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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

             Извештај о раду Гимназије у школској 2020/2021. 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 М Ж 

1а 30 11 19 

1б 30 9 21 

1ц 27 9 18 

1д 30 12 18 

1 РАЗРЕД 117 41 76 

2а 27 8 19 

2б 30 8 22 

2ц 29 10 19 

2д 28 9 19 

2 РАЗРЕД 114 35 79 

3а 29 11 18 

3б 29 10 19 

3ц 

 

25 9 16 

3д 

 

27 9 18 

3 РАЗРЕД 110 39 71 

4А 30 10 20 

4Б 31 12 19 
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4Ц 30 14 16 

4Д 29 13 16 

4 РАЗРЕД 120 49 71 

УКУПНО 461 164 297 

 

ОДЕЉЕЊСКО СТАРЕШИНСТВО 

 

1.а-  Бранислав Ковач 

1.б-  Сандра Дроњак 

1.ц-  Ана Шипицки 

1.д-  Гордана Бабић 

2.а - Светлана Инђић 

2.б- Душанка Галечић 

2.ц- Јелена Марковић 

2.д- Дијана Влаинић 

3.а - Вања Хаврилов 

3.б – Тамара Ковачевић 

3.ц- Данијела Хавран (преузео Драган Крстић због боловања колегинице/ трудничко) 

3.д- Јасна Опачић 

4. а- Јана Валент (преузела Ирена Кузмановић због боловања колегинице / операција) 

4. б- Људмила Ракочевић 

4. ц- Весна Смуђа 

4. д- Дејан Дабић 

 

ДИНАМИКА ТОКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
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      Настава се одвијала у преподневној смени од 7,30 до  11,55 сати, а у послеподневној смени од   

13,45 сати до 18,10. Смене су се мењале  на две недеље због онлајн наставе. 

       Прво полугодиште је почело у понедељак, 1.септембра 2020. године, а завршило се у понедељак, 

18. децембра 2021. године.   

      Друго полугодиште је почело  18. јануара 2021. године и завршило се: 

      У уторак, 25. маја 2021. године  за ученике 4. разреда гимназије 

      У уторак, 22. јуна 2021. године и било је 104 наставних дана, за ученике првог, другог и 

трећег разреда гимназије. 

Цела школска година је протекла у комбинованом моделу наставе са кратким периодом онлајн 

наставе  пред крајем првог полугодишта и средином марта у другом полугодишту. 

  

           Образовно васпитни рад остварио се : 

            У првом, другом и трећем разреду у 39 петодневних наставних недеља. У четвртом 

разреду у 36 петодневне наставне недеље . 

              

 

РАДНЕ СУБОТЕ 

          У првом полугодишту је била једна радна субота 05.09.2020. године распоред од 

понедељка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

У школској 2020/2021. години Наставничко веће Гимназије одржало је 11 седница, на којима су 

разматране следеће теме: 

 

Активност  Начин реализације  Време реализације 

Извештај о раду школе у 

школској 2020/2021. 

године 

Излагање 

Дискусија 

Анализа 

 септембар  

Извештај о раду 

директора у школској 

2020/2021. Години 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

 септембар   

Утврђивање годишњег 

плана рада за 2020/2021. 

годину 

Излагање 

Анализа  

Дискусија  

 

септембар 

Избор представника 

наставничког већа у 

Школски одбор 

Дискусија 

Предлози  

септембар 

Ажурирање дневника Индивидуални рад септембар 

Обука наставника за 

дигиталне наставне 

садржаје 

Излагање  

Анализа 

Дискусија  

октобар 

Годишње и месечно 

планирање 

Излагање 

Анализа 

дискусија 

октобар 

Стручно усавршавање 

наставника и стручних 

Излагање  октобар 
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сарадника Анализа 

Дискусија  

Семинари  Излагање 

Аализа 

Дискусија  

октобар 

Анализа успеха и владања 

ученика на крају 1. 

тромесечја 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

новембар 

Електронски дневник Уношење података новембар 

Извештај о раду 

директора 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

новембар 

Утврђивање тама за 

матурске рдове 

Анализа 

дискусија 

децембар 

Протокол о поступању у 

установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање 

Излагање  

Анализа 

Дискусија  

децембар 

Однос запослених према 

својим обавезама и 

организационим 

активностима 

Илагање  

дискусија 

децембар 

Уџбеници у школској 

2020/2021 години 

Дискусија  

Закључци  

децембар 

Васпитно –дисциплински 

поступак 

Излагање  

дискусија 

 

Информација о успеху и 

владању ученика на крају 

првог полугодишта 

излагање децембар 
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школске 2020/21. године Дискусија  

Утврђивање допунске и 

додатне наставе за време 

зимског распуста 

Излагање  

Подела задужења 

децембар 

Анализа успеха и владања 

ученика у првом 

полугодишту школске 

2020/2021. године 

 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

јануар 

Стручно усавршавање Излагање 

Анализа 

Дискусија  

 

јануар 

Успех ученика 4. разреда 

на крају наставне 

2020/2021. године 

Реализација фонда часова 

Изостанци до 16. марта 

2021. године 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

мај 

Похваљивање и 

награђивање ученика 4. 

разреда 

Предлог Ђака и спортисте 

генерације 

Излагање 

дискусија 

мај 

 

 

Расправа  

Доношење одлуке 

 

мај 

Формирање Испитног 

одбора и Испитних 

комисија 

Излагање  

Избор чланова 

мај 
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Одабир изборних 

програма за 1. 2. и 3. 

разред 

Анализа 

Предлози  

Дискусија 

мај 

Изјашњавање о 

кандидатима за директора 

школе 

Посебна седница на којој 

су присуствоали сви 

запослени 

 

јун 

Формирање   Тимова Предлози   јун 

Извештај о успеху и 

владању ученика 1., 2. И 

3. Разреда на крају 

наставне 2020/2021. 

године 

Излагање  

Анализа 

Дискусија  

јун 

Реализација 

наставногфонда часова на 

крају наставне године 

Анализа 

Дискусија  

јун 

Распоред разредних 

испита и припремне 

наставе 

Излагање 

Анализа  

јун 

Анекс Школском 

програму 

Излагање 

Дискусија  

јул 

Одређивање комисије за 

упис и комисије за 

разврставање ученика у 1. 

разред 

Излагање 

 

јул 

Реализација Плана уписа 

ученика у први разред за 

школску 2020/2021. 

годину 

излагање јул 

 Подела предмета на 

наставнике 

излагање јул 

Распоред разредних и Излагање јул 



P
ag
e1
2

 

Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

поправних испита организација 

Извештај о 

самовредновање 

Излагање  

Дискусија 

 

јул 

Календар активности за 

наставнике до 31. августа 

2021. године 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

јул 

Часови на берзи Излагање  

дискусија 

август 

Успех ученика након 

полагања разредних, 

поправних и матурског 

испита 

Излагање  

Дискусија 

Анализа  

август 

Одлука о уџбеницима Утврђивање  август 

Извештај стручних већа, 

тимова и секција 

Излагање 

Анализа и дискусија  

август 

Опредеељивање за 

чланство у тимовима 

Предлози 

Дискусија  

август 

Годишњи Планови Излагање и дискусија – 

рокови 

август 

Организација наставе у 

школској 2020/2021 

Излагање  

Дискусија  

август 

Разредни и поправни 

испити 

Излагање  

Дискусија  

август 

Свечани пријем ученика у 

први разред 

Свечаност  август 

Распоред часова Информација  август 
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Израда извештаја, 

годишњег плана рада и 

школског програма 

Излагање, анализа  

Дисксија  

рокови 

август 

Успех ученика на крају 

школске 2020/2021. 

године 

Анализа 

дискусија 

август 

Избор уџбеника Анализа 

дискусија 

август 

Правилник о посебном 

програму образовања и 

васпитања 

Излагање, анализа 

дискусија 

август 

Правилник о школском 

календару за средње 

школе са седиштем на 

територији АП Војводине 

за школску 2020/2021. 

годину 

Излагање 

дискусија 

август 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

  Педагошки колегијум гимназије „Бранко Радичевић“ у Старој Пазови у шкоској 2020/2021. 

