицки и Гојко Вујачић-професори историје и 

директор школе, ради припреме за израду монографије школе. 

 

                 Крајем овог месеца добијена финансијска средства у висини 320.000,00 динара, 

од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице, с којима су купљене две интерактивне табле. 

                 У децембру месецу разматран је и усвојен Правилник о заштити узбуњивача у 

гимназији „Бранко Радичевић“, што обавезује и доношење  Правилника о поступку 

унутрашњег узбуњивања у нашој школи, што ће бити и урађено у наредном периоду. 

                Половином месеца, утврђене су теме за израду матурских радова, тако да 

матуранти имају довољно времена да одаберу тему и почну са прикупљањем литературе 

преко зимског распуста. 

                Такође је сачињен План уписа за наредну школску 2016/1017. годину, који је 

прослеђен Општини и Покрајини. 
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                И коначно, следи крај првог полугодишта и анализа успеха и владања ученика, 

као и реализација фонда часова у овом периоду. Сачињен је план одржавања допунске и 

додатне наставе за време зимског распуста, са чиме су ученици упознати преко огласне 

табле и преко сајта школе. 

                             Сарадња са општинским структурама, Школским одбором, Саветом 

родитеља, Школском управом и Секретаријатом за образовање и другим релевантним 

установама у току овог периода било је на обострано коректном нивоу. 

      Друго полугодиште почело је 18. Јануара 2016. године после зимског распуста који је 

трајао три недеље (од 23. децембра 2015. до 17. јануара 2016. године). 

     У овом периоду, као и сваке године следи припрема и организација обележавања Дана 

духовности у знак сећања на лик и дело нашег првог реформатора књижевног језика 

Растка Немањића-Светог Саве. 

    У току фебруара следе посете часовима наставника који се спремају за полагање испита 

за лиценцу. 

     Уовом периоду разматран је и усвојен финансијски план школе за 2016. годину где су 

средства предвиђена и одобрена од стране Општине у односу на претходни период 

знатно увећана, што за школу значи много боље функционисање. Такође је и дата 

сагласност на Правилник о систематизацији радних места у Гимназији. 

    Донет је Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у нашој школи, а у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању који је 

донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, где је било потребно 

постојећи Правилник ускладити са Правилником министарства.  

   У марту месецу интезивно се ради на припреми и организацији свечаности поводом 

Дана школе који пада 28.03.2016. године, међутим пошто се у том периоду преклапа са 

пролећним распустом свечаност је одржана је 23. марта у позоришној сали.  

   У сарадњи са Тимом за промоцију школе, припрема промотивног материјала за 

презентацију школе за упис ученика у први разред (плакати, флајери, обележивачи, 

видео-презентације итд.). 

   У априлу месецу од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 

и националне мањине-националне заједнице додељена су нам новчана средства по 

Конкурсу, која ће се искористити за опремање кабинета хемије у току летњег распуста. 

   У овом периоду припрема и организација и руковођење седницама Наставничког већа 

на којима је вршена анализа успеха и владања ученика на крају трећег тромесечја, као и 
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реализације наставног фонда часова, општи стандарди постигнућа, Правила понашања 

запослених и ученика у Гимназији и многа друга питања битна за рад школе. 

   У мају месецу одржана је обука запослених –безбедност и заштита на раду, што је 

законска обавеза школе. 

   Дана 11.05.2016. године у 7,25 часова одељењски старешина 4б одељења обавестио је 

директора школе о нестанку дневника тог одељења, након чега су предузете следеће 

радње: 

• Организовано је тражење дневника по свим местима у школи и школском 

дворишту где би се евентуално дневник могао наћи; 

• Прегледани су записи са видео-надзора, али без резултата; 

• Одлазак у одељење 4б од стране директора и педагога школе и разговор са 

ученицима о овом догађају; 

• Директор о нестанку дневника обавештава просветног инспектора; 

• Одељењски страешина сазива седницу Одељењског већа (одржане три седнице); 

• Директор обавештава полицијску станицу о нестанку дневника; 

• У школу долази инспекторка Марина Чапо, која обавља разговор са директором 

школе, секретаром и одељењским старешином, затим прегледа видео-записе , 

који се нарезују на CD за потребе полиције; 

• Просветни инспектор сачињава службену белешку; 

• Одељењски старешина одржава час одељењском старешине са одељењем 4б; 

• Одељењски старешина сазива и одржава родитељски састанак у овом одељењу; 

• Директор сазива и одржава седницу наставничког већа на којој се анализира 

догађај и договарају мере и радње за несметан наставак рада у овом одељењу; 

• Професорица енглеског језика Милица Јовановић, која је последнја имала контакт 

са дневником, дала је писану изјаву директору; 

• Одржана седница Школског одбора где је разматрана целокупна ситуација и 

анализа свега до тада предузетог за превазилажење новонастале ситуације; 

• Директор и одељењски старешина прослеђују своје извештаје о овом случају 

просветном инспектору; 

• Урађена реконструкција дневника на основу  педагошке документације 

наставника. 

    Дана 25. маја завршила се наставна година за матуранте, након чега су уследиле 

уобичајене радње везане за организовање и спровођење матурскoг испита. 

Анализа успеха и владања ученика четвртог разреда, распоред припремне наставе 

и полагање разредних и других испита, избор ђака генерације и накрају 

матурантски бал и свечаност поводом уручивања диплома. 
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    Наставна година за 1., 2.и 3. разред завршила се 22. јуна 2016. године, а 

сведочанства су им уручена 28. јуна 2016. године. 

    У јулу месецу ( 5. и  6.) следи упис ученика у први разред. У првом кругу уписано 

је 111,а у другм  9 ученика чиме је у потпуности испунјен план уписа за школску 

2016/17. Годину, а то је 120 ученика. Један број ученика из других школа предало 

је молбе за пребацивање у нашу школу, што ће бити решавано после 31. августа 

2016. године, када упис ученика прелази у надлежност директора, наравно уз 

поштовање Закона и уписивање само на слободна места, односно упражњена 

места исписаних ученика. 

       За време летњег распуста спроведени су молерско-керамичарски  радови , као 

и радови на водоводно-канализационој мрежи кабинета хемије, где је предвиђена 

лабораорија. За овај пројекат средства су обезбеђена један део од Покрајине, а 

један део од стране месне заједнице Стара Пазова. Такође је климатизовано 

поткровље , кабинет информатике и канцеларија ПП службе. 

     Као у претходном, тако и у овом периоду Сарадња са општинским структурама, 

органом управљања и Саветом родитеља, као и са Секретаријатом  за образовање 

била обострано коректна и продуктивна. 

     И коначно 31. августа 2016. године завршена је званично школска 2015/2016. 

година.  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 

 Савет родитеља је у школској 2015/2016. години обављао послове из своје надлежности и ради је 

у саставу: 

 

1. Мартина Бзовски, 1А 
2. Бошко Остојић, 1Б 
3. Љиљана Четник, 1Ц 
4. Бранислав Павловић, 1Д 
5. Ђорђе Анђелић, 2А 
6. Љиљана Вишњевац, 2Б 
7. Ивана Делић, 2Ц 
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8. Ђорђе Иванчевић, 2Д 
9. Душанка Суботић, 3А 
10. Маријана Ковачевић, 3Б 
11. Александра Пекић, 3Ц 
12. Мирјана Домоњи, 3Д 
13. Миљка Лукач, 4А 
14. Слађана Стојковић Ђурић, 4Б 
15. Ивана Милутиновић, 4Ц 
16. Ђурђевић Петар, 4Д 

 

Активности Начин реализације Време реализације 

   

Верификација мандата 
новоизабраних чланова 
Савета родитеља 
Избор председника и 
заменика председника 
Савета родитеља 

Излагање 
 

Септембар 

Избор представника Савета 
родитеља у састав Школског 
одбора 

Предлози 
Гласање  

Септембар 

Разматрање Извештаја о 
раду школе за школску 
2014/2015. године 

Излагање 
Анализа  
Дискусија  

Септембар 

Разматрање Годишњег 
плана рада за школску 
2015/2016.годину 

Излагање 
Анализа 
Дискусија  

Септембар 

Утврђивање трошковника за 
шклску 2015/2016. годину 

Излагање 
Дискусија  

Септембар 

Утврђивање предлога 
дестинације за екскурзије у 
школској 2015/2016. години 

Излагање  
Анализа 
Дискусија  

новембар 

Утврђивање висине 
дневница за одељењске 
старешинеа за домаће и 
иностране екскурзије 

Излагањ 
Анализа 
Дискусија 

новембар 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

У овој школској години ученички парламент се бавио следећим активностима: 

Реализоване активности 
 

Време реализације Носиоци, сарадници 

Кандидациони састанци, 
избори 

Септембар, октобар Одељењске старешине, 
педагог 
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Конституисање ученичког 
парламента, избор 
председника 

12.новембар Педагог, ученици 

План рада ученичког 
парламента 

новембар Педагог, чланови 

Опредељења ученика за рад 
у одборима 

17.децембар Чланови, председник 

Предлог правила одевања 
 

децембар Педагог, председник 

Учешће у хуманитарној 
акцији 

новембар Чланови 
парламента,педагог 

Организација спортског 
турнира у малом фудбалу 

5.4.2016. Чланови парламента, 
професори физичког 
васпитања, ученици 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Извештај о раду рецитаторске секције у школској 2015/2016. години 

 

СЕПТЕМБАР  

Формирање секције и утврђивање времена одржавања часова ( петком после подне у 12 

часова и средом пре под не у 13.40 часова). Чланови секције су: Милица 

Вукобрадовић,Верица Бурсаћ, Зорана Миличић, Марија Штрбац и Сергеј Савић. 

Усвајање плана рада рецитаторске секције за 2015/2016. школску годину. 

 

ОКТОБАР 

Чланови секције су усвојили основне податке о говору и његовим функцијама,као и о 

каналима комуникације. Упознати су са појмовима изражајног казивања, артикулације 

и дикције. 

Ученици су у октобру бирали песме за рецитовање. 

НОВЕМБАР 

Увежбавање рецитовања епских и лирских народних песама. 

Нова чланица секције је Нада Станковић. 

ДЕЦЕМБАР 
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У децембру су ученици бирали песме за Дан Светог Саве.  

Тај месец је био посвећен увежбавању изражајног казивања изабраних песама. 

ЈАНУАР 

Активности у јануару биле су : 

Увежбавање рецитација и наступ за Дан Светог Саве 

ФЕБРУАР 

Ученици су изабрали песме за такмичење (Општинска смотра рецитатора у Старој 

Пазови). 

МАРТ 

У марту су увежбаване рецитације за такмичење 

Чланови рецитаторске секције учествовали су у обележавању Дана школе  

АПРИЛ 

Ученици су увежбавали казивање драмског текста 

МАЈ  

Планиране активности нису реализоване због обавеза ученика 

ЈУН 

Разматрање плана рада секције за наредну школску годину, предлози и сугестије 

ученика и сумирање резултата рада током претходне године. 

  

 

                Извештај рада секције  за руски језик за  школску 2015/16. 

Реализоване 
активности 

Време 
реализације 

Начин 
Реализације 

Сарадници Одговорна  
особа 

 
-Формирање 
спискова 
заинтересованих 
-Договор око 
термина 
одржавања 
секције 
-Договор о 

 
 
 
октобар 
 

 
ДОГОВАРАЊЕ И 
РАЗГОВАРАЊЕ 
Истраживачки 
рад; дискусија 
Посета Сајму 
књига 

 
 
Чланови секције 

 
 
Славица 
Стошић,професор 
руског језика и 
књижевности 
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програму рада 
секције 
-Развој руског 
језика од првих 
облика 
писмености до 
саврем. руског 
језика, посета 
сајму књига 
 

 
 
-Читање поезије 
Сергеја Јесењина, 
учење руских 
песама 
 

 
 
новембар 

 
-Излагање 

 
Чланови секције 

 
Славица Стошић 

 
-Израда паноа и 
упознавање са 
руском 
традицијом и 
обичајима 
- Гледање филма 

 
децембар 

 
Прикупљање 
материјала 
Израда паноа 
 
-гледање филма 
по избору 

 
Чланови секције 

 
Славица Стошић 

 
-Читање стихова 
Александра 
Сергејевича 
Пушкина. 

 
Фебруар 
 

 
-Излагање 

 
Чланови секције 

 
Славица Стошић 

 
Израда паноа и 
плаката 
Израда честитки 
за 8. Март 
Припрема за 
такмичење 
 

 
март 

 
Прикупљање 
материјала 
Израда паноа 
Израда честитки 
Решавање 
граматичких, 
лексичких , 
семантичких и 
стилских вежби 

 
Чланови секције 

 
Славица Стошић 

 
Припрема за 
такмичење 

 
април 

 
Решавање 
граматичких, 
лексичких , 
семантичких и 
стилских вежби 

 
Чланови  секције 
 

 
Славица Стошић  

 
Присуствовање 
завршном 
концерту ученика 

 
 18.мај 
 

 
Одлазак у Руски 
дом на завршни 
концерт 

 
Чланови  секције 
 

 
Славица Стошић 
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гимназија и ср. 
стр. школа 
- Обележавање 

празника 
словенске 
културе и 
писмености  

 
 
 
 
 
-Израда паноа  

 

 

Секција је почела са радом у октобру  школске 2015/16. године. Установљена  су интересовања 

ученика и термин одржавања, а то је био четвртак  7. час. 

 

У среду 18. маја 2016. године у Руском дому у Београду одржан је Завршни концерт  ученика 

гимназија и средњих стручних школа Србије у  којима се изучава руски језик. Програм је 

уприличен поводом Дана словенске писмености и културе, са учешћем око 100 средњошколаца. 

Концерту су присуствовали и ђаци другог и трећег разреда наше школе и професорка … 

 

 

 

 

 

 

http://rs.sputniknews.com/serbian.ruvr.ru/2013_05_22/Tendencije-medusobnih-odnosa-slovenskih-naroda-u-savremenoj-etapi/
http://rs.sputniknews.com/serbian.ruvr.ru/2013_05_22/Tendencije-medusobnih-odnosa-slovenskih-naroda-u-savremenoj-etapi/
http://rs.sputniknews.com/serbian.ruvr.ru/2013_05_22/Tendencije-medusobnih-odnosa-slovenskih-naroda-u-savremenoj-etapi/
http://rs.sputniknews.com/serbian.ruvr.ru/2013_05_22/Tendencije-medusobnih-odnosa-slovenskih-naroda-u-savremenoj-etapi/
http://rs.sputniknews.com/serbian.ruvr.ru/2013_05_22/Tendencije-medusobnih-odnosa-slovenskih-naroda-u-savremenoj-etapi/
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ИЗВЕШТАЈ ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 2015/2016. 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: ЛИНГВИСТИЧКА                                                 КООРДИНАТОР: САНДРА ДРОЊАК 

ЦИЉ СЕКЦИЈЕ: Ученици лингвистичке секције воле свој матерњи језик и желе да прате његове 

савремене токове. Негују и развијају истраживачки дух и оспособљавају се за примену знања из 

језика. 

 

 
САДРЖАЈ РАДА 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 
✓ Формирањ спискова заинтересованих 
✓ Договор око термина одржавања секције 
✓ Договор о програму рада секције 

 

 
СЕПТЕМБАР 
 
 
 

 
састанак чланова 
секције 

 
✓ ОНОМАСТИКА (Антропоними) 
✓ Имена ученика наше гимназије 

 

 
Нереализовано 
због недостатка 
времена 
 

 
истраживање и 
проучавање 

 
✓ ИСТРАЖИВАЊЕ ФРАЗЕМА 
✓ ЗАШТО СЕ ТАКО КАЖЕ? 