години радио је у саставу: 

1. Мирослав Марковић, директор 

2. Снежана Инђић, педагог школе 

3. Светлана Инђић, професор физике 

4. Ана Шипицки, професор историје 

5. Марио Анић, професор физичког васпитања 

6. Сандра Дроњак, професор српског језика и књижевности 

7. Софија Милошевић, професор српског језика и књижевности 

 

 

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

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

Школски програм Увид у пратећу 

докуметацију 

Анализа 

Дискусија  

септембар 

Самовреновање школе – 

настава и учење 

 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

септембар 

Стално усавршавање 

наставника 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

септембар 

Стандарди у настави Излаање 

Анализа 

Дискусија  

септембар 

Начин и поступак 

оцењивања 

Илагање  

 

 

Дискусија  

септембар 

Распоред писмених 

задатака дужих од 15 

минута 

Излагање 

Дискусија  

октобар 

Припрема за матурске 

испите 

Излагање 

Образовање одбора и 

мај 
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комисија 

 

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

пресек досашњих похађања стручних семинара са прецизном евиденцијом.. На основу података 

из  базе вршено је планирање и програмирање учешћа наставника на семинарима. 

  

РАД  ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА  у школској 2020/2021. години 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

ОДРЖАВАЊА 

ОДЕЉЕЊЕ 

1.Kонституисање одељењског већа 

2. Структура одељења 

3. Опредељење за онлајн и комбиновану наставу 

4. Утврђени уџбеници 

5. Транзиција ученика 

6. Организовање родитељских састанака 

7.План рада одељењског већа 

 

01.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

1-4 разред 

 

 

 

 

 

 

1.Подршка ученику 

1.Подршка ученику 

09.09.2020. 

24.09.2020. 

1д 

3б 

1.Анализа успеха на крају првог квартала 

2. Потребе за мерама индивидуализације 

3. Реализација фонда часова 

4. Изостанци ученика 

5. Васпитне мере 

6. Предлог за допунски рад 

7. Комбиновани модел наставе, мишљења 

8. Мере безбедности 

30.10.2020. 1-4 разред 

1.Упис нове ученице 

1.Упис нове ученице  

1.Подршка ученику 

1.Упис новог ученика 

05.11.2020. 

06.11.2020. 

23.11.2020. 

23.11.2021. 

2д 

1ц 

1д 

2б 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

1.Утврђивање успеха и владања ученика на крају 1. 

полугодишта текуће школске године 

2. Изостанци ученика од почетка школске године 

3. Идентификовање проблема у напредовању одељења 

и предлози за отклањање или ублажавање проблема 

4. Онлајн настава - предности и потешкоће из угла 

наставника 

5. Реализација фонда часова - 16 недеља 

6. Допунски и додатни рад за време зимског распуста 

7. Актуелно 

21.12.2020. 1-4 разред 

1.Изостајање са наставе 31.03.2021. 3д 

1.Анализа успеха ученика на крају 3. квартала 

2. Саветодавни рад са ученицима 

3. Изостанци ученика 

4. Васпитне мере 

5. Реализација фонда часова (редовна, допунска и 

додатна) 

6. Сарадња са родитељима (општи утисак и планирање 

родитељског...) 

7. Актуелно 

26.3.2021. 

 

 

12.04.2021. 

 

 

 

 

 

 

4.разред 

 

 

1-3 разред 

 

 

 

 

 

 

1.Дисциплински поступак 22.4.2021. 1б 

1.Утврђивање успеха ученика након полагања 

допунских испита 

17.05.2021. 2б 

1.Подршка ученику 

1.Информација о здравственом стању ученика 

11.06.2021. 

15.06.2021. 

1д 

1д 

1.Утврђивање успеха ученика на крају наставне године 

2. Реализација фонда часова (редовна, допунска и 

додатна) 

3. Похваљивање ученика 

4. Сарадња са родитељима 

5. Актуелно 

26.5.2021 

 

24.6.2021. 

4.разред 

 

1-3 разред 

1.Утврђивање успеха ученика након полагања 04.06.2021. 4б,ц,д 
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разредних и поправних испита 

1.Утврђивање успеха ученика након полагања 

поправних испита у августовском року 

30.08.2021. 1а,б,д 

2а,б,ц,д 

3б 

 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

 

Стручног већа за језик, комуникацију и уметност за школску 2020/2021. годину 

 

Чланови Стручног већа по предметима : 

 

Српски језик и књижевност :   Сандра Дроњак – координатор 

      Љубица Ковачевић 

      Мирјана Пешић 

      Дијана Влаинић 

      Софија Милошевић      

    

Енглески језик :    Гордана Бабић 

      Драган Крстић 

      Наташа Гајин   

    

Немачки језик :     Ирена Кузмановић 

      Ана Хриц 

 

Француски језик :    Тамара Ковачевић 

      Тамара Миљанић 

        

Руски језик :     Снежана Спасић 

 

Словачки језик:    Владислава Хавран 

 

Ликовна култура:     Данијела Ђурић/ Марија Рајшић 

 

 

Музичка култура:                         Милорад Обрадовић 

 

 

                                       
 

АКТИВНОСТ 

 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 
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1. Доношење плана и 

програма Стручног већа 

за 2020/2021. годину 

  

2. Утврђивање плана 

стручног усавршавања 

 

3. Утврђивање уџбеника 

за текућу школску годину 

 

4. Иницијално тестирање 

ученика  

 

5. Планирање програма 

наставе и учења у 3. 

разреду  

 

6. План рада секција и 

такмичења у отежаним 

условима изазваним 

пандемијом Ковид 19 

Седница СВ и 

вибер група 

04.09.2020. Чланови СВ 

    

 

1. Планирање контролних 

и писмених задатака у 

отежаним условима 

изазваним пандемијом 

Ковид 19 

 

2.  Планирање редовне, 

додатне и допунске 

наставе у отежаним 

условима изазваним 

пандемијом Ковид 19 

 

3. Мишљење наставника о 

примени програма 

наставе и учења у првом, 

другом и трећем разреду и 

размена искустава 

 

4. Мишљење наставника о 
примени програма 

наставе и учења у 

изборним пакетима у 

првом, другом и трећем 

разреду и размена 

искустава 

 

Седница СВ и 

вибер група 

 

14.10.2020. 

 

Чланови СВ 
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1. Предлог тема за домаће 

матурске радове 

 

 

Имејл и вибер 

група 

 

22.12.2020. 

 

Чланови СВ 

 

1. Извештај о програму 

стручног усавршавања  

 

 

Вибер група 

 

01.03.2021. 

 

Чланови СВ 

 

1. Предлог тема за 

матурски испит 

 

2. Анализа резултата 

постигнутих на 

такмичењима 

 

3. Анализа рада програма 

наставе и учења у првом, 

другом и трећем разреду 

 

 

Седница СВ и 

вибер група 

 

03.06.2021. 

 

Чланови СВ 

 

1. Реализација наставних 

планова и програма за 

2020/2021. годину 

 

2. Анализа успеха 

ученика на крају школске 

године  

 

3. Извештај о раду за 

  2020/2021. годину 

 

4. Извештаји и планови 

стручног усавршавања 

 

Вибер група 

 

28.06.2021. 

 

Чланови СВ 

 

Датум: 01.07.2021.        Координатор: 

                                                                                                           Сандра Дроњак 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ПРЕДМЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ЦИКЛУСА 
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ЗА ШК. 2020./2021. 

 
Чланови стручног већа по предметима за текућу школску годину : 

Географија :   Симендић Либуша 

   Дабић Дејан 

Биологија :  Марковић  Јелена 

                                          Савић Душанка 

Математика :  Валент Јана / Рашић Сташа – замена у мају и јуну за Јану 

Ћовчош Мирослав 

Опачић Јасна 

Физика :  Инђић Светлана - председник стручног већа 

   Ковач Бранислав 

                                           Бањац Јулија 

Хемија :  Хаврилов Вања 

Здравковић Мирјана    

Рачунарство и инф.: Смуђа Весна 

   Галечић Душанка 

 

У току школске 2020./2021.године веће је реализовало је у потпуности активности предвиђене планом 

који је донет на првом састанку у септембру 2020. Укупно су одржана три састанка већа на којима су 

чланови размењивали своја стручна мишљења и ставове, док су у току целе године узајамно сарађивали 

на реализацији предвиђених садржаја. Због епидемије короне   настава се одвијала онлајн, тако да је и 

сарадња чланова већа ишла онлајн. Због онлајн наставе нису могли увек  да се ускладе термини 

одржавања писаних провера знања и писмених задатака из математике са другим предметима. Из тог 

разлога а и због скраћених часова одржана су само 3 писана задатка из математике.  

садржаји програма Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Начин 

реализације 

Планирање рада стручног већа 

-Доношење плана рада стручног већа за 

2020./2021. 
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септембар 

 

 

председник, 

чланови, 

педагог 

заједники 

састанак 

 

 

Организационо-техничка питања 

 

-Договор о времену одржавања састанака  

 

 

-Предлагање поделе предмета на наставнике 

 

 

-Усаглашавање термина писмених и  

  контролних задатака 

 

 

 

-Разматрање календара такмичења 

 

 

 

 

 

 

-Предлог стручне литературе 

 

 

 

 

током 

године 

 

по пријему 

првака 

 

током 

године 

 

 

 

по објављи-

вању 

 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

председник, 

чланови 

 

чланови 

 

 

чланови 

 

 

 

 

чланови 

 

 

 

 

 

 

чланови 

 

 

 

 

договор 

 

 

тимски рад 

 

 

договор 

 

 

 

 

анализа на већу 

- већина 

такмичења није 

одржана због 

епидемије 

 

размена 

мишљења, 

искустава 

 

анализа на 

сатанку већа 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

-Анализа стања образовно-техничких   

 средстава и опремљености кабинета и план  

 опремања за текућу годину 

 

-Праћење поступка спровођења реформе 

образовања у првом разреду у оквиру природних 

предмета 

 

-Праћење поступка спровођења реформе 

образовања у другом разреду у оквиру природних 

предмета 

 

септембар 

 

 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

 

чланови, 

директор 

 

 

чланови, 

директор, 

педагог 

 

чланови, 

директор, 

педагог 

 

анализа на 

састанку већа 

 

 

анализа на 

састанку већа 

Организација образовно-васпитног рада 

 

-Израда глобалних и оперативних планова   

 рада редовне наставе за  1.,2.,3., 4. разред,  

 

-Стандарди постигнућа и наставни планови 

 

 

-Допунска, додатна и припремна настава – 

  израда годишњих планова  

 

-Предлог тема за домаће матурске радове 

 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

септембар 

 

 

септембар 

 

 

децембар 

после избора 

тема 

 

 

чланови, 

педагог 

 

 

чланови 

 

 

чланови 

 

 

чланови 

 

 

 

 

анализа на 

састанку већа 

 

 

договор на 

састанку већа 

 

договор на 

састанку већа 

 

подношење 

предлога тема 
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-Праћење тока израде домаћих матурских  

 радова 

 

 

-Мере за унапређење наставе 

 

 

 

-Усклађивање критеријума оцењивања 

 

 

-Корелација наставних садржаја 

 

 

-Праћење реализације наставних планова 

 

 

-Предлог уџбеника за 2021./2022. годину 

 

 

 

током 

другог 

полугод. 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

током 

године 

 

током 

године 

 

јун 

 

чланови 

 

 

 

чланови, ПП 

служба 

 

 

чланови, ПП 

служба 

 

чланови 

 

 

чланови 

 

 

чланови 

 

 

извештаји 

онлајн 

 

 

договор, 

заједнички рад 

 

анализа, 

договор 

 

договор 

 

 

извештаји, 

анализа 

 

размена 

мишљења, 

договор 

Стручно усавршавање 

 

-Информисање о плановима стручног  

 усавршавања за текућу школску године 

 

-Подношење планова стручног усавршавања 

 

 

 

септембар 

 

 

септембар 

 

 

 

чланови 

 

 

чланови 

 

 

 

извештаји 

чланова 

 

извештаји 
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ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, 

2020/2021 

-Информисање о посећеним семинарима са  

 разменом искустава 

 

 

-Планирање угледних и огледних часова 

 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

чланови 

 

 

 

чланови, 

педагог 

 

извештаји, 

размена 

искустава 

 

договор 

Аналититичко-истраживачки рад 

 

-Анализа успеха ученика по завршетку  

 квартала 

 

 

-Праћење рада стручног већа и актива 

 

 

-Анализа спровођења реформе образовања у 

првом и другом разреду у оквиру природних 

предмета 

 

 

-Анализа годишњег извештаја о раду  стручног 

већа 

 

 

 

новембар, 

јануар,  

април 

 

током 

године 

 

јун/јул 

 

 

 

јун/јул 

 

 

 

чланови, ПП 

служба 

 

 

председник, 

чланови 

 

председник, 

чланови, 

педагог 

 

председник, 

чланови, 

педагог 

 

 

 

 

анализа на 

састанку већа 

 

 

анализа, 

смернице 

 

анализа на 

састанку већа 

 

 

извештај о 

раду, анализа 
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Чланови : Ана Шипицки -  професор историје, председник стручног већа 

                   Николина Гагић- професор историје 

                   Слађана Ерић - психолог 

                   Људмила Ракочевић - професор филозофије 

                    Оља Грбић- професор социологије и устава и права  грађана 

                  Марија Кресоја - професор верске наставе 

                   Мирјана Пешић – професор грађанског васпитања 

                   Софија Милошевић - професор грађанског васпитања 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници Одговорна 

особа 

• Планирање рада стручног 

већа за школску 

2020/2021. годину, 

договор о времену 

одржавања састанака 

 септембар 

 

састанак 

стручног већа 

чланови 

стручног већа 

председник 

стручног већа 

• Предлог уџбеника за 

школску 2020/2021. 

годину 

 

 септембар 

 

састанак 

стручног већа 

чланови 

стручног већа 

председник и  

чланови 

стручног већа,  

• Организација наставе у  

условима пандемије 

корона вируса. 

 септембар 

 

састанак 

наставничког 

веће 

чланови 

наставничког 

већа 

директор 

• Прилагођавање наставних 

садржаја и наставе 

комбинованој и онлајн 

настави. 

током године консултације, 

размена 

искустава 

чланови 

стручног већа 

председник и 

чланови 

стручног већа,  

• Организовање допунске, 

додатне и припремне 

наставе у условима 

комбиноване и онлајн  

наставе. 

током године консулатације чланови 

стручног већа 

председник и 

чланови 

стручног већа 

• Предлога мера за боље и 

успешније остваривање 

ОВ рада. 

током године размена 

искустава 

чланови 

стручног већа, 

педагог 

председник и  

чланови 

стручног већа 

• Усаглашавање 

критеријума оцењивања. 

септембар, 

током године 

консулатације чланови 

стручног већа, 

педагог 

председник и 

чланови 

стручног већа 

• Праћење остваривања 

наставног плана и 

програма ОВ рада и 

праћење остваривања 

исхода и општих 

стандарда постигнућа. 

током године 

децембар, 

јун 

размена 

искустава, 

консултације 

чланови 

стручног већа, 

педагог 

председник и 

чланови  стручног 

већа 

• Планирање и праћење 

остваривања програма 

наставе и  учења за први 

разред, други и трећи 

             разред.   

током 

године, 

децембар, јун 

размена 

искустава, 

консултације 

чланови 

стручног већа, 

педагог 

председник и 

чланови стручног 

већа 
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                        У Старој Пазови, 28.06.2021.                                    председник стручног већа Ана Шипицки 

Чланови : Ана Шипицки -  професор историје, председник стручног већа 

                   Николина Гагић- професор историје 

                   Слађана Ерић - психолог 

                   Људмила Ракочевић - професор филозофије 

                   Оља Грбић- професор социологије и устава и права  грађана 

                 Марија Кресоја - професор верске наставе 

                   Мирјана Пешић – професор грађанског васпитања 

                   Ивана Марковић - професор грађанског васпитања 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

ШКОЛСКE 2020/2021. 

 

 

Чланови већа: 

1. Анић Марио-координатор 

2. Марковић Ивана 

3. Опавски Јована 
АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

• Анализа успеха ученика.  децембар, 

јун 

одељењско и 

наставничко 

веће 

одељењске 

старешине, 

пеадагог, 

чланови 

стручног већа 

 

педагог, директор 

• Предлог тема за домаће 

матурске радове. 

 

децембар наставничко 

веће 

чланови 

стручног већа 

председник  и 

чланови стручног 

већа,   

директор 

• Размена искустава са 

семинара. 