 
ДЕЦЕМБАР 
ЈАНУАР 
ФЕБРУАР 

 
истраживање и 
проучавање 

 
✓ ИСТРАЖИВАЊЕ: КОЛИКО ПОЗНАЈЕМО 

ЋИРИЛИЧНО ПИСМО 
 

 
Нереализовано  
због недостатка 
времена 
 

 
истраживање, 
анкетирање 

 
✓ Припрема ученика за такмичење из 

српског језика и језичке културе 

 
ТОКОМ ГОДИНЕ 

 
проучавање 

 
✓ Сумирање рада секције 
✓ Извештаји истраживања  
✓ Прављење годишњег извештаја и плана за 

наредну школску годину 

 
ЈУН 

 
састанак 
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Извештај о раду Биолошко-еколошке секције,  

шк. 2015/16. година 
 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

Реализације 
Сарадници 

Одговорна  

особа 

 Информисање 

ученика о раду 

секције, 

евидентирање 

заинтересованих 

ученика 

Септембар 

Обавештавање  

ученика о 

формирању 

Еколошке секције 

Стручно веће 

природних 

наука, 

ученици 

Јелена 

Марковић, 

проф. 

биологије 

Душанка 

Савић, проф. 

биологије  

Уређење и 

оплемењивање 

учионица и 

школског 

простора  

Током 

године 

Израда паноа, 

уређење учионица у 

циљу улепшавања 

школског амбијента 

у складу са 

еколошким 

принципима 

Помоћно 

особље 

Школе, 

заинтересова

ни 

наставици, 

ученици, 

чланови 

Секције 

Душанка 

Савић, проф. 

биологије  

Јелена 

Марковић, 

проф. 

биологије 

Обележавање 

Дана 

Климатских 

промена 

Новембар Израда паноа 

Ученици, 

чланови 

Секције 

Јелена 

Марковић, 

проф. 

биологије 

Обележавање 1. 

Децембра 

(Међународни 

дан борбе 

против СИДЕ) 

Децембар 

Израда паноа, 

подела пригодног 

материјала 

Ученици, 

чланови 

Секције 

Душанка 

Савић, проф. 

биологије 

Јелена 

Марковић, 

проф. 

биологије 

Сат за нашу 

планету 

„Промени 

климатске 

промене“ 

Март 

Израда паноа. 

Припрема чланова 

секције уз помоћ 

литературе, 

интернета и 

предавања, како би 

вршњачком 

едукацијом и остали 

ученици били 

информисани о 

Ученици, 

чланови 

Секције, 

запослени у 

Школи 

Душанка 

Савић, проф. 

Биологије 

Јелена 

Марковић, 

проф. 

биологије 

Мирјана 

Здравковић, 

координатор 
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главним еколошким 

проблемима  

Тима за 

заштиту 

животне 

средине 

Обележавање 

Дана планете 

Земље  

Април Израда паноа 

Ученици, 

чланови 

Секције  

Јелена 

Марковић, 

проф. 

биологије 

 

Састанак 

Секције 

 

Мај / јун 

Анализа 

постигнутих 

резултата 

Чланови 

Секције 

Душанка 

Савић, проф. 

биологије 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

Реализације 
Сарадници 

Одговорна  

особа 

 

1. Формирање 

групе, 

упознавање са 

циљевима и 

плановима рада 

секције 

 

Септембар 

2015. године 

Састанак на који су 

ученици позвани на 

часу рачунарства и 

информатике 

 
Душанка 

Галечић  

2. Обележавaње 

недеље 

програмирања 

“CODE WEEK 

2015” 

10. – 18. 

октобра 

2015. године 

 

- Школа је пријављена 

за учешће у кампањи и 

обележена на мапи 

учесника 

 

- 15.10. одржана је 

радионица 

“Програмирање кроз 

игру - SCRATCH“ 

 

 

 

26 ученика првог и другог 

разреда 

Душанка 

Галечић   

  

 

-16.10. одржано је 

предавање 

,,Програмски 

језици,програмирањ

Ученици одељења 3а и 3б 
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е и познати 

програмери“ 

 

-13.10. одржаиа је 

радионица „Цртање 

геометријских фигура 

у програмском језику 

Delphi“  

 

Ученици 3ц одељења 

Весна Смуђа 

 
-15.10. одржана  је 

радионица „Моја прва 

Веб страница у 

HTML-у“ 

Ученици 4д одељења 

3. Школско 

такмичење из из 

рачунарске и 

информатичке 

писмености 

„ДАБАР“ 

16. -20. 

новембра 

2015. године 

 
151 ученик школе од првог 

до четвртог разреда 

Душанка 

Галечић и Весна 

Смуђа 

 

4. Припреме за 

државни ниво 

такмичења из  

рачунарске и 

информатичке 

писмености 

”ДАБАР”  

 

Децембар 

2015. године 

- Организована је 

додатна настава за 2 

ученика који су се 

пласирали на државни 

ниво такмичења 

 

Мештровић Иван 1б 

Станчевић Дејан 2д 

 

Душанка 

Галечић 

5. Учешће у 

глобалној акцији 

“Сат 

програмирања 

– HOUR OF 

CODE 2015” 

07. - 13. 

децембра 

2015. године 

 

- Ученици школе су 

упознати са акцијом 

на следећи начин: 

а) Објављен је чланак 

на блогу   

б) Одржана је  

радионица „Сат 

програмирања“ 

 

- Одржане су  

радионице 

“Minecraft”, ,,Frozen” 

и ,,Star wars“- 

програмирање помоћу 

блокова наредби 

 

-Ученици који су 

успешно завршили 

Ученици првог и другог 

разреда 

Душанка 

Галечић и Весна 

Смуђа 
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радионицу добили су 

сертификат. 

 6. 

Организовање 

одласка на 

такмичење из  

рачунарске и 

информатичке 

писмености 

”ДАБАР”  

Фебруар 

2016. године 

 

Одлазак на државни 

ниво такмичења из 

рачунарске и 

информатичке 

писмености 

”ДАБАР”   

 

Такмичење је одржано 

20. 2. 2016. у Новом 

Саду у 

Електротехничкој  

школи “Михајло 

Пупин “  

 

Мештровић Иван 1б 

Станчевић Дејан 2д 

 

Директор школе 

Душанка 

Галечић 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Обележавaње 

дана безбедног 

интернета –  

”SAFER 

INTERNET 

DAY 2016” 

9. фебруар 

2016. године 

 

- Ученици школе су 

упознати са 

манифестацијом 

(објављен је чланак на 

блогу и сајту школе) 

 

- Приказана је 

презентација ”Дан 

безбедног интернета” 

 

-Одржана је 

радионица ,,Како 

заштитити 

приватност на FB? “ 

  

-Направљен је пано 

,,Дан безбедног 

интернета“ 

 

 

Ученици 1д 

 

Мештровић Иван 1б 

-реализовао радионицу 

 

Гашпарић Никола 1б 

-презентација 

 

Јовановић Сара 1б 

Миличић Зорана 1б 

-пано 

Душанка 

Галечић и Весна 

Смуђа 

8. Oбележавање 

„Онлајн 

недеље-

ONLINE WEEK 

2016“  

 

 

14. – 20. 

март 2016. 

године 

 

-Ученицима свих 

одељења првог 

разреда  приказана је 

презентација “НЕТ И 

ЈА” , која представља 

водич за безбедно 

коришћење интернета. 

 

- Матуранти су 

 

 

 

 

 

Ученице 1б одељења – 

пано 

 

Скокна Филип 4б 

-презентација 

Душанка 

Галечић и Весна 

Смуђа 
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решавали тест „е-

Виртоуз“ помоћу кога 

су могли да процене 

своје ИКТ вештине у 

пословном окружењу 

  

-Приказана је 

презентација 

,,Преваре на 

интернету“ у 

одељењима 4б и 4ц 

 

-Креиран је пано 

„Жене у науци“ 

 

 

Ђого Катарина 4ц 

-презентација 

9.Учешће у 

пројекту „ВИКИ 

ГИМНАЗИЈАЛАЦ

“ 

У току првог 

и другог 

полугодишт

а школске 

2015/2016. 

 

28.11.2016. одржана је 

обука за 14 ученика 

трећег и четвртог 

разреда и 6 професора 

 

Професори :  

Душанка Галечић 

Људмила Ракочевић 

Гојко Вујачић 

Весна Смуђа 

Сандра Фабиан 

Мирослав Ђовчош 

 

 

Ученици: Марко 

Ковачевић 3б, Антонина 

Пекић 3ц,  Мило Бајић 3д, 

Бојан Јовановић 3д, Јован 

Лукач 4а,Марко Јевтић 

4а,Милана Вуковић 4а, 

Филип Ковачевић 4а,  

Дејана Вучковић 4а , 

Александра Ћопић 

4б,Зељуг Милош 4б, 

Тричковски Владимир 4а, 

Кузмановић Анастасија 4а, 

Андреа Перван 4а 

Милица 

Жарковић,менаџ

ер образовног 

програма 

 

Анђела 

Зувић,волонтер 

образовног 

програма 

Викимедија 

Србија  

 

Душанка 

Галечић – 

координатор  
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10.03.2016. одржана је 

обука за 18 ученика 

првог и другог разреда 

  

 Маја Живановић 1а, 

Јелена Девић 1а, Наташа 

Тодоровић 1б, Зорана 

Миличић 1б, Никола 

Гашпарић 1б, Лазар 

Петровић 1б, Огњен 

Ристивојевић 1б, Лука 

Булат 1б,  Мирослав 

Анђелић 2а, Лара Барнак 

2а, Невена Бурсаћ 2ц, Ана 

Јовановић 2ц, Владимир 

Трудић 2ц, Немања 

Мартиновић 2ц,  Игор 

Миросављевић 2д, Дејан 

Станчевић 2д, Славко 

Њежић 2д и Милутин 

Јовановић 2д. 

 

Анђела Зувић и 

Душанка 

Галечић 

10. Учешће у 

међународном 

eTwinning 

пројекту 

“GIRLS IN ICT 

2016“ 

Јануар-

Април 2016. 

године 

Креиран је пано под 

насловом ,,Познате 

жене у IКТ-у“ 

 

 

 

 

 

 

На eTwinning порталу 

постављена је 

презентација о нашој 

школи на енглеском 

језику. 

 

Невена Бурсаћ 2ц 

Емилија Деспот 2ц 

Јована Гочманац 2ц 

Ана Јовановић 2ц 

Тамара Жмирић 2ц 

 

 

 

 

Наташа Тодоровић 1б-

превод на енглески језик 

Страхиња Алић 2ц и 

Алекса Петричевић 2ц –

дизајн презентације 

 

 

Душанка 

Галечић и Весна 

Смуђа 

 

 

18.03.2016. одржана је 

видео конференција са 

школама из Малаге 

(Шпанија) и Руме 

(Србија)  

 

Наташа Тодоровић 1б 

Милица Петрић 1б 

Милица Николић 1б 

Невена Бурсаћ 2ц 

Ана Јовановић 2ц 

Тамара Жмирић 2ц 

Антонина Пекић 3ц 
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27.04.2016. одржана је 

видео конференција са 

две школе из Србије. 

 

Тамара Ковачевић и 

Тамара 

Миљанић,проф.француског 

језика 

Снежана Инђић, педагог 

школе 

 

Наташа Тодоровић 1б 

Милица Петрић 1б 

Милица Николић 1б 

Невена Бурсаћ 2ц 

Емилија Деспот 2ц 

Јована Гочманац 2ц 

Јована Милаш 3ц 
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Ред. 
бр. 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. 

Координација израде 
индивидуалних планова 
стручног усавршавања 
наставника 

септембар 

Састанци тима, 
састанци стручних 
актива и 
наставничког већа 

Чланови тима, 
стручни активи, 
директор 

Завршено у 
септембру 2015. 

2. 

Израда предлога 
Годишњег плана 
стручног усавршавања 
школе 

септембар Састанци тима 
Чланови тима, 
директор 

Завршено у 
септембру 2015. 

3. 

Организација семинара 
из области оцењивања 
ученика, на основу  
предлога стручних 
службе, у просторијама 
школе 

октобар или 
новембар 

Састанци тима, 
комуникација са 
извођачима СУ, 
учесницима СУ, 
директором 

Чланови тима, 
директор 

Није реализовано 
због недостатка 
финансијских 
средстава 

4. 

Састављање 
периодичног извештаја 
о реализацији стручног 
усавршавања  

- у оквиру 
установе  

- ван установе 

Тромесечно  

Преглед 
документације са 
подацима о СУ 
наставника, 
генерисање 
извештаја из базе 
података СУ 

Овлашћени 
представник 
Педагошког 
колегијума, 
представници 
тима за стручно 
усавршавање 

Извештаји су 
периодично 
генерисани и 
стављени на 
располагање 
директору и 
стручним 
активима 

5. 

Анализа реализације 
стручног усавршавања: 

- у оквиру 
установе 

- ван установе 
и израда предлога мера 
и активности за 
унапређење стручног 
усавршавања 

По потреби 
Састанци тима, 
састанци 
наставничког већа 

Чланови тима, 
директор, 
Педагошки 
колегијум 

На састанку тима 
који је одржан 22. 
августа 2016.  

6. 

Вођење евиденције о 
стручном усавршавању 
наставника у бази 
података 

септембар-
август 

Унос и ажурирање 
података помоћу 
специјализованог 
софтвера  

Јарослав Фабјан, 
Мирослав Ђовчош 

Подаци су 
редовно уношени 

7.  

Координација стручног 
усавршавања у оквиру 
установе (угледни 
часови, презентације, 
извештаји са семинара 
...) 

септембар – 
август 

Састанци тима, 
стручних актива, 
наставничког већа, 
организација 
догађаја ... 

Чланови тима 
Састанци тима у 
току године 

8. 

Формирање базе 
примера добре праксе 
Унапређење базе 
примера добре праксе 

 
септембар-јун 

Прикупљање и 
архивирање 
дидактичког 
материјала 

Снежана Инђић, 
педагог 

Није реализовано 

9. 

Анализа резултата рада 
Тима у школској 
2015/16 години, 
усвајање извештаја о 
раду 

јун Састанак тима Чланови тима 
На састанку тима 
који је одржан 22. 
августа 2016.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА 

 

Мирослав Ђовчош, професор математике 

Јарослав Фабјан, професор математике 

Драган Крстић, професор енглеског језика 

Снежана Инђић, педагог 

Виолета Евић, секретар школе 

Гордана Бабић, професор енглеског језика 

Чланови Тима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА ТИМА ЗА  ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТЕ И ПОСЕТЕ  

ПЛАНИРАНИ 
САДРЖАЈИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ САРАДНИЦИ 

Фестивал 
технике и 

природних 
наука БСФ 

 
није било 

заинтересованих 
ученика 

Посета 
Други,трећи 

четврти разред 
 

 
Здравковић 

Мирјана 

 
Хаврилов Вања 
Инђић Светлана 

Сајам књига октобар око 60 ученика 
из целе школе 

Дроњак 
Сандра 

Сандра Фабјан Данијела 
Хавран 

 
Фестивал науке 

 
није било 

заинтересованих 
ученика 

Посета 
(биолошко-
еколошка 
секција) 

 
Марковић 

Јелена 

 
Професори природних 

наука 
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Музеј 
патријаршије, 

Саборна црква, 
црква Ружица 

 
није 

организовано 

Посета 
Трећи и четврти 

разред 

 
Кресоја 
Марија 

 
Ана Шипицки 

Одељењске старешине 3. 
и 4. разреда 

Међународни 
сајам 

образовања 
Путокази 

 
март 

 
око 40 ученика 

3. и 4.-их 
разреда 

 
Ракочевић 
Људмила 

Одељењске старешине 
четвртих разреда  

 
Планетаријум и 

позориште 

 
није било  

заинтересованих 
ученика 

 
Посета(четврти 

разред) 

 
Инђић 

Светлана 

Професори 
књижевности,Одељењске 

старешине четвртих 
разреда 

 
Фрушкогорски 

манастири 

 
није 

организовано 

Излет 
(први и други 

разред) 

 
Кресоја 
Марија 

 

Хавран Данијела 
Шипицки Ана 

Одељењске старешине 

 
Ботаничка 

башта  

 
није 

организовано 

Посета 
(први и други 

разред) 

 
Марковић 

Јелена 
 

Савић Душанка 
Одељењске старешине 
првих и других разреда 

Врњачка бања 
Или студијско 

путовање у 
Будимпешту 

није 
реализовано 

за екскурзију се 
пријавио мали 
број ученика** 

 
Екскурзија 

првих разреда 

 
Инђић 

Светлана 

 
Одељењске старешине 

првих разреда 

 
Златибор 

( или 
организација 

 за Шпанију на 
јесен) 

 

за Златибор није 
било 

заинтересованих 
ученика па је 

урађена 
организација за 

јесењу 
екскурзију 

(2016/2017) у 
Праг и Беч 

 
Екскурзија 

других разреда 
 

 
Хавран 

Данијела 

 
Одељењске старешине 

других разреда 

 
Северна 
Италија 

 
реализована 

током 
септембра2015. 