 

током године размена 

искустава 

чланови председник и 

чланови стручног 

већа 

• Предлог уџбеника за 

школску 2021/2022. 

годину. 

 јун 

 

састанак 

стручног већа 

чланови 

стручног већа 

председник и  

чланови 

стручног већа 

• Анализа рада стручног 

већа и постигнутих 

резултата у циљу 

унапређења даљег рада 

актива. 

јун састанак 

стручног већа, 

анализа 

 

председник, 

чланови 

председник и 

чланови 

стручног већа, 

чланови 

• Извештај о раду стручног 

већа за школску 

2020/2021. годину 

јун писање 

извештаја 

 

председник председник 

стручног већа 
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-Подела задужења на 

чланове већа по 

секцијама: 

-Иницијално 

тестирање ученика 

-Ослобађање од 

наставе физичког 

-Списак лекова и 

набавка опреме 

-Стони тенис 

Састанак Стручног 

већа 
Први квартал Сви чланови Већа 

-Лекарски преглед за 

такмичења из стоног 

тениса 

-Припреме за 

такмичења из стоног 

тениса 

-Састанак стручног 

већа 

Организација 

лекарских прегледа и 

одлазак на такмичење 

Први квартал Чланови Већа 

-Лекаркски прегледи 

-Састанак стручног 

већа 

Састанак Стручног 

већа 
Четврти квартал Чланови Већа 

-Састанак стручног 
већа 

Састанак Стручног 
већа 

Четврти квартал Чланови Већа 

-Припреме за 

такмичења из 

кошарке и 3х3 

-Припреме и 

такмичење из одбојке 

-Лекаркски прегледи 

-Састанак стручног 

већа 

Организација 

лекарских прегледа и 

одлазак на такмичење 

Четврти квартал Чланови Већа 

-- Такмичење у 

футсалу 

 Припреме за 

такмичење у футсалу 

-Састанак стручног 

већа 

Организација 

лекарских прегледа и 

одлазак на такмичење 

Четврти квартал Чланови Већа 

-Анализа рада 

наставног процеса 

-Анализа рада секција 

Састанак Стручног 

већа 
  

*Остале планиране активности нису одржане због епидемиолошке ситуације (ртс крос и такмиченња3х3, 

кошарка).                                            Кординатор тима Професор физичког васпитања     Марио Анић 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА 
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ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  
      

Концепт новог Школског развојног плана, који је донет за период 2017/2022. година,  базиран је 

на искуствима из претходног развојног периода и садржи све податке о школи, анализе стања, 

мисију и визију, циљеве и задатке, активности и начин евалуације. 

     У њему се препознају специфичности наше школе и вредности које се у њој негују. Дат је 

реалистичан преглед тренутног стања и онога што је школа у претходном периоду урадила у 

одабраним областима квалитета. Приоритетне области квалитета које су разрађене у Плану 

проистичу из процене стања у школи, а развојни циљеви су разрађени тако да се јасно види 

промена која се жели остварити, као и начин на који ће се то постићи. На крају постоји план 

вредновања у коме су дефинисани показатељи промена. 

      Што се тиче остварености постављених циљева они се  у главном реализују динамиком кују 

дозвољавају како финансијске тако и друге околности. Тако у области Школског програма 

годишњег плана рада вршено је усклађивање Годишњег плана рада са Школским програмом, са 

потребама школе, условима рада и омогућавање остварења циљева и стандарда образовања и 

васпитања.  

      У области Настава и учење радило се на подстицању наставника да се стручно усавршавају, у 

том погледу су организовани су семинари у оквиру школе на којима јемогао већи број наставника 

да истовремено учествује. Један од задатака била је и активирање ученикапреко угледних часова 

и примном активних метода у настави.такође је рађено на повезивању наставног садржаја са 

примерима из свакодневног живота.Такође један од сталних задатака је и усаглашавање 

критеријума оцењивања, као и прилагођавање наставног материјала индивидуалним 

карактеристика ученика. 

     Када је у питању област Образовна постигнућа ученика, рађено је у континуитету на 

подстицању мотивисаности ученика и професора на квалитетнији рад, на узимању што већег 

учешћа на такмичењима, и по том питању пружана им је додатна подршка организовањем 

додатне наставе и секција за које су ученици заинтересовани и наравно праћењем постигнућем 

ученика и промовисање њихових резултата. 

     По питању Подршке ученика, као 4. обласзи овог документа, као развојни циљ постављено је 

развијање система пружања подршке ученицима. Она се огледала, како у пружању подршке 

ученицима у учењу и подстицању талентованих и надфарених ученика, тако и пружање подршке 

родитељима ученика и унапређивање међусобне сарадње. 

    Када је у питању област Етос трудили смо се да створимо пријатан амбијент за све ученике и 

запослене оплемењивањем школског простора излагањем ученичких радова на видним местима 

као и формирање кутака значајних за проток информација. Такође смо спроводили активности 

које су имале за циљ промоцију школе, а носиоци ове активности су били Тим за промоцију и 

Ученички парламент. Такође се радило на повећању безбедности ученика и свих запослених, а по 

том питању су били укључени како Тим за заштиту ученика од насиља, Школски одбор и Савет 
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родитеља, тако и Полиција и Центар за социјални рад, Дом здравља и Тим за безбедност и 

здравље на раду. 

    У области Организација рада шклоле и руковођење за развојни циљ је постављено унапређење 

организације и контроле реализације образовно-васпитног рада, као и побољшање 

функционисања школе, кроз повезивање свих школских актера и мотивисање запослених. 

    Област Ресурси за развојни циљ имају унапређење компетенција наставног кадра за нов 

пруиступ настави. По том питању наставници су оспособљавани похађањем семинара и обука, 

као и побољшањем материјално техничким условима школе ( промењен је школски намештај, 

формирани и опремљени саврменом опремом нови кабинети, промењени су подови по свим 

учионицама и зборници). 

  Може се закључити да се Школски развојни план испуњава у великом проценту, у неким 

областима више у неким мање, али треба напоменути да је то сталан процес који ће се одвијати 

током целог периода тарајања овог стратешког документа. 

Стручни актив за развојно планирање чине: 

Име и презиме Радно место 

Мирослав Марковић Директор 

Снежана Инђић Школски педагог 

Светлана Инђић Професор физике 

  Представник родитеља 

 Школски одбор 

 Ученички парламент 

 

     Стручни актив за развојно планиање у школској 2020/2021. години поред задатака прописаних 

Законом, бавио се и другим питањима од значаја за Гимназију. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНА РАДА  

СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Активност 

 

Начин реализације Време реализације Носиоци 

активности 

Израда анекса 

школског програма 

упознавање са 

програмом наставе 

јун 2021. предметни 

наставници, 
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за четврти разред и учења и израда 

програма, састанци, 

заједничко 

планирање 

стручна већа из 

области предмета 

Израда извештаја о 

раду стручног 

актива у школској 

2020/2021 

анализа 

реализованих 

активности 

јул 2021. чланови 

Годишњи план рада 

актива 

Договор, израда 

плана  

август  2021.. чланови 

Анализа 

остварености 

школског програма 

први , други  и 

трећи разред 

Анализа постигнућа 

ученика  на 

кварталима и крају 

године 

Током године Чланови 

одељењских већа 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА у школској 2020/2021 

САДРЖАЈИ РАДА НА ЧАСОВИМА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА  

у школској 2020/2021 години 

1.РАЗРЕД   -одржано 144 часа 

 Организација наставе у условима пандемије Ковид 19 

 Упознавање ученика са школским календаром, планом наставе и учења, начином      организовања 

наставе у условима пандемије корона вируса и мерама превенције 

 Упознавање ученика: породичне и здравствене прилике, услови живота и рада 

 Oчекивања у новој школској години (осврт на Ковид19, онлајн настава.) 

 Стандард ученика: уџбеници, превоз,стипендије 

 Поделаученика на групе 

 Утисци о новој школи  

 Значај безбедности у школском окружењу 

 Избор председника одељења   

 Мере за спречавање ширења вируса 

 Избор ученика за Ученички парламент  

 Комбиновани модел наставе, мишљења ученика;дневни план активности 

 Превентивне епидемиолошке мере   

 Планирање учења  

 Упутство и савети за даљи рад током наставе на даљину 

 Фунционисање онлајн наставе - проблеми,савети, размена искустава 

 Прво тромесечије - утисци о начину учења и оцењивању, 

 Разматрање предложених закључних оцена за крај првог полугодишта, настава на даљину 

Разговор на тему недеље детета: Срећа је...  
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 Упознавање са новом ученицом у разреду. 