 
ученици трећих 

разреда 

 
Смуђа Весна 

 
Одељењске старешине 

трећих разреда 
 

 
Северна 
Италија 

 
реализована 

током септембра 
2015. 

 
ученици 
четвртих 
разреда 

 
Нишевић 

Бранка 

 
Одељењске старешине 

четвртих разреда 
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Праг, Париз 
или Шпанија 

припрема за 
организацију 

јесење 
екскурзије 

заСептембар 
2016. за Праг и 

Беч 

 
Организовање 

екскурзије 
трећих тј 
будућих 
четвртих 
разреда 

 
Ракочевић 
Људмила 

 
Одељењске старешине 

четвртих разреда 

 

**На инсистирање савета родитеља промењена је дестинација Врњачка Бања у Лепенски Вир а 

студијско путовање није одобрено 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

ШКОЛСКА 2015/16. ГОДИНА 

 

Чланови тима:  

1. Сандра Дроњак– координатор 
2. Снежана Инђић 
3. Славица Стошић 
4. Весна Смуђа 
5. Душанка Галечић 
6. Данијела Хавран 
7. Сандра Фабиан 

 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање тима и набавка 
средстава за промоцију школе 

13. 10. 2015. састанак тима 
чланови тима, управа 

школе 

Проналажење потенцијалних 
донатора 

током октобра 
заједничке 

акције 
чланови тима, управа 

школе 

Анализа рада тима у претходном 
периоду и план активности у 

наредном периоду 
       8. 12. 2015. састанак тима чланови тима 

Израда промотивног материјала 
за промоцију школе  

(ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР) 

16. 12. 2015. 
22. 12. 2015. 

18.1.2016. 

Заједничким 
састанцима и 

акцијама 
чланови тима 
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Оплемењивање простора  
током школске 

године 
заједничке 

акције 
чланови тима, ученици, 

секције и др. 

Припремање података и 
ажурирање сајта школе 

током школске 
године 

прикупљање 
материјајала 

руководилац 
мултимедијалне секције, 
чланови тима, предметни 

професори 

Израда промотивног материјала 
за промоцију школе (флајери, 

брошуре, плакати и др.) 

19.2.2016. 
2.3.2016. 

Заједничким 
састанцима и 

акцијама 
чланови тима и директор 

Презентација школе ученицима 
осмог разреда (18 група ученика) 

април, мај 
Заједничким 

акцијама 
Чланови тима, ученици 

Презентација школе родитељима 
у Старим Бановцима 

мај презентација Душанка Савић 

Анализа реализације плана тима 
за 2015/16. школску годину; 

припрема извештаја 
 8.7.2016. Састанак тима Чланови тима 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ 

Тим за каријерно вођење и саветовање Гимназије „Бранко Радичевић“ у школској 

2015/2016 години је формиран у следећем саставу: 

Снежана Инђић, педагог школе, 

Снежана Вујачић, психолог 

Данијела Хавран, професор ликовне културе, 

Ирена Кузмановић, професор немачког језика, 
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Оља Грбић, професор социологије 

Људмила Ракочевић, професор филозофије – координатор 

(На једном о састанака  Оља Грбић се повукла из рада Тима,а остали део је остао 

непромењен) 

Активности Тима су спровођене у овој шкоској години сходно Плану и програму који је 

усвојен али смо покушавали да се уклапамо у оно што су нам ученици сугерисали и да 

пратимо манифестације и догађаје ван школе које смо проценили као битне за 

каријерно вођење и саветовање. 

Ученици 4. године, тј завршног разреда су по одељењима анкетирани више пута, тема 

је била избор будућег занимања, испитивање склоности и интересовања које поседују, 

недоумице око начина на који планирају наставак школовања..Анкете је обавила 

Снежана Вујачић, психолог школе, у сваком од 4 одељења матураната. Анкете су 

спровођене током читаве шкоске године. 

 

 

Ученици и професори су се посредством Тима за КВиС укључивали у овој школској 

години у следеће манифестације: 

ВИРТУЕЛНИ ДАНИ КАРИЈЕРЕ И ЗНАЊА 21.10.-28.10.2015. г. МАНИФЕСТАЦИЈА 

РЕГИОНАЛНОГ КАРАКТЕРА (кабинет информатике) (Људмила Ракочевић, 

проф.филозофије) 

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА „ЗВОНЦЕ“ БЕОГРАД 28.09.2015. г. Сајам је посетило око 50 ученика 

(Снежана Вујачић, психолог, Снежана Инђић педагог, Данијела Хавран,проф ликовне 

културе, Ирена Кузмановић,проф.немачког језика, Љдумила Ракочевић, 

проф.филозофије) 

САЈАМ СТИПЕНДИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, РЕКТОРАТ, 25.10.2015.г. (Људмила 

Ракочевић, проф.филозофије) 

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА EDU FAIR 2016. „ШТА УПИСУЈЕШ“ 11. и 12. март 2016. године, 

Београд, Хотел Краун Плаза (Људмила Ракочевић, проф. филозофије) 

 

Сходно интересовањима које су ученици – посебно завршних разреда- показали у вези 

избора будућег занимања Тим је организовао  
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ПОСЕТЕ  установама и фабрикама  („реални сусрети“) 

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ 09. март 2016.г.- око 15 матураната (Снежана 

Инђић,педагог, Ирена Кузмановић, проф.немачког језика и Људмила 

Ракочевић,проф.филозофије) 

Фабрика СТРЕЈТ НОВА, Индустријска зона Стара Пазова – око 30 ученика 3б и 2д 

одељења (Тамара Ковачевић, проф француског језика,Људмила Ракочевић, 

проф.филозофије),16.04.2016.г. 

Радио Стара Пазова,24.05.2016.г.око 35 ученика - 2а,3а и 3б одељења- (Људмила 

Ракочевић,проф. филозофије) 

 

ИНТЕРНЕ АКЦИЈЕ ТИМА ЗА КВиС 

СТВАРАЊЕ  и ОГЛАШАВАЊЕ СЛОГАНА ТИМА ИНФОРМИШИ СЕ – УКЉУЧИ 

СЕ- ОДЛУЧИ СЕ и објављивање на огласној табли приземље- октобар 

2015.г.(Снежана Инђић, педагог, Људмила Ракочевић,проф.филозофије) 

КАРИЈЕРНИ КУТАК –место на коме се ученици и професори могу обавестити о 

активностима везаним за каријерног вођења и саветовања – током читаве школске 

године (Људмила Ракочевић,проф.филозофије) 

ДАН (БИВШИХ-БУДУЋИХ) СТУДЕНАТА БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА -04.04.2016.г. Акцију 

су подржали сви запослени у Гимназији који су завршили факултет Уноверзитета у 

Београду и сви матуранти који планирају да упишу БУ (Људмила 

Ракочевић,проф.филозофије) 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА  

У Гимназији је у овој школској години организована презентација неколико 

високошколских установа из Београда и Новог Сада: 

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ Универзитета Привредна Академија Нови Сад 06.11.2015.г. 

(Снежана Инђић, педагог) 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Универзитета у Београду, 09.12.2015. г. (Снежана Инђић, 

педагог) 

ВОЈНА КАДЕМИЈА Универзитет Војске Републике Србије, 18.02.2016. г (Мирослав 

Опавски, директор,Снежана Инђић,педагог) 
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ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ВИСАН“ Земун, 

01.04.2016. (Људмила Ракочевић,проф.филозофије) 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ Нови Сад 06.04.2016.г.(Данијела 

Хавран, проф.ликовне културе) 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ДР ЛАЗАР ВРКАТИЋ, Нови Сад, 07.04.2016.г 

(Људмила Ракочевић,проф.филозофије) 

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ПРОГРАМИРАЊА Београд, 07.04.2016.г (Људмила 

Ракочевић,проф.филозофије) 

СТУДИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОЛИТИКЕ И БЕЗБЕДНОСТИ Универзитет Унион „Никола Тесла“ 

Београд, 08.04.2016.г. (Људмила Ракочевић,проф.филозофије) 

УЧЕНИЦИ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ПРОМОЦИЈИ НОВОГ УНИВЕРЗИТЕТА „ШЛОС“ Голубинци, 

19.05.2016.г. Бела зграда Стара Пазова (Људмила Ракочевић,проф.филозофије). 

 

У Гимназији је организовано предавање ученицима о писању CV-a (ciriculum vitae) 

наставника Универзитета СИНГИДУНУМ – МАРТ 2016 (Снежана Инђић,педагог) 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧЛАНОВА ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ и САВЕТОВАЊЕ 

 

НАЦИОНАЛНИ ЕРАЗМУС+ ИНФОРМАТИВНИ ДАН, Београд, Палата Србије, 20.10.2015.г. 

Организатор ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС-Еразмус+Канцеларија у Србији, уз подршку 

Министартва просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Конференцију 

отворио Срђан Вербић, министар просвете.Конференцији присуствовала Људмила 

Ракочевић,проф.филозофије 

КОНФЕРЕНЦИЈА „КАРИЈЕНО ВОЂЕЊЕ-КОНЦЕПТ И ИНОВАЦИЈЕ“ Београд, Задужбина 

Илије М.Коларца, 30.11.2015.г. Организатор Београдска отворена школа, уз подршку 

два Министартва у Влади Републике Србије, Министартво просвете, науке и 
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технолошког развоја и Министартво омладине и спорта. Конференцији присуствовала 

Људмила Ракочевић, професор филозофије. 

КОНФЕРЕНЦИЈА „КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ Београд, 

Хотел Метропол, 25.02.2016.г. Организатор Фондација Темпус-Еурогуданце центар, уз 

подршку Министартва просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. 

Конференцији присуствовала Људмила Ракочевић, професор филозофије. 

 

ПРОЈЕКТИ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 

Током школске 2015/2016 године Гимназија је ушла у пројекат УСПОСТАВЉАЊЕ 

СИСТЕМА ПРАЋЕЊА КАРИЈЕРЕ УЧЕНИКА НАКОН ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.  

У пројекту учествује 14 средњих школа из Србије, а једна од њих је и наша Гимназија. 

Пројекат је започео у марту 2016 године а спроводе ха НВО „Коцка“  из Новог Сада уз 

подршку Solidar Suissa, канцеларија у Србији.  Нашу школу је у априлу посетила 

псохолог Станислава Попов,коауторка пројекта, која је прикупила податке о деловању 

Тима за КВиС. Координатор тима је сачинила образац који су сви ученици 4. разреда  

добили заједно са сведочанством у који би требало да упишу податке о успешности на 

пријемном испиту...Циљ је да су почне са систематским прикупљањем података који би 

прерасли у својеврсну базу, корисну не само за Гимназију већ и за локалну заједницу... 

Пројекат је у току. 

Активности у вези пројекта спроводи координатор Тима за КВиС Људмила 

Ракочевић,професор филозофије. 

 

УЧЕШЋЕ ТИМА НА САЈМУ ТИМОВА ЗА КВиС СРБИЈЕ 

САЈАМ ТИМОВА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

организован је 13.јуна 2016. Године. Наша школа је аплицирала за овај Сајам, план и 

програм Тима су прихваћени од стране организатора након чега је Тим ушао у званични 

програмовог Сјма. 

На сајму је учествовало 20 школа из Србије, 17. средње стручних школа и само три 

гимназије. 

Наша Гимназија је предсавила активности које се спроводе у вези каријерног вођења и 

саветовања кроз видео презентацију и штампани материјал који је припремљен само за 

ову прилику. Тим је израдио и плакат, флајере и летке.  
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У припреми за Сајам је учествовао цео тим, Данијела Хавран, проф.ликовне 

културе,визуелни део, Снежана Инђић педагог  и Снежана Вујачић психолог, 

организационо, презентацију је осмислила, и материјал припремила и класификовала 

Људмила Ракочевић, координатор Тима, која је контактирала са организаторима сајма, 

слала планове, договарала наступ Гимназије...А на Сајам су ишле Ирена Кузманович, 

проф. немачког језика, Јелена Петровић, проф.српског језика и књижевности и 

Људмила Ракочевић, проф филозофије. 

Сајам је организовала Београдска отворена школа у партнерству са Министартвом 

просвете, науке и технолошког развоја и Министартва омладине и спорта Владе 

Републике Србије. Партнери манифестације су били Привредна Комора Србије и Solider 

Suisse Swiss Labour Assistence SLA канцеларија у Србији. 

На сајму је било много посетилаца из целе Србије, Тим наше Гимназије је имао запажен 

штанд, многи су га похвалили и показали занимање за рад нашег Тима. 

Неколикосредњих школа и гимназија нам се јавило након Сајма, па се надамо будућој 

сарадњи. 

Сајам Тимова је био у Београду, у Провредној Комори Србије, 13. Јуна 2016. године. 

 

 

Све активности које је Тим за каријерно вођење и саветовање 

спроводио током 2015/2016 године су објављенњ на сајту 

Гимназије  (stapgim.ptt.rs).Тим за КВиС је објавио 31 прилог на 

сајту, аутор свих текстова је Људмила Ракочевић, координатор 

Тима. 

У циљу боље информисаности ученика, родитеља и пријатеља 

школе, некадашљих и бивших ученика, направили смо и блог 

KARIJERASTAPGIM.BLOGSPOT.RS (Људмила Ракочевић). 

Трудили смо се да ученике наше Гимназије обучавамо о каријери и потреби 

целоживотног учења.  Капацитети школе који су нам на располагању  -  материјални, 

технички и просторни – су скромни.Тим не поседује рачунар, немамо никакав будџет, 

користимо личну опрему коју имамо.  Покушавали смо то да надоместимо идејама и 

енергијом, мобилношћу и перманентним информисањем ђака... 
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Све активности  Тима који се обављају у школи и ван ње, израда материијала, образаца, 

упитника, учешће у појектима... чланови Тима обављају без  материјалне надокнаде. 

Током ове шкослке године Тим је успоставио сарадњу са следећим институцијама и 

организацијама: 

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА 

РАДИО СТАРА ПАЗОВА 

БЕОГРАДСКА ОТВОРЕНА ШКОЛА 

НВО „КОЦКА“ Нови Сад 

ОРГАНИЗАЦИЈА „ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ“ Београд 

ТЕМПУС ЕРАЗМУС+ ЕРАЗМУС  

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СТАРА ПАЗОВА 

СТРЕЈТ НОВА СТАРА ПАЗОВА 

ВИСОКОШКОСЛКЕ УСТАНОВЕ Нови Сад, Београд 

 

Посао се наставља и у следећој шкослкој години. 

Велику подршку активностима Тима су дали и представници локалне заједнице. 

Посебно се захваљујемо Горану Савићу, заменику председника општине Стара Пазова. 

 

 

П.С. 

Надамо се да ће  извештај Тима за КВиС уверити чланове  Школског одбора Гимназије 

колико је овај сегмент школског рада важан и да ће нам обезбедити услове за још бољи 

рад. 

 

Извештај садржи активности, време реализације и имена професора, чланова Тима који 

су организатори, носиоци релаизације. 

Координатор Тима Људмила Ракочевић 
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Чланови тима за безбедност и здравље на раду су: 

-Смуђа Весна, професор рачунарства и информатике, (координатор) 

-Галечић Душнка, професор рачунарства и информатике, (члан) 

-Бабић Гордана, професор енглеског језика, (члан) 

-Савић Душанка, професор биологије, (члан) 

-Марковић Јелена, професор биологије, (члан) 

-Фабијан Сандра, професор српског језика и књижевности, (члан) 

-Јовановић Катица, професор српског језика и књижевности, (члан) 

-Здравковић Мирјана, професор хемије, (члан) 

-Хаврилов Вања, професор хемије, (члан) 

-Кресоја Марија, професор верске наставе, (члан) 

-Гагић Николина, професор историје, (члан) 

 

Реализација годишњег плана рада тима за безбедност и здравље на раду 

у школској 2015/2016 години 

 

Реализоване 
активности 

Време 
реализације 

Начин 
Реализације 

Сарадници Одговорна  
особа 

Пошто се није 

придружио тиму 

нови члан, није 

било потребе за 

упознавањем са 

правилником. 

Септембар 
2015. 
године 

 Тим за 

безбедност 

и здравље 

на раду 

Кординатор 
тима 

Упознавање 

ученика првог 

разреда са 

правилником о 

правилима 

понашања у школи 

и новим 

правилником о 

изостанцима. 

Октобар 

2015. 

године 

Одељењске старешине 

су на ЧОС-у упознали 

ученике са 

правилником. 

ПП служба 

и разредне 

старешине 

Разредне 
старешине 

Сарадња са домом 

здравља 
Октобар 

2015. 

године 

Ученици првих и 

трећих разреда су 

обавили систематске 

прегледе у Дому 

здравља у Старој 

ПП 

служба, 

разредне 

старешине 

и 

предметни 

Разредне 
старешине и 

ПП служба 
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Пазови на одељењу 

педијатрије. 

професори 

Сарадња са домом 

здравља 

Новембар 

2015. 

године 

Ученици трећих 

разреда су обавили 

систематске прегледе 

код стоматолога у 

Дому здравља у 

Старој Пазови. 

ПП 

служба, 

разредне 

старешине 

и 

предметни 

професори 

Разредне 
старешине и 

ПП служба 

Обезбеђивање и 

провера хигијенско 

техничких и 

безбедносних мера 

заштите на раду 

(ПП апарати, 

степениште и 

прилаз школи, 

електро 

инсталације, 

путеви евакуације 

и паник расвета) 

Новембар 

2015. 

године 

Установљено је да 

први спрат зграде 

нема хидрант а да се 

ПП апарати налазе у 

подруму зграде а по 

речима домара школе 

тестирају се једном 

годишње, подсетити 

директора да би то 

требало обавити и ове 

године. Придружити 

се еколошком тиму 

при писању дописа да 

се среди прилаз 

школи. Каблове у 

кабинету 

информатике1 који су 

на поду заштитити. 

Тим за 

безбедност 

и здравље 

на раду 

Директор,  
Кординатор 
тима 

Сарадња са 

Институтом за 

трансфузију крви  

Србије 

12.11.2015. 

године 

Институт за 

трансфузију крви  

Србије је позвао 

ученике и професоре 

све три средње школе 

да се придруже акцији 

добровољног давања 

крви, при чему се 

одазвало 29 наших 

ученика. 

ПП служба Вујачић 

Снежана 

Планирање 

едукације 

запослених 

28.12.2015 Упућена молбу 

директору за плаћање 

семинара Безбедност 

Чланови 
тима 

Бабић 
Гордана 
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ученика у школским 

објектима  

Враћање апарата за 

гашење на сваки 

спрат по један  

28.12.2015. Пошто се ПП апарати 

налазе у подруму 

зграде, упућена је 

молбу директору да се 

исти поставе по 

спратовима, такође и 

да се купе мали 

апарата за гашење 

пожара за оба 

кабинета 

информатике, као и 

кабинете биологије, 

хемије и физике. 

Чланови 
тима 

Координатор 
тима 

Сарадња са домом 

здравља 

Фебруар 
2016. 
године 

Ученици првог 

разреда су обавили 

систематске прегледе 

код стоматолога у 

Дому здравља у 

Старој Пазови. 

ПП 

служба, 

разредне 

старешине 

и 

предметни 

професори 

Разредне 
старешине и 

ПП служба 

Сарадња са 

Институтом за 

трансфузију крви  

Србије 

10.03.2016. 

године 

Институт за 

трансфузију крви  

Србије је позвао 

ученике и професоре 

све три средње школе 

да се придруже акцији 

добровољног давања 

крви, при чему се 

одазвало 27 наших 

ученика. 

ПП служба Вујачић 

Снежана 

Обележен Светски 

дан здравља 

07.04. 2016. 
године 

Уређен је пано у 

ходнику школе 

посвећен овом дану са 

порукама да се чува 

здравље и Александар 

Опачић, активиста 

удружења „Плави 

круг“ је одржао 

предавање “Победимо 

дијабетес“. 

Чланови 
тима 

Људмила 
Ракочевић, 
Весна Смуђа, 
Душанка 
Савић 
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Анкета о 

безбедности 

ученика у школи 

Мај 2016. 
године 

Ученици првог, другог и 
трећег разреда су на 
часовима одељењског 
старешине анкетирани 

Одељењске 

старешине, 

чланови 

тима 

Галечић 
Душанка и 
Смуђа Весна 

Анализа анкете о 

безбедности 

ученика 

29.06.2016. Чланови тима су 

анализирали резултате 

анкете и сачинили 

записник који је 

предат директору да 

може да реагује на 

предлоге 

Чланови 
тима и 

педагог, 
Снежана 

Инђић 

Координатор 
тима 

Израда годишњег 

извештаја о раду 

тима 

29.06.2016. 
године 

Чланови тима су 

анализирали годишњи 

план и утврдили 

реализоване 

активности 

Чланови 
тима 

Кординатор 
тима 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ШКОЛСКOJ 2015/2016.ГОДИНИ 
 

            

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Оргнизовње првог 
састанка тима за заштиту 

животме средине 
Септембар Састанка тима 

координатор тима, 
чланови тима 

 

Оргнизација„Еколошке 
суботе“ 

Септембар 

Оргнизовање ученика 
при прављењу кутија 

за сортирање отпада и 
ширење еколошке 

свести 

чланови тима, 
ученици и сви запослени 

Акција 
“Чепом до осмеха“ 

Школска 
2015-2016.год 

Наставак акције у 
сарадњи са 

канцеларијом за младе 

 
чланови тима, 

ученици и сви запослени 
 

Сарадња са „Рецан 
фондацијом“ 

Октобар 
Контакт са Рецан-ом 

путем Е-maila 

 
координатор тима, 

проф.биологије Д.Савић 
 

Анализа резултата 
остварених у првом 

полугодишту 
Децембар Састанак тима 

 
координатор 

тима,чланови тима 
 

Организовање 
састанка тима 

Фебруар Састанак тима 
чланови тима 

 

Обележавање дана“Сат за 
нашу планету“ 

Март 
Израда 

паноа,едукација 
ученика и запослених 

чланови тима, 
ученици и сви запослени 

 

Наставак сарадње са 
„Рецан фондацијом“ 

Април 
Контакт са Рецан-ом  
телефонским путем 

 
координатор тима 

Успостављен контакт са 
ЈКП Градска чистоћа 

Мај 
Контакт 

телефонским путем 

координатор 
тима,проф.биологије 

Д.Савић,Ј.Гагрица 
 

Анализа резултата 
остварених у току школске 

2015-2016.год. 
Јун Састанка тима 

координатор тима, 
чланови тима 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ОБРАЗОВАЊУ у школској 

2015/2016. години 

 

Реализоване активности Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Носиоци, сарадници 

Кутак за инклузивно 
образовање, додатну подршку 

септембар Формиран кутак у 
оквиру  школског 
сајта 

Педагог, Весна 
Смуђа,проф.рачунарства 

Анализа, процена постојећег 
стања у школи 

Септембар и 
током године 

Седнице 
одељењских већа 

Одељењске 
старешине,ппслужба 

Хоризонтално учење Током године Састанци, 
разменемишљења 
Искустава... 

Предметни професори, 
ппслужба 

Остваривање контаката са 
родитељима ученика којима је 
потребна додатна подршка 

Током године Размена 
мишљења, 
информација од 
значаја 

Одељењске старешине, 
предметни професори, 
родитељи, 
ппслужба,тим 

Подршка учењу  Током године Редовна настава, 
E-mail  
комуникација, 
допунска, 
вршњачка помоћ 

Одељењске старешине, 
предметни професори, 
ппслужба, родитељи 

Састанци стручног тима за 
инклузивно образовање 

Током године Састанци, размене 
мишљења 

чланови 

Сарадња са саветницом за 
инклузивно образовање 

По потреби Савети, упутства Координатор тима 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

И ПРЕВЕНЦИЈУ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

    У школској 2015/2016.години  реализоване су следеће активности: 

Реализоване  активности Време 
реализације 

Начин 
 реализације 

носиоци 

Упознавање свих запослених, 
ученика и родитеља са 
члановима тима за заштиту 
ученика од насиља… 

септембар Истицање на огласним 
таблама, седница 
наставничког већа, часови 
одељењског старешине, 
родитељски састанци 

Директор, 
координатор тима, 
одељењске 
старешине 

Упознавање ученика првог 
разреда  са Правилником о 
Протоколу поступања у 
установи у одговору на 
насиље, злостављање и 

Током првог 
полугодишта 

Часови одељењског 
старешине 

Одељењски 
старешина, педагог 
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занемаривање 

Упознавање родитеља 
ученика 1. Разреда са 
Правилником о Протоколу 
поступања у установи у 
одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање 

Новембар 
(5,6.11.2015.) 

Родитељски састанак Одељењске 
старешине 

Упознавање ученика са 
Правилима понашања 

До завршетка 
1. Квартала 

Часови одељењског 
старешине 
Истицање правила у свим 
учионицама, холовима,на 
видним местима 

Одељењски 
старешина 

Излагање ученичких радова, 
продуката часова филозофије, 
српског језика и књижевности 
и других наставних предмета 
као и секције за заштиту 
животне средине и других 
секција 

Током године Истицање на видним 
местима 

Ученици, 
предметни 
професори 

Рад са учеником који трпи 
насиље 

Прво и друго 
полугодиште 

Разговор, пружање 
подршке 

Одељењски 
старешина, 
ппслужба, вршњак 

Сарадња са центром за 
социјални рад 

Прво 
полугодиште 

Давање мишљења центру 
за социјални рад 

тим 

Садржаји наставних 
предмета, грађанско 
васпитање(1.разред) 

Прво 
полугодиште 

Обрада 
садржаја:откривање и 
уважавање разлика, 
толеранција и 
дискриминација, 
неслушање, 
самопоуздано реаговање, 
налажење решења, 
извини... и садржаји 
других наставних  
предмета 

Професор 
грађанског 
васпитања и други 
предметни 
професори 

Спортска такмичења децембар Хуманитарна кошаркашка 
утакмица 

Професори 
физичког 
васпитања, 
уч.парламент, 
ученици 
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Обрада разних садржаја Током школске 
године 

Часово одељењског 
старешине: 
Сараднички односи међу 
ученицима, култура 
опхођења и понашања, 
однос према ауторитету и 
запосленима, пожељно и 
непожељно понашање 
,другарство, узроци 
неспоразума,ненасилна 
комуникација,безбедност, 
поштовање 
различитости... 

Одељењске 
старешине 

Превенција вршњачког 
насиља 

20.11.2015. Представа ‘’зато што те се 
плашим’’ 

Глумци, ДР ЖАРКО 
ТРЕБЈЕШАНИН, 
педагог, одељеске 
старешине, 
Извођачка 
уметност ‘’здрав 
живот’’ 

Превенција  дигиталног 
насиља 

8.2.2016. предавање Дом здравља 
 

Друштвене мреже-могућности 
и ризици 

16.6.2016. радионица Проф.грађанског 
васпитања, 
рачунарства и 
информатике 

Како заштитити приватност на 
facebook-u 

Фебруар 2016. Радионица Ученици, 
проф.рачунарства и 
информатике 

Умеће комуникације 25.2.2016. Предавање за ученике 4. 
Разреда 

Сингидунум 

Сарадња са канцеларијом за 
младе 

Током 
1.полугодишта, 
4.11.2015. 

Учешће у пројекту 
‘’Равноправни у љубави’’, 
стицање вештина 
асертивне комуникације 
Потписивање споразума о 
сарадњи 

Канцеларија за 
младе, ппслужба, 
директори све три 
средње школе 

Дежурства наставника Током године Дежурање у ходницима, 
на спратовима 

Предметни 
професори 

секције Прво 
полугодиште и 
током године 

Опредељења ученика за 
рад у секцијама, 
интересовања и рад 
секција 

Предметни 
професори,ученици 

Безбедност ученика јуни Сарадња са тимом за 
безбедност и спровођење 
анкете 

Координатор  тима 
Весна Смуђа 

Акције: 
Хуманитарне  акције 
Спортска такмичења, 

Током године Учешћа на такмичењима, 
посете... 

Предметни 
професори 
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Посете позоришту... 

Реституција Током године Разговор са ученицима  ппслужба 

Рад одељењских 
старешина,родитеља ,чланова 
тима и предметних 
професора 

Током године Размена информација, 
мишљења, 
сарадња...препоруке, 
мере... 

Одељ.старешине, 
родитељи,чланови 
тима и други 

Сарадња са саветницом за 
заштиту од насиља у школској 
управи 

Током године Упутства, савети... педагог 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

У школској 2015/2016. Самовредновање се реализовало у следећим областима: 

КЉУЧНА ОБЛАСТ-РЕСУРСИ 

ПОДРУЧЈА ВРЕДНОВАЊА: материјално технички ресурси 

ПИТАЊА 
 

ДА НЕ 

1.Да ли школски простор пружа одговарајуће могућности за реализацију наставних и 
ваннаставних активности 

13 26 

2.Да ли се све просторије  у школи адекватно одржавају 20 19 

3.Да ли су све просторије у школи добро осветљене 17 22 

4.Да ли су наставници укључени у уређивање школског простора 13 26 

5. Да ли су ученици укључени у уређивање школског простора 18 21 

6.Да ли је школски намештај функционалан  13 26 

7.Да ли су наставна средства у функцији 14 25 

8.Да ли у школи постоје кабинети опремљени одговарајућим наставним  средствима 17 22 

9.Да ли се настава реализује  у кабинетима 15 24 

10.Да ли наставници имају и користе просторије за припремање наставе 2 37 

11.Да ли у школи постоје просторије за окупљање и дружење ученика 2 37 

12. Да ли у школи постоје  просторије за пријем родитеља 14 25 

13.Да ли школска библиотека располаже литературом и довољним фондом књига за 
потребе ученика и наставника 

12 27 

14.Да ли се школска библиотека редовно допуњује  и осавремењује новим издањима 12 27 

15.Да ли је наставницима омогућен приступ интернету 26 13 

16. Да ли се материјал за потребе наставе обезбеђује у довољној мери 22 17 

17.Да ли фискултурна сала одговара нормативима 16 23 

18.Да ли су спортски терени добро уређени 13 26 

19.Да ли је ученицима и наставницима омогућено да спортске терене користе и после 
наставе 

5 34 

 

 

АНАЛИЗА 
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На основу добијених резултата закључује се(15)да је у већој мери (66,66%)наставницима 

омогућен приступ интернету.Постоји један рачунар у канцеларији директора па је приступ 

омогућен свим предметним професорима али је често због потреба предметних професора у исто 

време немогуће да га користе сви заинтересовани професори. 

 (16)Материјал( потрошни ) за потребе наставе се обезбеђује у довољној мери(56,41%). 