 Организација учења код куће 

 Разговор о организацији слободног времена и потешкоћама у учењу 

Одговоран однос ученика према обавезама 

 Пожељно и непожељно понашање 

Однос према настави и учењу и успех који очекујем 

Хуманитарне акције 

Изостанци  

Текућа питања 

Мере за напредовање у учењу  

Подршка ученицима током онлајн наставе 

Асертивност, самопоуздано реаговање 

Зависност од интернета-презентација вршњачког тима''одабери мудро-одмери паметно'' 

Изборни програми за следећу школску годину 

Правила одевања 

Дан борбе против вршњачког насиља 

Слободно време 

Сарадња међу ученицима 

 

 

 

 

 

2.РАЗРЕД - одржано 142 часа  

 

 

 Упознавање ученика са правилима понашања у школи (и ван ње ) за време трајања 

епидемије COVID вируса.  

  Основи хигијене здравствене (само)заштите ученика и запослених у школи у ванредним условима 

 Провера присутности ученика онлајн настави настава на даљину 

 Утисци о онлајн настави, очекивања у новој школској години 

 Проблеми у учењу током онлајн наставе  

 Провера присутности настави преко гугл учионица 

 Избор ученика представника у ђачком парламенту 

 Најпоузданија заштита од вируса. 

 Праћење поступка оцењивања ученика  

 Анализа успеха ученика у школи  

 Оптерећеност ученика.  

 Организација учења ,учење на даљину 

 Праћење процеса оцењивања ученика и њиховог изостајања са часова 

 Упознавање са наставним предметима и наставницима, календаром рада,организацијом рада    школе. 

 Мере превенције приликом боравка у школи. 

 Упознавање са новим учеником у одељењу. 

 Упознавање са правима, обавезама и 

одговорностима ученика, правилима понашања и одевања 

 Набавка уџбеника 

 Приступ платформи за учење на даљину и праћење часова преко јавног сервиса 

 Разматрање распореда писаних провера 

 Искуства ученика са онлајн наставом 

 Учешће у хуманитарној акцији "НЕДЕЉА БОРБЕ ПРОТИВ ДИСТРОФИЈЕ У ВОЈВОДИНИ 2020"; 

 Конкурс ИС Петница 

 Анализа успеха на првом класификационом периоду. 

 Дневни план учења  
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 Упис ученика, упознавање ученика са начином 

 рада током школске 2020/2021. године(распоред часова, сатница, школски календар, 

 чланови одељењског већа, просторна 

 организација), епидемиолошке и хигијенске мере које се спроводе због опасности од ширења 

 вируса КОВИД 19,  

 Значај одговорног понашања. које се спроводе због опасности од ширења вируса 

 Одговорно понашање и поштовање епидемиолошких мера 

 Права и обавезе ученика  

 Култура опхођења и понашања 

 Административни послови  

 Неопходност поштовања превентивних мера у циљу спречавања ширења инфекције ковид 19 

 Анализа успеха постигнутог на крају првог квартала текуће школске године 

 Проблеми са учењем 

 1. децембар - Светски дан борбе против сиде 

 Проблеми у постизању жељених и планираних резултата на крају првог полугодишта 

 Организација наставе и подела у групе радионица 

Самостално учење код куће – материјали наставника и предавања са РТС Планете за 

 групу која не похађа наставу у школи у одређеном периоду, недељи (потешкоће) 

 Узајамно вршњачко подучавање, развијање међусобне помоћи у учењу 

 Дигитално насиље 

 Организација учења код куће 

 Дан људских права ( 10.12.)  

 Анализа допунске наставе за време зимског распуста 

 Свети Сава-школска слава 

 Дан државности 

 Дан посвећен борби против насиља-Дан розе мајица 

 Помоћ материјално угроженом становништву-акција Црвеног крста 

 Међусобно поштовање и поверење 

 Правила одевања 

 Међународни дан безбедног интернета 

заштита животне средине 

 Заштити приватност-одупри се притиску 

 ''Чувам те''Национална платформа 

Изборни програми у наредној школској години 

Читање-слободно време 

Односи међу ученицима 

Међународни Дан здравља 

Праћење активности ученика за време онлајн наставе 

Зависност од мобилних телефона 

Исти а другачији 

Критички однос према резултатима 

  

  

3.РАЗРЕД   одржано -134 часа 

 

 Упис ученика у трећи разред и информисање о новим мерама у циљу превенције заразне  болести 

 Упознавање ученика са школским календаром, распоредом часова,сатницом 

Упознавање са школским календаром, појединим одредбама Закона о  основама система образовања и 

васпитања, Закона о средњој школи, правилима понашања  ученика и запоселих, хигјенско - превентивне 

мере 

Упознавање са програмом наставе и учења за трећи разред - реформа гимназије 

Упознавање са изборним програмима у трећем разреду 



P
ag
e3
3

 

Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Упознавање са школским календаром, појединим одредбама Закона о  основама система образовања и 

васпитања, Закона о средњој школи, правилима понашања  ученика и запоселих, хигјенско - превентивне 

мере 

 Први утисци о новим предметима и новом начину рада по комбинованом моделу 

 Проблеми у савладавању градива  

 Избор председника и благајника 

 Информисање о уплати трошковника (осигурање и потрошни материјал) 

 Регулисање изостанака  

 Избор представника одељења у Ученички парламент 

 Информисање о акцијама хуманитарног карактера, укључивање 

 Хигијенско - превентивне мере (дезифенкција руку, ношење маски ) 

 Анализа успеха ученика на крају 1. квартала ( успех, изостанци, владање ... ) 

 Распоред писмених провера 

 Организација учења у онлајн недељи  

 Анкета "Колико знаш о сиди" поводом светског дана борбе против сиде 

 Подршка ученицима - учење на даљину 

 Мере превенције и заштите ширења 

 Настава на ТВ-у, приступ Google учионицама, сарадња са наставницима на даљину 

 Ђачки динар- образложење, осигурање 

 Пријава за Петницу 

 Организација рада током online недеље 

Проблем са организацијом времена  

 Анализа успеха на крају првог полугодишта 

 Подстицање на међусобно дружење  

 Самостално учење код куће – материјали наставника и предавања са РТС Планете за групу  која не 

похађа наставу у школи у одређеном периоду, недељи 

 Хигјенско - превентивне мере ( дезифенкција руку, ношење маски ) 

 Узајамно вршњачко подучавање, развијање међусобне помоћи у учењу 

 Дан људских права ( 10.12. ) 

Школска слава 

Зависност од мобилнихтелефона 

Асертивно реаговање 

Светски дан здравља 

Правила одевања 

Дан борбе против вршњачког насиља 

Верска настава-грађанско васпитање 

Резултати писмених провера 

Светски дан вода 

Особине које ценим код себе и других 

Светски дан културне разноликости за дијалог и развој толеранција, међусобно поштовање, разумевање и 

прихватање 

''Чувам те'' 

''Заштити приватност-одупри се притиску'' 

 Светски дан здравља 

 Критички однос према резултатима 

 Летњи распуст-како провести 

 

 

 

4.РАЗРЕД  одржано -123 часа 

 

 Упис у четврти разред, информације о организацији наставе у ванредној ситуацији 

 Календар рада, распоред часова  
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 Епидемилошке мере у школи  

 Текућа питања и планови за упис на факултете 

 Конкурс за ученичке стипендије, распоред писаних провера 

 Избор кандидата1 и  2.групе за ученички парламент 

 Превентивне епидемиолошке мере 

 Распоред писмених провера за други квартал, 

 Употреба апликације Google meet у онлајн настави 

 Препоруке за учење код куће  

  Светски дан борбе против СИДЕ -попуњавање упитника "Колико знаш о СИДИ?" 

  Настава на даљину и оцењивање  

  Поправљање оцене у школи, текућа питања 

  Упознавање ученика са начином рада 2020/2021 године. Сатница, школски календар, чланови 

одељењског већа, просторна организација, епидемиолошке и хигијенске мере које се спроводе  због 

опасности од ширењацируса КОВИД 19. 