На сва остала питања професори су у већини одговорили негативно, што се види из табеле, 

па је тим закључио: 

1. школски простор користе  три школе и нема/често могућности за реализацију 

ваннаставних активности, на чега не можемо да утичемо у већој мери  

2.у школи се редовно одржава хигијена простора али би и по мишљењу уч. 

парламента било потребно појачати хигијену, посебно тоалета( обавити разговор 

са помоћним особљем-правник)-директору достављен извод из записника са 

седнице уч.парламента 

3.Учионице нису довољно осветљене, што је била замерка и чланова 

уч.парламента о чему је обавештен директор школе 

4. У уређивање школског простора нису укључени сви предметни професори 

изузев чланова тима за каријерно вођење и саветовање, промоцију школе који су 

дали своје предлоге за поједине делове зграде а због потреба ових тимова( 

нпр.кутак за каријерно информисање формиран  у ходнику 1.спрат, промоција 

школе-излагање ученичких радова...) 

5.Ученици су, по мишљењу предметних професора више укључени него професори 

јер често излажу своје радове-плакате, цртеже, паное...на одређене теме и кроз 

рад секција. 

6.Намештај је недовољно функционалан (33,33%)и по сазнању од директора за 

време зимског распуста купљене су две паметне табле које ће бити стављене у 

учионици 2д и 4ц   .Очекује се набавка рачунара. 

7.Наставна средства су у већини нефункционална (64,10%) 

8.56,10% сматра да кабинети нису опремљени наставним средствима 

9. Сва настава се не реализује у кабинетима (61,53%)јер у школи постоје само 

4.кабинета/рачунарство и информатика, физика, биологија-у опремању хемија, 

ликовни кабинет/. 

За питања 7-8-9 договорено је да се упути допис СО Стара Пазова где ће се молити 

за средства како би се недостаци отклонили у мери у којој буде могуће. 

10.Простор за припремање нње постаоји изузев за наставу билогије. 

11.Просторије за окупљање и дружење ученика не постоје у згради сем ходника и 

шк.дворишта где је омогућено дружење свих ученика. 

12.Н е постоји просторија за пријем родитеља него простор који је 

нефункционалан јер је пролазан! 

13.Библиотека не располаже довољним фондом књига за потребе ученика и 

професора.Књижни фонд ће се увећати кроз трошковник/1000,00 динара. 
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14.Библиотека се , РЕТКО допуњује новим издањима због недостака финансијских 

средстава. 

17.Фискултурна сала одговара нормативима по наводима директора, мада 

предметни професори нису упознати са тим податком.Фискултурна сала није 

школска већ власништво месне заједнице. 

18.Спортски терени , по мишљењу професора нису добро уређени, мада по 

наводима директора, тај податак није тачан изузев кошаркашког терена! 

19.Професори су мишљења да се спортски терени не користе али то мишљење је 

последица неинформисаности јер се простор ,изузев фудбалског терена,  користи. 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ : руковођење, организација и обезбеђивање квалитета 

Подручје вредновања. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 1 10 7 1.у школи се спроводи самовредновање на 
основу утврђених критеријума 

1 4 5 9 

1 1 12 5 2.укључен сам у процес самовредновања 3 6 2 8 

3 1 15 3 3.водим евиденцију о свом самовредновању 5 3 10 3 

 3 11 6 4.израђујем свој акциони план за 
превазилажење уочених слабости 

3 5 8 4 

 3 11 6 5.пратим ефекте предузетих корака у оквиру 
свог акционог плана 

3 1 12 3 

 1 8 10 6.обавезе и задужења се распоређују 
запосленима на основу стручности, знања и 
способности  

2 5 9 5 

  9 11 7.обавезе и задужења су јасни, прецизни, 
правовремени и доприносе ефективности 
рада школе 

2 7 7 5 

 1 9 10 8.тимови се формирају на основу стручности, 
знања и способности чланова 

1 10 4 6 

1  10 9 9.ефективност и ефикасност рада у тиму се 
мотивише и стимулише 

8 7 2 4 

  8 12 10.правилном расподелом послова обезбеђује 
се ефикасност рада школе 

2 9 6 4 

  5 15 11.у школи се прати ефективност и ефикасност 
сваког запосленог 

9 5 2 4 

 1 8 11 12.школа има прецизно прописане 
критеријуме за похваљивање и награђивање 
запослених 

15 1 3 2 

 1 8 10 13.прописани критеријуми за похваљивање  и 
награђивање се примењују 

13 3 3 2 

  3 17 14.у школи постоји добра координација рада 
стручних органа школе 

 6 10 4 

  3 17 15.у школи постоји добра координација рада 
одељењских старешина и стручне службе 

1 3 8 8 
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1.На тврдњу ''у школисе спроводи самовредновање на основу утврђених критеријума'' 47,6% 

наставника је одговорило да је тврдња важна, 33,3% да врло важна.Да је тврдња присутна у 

потпуности одговорило је 42,8% док је 23,8% навело да је у већој  мери присутна. 

На основу анализе свих одговора изводи се закључак да већина запослених има позитиван став 

према самовредновању како по питању важности тако и по присутности. 

2.На тврдњу ''укључен сам у процес самовредновања''57% сматра да је тврдња важна, односно 

23,8% да је врло важна.Да није присутна одговорило је 14,2%, у мањој мери присутно 28,5% док је 

9,5% одговорило да је присутно у већој мери  и 38% у потпуности. 

Доминира позитиван став према тврдњи и према присутности (47,5%). 

3. Водити евиденцију  о самовредновању  је важно 71,4% а више наставика ( 47,6% ) сматра да је у 

већој мери присутно. 

Више од половине испитаних наставника има позитиван став према овој тврдњи и више од 

половине води евиденцију о самовредновању.Око 38% испитаних наставника не води, односно у 

мањој мери води евиденцију о свом самовредновању. 

4.Преко 80% испитаних наставника сматра да је важно, и врло важно израђивати свој акциониплан   

зааа преавазилажење уочених слабости а преко 50% сматрају ову тврдњуприсутном, односно 

присутно је у пракси у потпуности. 

Намеће се закључак да већина има позитиван став према важности тврдње .Такође, више од 

половине израђује свој акциони план за превазилажење уочених слабости. 

5.Н а тврдљу ''пратим ефекте предузетих корака свог акционог плана ''52,3% је одговорило да је 

важно, односно 28,5% да је врло важно.Преко 57% сматра таје тврдња тачна односно да 

наставниципрате ефекте предузетих мера. 

6.На тврдњу ''обавезе и задужења се распоређују запосленима на основу стручности, знања и 

способности'' добили смо следеће одговоре: 

38,09% сматра да је тврдња важна, односно врло важна 47,6% док 42,8% сматра да је у већој мери 

присутна односно присутна у потпуности 23,8% 

Закључак: 

Позитиван је став према важности ове тврдње док преко 30% сматра да није тачна, да се обавезе и 

задужења не распоређују према стручности, знањима и способностима. 

Наставници су стручно ангажовани. 

7.Обавезе и задужења су јасни, прецизни, правовремени и доприносе ефективности рада школе. 
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Тврдња је важна, односно врло важна а присутна је 33,3% односно 23,8% присутна је у 

потпуности.42,5% сматра да није присутна или је присутна у мањој мери. 

Тврдња је важна а  присутна 57,1%.Проценат наставника који сматрају да није присутна у 

разговору наводе да би требало рад тимова побољшати, рад дежурних наставника...и постављати 

јасне захтеве запосленима./директор 

8.Тимови се формирају на основу стручности, знања и способности чланова 

Тврдња је важна, односно врло важна, док преко 50% наставника сматра да није присутна 4,70% 

односно у мањој мери присутна 47,6% 

Тимови су се формирали на основу афинитета наставника тако да нису ангажовани сви наставници 

а требало би узети у обзир и стручност, компетенције запослених. 

9.Ефективност и ефикасност рада у тиму се мотивише и стимулише 

На ову тврдњу коју сматрају важном и врло важном преко 70% анкетираних је одговорило да није 

присутна (38%), односно да је присутна  у мањој мери 33,3%. 

Када је у питању тачност , присутност у пракси доминира негативан став иако запослени сматра 

важним да се ефикасност у раду награђује, већина је мишљења да се систем награђивања не 

примењује, односно спроводи у мањој мери. 

10.Правилном расподелом послова обезбеђује се ефикасност рада школе 

Тврдња се сматра важном и врло важном  док преко 50% испитаника сматра да није присутна 9,5% 

односно да је присутна у мањој мери 42,8%.Присутан је негативан став према степену 

присутности.Није довољно добра расподела послова. 

11.У школи се прати ефикасност и ефективност сваког запосленог 

Тврдња је важна, врло важна али 66,6% сматра да није присутна односно да је присутна у мањој 

мери. 

Систем праћења ефикасности рада појединца допринео би квалитетнијем раду школе. 

12.Школа има прецизно прописане критеријуме за похваљивање и награђивање 

Тврдња је важна а за већину анкетираних наставника није присутна ( преко 75%) јер не постоје 

критеријуми за награђивање запослених. 

13.Прописани критеријуми за похваљивање и награђивање се примењују 

Тврдња је важна за већину анкетираних наставника док када је у питању присутност њих преко 

75% је одговорило да није присутна.Доминира негативан став према примени у пракси. 

14.У школи постоји добра координација рада стручних органа школе 
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За већину је важна, односно врло важна а и присутна је у већој мери(47,6%) односно у потпуности 

19%. 

15.У школи постоји добра координација рада одељењских старешина и стручне службе 

Тврдња је оцењена као важна, врло важна а преко 75% сматра да је тачна, односно постоји добра 

координација. 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 

ПОДРУЧЈА ВРЕДНОВАЊА : 

1.1.ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

1.2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 

По мишљењу анкетираних предметних наставника/21 све већина тврдњи преузетих из 

Приручника за самовредновање за ову област, подручја вредновања, су присутне изузев тврдњи: 

• Школски програм садржи факултативне  наставне предмете и њихове садржаје,  

• Школски програм садржи програмске садржаје и активности којима се остварује 

факултативни део школског програма 

• Факултативни део обухвата предмете којима се задовољавају интереси ученика у складу 

са могућностима школе 

• Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и родитеља 

• Школски програм обезбеђује остваривање потреба локалне заједнице 

• Школским програмом се на најбољи начин користе потенцијали школе 

где су један или два предметна професора одговорила негативно. 

Извештај о раду тима за допунску, додатну и припремну 

наставу 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 
Начин реализације Сарадници 

 

Одговорна 

особа 

 

Предлог ученика за 

допунску и додатну 

наставу на 

одељењским већима 

Октобар 2015. 

Чланови одељењских већа 

(евидентирано у 

записницима са одељењских 

већа) 

Чланови 

одељењских 

већа 

Предметни 

професори 

Увид у реализацију 

(извештај о одржаним 

и заказаним часовима) 

Јануар 2016. 
Седнице одељењских већа  

и састанак тима 

Одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници и 

чланови тима 

Координатор 

тима 

Организација Јануар – мај На основу календара Председници и  
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такмичења 2016. Министарства просвете у 

школи су организована  

такмичења:  општинско 

такмичење из математике, 

физике, историје, српског 

језика и језичке културе и  

књижевна олимпијада. 

чланови актива 

Анализа учешћа и 

резултата на 

такмичењима 

Јун 2016. 
Прикупљење података 

(извештај у прилогу) 
Чланови тима 

Координатор 

тима 

Утврђивање распореда 

припремне наставе за 

разредне и поправне 

испите 

Јун 2016. 

Договор на седници 

наставничког већа на основу 

броја неоцењених и 

недовољних ученика на крају 

наставне године  

Преметни 

професори 
 

Извештај о одржаној 

допунској, додатној и 

припремној настави 

Јул 2016. Наставничко веће Чланови тима 
Координатор 

тима 

Анализа реализације 

допунске и додатне 

наставе, израда 

извештаја и предлози 

за план рада за следећу 

школску годину 

Август 2016. 

Састанак тима и увид у 

дневнике евиденције 

припремне наставе 

Чланови тима  

 

Чланови тима: Ј. Фабјан, С. Инђић, Д. Галечић, Г. Бабић, Ј. Валент, Т Ковачевић 

Координатор тима: Јана Валент 

 

 

 

Број одржаних и заказаних часова допунске и додатне наставе по предметима: 

Предмет Број 

одржаних 

часова 

допунске 

наставе 

Број 

заказаних 

часова 

допунске 

наставе 

Број 

одржаних 

часова 

додатне 

наставе 

Број 

заказаних 

часова 

додатне 

наставе 

Број 

одржаних 

часова 

припремне 

наставе 

Број 

заказаних 

часова 

припремне 

наставе 

Српски језик и 

књижевност 

7 29 34 34   

Енглески језик 10 30 5 5 10 15 

Немачки језик 3 3     

Француски 

језик 
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Руски језик 2 4 10 10   

Латински 

језик 

      

Устав и права 

грађана 

3 5     

Социологија  2     

Психологија       

Филозофија       

Историја 15 16 9 9 21 21 

Географија       

Биологија 10 12   12 21 

Математика 70 91 10 10 20 24 

Физика 77 92 4 4 18 22 

Хемија 42 47   6 6 

Рачунарство и 

информатика 

      

Музичка 

култура 

      

Ликовна 

култура 

     4 

Физичко 

васпитање 

      

УКУПНО 239 331 72 72 87 113 

Из дневника евиденције се види да се разлика између броја договорених часова и 

броја одржаних часова смањује тако да иако проблем мотивисања ученика да долазе на 

допунску наставу и даље постоји, договорене мере (да се ученицима покаже да се њихово 

присуство и рад на допунској настави вреднује и да се узима у обзир при провери знања 

односно поправљању оцене на редовним часовима, као и могућност оцењивања на 

часовима допунске наставе) воде ка побољшању. Тaкође је евидентно да се из одређених 

предмета допунска и додатна настава не одржавају уопште. 

Када је у питању додатна настава та разлика између заказаних и одржаних часова је 

много мања и до изостајања ученика са тих часова најчешће долази за време зимског 

распуста. 

Број часова припремне наставе припремну наставу за разредне испите, поправне 

испите и писмени део матурског испита. 

 Број одржаних и заказаних часова допунске и додатне наставе по разредима: 

Разред Број одржаних 

часова 

допунске 

наставе 

Број заказаних 

часова допунске 

наставе 

Број одржаних 

часова додатне 

наставе 

Број заказаних 

часова додатне 

наставе 

Број одржаних 

часова 

припремне 

наставе 

Број заказаних 

часова 

припремне 

наставе 

1. 115 147 27 27 10 25 

2. 31 45 13 13 24 26 

3. 42 66 19 21 37 46 

4. 34 69 16 16 16 16 

Свега 222 327 75 77 87 113 
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 Може се уочити да посматрано од првог ка четвртом разреду интересовање и 

потреба за часовима допунске наставе опада, а у другој години је најмање због 

немогућности налажења термина јер ученици сваког дана имају по седам часова. Број 

часова додатне наставе је мањи у односу на претходну годину, што је у складу са бројем 

ученика који су учествовали на такмичењима вишег ранга и постигнутим резултатима. 

 

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА  

Такмичења ученика одвијала су се према календару Министарства просвете.  

 

1. Српски језик и књижевност 

Разред Бр.Уч

. 

Општинс

ко 

Окружн

о  

Републичк

о 

Резултати 

1. 2 2 2  2 пута 2. место на окружном 

3. 3 3 3   

4. 1 1 1  3.место на окружном 

Свега 6 6 6   

2. Књижевна олимпијада 

Разред Бр.уч. Општинско Окружно Републичко Резултати 

1. 2 2    

2. 1 1 1   

3. 3 3 2 2 1.место и 2.место на окружном 

4. 9 9 7 5 
2 прва, 2 друга и 1 треће место на окр. 

 и четири пута 3. место на републичком 

Свега 15 15 10 7  

3. Латински језик 

Разред Бр.Уч. Општинско Окружно  Републичко Резултати 

2. 2   2 Учешће 

Свега 2   2  

4. Словачки језик 

5. Енглески језик 

Разред Бр.Уч. Општинско Окружно  Републичко Резултати 

3. 1   1 1. место на републичком 

Свега 1   1  

Разред Бр.Уч. Општинско Окружно  Републичко Резултати 

4. 8  8   
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6. Немачки језик 

Разред Бр.Уч. Општинско Окружно  Републичко Резултати 

4. 1  1   

Свега 1  1   

7. Историја 

Разред Бр.Уч. Општинско Окружно  Републичко Резултати 

1. 4 4 2 1 2.место на окружном и учешће на републичком 

2. 4 4 2   

3. 2 2 1   

4. 5 5 1   

Свега 15 15 6 1  

8.Математика 

Разред Бр.Уч. Општинско Окружно  Републичко Резултати 

1. 4 4 3 1 1.место на окружном 

2. 4 4 1  3.место на окружном 

3. 3 3 3   

4. 3 3 3 1 1. и 2. место на окружном 

Свега 14 14 10 2  

9. „Мислиша“ 

Разред 
Бр.Уч. Општинско Окружно  Републичко Резултати 

1. 6    1 похвала 

2. 11    1 похвала 

3. 8    1 похвала 

4. 9    1 похвала 

Свега 34     

10. Физика 

Разред Бр.Уч. Општинско Окружно  Републичко Резултати 

1. 1 1    

2. 2 2 1  3.место на окружном 

Свега 3 3 1   

11. Астрономија 

Разред Бр.Уч. Општинско Окружно  Републичко Резултати 

2. 1  1 1 1.место на окружном , 3.место на републичком 

и пласман на међународну астрономску 

олимпијаду 

Свега 1  1 1  

12. Биологија 

Разред Бр.Уч. Општинско Окружно  Републичко Резултати 

1. 1  1   

Свега 8  8   
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4. 3  3   

Свега 4  4   

13. Рачунарство и информатика - „Дабар”  

Разред Бр.Уч. Општинско Окружно  Републичко Резултати 

1. 41   1 1.место на републичком 

2. 43   1 1.место на републичком 

3. 23     

4. 44     

Свега 151   2  

14. Физичко васпитање – појединачно (Стони тенис-Карате-Атлетика) 

Разред Бр.Уч. Општинско Окружно  Републичко Резултати 

2. 5  4 1 4 пута 3.место на окр. и 1. место на реп.  

3. 3  3  3 пута 3. место на окружном 

4. 1  1  3. место на окружном 

Свега 9  8 1  

Екипна такмичења 

Спорт Дечаци Девојчице Резултати  

Стони тенис  екипа 1. место на општинском, 1. место на окружном и учешће на 

републичком 

Стрељаштво  екипа 1.место на општинском , 1. место на окружном и 3. место на 

републичком 

Одбојка екипа  1. место на општинском и 3. место на окружном 

  екипа 1. место на општинском, 1. место на окружном и 3. место на 

међуокружном 

Мали фудбал екипа  1. место на општинском и 3. место на окружном 

Кошарка екипа  1. место на општинском, 1. место на окружном и 2. место на 

међуокружном 

Атлетика екипа  3. место на окружном 

  екипа 3. место на окружном 

У школској 2015/2016. години је било 273 учешће на школским, општинским, 

окружним и републичким такмичењима из 12 предмета (без екипних спортова) . На 

републичком нивоу  је било 17 појединачних учешћа што је 6,2% од укупног броја 

учешћа. Ако урачунамо и екипу од 3 ученице у стрељаштву и екипу од 2 ученице у стоном 

тенису број учешћа на републичким такмичењима је 22 . Можемо закључити да је иако је 

број учешћана такмичењима повећан остварен резултат слабији него претходне школске 

године. У односу на укупан број ученика у школи од  409 на републичким такмичењима је 

учествовало   5,4 % ученика. 

На посебној церемонији 31.8. 2016. од Општине Стара Пазова награђени су 

такмичари: 

Анабела Стошић 1а...........1.место на републичком такмичењу из словачког језика 

Дејан Станчевић 2д...........1. место на републичком нивоу такмичења ''Дабар'' 

Иван Мештровић 1б..........1. место на републичком нивоу такмичења ''Дабар'' 
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 Игор Миросављевић 1д…2. место на републичком такмичењу из познавања историје                                                        

Ђорђе Тешановић 2а.........2. место на републичком такмичењу у карате-у                                                        

Дајана Растовић 4ц………3. место на републичком такмичењу Књижевна олимпијада 

Николина Вујевић 4ц…....3. место на републичком такмичењу Књижевна олимпијада 

Марко Јевтић 4а…………3. место на републичком такмичењу Књижевна олимпијада 

Тамара Ковачевић 3б........1.место на окружном такмичењу Књижевна олимпијада 

 

Марија Коларевић 1а, Антонина Пекић 3ц, Ивана Марић 3а............3.место на републичком 

такмичењу у           .                                                                                                                 

стрељаштву (екипно) 

Јована Миросављевић 2б, Ксенија Ђорђевић 2б, Ана Лучић 2б...........1. место на 

међуокружном                

                                                                                                              такмичењу у стоном 

тенису (екипно) 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

I ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

С
р

п
ск

и
 је

зи
к 

Такмиче-

ње из 

српског 

језика и 

језичке 

културе 

 

9.март2016.Гимназија 

Стара Пазова 

Јелена Девић 1а - 

2.место - С.Фабиан 

Мина Опачић 1а - 

2.место - С.Фабиан 

Сања Дудак 4 - 

3.место- С.Дроњак 

Директно пласиране 

на окружни ниво: 

Сандра Ковачевић 3б- 

С.Дроњак 

Тамара Ковачевић 3б- 

С.Дроњак 

Катарина Костић 3а- 

С.Дроњак 

Јелена Девић 1а- 

2.место - С.Фабиан 

Мина Опачић 1а- 

2.место - С.Фабиан 

Сања Дудак 4- 

3.место- С.Дроњак 

Сандра Ковачевић 

3б- С.Дроњак 

Тамара Ковачевић 

3б- С.Дроњак 

Катарина Костић 

3а- С.Дроњак 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

Књижевн

а 

олимпија

да 

 

12.март 2016. Стара 

Пазова 

Мина Опачић 1а- 

С.Фабиан 

Сергеј Савић 1а-

С.Фабиан 

Игор Миросављевић 

2д - 3.место – 

С.Фабиан 

Сандра Ковачевић 3б 

-3.место - С.Дроњак 

Тамара Ковачевић 3б 

–3. место - С.Дроњак 

Катарина Костић 3а -

С.Дроњак 

 Нилолина Вујевић 4ц 

-1.место 

Александар 

Радуловић 4д - 

3.место - С.Дроњак 

Ребека Клинко 4а-

С.Дроњак 

Директно пласиране 

на окружни ниво : 

Зоран Јовановић 4д  

Дајана Растовић 4ц 

Марко Јевтић 4а 

Милана Вуковић 4а 

Марија Николин 4б 

Бранислава Грумић 

4б 

9. април 2016. 

Сремска 

Митровица 

Игор 

Mиросављевић 2д 

–С.Фабиан 

Сандра Ковачевић 

3б - 2.место 

 Тамара Ковачевић 

3б – 1. место 

 Марко Јевтић 4а-

2.место 

 Милана Вуковић 

4а - 1.место 

 Бранислава 

Грумић 4б 

 Марија Николин 

4б 

 Дајана Растовић 4ц 

- 1.место 

 Нилолина Вујевић 

4ц  - 2.место 

Зоран Јовановић 4д 

- 3.место 

(С.Дроњак за све) 

14. мај 2016. 

године у 

Карловачкој 

гимназији 

Тамара Ковачевић 

3б 

Сандра Ковачевић 

3б 

Марко Јевтић 4а 

3.МЕСТО 

Милана Вуковић 

4а  3.МЕСТО 

Дајана Растовић 4ц 

3.МЕСТО 

Нилолина Вујевић 

4ц 3.МЕСТО 

Зоран Јовановић 

4д  

(С.Дроњак за све) 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

Латински 

језик  

 Такмичење у 

знању 

латинског  

језика 

   

Београд 

Невена Бурсаћ 2ц- 

9.место 

(Т.Ковачевић) 

Александар 

Киковић 1а 

(Т.Ковачевић) 

Словачки 

језик –  

као матерњи  

Такмичење 

из словачког 

језика и 

језичке 

културе 

   

Анабела Стошић 1а 

– 1.МЕСТО 

(А.Ћирковић) 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

С
тр

ан
и

 је
зи

ц
и

 

Такмиче

ње  у 

знању 

страних 

језика: 

а)енглеск

и  в) 

руски 

б)немачк

и  г) 

француск

и за 

ученике 

IV 

разреда 

гимназиј

е, 

стручних 

школа и 

специјал

на група  

  

19. март 2016. 

Сремска 

Митровица 

ЕНГЛЕСКИ: 

Марко Јевтић 4а 

Филип Ковачевић 

4а 

Матија 

Милинковић 4а 

Катарина Тукелић 

4б 

Ивана Хавран 4д 

Марина Домоњи 

4д 

Валентина Куљхави 

4д 

Андреа Сладок 4д 

(Г.Бабић ѕа све) 

НЕМАЧКИ: 

Душан Ерцег 4д - 

И.Кузмановић 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

Историја  

Такмичење 

ученика 

средњих 

школа из 

познавања 

националне 

историје 

 

19. март 2016.  

Стара Пазова 

Јелена Девић 1а -

1.место - Г.Вујачић 

Сергеј Савић 1а - 

2.место - Г.Вујачић 

Александар Киковић 

1а - 3.место - 

Г.Вујачић 

Невена Бурсаћ 2ц -

1.место - Г.Вујачић 

Игор Миросављевић 

2д - 1.место - 

Г.Вујачић 

Jована Милаш 3ц -

3.место - А.Шипицки 

Јовановић Зоран 4д -

2.место - А.Шипицки 

Александар 

Радуловић 4д - 

2.место - А.Шипицки 

16. април 2016. 

Нови Сад 

Јелена Девић 1а -

Г.Вујачић 

Сергеј Савић 1а -

Г.Вујачић 

Александар 

Киковић 1а -

Г.Вујачић 

Невена Бурсаћ 2ц -

Г.Вујачић 

Игор 

Миросављевић 2д -

2.место - Г.Вујачић 

Jована Милаш 3ц - 

А.Шипицки 

Јовановић Зоран 4д 

- А.Шипицки 

Александар 

Радуловић 4д - 

А.Шипицки 

7. мај 2016.  

Нови Пазар 

Игор 

Миросављевић 2д 

- 2.МЕСТО  

(Г. Вујачић) 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

М
ат

е
м

ат
и

ка
 

Поједина

чно 

такмиче

ње 

ученика 

средњих 

школа 

 

13.децембар 2014. 

Стара Пазова 

Сергеј Савић 1а -

2.место - М.Ђовчош 

Иван Мештровић 1б-

1.место - М.Ђовчош 

Александар Киковић 

1а - 3.место - 

М.Ђовчош 

Стеван Љуштина 1д -

Ј.Валент 

Јована 

Миросављевић 2б - 

М.Ђовчош 

Дејан Станчевић 2д -

1.место - Ј.Фабјан 

Марко Бежановић 2ц 

-3.место - Ј.Фабјан 

Игор Миросављевић 

2д -2.место - Ј.Фабјан 

Тамара Вуковић 3а –

1.место - Ј.Валент 

Никола Судимац 3ц -

2.место - М.Ђовчош  

Немања Поповић 4ц-

2.место - Ј.Валент 

Милана Вуковић 4а-

1.место - Ј.Фабјан 

Јован Лукач 4а -

2.место - Ј.Фабјан 

Милош Личанин 4б-

3.место - Ј.Фабјан 

23. јануар 

2016.Сремска 

Митровица 

Сергеј Савић 1а-

М.Ђовчош 

Иван Мештровић 

1б-2.место-

М.Ђовчош 

Игор 

Миросављевић 2д-

Ј.Фабјан 

Дејан Станчевић 

2д-Ј.Фабјан 

Тамара Вуковић 3а-

Ј.Валент 

Милана Вуковић 

4а-Ј.Фабјан 

Иван Мештровић 

1б -М.Ђовчош 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

Математ

ичко 

такмиче

ње 

„МИСЛИ

ША“ ( I – 

IV) – 

ваннаста

вна 

активнос

т 

10. март .2016. 

Баришић 

Милица 1д - 

Ј.В. 

Булат Лука 1 

Киковић 

Александар 1а 

-М.Ђ. 

Љуштина 

Стеван 1д  – 

Ј.В. 

Мештровић 

Иван 1б - М.Ђ.- 

ПОХВАЛА(80б) 

Савић Сергеј 1а 

-М.Ђ. 

Анђелић 

Мирослав 2а-

Ј.В. 

Бежановић 

Марко 2ц – Ј.Ф 

Грозданић 

Душан 2 - Ј.Ф. 

Ковачевић 

Никола 2 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

КомазецАлекса

2 

Маринковић 

Божидар 2а - 

Ј.В.Миросавље

вић Игор 2д-

Ј.Ф.–

ПОХВАЛА(77б) 

Петковић 

Бранислав 2-

Ј.Ф. 

Станчевић 

Дејан 2д –Ј.Ф.  

Тешановић 

Ђорђе 2а- Ј. В. 

Шимпрага Игор 

2а - Ј.В. 

Вудраговић 

Марко 3д - Ј.Ф. 

Вуковић 

Тамара 3а- Ј. 

В.-

ПОХВАЛА(78б) 

Кандић Стефан 

3а- Ј. В. 

Ковачевић 

Сандра 3б-Ј.В. 

Ковачевић 

Тамара 3б-Ј.В. 

Ломен Мартин 

3д-Ј.Ф. 

Попов Алекса 

3а - Ј. В. 

Стаменковић 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

 

Математ

ички 

турнир 

-

Архимед

ес 

   

14.мај 2015 

Београд 

Екипно 

Иван Мештровић 

1б -  М.Ђовчош 

Игор 

Миросављевић 2д-

Ј.Фабјан 

Вуковић Тамара 

3а- Ј.Валент 

Немања Поповић 

4ц – Ј.Валент 

Рачунарство 

и 

информатик

а 

Међународна 

смотра из 

рачунарске и 

информатич

ке 

писмености 

„Дабар” за 

ученике 

основних и 

средњих 

школа 

16-20.11.2015. 

Учествовало: 

93 ученика у 

Категорији 

Дабар и 58 

ученика у 

Категорији 

Старији Дабар 

  

20.фебруар. 2016. 
Нови Сад 
Категорија Дабар: 
Дејан Станчевић 
2д  
– 1.МЕСТО  
(Д. Галечић) 
Иван 
Мештровић1а – 
1.МЕСТО (Д. 
Галечић) 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

Физика  

Такмичење 

из физике 

 

Стара Пазова 

Лазар Крстић 1ц -

С.Инђић 

Станчевић Дејан 2д -

Б.Ковач - 1.место 

Владимир Ковачевић 

2б - С.Инђић 

Станчевић Дејан 2д 

-Б.Ковач - 3.место 

 

 

Астрономија 

Такмичење 

из 

астрономије 

  
Станчевић Дејан 2д 

-1.место 

Станчевић Дејан 
2д -3.место 
Пласиран за 
учешће на 
међународној 
астрономској 
олимпијади 

Биологија  

Такмичење 

из биологије 

  

Павловић Душан 

1д-С.Душанка 

Поповић Немања 

4ц-Ј.марковић 

Кнапчек Милош 

4д-Ј.Марковић 

Домоњи Марина 

4д-Ј.Марковић 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

Ф
и

зи
чк

о
 в

ас
п

и
та

њ
е

  Т
ак

м
и

че
њ

е 
уч

ен
и

ка
 у

 п
о

је
д

и
н

и
м

 с
п

о
р

тс
ки

м
 г

р
ан

ам
а 

– стони 

тенис, 

 

  

29.октобра2015.Ши

д 

Екипно – ученице -

1.МЕСТО 

Појединачно: 

Ана Лучић 2б – 

3.МЕСТО 

Давид Николчић 2а 

 

 

11.5.2016. у 

Врању. 