  Административни послови 

  Организација рада, примена епидемиолошких мера, учење преко интернета... 

  Рад у новим условима: анкета, разговор, 

  предлози за побољшање. 

  Здравствено стање  ученика и њихових породица 

  Набавка уџбеника.  

  Распоред писмених вежби и контролних задатака. 

  Дечија недеља.  

  Нови начини учења. 

  Ефекти рада у услoвима пандемије. 

  Здравствене мере у школи и изван ње. 

  Исход рада у првом кварталу школске 2020/2021.г. 

  Мере за побољшање рада.  

  Избор занимања у време пандемије. 

  Побољшање успеха-шта предузети 

  Како сачувати здравље у условима ширења вируса Ковид 19. 

  Матурски испит; избор предмета за израду 

  домаћег рада;  

  Каријерно вођење 

 Мере превенције од ширења вируса Ковид 19 

 Настава на даљину; рад преко гугл учионице и осталих платформи... 

 Усклађивање дневних обавеза, провера, укључивања на платформе на којима се одвија    настава-мере за 

побољшање. 

 Утицај пандемије на школске обавезе, припрему за матурске и пријемне испите - 

сумирање претходног периода 

 Дан школе 

 Први утисци о новим предметима, програму за четврти разред. 

 Набавка уџбеника.  

 Настава на даљину преко гугл учионице. 

 Виртуелни сајам образовања 

 Обавештење о ученичкој стипендији. 

 Трошковник – ђачки динар (образложење), 

 Распоред писаних провера, изостанци ученика. 

 Самопоуздано реаговање  

 Прилагођавање новим професорима,провера пријаве на гугл учионице. 

 Избор представника у ђачки парламент. 

 Суочавање са опасностима од ширења  пандемије 

 Проблеми у распореду писмених провера 

 Пријава за Петницу. 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 Дан борбе против вршљачког насиља 

 Учешће у пројекту "Социолошки чиниоци ризичне употребе друштвених мрежа код 

  адолесцената у Војводини" 

 Анализа изостајања са онлајн провера и поправљених оцена  

 Подела на две групе које ће ићи наизменично у школу сваке друге недеље. 

 Текућа питања 

 Сређивање администрације  

 Припрема за седницу оделењског већа  

 Матурски испит/садржај и начин полагања  

 Решавање актуелних проблема са оцењивањем 

 Припреме за завршетак школске године 

  Место, улога и задаци војске Србије у систему безбедности и одбране Р.Србије, 

  Како постати професионално војно лиц 

  Служба осматрања и обавештавања 

   Тактично –технички зборови 

 

 

Укупно је одржано 543 часа одељењског старешине или 33 по одељењу. 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

О
д

ељ
ењ

а
 

В
Р

Е
М

Е
 

Начин 

одржавања 
ДНЕВНИ РЕД 

п
р
и

су
тн

о
ст 

р
о
д

и
тељ

а 

1а 

1б 

1ц 

1д 

31.8.20. 

Уживо, 

школско 

двориште 

1.Организовање наставе у условима пандемије 

Ковид 19 

2. Мере превенције 

3. Правила понашања ученика у школи 

4. Сарадња са родитељима 

5. План наставе и учења за први разред, школски 

календар, предмети, структура одељењског већа, 

уџбеници 

6. Избор члана у Савет родитеља 

28,28, 

26,28 

Свега 

110/120 

 

 

 

 

91,6% 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

2а 

2б 

2ц 

2д 

9.9.20. 

10.9.20. 

9.9.20. 

10.9.20. 

 

Онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

1.Организација наставе у школској 2020/2021. 

години (осврт на пандемију COVID 19, мере 

заштите) 

 

2. Програм наставе и учења, чланови одељењског 

већа 

 

3. Избор једног представника родитеља у Савет 

родитеља 

 

4. Актуелно 

 

18,29 

29,28 

104/114 

 

 

 

 

91,2% 

 

 

 

 

3а 

3б 

3ц 

3д 

9.9.20. 

9.9.20. 

10.9.20. 

8.9.20. 

Онлајн 

Онлајн 

Онлајн 

онлајн 

1.Организација наставе 

 

2. Програм наставе и учења за трећи разред, 

чланови  

Одељенског већа, школски календар 

 

3. Правилник о протоколу поступања у установи 

у одговору на насиље 

 

4. Избор члана родитеља у Савет родитеља 

 

29,29,25,

27, 

 

110/110 

 

100% 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

4а 

4б 

4ц 

4д 

10.9.20. 

7.9.20. 

8.9.20. 

11.9.20. 

Онлајн 

Онлајн 

Онлајн 

онлајн 

1.Организација наставе 

 

2.Програм наставе и учења за четврти разред, 

чланови  

Одељењског већа, школски календар 

 

3.Избор за члана Савета родитеља 

 

25,31, 

30,29 

115/120 

 

95,83% 

 

1а 

1б 

1ц 

1д 

10.11.20. 

9.11.20. 

9.11.20. 

24.11.20. 

Онлајн 

Онлајн 

Онлајн 

онлајн 

1.Успех ученика на крају првог квартала школске 

2020/2021. године 

2. Мере превенције у циљу заштите од корона 

вируса 

3. Самостално учење код куће 

4. Упознавање са Правилницима… 

17,24,23,

30 

 

91/120 

 

75,8% 

 

2а 

2б  

2ц 

2д 

5.11.20. 

9.11.20 

17.11.20. 

19.11.20. 

 

учионица 

Онлајн 

онлајн 

1.Анализа успеха ученика на крају првог квартала 

текуће школске 2020/2021. године 

2. Мере безбедности/превенција ковид 19 у 

школској средини 

3. Самостално учење код куће/организација рада 

код куће 

4. Упознавање родитеља са актуелним 

правилницима 

5. Текућа питања/дан отворених врата... 

 

16,18,10,

10, 

 

54/87 

 

 

62,06% 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

3а 

3б 

3ц 

3д 

13.11.20 

10.11.20. 

11.11.20. 

10.11.20. 

Онлајн 

Онлајн 

Онлајн 

онлајн 

 

1.Анализа успеха ученика на крају првог квартала 

текуће школске 2020/2021. године 

2. Мере безбедности/превенција ковид 19 у 

школској средини 

3. Самостално учење код куће/организација рада 

код куће 

4. Упознавање родитеља са актуелним 

правилницима 

5. Текућа питања/дан отворених врата... 

 

29,29,25,

27 

 

110/110 

100% 

4а 

4б 

4ц 

4д 

18.11.20 

13.11.20. 

20.11.20. 

10.11.20. 

Онлајн 

Онлајн 

Онлајн 

онлајн 

1. Анализа успеха ученика на крају првог 

квартала текуће школске 2020/2021. године 

2. Мере безбедности/превенција ковид 19 у 

школској средини 

3. Самостално учење код куће/организација рада 

код куће 

4. Упознавање родитеља са актуелним 

правилницима 

5. Текућа питања/дан отворених врата... 

 

15,31,30,

29 

 

105/ 

 

87,5% 
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1а 

1б 

1ц 

1д 

2а 

2б 

2ц 

2д 

3а 

3б 

3ц 

3д 

4а 

4ц 

4д 

4б 

10.02.21. 

29.01.21. 

12.02.21. 

02.02.21. 

05.02.21. 

02.02.21. 

03.02.21. 

29.01.21. 

29.01.21. 

29.01.21. 

29.01.21. 

29.01.21. 

01.02.21. 

29.01.21. 

22.01.21. 

02.02.21. 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

онлајн 

 

 

 

 

 

1.Упознавање родитеља са успехом ученика на 

крају првог полугодишта текуће школске године 

2. Подршка ученицима 

3. Прилагођеност ученика новом моделу 

наставе/комбиновани и онлајн 

4. Одговорност за сопствено здравље 

24,29,27,

19; 

99/ 

84,6% 

 

27,30,29,

28; 

114/ 

100% 

 

29,29,25,

27; 

110/ 

100% 

 

30,30,29,

31; 

100% 
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1а 

1б 

1ц 

1д 

 

2а 

2б 

2д 

2ц 

 

3а 

3б 

3ц 

3д 

 

4а 

4ц 

4д 

4б 

30.04.21. 

29.04.21. 

29.04.21. 

29.04.21. 

 

11.05.21. 

28.04.21. 

16.04.21. 