Екипно 

ученице  

Екипа:  

Јована 

Миросављ

евић 2б 

 Ана Лучић 

2б 

 Ксенија 

Ђорђевић 

2б 

(И.Марков

ић) 

– 

стрељаш

тво, 

 

 

22.фебруар 2016.  

Стара Пазова 

Екипно 1.МЕСТО 

Екипа: Марија 

Коларевић 1а, Ивана 

Марић 3а, Антонина 

Пекић 3ц 

( И. Марковић) 

23.3.2016. Инђија 

Екипно - 1.МЕСТО 
 

12.5.2016. 

Врање. 

Екипно 

3.МЕСТО 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

– 

одбојка, 

 

 

Ученице 1. место 

Ученици 1. место 

Екипа ученице: 

Сара Јанковић 1ц 

Јована 

Миросављевић 2б 

Андријана 

Павлашевић 2б 

Ивана Лихтлер 1б 

Милица Радишић 3ц 

Леа Барнак 

Лара Барнак 2а 

Марија Шкорић 2а 

Марија Ваљаревић 

Јелена Сарић 

Нина Чортан 3ц 

(М.Марковић) 

Ученице 1. место 

Ученици 3. место 

Екипа ученици: 

Огњен Живановић 

3ц 

Милутин Јовановић 

Игор Шимпрага 2а 

Бранислав 

Петровић 

Филип Књиса 3ц 

Филип Табаковић 

3ц 

Лука Боговац 

Алекса Дукић 4д 

Учен

ице 

3. 

мест

о 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

– мали 

фудбал, 

 

 

Стара Пазова 

Ученици 1. место 

Екипа: 

Николчић Давид 2а 

Тешановић Ђорђе 2а 

Кандић Стефан 3а 

Кукољ Милош 3а 

Стевић Огњен 3а 

Живановић Огњен 3ц 

Косановић Филип 3д 

Лукач Јован 4а 

Свиленковић 

Бранислав 4ц 

(проф М.Марковић) 

Стара Пазова 

Ученици 3. место 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

– 

кошарка 
 

 Стара Пазова 

Ученици: 1.место 

Екипа: 

Иван Табаковић 1а 

 Ардала Недељко 3а 

Ђурић Давид 4б 

Зјача Милош 4ц 

Николић Игор 3д 

Ковачевић Алекса 4ц 

Комазец Алекса 2б 

Опачић Урош 2а 

Бакић Бојан 4д 

Бујак Малиша 4д 

(проф.М.Анић) 

27.3.2016.Стара 

Пазова О.Ш.“ 

Х.Ј.Чмелик“ 

Ученици: 1.место 

 

Беог

рад 

2.ме

сто 

 

– карате     

Ђорђе 

Тешановић 

2а -

2.МЕСТО 

( И. 

Марковић) 
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ПРЕДМЕТ 

 ТАКМИ-

ЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 

ШКОЛСКИ ОПШТИНСКИ 
ОКРУЖНИ-

РЕГИОНАЛНИ 
ДРЖАВНИ 

– 

атлетика 
  

Ученице 3. место 

Ученици 3. место 

Мина Анђелковић 

–појединачно 

3.место трчање 

100м 

Лара Барнак 2а-

појединачно 

3.место трчање 

400м 

Наташа 

Миловановић 

Леа Барнак – 

појединачно- 

3.место трчање 

800м 

Јована 

Миросављевић – 

појединачно 

3.место скок у даљ 

Александра Нишић 

Филип Косановић 

3д– појединачно 3. 

место трчање 100м 

Ђорђе Тешановић 

2а 

Вукашин Станић 

Стефан Милаш4б- 

појединачно 

3.место бацање 

кугле 

Урош Опачић 2а 

Вукашин Јездић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

У складу са педвиђеним планом у сврху јачања васпитно образовне активности школе, 

подстицања индивидуалних склоности и интересовања, правилног коршћења слободног 

времена, као и ради богаћења друштвеног живота ученика, развијања и неговања 

другарства и пријатељства, школа је реализовала слободне активности, које су се спровеле  

кроз рад у секцијама. 

Током школске 2015/2016 године организован је рад у секицијама: српски језик, 

математика, биологија, ликовна уметност, хемија, историја, математика, информатика, 

физика. 

Координатори наведних секција су били предметни професори.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Реализоване 
активности 

Време 
реализације 

Начин 
Реализације 

Сарадници Одговорна  
особа 

 
Осликавање 
мурала  
 

15. септембар 
2014  - 
31.октобар 2014 

Кречење и 
фарбање 

Ученици 
Гимназије 
 

Канцеларија за 
младе (Нађа 
Хадрик),Гимназија 
Б.Радичевић 

 
„Џбујање“ 
Промоција 
зборника поезије 
и прозе 
 
 

24. децембар 
2014 

Читање радова 
поезије и прозе 

УГ XMM из 
Н.Сада, Центар за 
културу Стара 
Пазова, Бако 
Станислав 

Канцеларија за 
младе (Нађа 
Хадрик) Гимназија 
Б.Радичевић 

 
 Уређивање 
школског 
дворишта 
 

10. март 2015 Сређивање 
дворишта 

Ученици 
Гимназије 

Канцеларија за 
младе (Нађа 
Хадрик),Гимназија 
Б.Радичевић 

 
Курс шпанскког 
језика 
 

14.март 2015 – 
20. јун 2015 

Предавање - курс Дарија 
Барјактаревић, 
Барбара Вукић 

Канцеларија за 
младе (Нађа 
Хадрик),Гимназија 
Б.Радичевић 

анкета 
 
 

20.фебруар 2015 анкетирање  Ученици 
Гимназије 

Канцеларија за 
младе (Нађа 
Хадрик),Гимназија 
Б.Радичевић 

 
Хуманитарана 
акција чепом до 
осмеха 
 

05. мај 2015 до 
краја школске 
године 

Скупљање 
чепова 

Ученици 
Гимназије 

Канцеларија за 
младе (Нађа 
Хадрик),Гимназија 
Б.Радичевић 

 
Психолошко 
саветовалиште за 
младе 
 

 15. јун 2015 радионица Гордана 
Јовићевић 

Канцеларија за 
младе (Нађа 
Хадрик),Гимназија 
Б.Радичевић, 
центар за културу 
Стара Пазова 

И бицикл је 
безбедан ако 
поштујеш 
правила 
(Безбедност у 
саобраћају и 

13. април 2015 Јавни час Ученици 
Гимназије  

Канцеларија за 
младе (Нађа 
Хадрик),Гимназија 
Б.Радичевић 
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пружање прве 
помоћи) 
 
 

Матуранска 
парада 

22. мај 2015  „минут 
громогласне 
тишине“  плес 
толеранције 
  
 
 

 Матуранти 
Гимназије 

 Канцеларија за 
младе (Нађа 
Хадрик),Гимназија 
Б.Радичевић 
Светлана Инђић 
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                        Извештај тима за културне активности 

I  Састанак  Тима за културне активности 

              одржан 23.10.2014. године са почетком у 15:20 сати 

Присутни професори:  Данијела Хавран, Бранка Нишевић, Сандра Дроњак, Дуња Бановачки, 

Снежана Инђић, Мирослав Опавски и Љубица Ковачевић 

Дневни ред: 

1. Организовање одласка на Сајам књига 
2. Планирање одласка ученика у Историјски музеј и позориште 
3. Иницијални договор о приредбама поводом обележавања школске славе, Цвети Сава и 

Дана школе у марту 
 

- Присутни чланови тима су се усагласили да одлазак буде организован у среду 29.10.2014. 
године. Термин поласка је планиран за 10 часова (када смо преподневна смена). Цена је 
630 динара. Присутни су се обавезали да анкетирају ученике уз напомену да се новац 
достави хајкасније до понедељка. 

- Професорка ликовне културе, Данијела Хавран, предложила је да се у новембру 
организује одлазак ученика у Историјски музеј у Београду. Било би прикладно да одлазак 
буде организован на Дан толеранције. Ученици би истовремено посетили позориште и 
одгледали представу. 

- Договорено је да се програм за Светосавску академију благовремено припреми и подели 
ученицима пре зимског распуста да би након повратка са истог уследила увежбавања. 
 

II    Састанак Тима за културне активности 

Одржан 4.12.2014.године у 14:40 часова 

               Присутни професори : Сандра Дроњак, Дуња Бановачки, Снежана  Инђић, Данијела    

                                                         Хавран, Мирослав Опавски, Љубица Ковачевић 

    Дневни ред:  

1. Свети Сава – организовање приредбе 
 

- Предложен је нацрт програма за приредбу. Уследио је договор о месту извођења 
програма. Усаглашено је донета одлука да то буде у холу школе у сарадњи са Економско-
трговинском школом. Програм је припремљен у реализацији координацији тима кроз 
сарадњу са осталим члановима, с тим што један део ( који се односи на драматизацију 
пригодног текста) је уступљен за припрему Економско-трговинској школи. 

 

 

 



Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

P
ag

e1
0

2
 

 

 

 

Реализоване активности: 

1. Посета сајму књига реализована је 29.10.2014. године. На сајам је ишло 70 ученика и 
неколико професора : Сандра Дроњак, Данијела Хавран, Ана Шипицки, Марија Кресоја, 
Славица Стошић, Ирена Кузмановић и  педагог школе Светлана Инђић. У Београд смо 
кренули у 10 часова са два аутобуса, а повратак је био у н16 сати из Београда. 

2. Посета историјском музеу и позоришту, која је планирана за новембар, није реализована 
због штрајка просветних радника,који је почео  почетком новембра. 

 

 

 

 

Извештај тима за сарадњу са породицом 

                  

На последњем састанку тима анализарана је сарадња са родитељима током целе 

школске године, психолог Снежана Вујачић изнела је своје виђење ситуације. 

Закључак је да школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, 

односно старатељимаученика, заснован на принципима међусобног разумевања, 

поштовања и поверења и да се мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као 

резултат анкетирања, узима се уобзир у поступку вредновања квалитета рада школе. 

Из свега овога произилази закључак да без присне и садржајно богате и плански усмерене 

сарадње породице и школе не може бити говора о успешном васпитању младих, 

спречавању разноврсних појава деликвентних понашања. Сарадња са родитељима  нашег 

тима показала је и следеће: деца имају боље оцене и мање изостанака, имају више 

мотивације и самопоуздања. План тима је у потпуности реализован. 

Током састанка, донети су и предлози тема за следећу школку годину којима ће се тим 

бавити. 
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РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

 

 
ДАТУМ 

 

 
САДРЖАЈ РАДА 

 
ПРИСУТНОСТ 

1А,Б,Ц,Д 
ОПШТИ 

28.8.2015. • Поздравна реч  директора  школе 
1.Организација живота и рада у школи 
2.Избор једног члана у Савет родитеља 

1а-32 
1б-31 
1ц-21 
1д-21 
105/90,5% 
 

3а,б,ц,д 
4а,б,ц,д 

09.09.2015. • Упознавање са наставним планом и 
програмом,школским календаром, 
члановима одељењског већа... 

• Екскурзија ученика 

• актуелно 

3а-13                    4а-10 
3б-12                   4б-15 
3ц-12                   4ц-16 
3д-11                   4д-19 
      48                         60 
/51% /                  52,2%                           

2а,б,ц,д 25.09.2015. • упознавање са наставним планом и 
програмом, школским календаром... 

• екскурзија ученика 

• здравствено васпитање о 
репродуктивном  здрављу 

• актуелно/трошковник 

2а-9 
2б-21 
2ц-14 
2д-21 
65 
/73%/ 

Сва 

одељења 

септембар ПРВИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК Свега родитеља: 

278  или 67,63% 
 5.11.2015. 

6.11.2015. 
 

1.РАЗРЕД: 
 
1.Информација о успеху ученика на крају 1. 
Квартала текуће школске године 
2.Упознавање са Правилником  о оцењивању 
ученика у средњем образовању и васпитању 
(''Сл.гласник РС''број 82/2015. 
3.Упознавање са Правилником о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање...као и са 
члановима Тима за заштиту ученика од 
насиља... 
4.Актуелно-Израда ПРАВИЛА ОДЕВАЊА на 
предлог ученика, представа ''Зато што те се 
плашим'', реализација ученичког динара, 
систематски прегледи ученика... 
 
2.РАЗРЕД 
 
1.Информација о успеху ученика на крају 1. 

1а-30 
1б-22 
1ц-23( 22+1) 
1д-22 
Свега :97/86,60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2а-13 
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Квартала текуће школске године 
2. Упознавање са Правилником  о оцењивању 
ученика у средњем образовању и васпитању 
(''Сл.гласник РС''број 82/2015. 
3.Израда ПРАВИЛА ОДЕВАЊА на предлог 
ученика 
4.Представа ''Зато што те се плашим'' 
5.Актуелно 
 
3.РАЗРЕД 
 
1.Информација о успеху ученика на крају 1. 
Квартала текуће школске године 
2.Упознавање са Правилником  о оцењивању 
ученика у средњем образовању и васпитању 
(''Сл.гласник РС''број 82/2015.) 
3.Актуелно 
 
4.РАЗРЕД 
 
1. Информација о успеху ученика на крају 1. 
Квартала текуће школске године 
2. Упознавање са Правилником  о оцењивању 
ученика у средњем образовању и васпитању 
(''Сл.гласник РС''број 82/2015 
3.Упознавање са Правилником о садржају и 
начину полагања матурског испита у 
Гимназији 
4.Извештај са екскурзије 
5.Актуелно( трошковник, правила одевања, 
представа...) 
 
 

2б-17 
2ц-13 
2д-22  ( 19+3) 
Свега:65/72% 
 
 
 
 
 
 
 
3а-11 
3б-13+3 
3ц-6 
3д-16 
Свега: 49/52,12% 
 
 
 
 
 
4а-8 
4б-18 
4ц-17 
4д-16 
Свега: 59/51,30% 

Сва 

одељења 

5. и 

6.11.2015. 

 

ДРУГИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК  

Свега родитеља: 

 

270/65,70% 
2.разред 28.01.2015. 1.Анализа успеха и владања ученика на крају 

1.полугодишта школске 2015/2016.године 
2.Екскурзија ученика 
3.Разно 

2А-10 
2Б-13 
2Ц-15 
2Д-18 
Свега:56/62,92% 

1а 29.01.2016. 1. Анализа успеха и владања ученика на крају 
1.полугодишта школске 2015/2016.године 
2.Текућа питања 

1а-28 

1б,ц,д 11.2.2016. 1. Анализа успеха и владања ученика на крају 
1.полугодишта школске 2015/2016.године 
2.Текућа питања 

1д-20 
1б-17 
1ц-18 
Свега:83 

4ц 23.2.2016. 1.  Анализа успеха и владања ученика на крају 4ц-14 
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1.полугодишта школске 2015/2016.године 
2.Опредељења ученика за упис нафакултете 
3.Разно 

4а,б,д 25.2.2016. 1.  Анализа успеха и владања ученика на крају 
1.полугодишта школске 2015/2016.године 
2.Опредељења ученика за упис нафакултете 
3.Разно 

4а-8 
4б-22 
4д-15 

3а,б,ц,д 9.3.2016. 1.  Анализа успеха и владања ученика на крају 
1.полугодишта школске 2015/2016.године 
2.Информација о екскурзији ученика 
3.Разно 

3а-14 
3б-17 
3ц-10 
3д-13 

4а,б,ц,д 7.4.2016. 1.Анализа успеха ивладања ученика на крају 
3. Квартала текуће школске године 
2.Календар активности за матуранте 
3.разно 

4а-9 
4б-11 
4ц-14 
4д-15 
Свега: 49 
 
 

1,2 разред 
и 3д 

21.4.2016. 1.Анализа успеха ученика на крају трећег 
квартала 
2.актуелно 

1а-27         2а-10 
1б-15         2б-15 
1ц-19         2ц-12 
1д-16         2д-19 
Св.77      св.56 
 
3д-10 

3.разред 4.5.2016. 1.Анализа успеха и владања ученика 
2.Екскурзија 
3.Разно 

3а-12 
3б-18 
3ц-12 
Св.42 

 Због насталих потреба одељење 4б је имало ванредни родитељски састанак. 