29.04.21. 

 

28.04.21. 

28.04.21. 

10.05.21. 

28.04.21. 

 

29.04.21. 

29.04.21. 

24.03.21. 

26.04.21. 

 

 

онлајн 

 сва 

одељења 

 

 

 

1.Успех ученика на крају трећег квартала 

школске 2020/2021. године 

2. Утисци родитеља о онлајн настави, 

комбинованом моделу и сарадњи са школом 

3. „Чувам те“ - Национална платформа за 

превенција насиља у школама 

(https://cuvamte.gov.rs/ - линк за платформу) 

4.Матурски испит/4.разред 

5.Актуелно 

19,30,11, 

30; 

90/ 

76,9% 

 

 

27,30,28,

29; 

100% 

 

 

29,22,25, 

27; 

103/ 

93,6% 

 

30,30,29,

31; 

100% 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА  

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

Израда појединих делова 

Годишњег плана рада Гимназије 

 до 15. септембра 

2020. 

планирање. заједнички 

састанци 

наставници, 

координатори 

тимова, 

председници 

стручних већа из 

области 

предмета, 

директор... 

Анекс школском програму 18-

22/програм наставе и учења за 

3.разред 

Август 2020. израда школског 

програма/Правилник о 

програму наставе и учења 

за гимназију Сл.гласник 

РС-Просветни 

гласник,број 4 од 2.јуна 

2020. 

наставници који 

предају у 

3.разреду 

Израда свог годишњег плана 

рада за текућу школску годину, 

израда месечних планова рада 

септембар 2020. 

до 5-ог у месецу 

планирање наставници 

Организација рада -

КОМБИНОВАНИ  МОДЕЛ 

НАСТАВЕ, 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 

КОВИД-а 19 

август 2020. и 

током године 

заједнички састанци, 

планирање, праћење и 

примена упутстава 

МПНТР 

подела материјала 

наставницима, 

постављање на сајт 

наставници, 

директор, 

Весна Смуђа 

помоћ наставницима око 

планирања редовне 

наставе,плана рада тимова 

током године упутства, размена 

мишљења 

наставници 

Формирање СТРУЧНОГ ВЕЋА 

НАСТАВНИКА ИЗБОРНИХ 

ПРОГРАМА 

18.септембар 

2020. 

заједнички састанак 

наставника изборних 

програма 

наставници 

упис ученика, формирање 

одељења 

током године, јул заједнички састанак , 

комисија 

одељењске 

старешине 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

извештаји о раду јул, август, 

септембар 

израда извештаја, 

састанци 

наставници 

 

2.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

настава на РТС Планети током године размена мишљења са 

наставницима 

наставници 

контролне вежбе, писмени 

задаци 

током године увид у планове у е-

дневнику,сарадња са 

одељењским 

старешинама 

одељењске 

старешине 

 оптерећеност ученика за време 

онлајн наставе 

током периода 

онлајн наставе 

размена информација са 

наставницима 

одељењске 

старешине 

изборни програми-проблеми у 

реализацији 

током године разговори са 

наставницима изборних 

програма 

наставници 

 активност ученика на часу током другог 

полугодишта 

посета часовима редовне 

наставе/39 часова 

наставници 

праћење постигнућа ученика током године одељењска већа наставници 

допунска настава, праћење 

ефеката 

током године образац, материјал 

педагога 

Николина Гагић 

предности и мане онлајн наставе током године разговори са наставницма 

и ученицима 

наставници, 

ученици 

формативно и сумативно 

оцењивање 

током године разговори са 

наставницима 

наставници 

 

3.РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

планирање наставе у измењеним 

условима 

септембар и 

током године 

заједнички састанци, 

размена мишљења 

наставници 

Увођење у посао наставника септембар и упутства о планирању предметни  
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Мирослав Хаврилов, Јована 

Опавски, Вуковић Тамара, 

Јевтић Марко, Јовичић Милош, 

Сташа Рашић 

током године наставник, 

замена 

родитељски састанци током године договори око времена 

одржавања и садржаја 

родитељских састанка-

припрема материјала 

одељењске 

старешине 

помоћ око пружања подршке 

ученицима/уписа нових ученика-

1б,1ц,2б,2д,3б...актуелне 

ситуације 

током године седнице одељењских већа-

5, индивидуални разговори 

родитељи 

однос наставник-наставник током године посредовање наставници, 

директор 

оцењивање ученика  током године размена мишљења, 

праћење упутстава 

директор 

материјал за ученике на гугл 

учионици 

 

током године укључивање у гугл 

учионице 

наставници 

такмичења ученика по календару информисање од 

наставника о резултатима , 

присуство општинско – 

историја,књижевна 

олимпијада.,језик и језичка 

култура 

наставници 

подршка, 

подстицаји...наставницима 

током године 

март 2021. 

писмено обраћање, 

разговори 

 

 

4.РАД СА УЧЕНИЦИМА 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

КОВИД 19-бриге, очекивања, 

осврт на онлајн наставу од марта 

2020. 

септембар час одељењског 

старешине,индивидуални 

разговори 

одељењске 

старешине 

организација рада код куће, 

учење код куће, учење на 

током године час одељењског 

старешине, индивидуални 

одељењске 

старешине, 
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часу,онлајн настава,  

оптерећеност материјалима, 

комуникација, толеранција, 

матурски испит, 

конфликти...упис 

разговори /уживо и 

телфонским 

путем/45ученика 

 

родитељи 

оцењивање током године разговори наставници 

рад ученичког парламента током године информисање,конституиса

ње, бирање председника... 

Сандра Дроњак 

ДанијелаЂурић 

одељењске 

старешине 

информисање о Петници прво 

полугодиште 

информисање ученика, 

праћење припреме 

документација за три  

ученика- 

наставници 

испитивање мишљења ученика о 

изборним програмима,1 разред 

друго 

полугодиште 

анкета за ученике одељењске 

старешине, тим 

 

5.РАД СА РОДИТЕЉИМА 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

Упутства родитељима за почетак 

школске године у измењеним 

условима, КОВИД 19 

септембар писмо, поставка на сајт Весна Смуђа 

Родитељски састанци током године припрема материјала одељењске 

старешине 

Савет родитеља 14.09.2020. састанак секретар, 

директор 

актуелна проблематика током године разговор, иницијатива 

родитеља, одељењског 

старешине-22/уживо, 

телефонским путем 

одељењске 

старешине 

 

6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИКОМ 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

организација рада за време 

КОВИД 19, 

комбиновани модел, онлајн 

настава 

током целе 

године 

праћење упутстава, сарадња 

са колективом, седнице, 

разговори 

наставници 

Израда упитника за потребе ШУ, 

просветног инспектора 

септембар 2020. сарадња са наставницима, 

прикупљање података 

наставници 

евиденција ученика по 

опредељењу  изборних програма 

септембар 2020. прављење спискова секретар, 

одељењске 

старешине 

месечни извештаји о планирању 

наставе  

током године израда извештаја, слање у 

Школску управу 

секретар, 

одељењске 

старешине 

садржај рада наставничког већа, 

испитног одбора 

током године припрема дневног реда, 

материјала... 