 

Извештај о раду Тима из области Школског спорта   2014/15 
 

Чланови већа: 

Марио Анић 

Мирослав Марковић 

Ивана Марковић 

 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Начин 

реализације 
Сарадници 

Одговорна 

особа 
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-Подела задужења на чланове већа по секцијама: 
1.Одбојка М-Марковић Мирослав 

2.Одбојка Ж.-Марковић Мирослав 

3.Фудбал-Марковић Мирослав 
4.Кошарка М-Анић Марио 

5.Рукомет М-Анић Марио 

6.Стрељаштво-Марковић Мирослав 
7.Атлетика- Марковић Мирослав 

8.Скијање- Марио Анић 

9.Стони тенис-Ивана Марковић 
-Иницијално тестирање ученика 

-Школско првенство у баскету 

-Школско првенство у фудбалу 
-Лекарски преглед за стони тенис 

-Ослобађање од наставе физичког 

- 

Септембар 

Састанак 

Стручног већа 

 
Организација 

турнира и 

селекција играча 

за школску екипу 

 

чланови 

стручног 

већа 

Сви чланови 

Већа 

-Лекарски преглед за рукомет и одбојку 

-Општинско првенство стони тенис 

-Општинско првенство у рукомету 

-Општинско првенство одбојка 

Окотобар 
Организација 

лекарских прегледа 

чланови 

стручног 

већа 

Сви чланови 

Већа 

-Лекарски преглед за мали фудбал 

-Мали фудбал 
Новембар 

Селекција играча 

и рганизација 

прегледа 

чланови 

стручног 

већа 

Марковић 

Мирослав 

-Лекарски преглед за кошарку 

-Општинско првенство у кошарци мушкарци 

-Анализа рада наставног процеса 

-Анализа рада секција 

Јануар-

фебруар 

 

Селекција играча 

и рганизација 

прегледа 

 
Састанак Стручног 

већа 

чланови 

стручног 

већа 

Анић Марио 

Сви чланови 

Већа 

-Лекарски преглед за атлетику 

- Општинско првенство у стрељаштву 
Март 

Селекција играча 

и рганизација 

прегледа 

чланови 

стручног 

већа 

Анић Марио 

- Крос РТС 

- Општинско првенство у атлетици 
Април 

Организација 

кроса 

Селекција 

такмичара и 

организација 

прегледа 

чланови 

стручног 

већа 

Марковић 

Мирослав 

-Jaвни час: Вештином против насиља 

- Анализа рада наставног процеса 

-Анализа рада секција 
Јун 

Састанак 

Стручног већа 

чланови 

стручног 

већа 

Сви чланови 

Већа 
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ИЗВЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 

2015/2016.ГОДИНИ 

У овој школској години образовно васпитни рад се унапређивао кроз стручно 

усавршавање наставника и примену стечених знања, угледни час-математика,српски језик 

и књижевнст, огледни час српског језика и књижевности,часове  замењених улога 

:филозофија,биологија/2, хемија, историја, психологија...,активне методе у настави 

историје, психологије.Примењивани су поред фронталног облика рада и групни и 

индивидуализован облик рада.Педагог посетио 15.часова. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. 

ГОДИНИ 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ, НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Емоције Час психологије, 2.разред 2.полугодиште 

Алкохолизам, наркоманија Часови хемије и психологије и часови 
одељењског старешине 

Током године 

Спортске активности Спотрске секције, турнири... Током године 

Систематски и стоматолошки 
прегледи 

Прегледи ученика, здравствено особље, ос Новембар, март 

Обележавање светског дана 
борбе против сиде 

Подела флајера и промотивног  
материјала,активисти Црвеног крста 

децембар 

Акције добровољног давања 
крви 

Институт за трансфузију крви, 
Ооцк , ученици, професори 

Новембар, март 

Обележавање  датума 
везаних за здравствену 
превенцију и промовисање 
стила здравог живота 

Радови ученика,сарадња са професорима, 
израда паноа... 

Током године 

Уређивање о одржавање 
шк.простора 

Одржавање, оплемењивање, ученици, 
професори, помоћно особље 

 

Хуманитарне акције Сарадња са ученичким парламентом Током године 
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И у овој школској години Гимназија учествује у пројекту под називом ''Здравствено 

васпитање о репродуктивном здрављу'' који има за циљ повећање свести о значају самог 

репродуктивног здравља код средњошколаца, а који спроводи Покрајински секретаријат за спорт 

и омладину у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за здравство, социјалну политику, 

демографију и друштвену бригу о деци. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА  И ИНСТИТУЦИЈАМА У ОКРУЖЕЊУ ШКОЛЕ 

Током године Гимназија је на реализацији предвиђених програмских садржаја 

остваривала сарадњу са: 

• средњим стручним школама 

• Основним школама 

• Канцеларијом за младе 

• домом здравља 

• Oуп-a 

• центром за социјални рад 

• новинским организацијама 

• радио-станицама 

• ООЦрвеног крста 

• градском библиотеком 

• културним центром 

• општинским спортским савезом 

• штампаријом 

• и другим организацијама и институцијама према потребама школе 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

Интерни маркетинг: 

 

        Интерни маркетинг огледао се у раду мултимедијалне секције која је интезивно 

радила на иновацијама и обогаћивању садржаја сајта школе као и феисбук странице и 

Youtube канала, где су се објављивали разноразни догађаји из живота и рада школе.  
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      Још један вид интерног маркетинга огледао се, као и сваке године кроз заједничеке 

родитељске састанке на којиме су присуствовали родитељи, ученици и професори, на 

почетку и на крају наставне године. на почетку свечани пријем ученика у први разред, а н 

а крају наставне године испраћај матураната. 

 

Екстерни маркетинг: 

 

      По питању екстерног маркетинга, оне се огледао у интезивној сарадњи са средствима 

јавног информисања ( гласила, телевизија и радио). Ове године овај вид маркетинга се 

проширио и на суседне општине из којих нам дошло много више ђака у односу на прошлу 

годину. Такође је уведена једна новина у екстерном маркетингу а то је да су све три 

средње школе  заједнички организовали дан отворених врата, када су ученици осмог 

разреда посећивали школе. За ту прилику Општина је обезбедила превоз ученика. У 

сарадњи са Општином У циљу већег интересовања  обезбеђен је превоз ученика у школу у 

школској 2015/2016. години који је од стране Општнине финансиран 80%. 

 

  

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ 

 

 

Праћење остваривања планираних садржаја  по структури годишњег плана рада школе 

одвијало се током године, применом различитих техника и инструмената . 

Садржај праћења Начин праћења Време праћења  носиоци 

Планови рада професора и 

стручних сарадника 

Увид у планове 

рада 

Током године Директор, педагог 

Планови рада допунског, 

додатног рада, припремног 

рада 

Наставничко 

веће, тим за 

допунску и 

додатну наставу 

Током године Чланови тима, 

директор 

Праћење часова редовне 

наставе 

Присуство 

педагога 

Током године Предметни 

професори, 

педагог,директор 

Рад стручних већа из 

области предмета 

Увид у 

записнике, 

сарадња 

Полугодиште, 

крај године 

Руководиоци, 

педагог 
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Рад школских тимова Увид у 

записнике, 

сарадња 

Током године Координатори 

тимова 

Подршка ученицима Записници са 

састанака тима 

за инклузивно 

образовање 

Тромесечно, 

полугодишњи 

извештај 

Чланови стручног 

тима за инкклузивно 

образовање 

Успех ученика Седнице 

одељењских 

већа, записници 

Квартали, 

полугодиште, 

крај 

полугодишта, 

крај године 

Одељењске 

старешине ппслужба 

Стручно усавршавање Анализа рада, 

записници 

Током године Координатор тима и 

чланови 

Безбедност ученика Анкета, 

записници са 

састанка тима за 

заштиту ученика 

од насиља 

Током године Чланови тима 
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 2.ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2015/2016.ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

ОД Бр. 
уч 

М Ж + % - % 5 4 3 2 1н 2н 3+ Ук. 
н 

По 
Уч. 

1а 33 16 17 28 85 5 15 11 8 9 / 1 2 2 14 0.42 

1б 27 12 15 23 81.48 4 14.82 8 11 3 1 2 2 / 6 0.22 

1ц 29 16 13 26 89.7 3 10.3 9 8 9 / 1 1 / 3 10.3 

1д 23 11 12 22 96 1 4 3 12 6 1 1 / / 1 0.04 

1 112 55 57 99 88.4 13 11.6 31 39 27 2 5 5 2 24  0.2 

2а 20 9 11 18 90 2 10 10 5 3 / 1 / 1 4 0.2 

2б 24 13 11 22 91.7 2 8.3 4 11 6 1 1 / 1 4 0.16 

2ц 19 8 11 17 89.5 2 10.5 12 4 1 / 2 / / 2 10.10 

2д 25 14 11 25 100 / / 10 7 8 / / / / / / 

2 88 44 44 82 93.2 6 6.8 36 27 18 1 4 / 2 10 0.1 

3а 22 10 12 22 100 / / 11 3 8 / / / / / / 

3б 25 8 17 22 88 3 12 5 9 8 / 1 2 / 5 0.20 

3ц 22 12 10 20 91 2р 9 11 4 5 / 1 2 / 3 0.1 

3д 25 15 10 18 72 7 28 3 7 8 / 3 1 3 14 0.56 

3 94 45 49 82 87.2 12 12.7 30 23 29 / 5 5 3 22 0.23 

4а 26 10 16 26 100 / / 8 5 11 2 / / / / / 

4б 32 20 12 29 90,6 3р 9.4 15 6 8 / 2 / 1 9 0.28 

4ц 28 11 17 28 100 / / 6 10 12 / / / / / / 

4д 29 14 15 27 93.1 1+1 6.89 13 5 9 / / / 2 6 0.20 

4 115 55 60 110 95.6 5 4.34 42 26 40 2 2 / 3 15 0.13 

1-4 409 199 210 373 91.2 36 0.09 139 115 114 5 16 10 10 71 0.17 
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ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 

 

ОДЕЉЕЊЕ ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ПО УЧЕНИКУ 

1А 1715 220 1935 58,6 

1Б 2277 113 2390 88.52 

1Ц 2691 85 2776 96 

1Д 1662 128 1790 77.8 

1.РАЗРЕД 8345 546 8891 78 

2А 2859 116 2975 148.5 

2Б 4153 130 4283 178.5 

2Ц 1578 80 1658 87.26 

2Д 3066 180 3246 129 

2.РАЗРЕД 11661 506 12162 138 

3А 3436 122 3558 161.7 

3Б 3812 132 3944 154 

3Ц 4147 130 4277 194 

3Д 6036 371 6407 256 

3.РАЗРЕД 17431 755 18186 193 

4А 3717 205 3922 150.8 

4Б 4824 259 5083 158.8 

4Ц 3121 330 3451 123.2 

4Д 4486 178 4664 161 

4.РАЗРЕД 16148 972 17120 148 

1-4 53585 2779 56364 137.4 
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БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА ПО ПРЕДМЕТИМА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 

 Српск
и ј. 

Ис
т 

Ге
о 

Би
о 

Ма
т 

Фи
з 

Хе
м 

Енг
1 

Ру
с 

Ин
ф 

Ли
к 

Фи
з 

Ве
р 

Со
ц 

Ла
т 

U 

1А  3 1 4 3 2 4          

1Б  3  1  4 2          

1
Ц 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Н  1  

1
Д 

 1               

2А  2   1 1           

2Б     2 1 1          

2
Ц 

     2           

2
Д 

                

3А                 

3Б  2      2         

3
Ц 

 2  1             

3
Д 

 3  5  3 3          

4А                 

4Б  3  1  1 1       1  1 

4
Ц 

                

4
Д 

                

 1 20 2 13 7 15 12 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

 



Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

P
ag

e1
1

4
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ФОНДА ЧАСОВА на крају школске 2015/2016. Године 

 

 

Н.п 1а 1б 1ц 1д 2а 2б 2ц 2д 3а 3б 3ц 3д 4а 4б 4ц 4д Св. 

Срп. -9 -7 -9 -7  
 

  -1 -8  -6 +1 -10  -12 .-7 76 

Е -5 -2 -2 -2 -3 -2  -1 -13  -14 -11 -13  -13 -16 94 

Н -2 -5      -1 -3  -2 -2 -3   -4 22 

Р   -2 -2        -3 -2  -4  12 

Ф -4  -1     -2       -6  13 

Л -7 -7 -7 -8 -1  -1 +1         31 

У             -2  -2 -2 6 

Соц             -2   -3 5 

Пси     -3  -2          5 

Фил         -8  -9 -8 -10  -11 -8 54 

Ист -5 -1  -5 -4 -1  +1 -7  -7 -3 -1  -3 -3 40 

Гео -12 -4 -8 -5 -1  -1 +1 2  -5 -6     44 

Био -5 -2 -3  -2  -1 +2 -3  -2 -5 -1  -5 -2 31 

Мат -6 -6  -7 -2   -1 -6  -4 -2 -2  -8  44 

Физ -1 -1 -1 -1 -3    -9  -3 -2 -3  -1 -1 26 

Хем -3 -3 -3 -7 -2 -2 -1  -4  -6 -5 -1  -4 -6 46 

Инф  -1 -2 -2 -2  -4 -3 -4   -1 -4  -7 -3 33 

Муз -7 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -5         44 

Лик -2 -3 -2 -1             8 

Ф.в -4 -5 -6 -2   -1 +1 -1  -4 -3 -2  -4 -4 36 

Гр -3 -2 -2 -2 -3 -1 -1 -2 -2  -3 -4 -2  -2 -1 30 

Вер -2 -2 -2 -2 -2 -1  -2 -2  -3 -4 -2  -2 -2 28 

Сло -2           -4    -6 12 
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ЗБИРНИ РЕЗИЛАТАТИ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

 У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 

ОДЕЉЕЊЕ СРПСК
И 
ЈЕЗИК 

СТРАНИ 
ЈЕЗИК И 
МАТЕМ
АТИКА 

  ДОМАЋИ 
РАД 

ОДБРАНА 
РАДА 

ЗАКЉУЧНА 
ОЦЕНА 

 ОПШТ
И 
УСПЕХ 

4а 3,92 3,54   4,42 4,58 4,58 Врло 
добар 

4,01 

4б 4,56 4,72   4,00 4,25 4,34 Одличан 4,54 

4ц 3,76 3,79   4,31 4,41 4,55 Врло 
добар 

4,03 

4д 3,79 4,55   4,55 4,48 4,66 Врло 
добар 

4,33 

4а  5,00 Матем
атика 

      

4ц  5,00 Матем
атика 

      

4д  4,86 Матем
атика 

      

4ц  5,00 Руски 
језик 

      

4д  4,00 Немач
ки 

      

4а  3,48 Енглес
ки 

језик 

      

4б  4,72 Енглес
ки 

језик 

      

4ц  3,54 Енглес
ки 

језик 

      

4д  4,50 Енглес
ки 

језик 

      

школа 4,01 4,15   4,32 4,43 4,53 Врло 
добар 

4,23 

школа  5,00 Руски 
језик 

      

школа  4,00 Немач
ки 

језик 

      

школа  4,06 Енглес
ки 

језик 

      

школа  4,95 Матем
атика 
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         У Старој Пазови, 

13.септембра 2016. године                                                        Председник ШО, 

                                                                                                      Јарослав Фабјан 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