директор 

активности педагошког 

колегијума и других органа 

новембар и 

током године 

разговори,материјали...извод

и из Закона 

секретар 

школски програм новембар,март садржај, начин израде секретар 

награђивање ученика крај наставне 

године 

одабир књига библиотекар 

стручно усавршавање током године подстицаји на укључивање директор 

промоција школе током године  посете основним 

школама...разговори,активн

ости тима 

тим 

упис ученика јул 2021. организација,формирање 

комисије 

наставници 

оцењивање током године праћење упутстава МПНТР наставници 

 

7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 
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Школски  одбор 15.09.2020. састанак, презентација 

извештаја и годишњег плана 

рада школе 

директор 

 

одељењска већа, наставничко 

веће 

током године седнице, онлајн одељењске 

старешине 

 

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

каријерно информисање током године презентације, материјал за 

ученике 

представници 

факултета,наст

авници 

„Социопсихолошки чиниоци 

ризичне употребе друштвених 

мрежа код адолесцената у 

Војводини“ 

новембар анкета Весна Смуђа, 

наставници 

сарадња са Центром за 

социјални рад 

током године писмено обавештавање, 

размена информација 

 

добровољно давање крви март 2021 сарадња са координатором 

тима Дијаном Влаинић 

Представник 

Црвеног крста 

одабери мудро-одмери паметно друго 

полугодиште  

материјал за ученике одељењске 

старешине 

1.разреда 

 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

вођење документације на свим 

нивоима 

током године вођење забелешки  

Самовредновање 7.11.2020. семинар директор 

припрема за рад током године израда планова...  
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                                     ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

1. Планирање образовно васпитног рада 

• Планирана је и реализована набавка лектире и књига за ученике и то: 

УЈКА ВАЊА- А.П. Чехов 5 примерака 

ЕКС ПОНТО- Иво Андрић 8  примерка 

РАНИ ЈАДИ- Данило Киш 8 примерака 

МАЈСТОР И МАРГАРИТА- Михаил Булгаков 5 примерака 

ФАУСТ- Ј.В Гете 3 примерка 

ЗЛОЧИН И КАЗНА Ф.М. Достојевски 3 примерка 

ДЕРВИШ И СМРТ- Меша Селимовић 3 примерка 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ЗА 2.РАЗРЕД 2 примерка 

ЛОГИКА 2 примерка 

ФИЛОЗОФИЈА ЗА ГИМНАЗИЈЕ 2 примерка 

МЕДВЕДИ НА ПУТУ- Бојан Лековић 2 примерка 

ИСТОРИЈА ЗА 3.РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ 2 примерка 

ТЕСЛИН ЧУДЕСНИ СВЕТ 1 примерак 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЧОВЕК 1 примерак 

АЛФРЕД АДЛЕР КОМПЛЕТ 6 књига у комплету 

КЊИГА СПОМЕНИЦА СВЕТИ САВА 1 примерак 

ИЛУСТРОВАНА ЗАНИМЉИВА СРПСКА ИСТОРИЈА 1 примерак 

ШАРЕНИ СВЕТ КАЗИВАЊА 2-6   5 књига укупно 

БЕОГРАДСКА КАЗИВАЊА 1 примерак 

ИСТОРИЈА ХЕЛЕНСКЕ ЕТИКЕ  3 примерка 

ИСТОРИЈА ЗАПАДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 3примерка 

 

Уџбеници су добијени као поклон примерци. 

 

Укупна вредност : 68.978,00 динара  

  

•  Урађен је годишњи и месечни планови рада 

 

2. Праћење и вредновање образовно васпитног рада 

• Библиотекари су делом  учествовали у изради годишњег плана рада школе 

• Припремана је литература за додатни рад са ученицима 

•   Припремана је литература за израду матурских радова ученика   

3. Рад са наставницима 

• Наставници су користили стручну литерутуру током целе године 

•   Наставници су пружали помоћ библиотекарима у набавци уџбеника 
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•     Библиотекари су информисали наставнике о новим издањима уџбеника, о новим 

насловима из стручних часописа 

• Посећен је сајам књига са стотинак ученика и наставника 

• Обележени су значајни датуми, дан књиге, позоришта, толеранције, дан језика... 

4. Рад са ученицима 

•   Рад са литературом 

• Коришћење књижне грађе 

•          Оспособљавање ученика  са самостално коришћење књижног фонда 

•          Саветодавни рад са ученицима 

•     Пружање савета и помоћи ученицима приликом избора литературе за израду матурских 

радова 

•  Уступање библиотечког простора и пружање помоћи ученицима у учењу, изради 

презентација, писању радова 

•  Обележавање Европског дана језика 26.9.2020. 

•     Обележавање Међународног дана толеранције 16.11.2020. 

• Укључивање у акцију „Читајмо гласно“ поводом међународног дана књиге 

•          Обележавање Међународног дана породице 15.5.2021. 

•  Обележавање Дана словенске писмености 24.5.2021. 

• Oбележавање „Дана розе мајица“ 24.2.2021. 

5. Рад са родитељима 

•     Упућивање и савети родитељима да ученици осим обавезне користе  слободну 

литературу 

6.  Рад са директором и стручном службом 

•  Договори око планирања и набавке лектире за ученике и остале књижне грађе за 

обогаћење библиотечког фонда 

•       Договори око планирања и набавке уџбеника и стручне литературе за професоре 

•      Договори  око планирања и набавке књига за награђивање ученика 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

•    Помоћ у изради планова, увођење реформи у гимназије, праћење потребне литературе, упутстава 

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

самоуправе 

•   Сарадња током године са градском библиотеком, посета библиотекара и ученика разним 

промоцијама, књижевним вечерима 

•     Сарадња са издавачким кућама 



P
ag
e4
9

 

Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

• Сарадња са библиотекарима из других школа 

• Унапређење сарадње са библиотеком „Глигорије Возаревић“, Сремска Митровица 

•        Могућност умрежавања библиотека он лајн путем 

•        Извршен стручно педагошки надзор библиотеке „Глигорије Возаревић“ 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

• Вођена је евиденција на свим нивоима о раду библиотекара 

• Вођена је евиденција о коришћењу књижне грађе 

• Праћена је стручна литература и реформисан програм гимназије 

• Библиотекари нису присуствовали стручним семинарима  због ситуације и стања у коме 

са наша држава нашла (Ковид 19) 

 

 

Библиотекари: Марина Василић и Владислава Хавран 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА  

И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

 
Почетак школске године је почео са наставом   по МОДЕЛУ Б (комбинована настава) - сва одељења. 

Смене деце су биле на недељном нивоу по групама  (7 дана у школи – 7 дана онлајн). 

У јеку највећег таласа пандемије настава се остварује по МОДЕЛУ А (онлајн настава) - сва одељења (16 

одељења). 

Назив платформе која  се користила као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за школе): 

Google учионица, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, Whatsapp, Zoom, као и други алати са 

сличним функционалностима 

    Праћење и вредновање постигнућа ће се реализовати  кроз праћење ангажовања ученика, залагања, 

постављање питања, изношење идеја, одговоре на захтеве наставника, самосталне радове, домаће 

задатке,презетације, есеје, постере, истраживачке задатке, квизове..., проценом радова, применом онлајн 

тестова ученика и других видова вредновања постигнућа ученика.Напредовање ученика пратиће се и кроз 

самосталност у раду, сарадњу са другим ученицима, интересовање ученика за повратну информацију од 

наставника као и од другова, спремност за даље учење. Све активности ће се спроводити у већ 

коришћеним каналима и облицима комуникације. 

 Наставници ће кроз формативно и сумативно оцењивање проценити постигнућа ученика, 

узимајући у обзир и период док су похађали наставу у комбинованом моделу.  

Ученицима ће се омогућити пружање додатне подршке не само кроз редовну комуникацију 

ученика, наставника, одељенских старешина, родитеља, педагога, директора онлајн (Google учионица, 

Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, Whatsapp, Zoom, као и други алати са сличним 

функционалностима) већ на основу тренутних потреба. Комуникација и сарадња са стручњацима из 

других институција  одвијаће се према договору и планираном времену. 

Допунски и додатни рад, по потреби  одржавати у могућностима онлајн наставе. 

Начин праћења остваривања оперативног плана активности:  

Комуникација на дневном нивоу, увид у електронски дневник,увид у оперативне планове наставника,  

седнице одељењских већа, стручних већа из области предмета, тимова, наставничког већа,педагошког 

колегијума...и извештаји у виду образаца.                    

У табели испод су активности рада директора од почетка до краја школске године.                                                                                             
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Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници Одговорна особа 

Упознат са поделом 

предмета на 

наставнике, 

Извештај о 

самовредновању 

17. 08. 2020. 

године 

Наставничко 

веће 

Чланови НВ 

Тим за 

самовредновање 

директор 

Упознат са берзом и 

организацијом 

наставе у новој 

школској години 

Награђивање 

ученика 

24.08.2020. год. Актив директора Директори школа Председник 

актива 

Упознат са 

организацијом 

наставе због 

епидемиолошке 

ситуације, 

формирање тимова 

21.08.2020. године Седница 

наставничког 

већа 

Наставничко веће директор 

Упознат са успехом 

ученика на крају 

школске 2019/20. 

год. 

31.08.2020. год. Наставничко 

веће 

Чланови НВ директор 

Упознат са 

заједничким 

родитељски 

сатанаком 

31.08.2020. године Свечани пријем 

ученика у први 

разред 

Одељењске 

старешине 

Педагог   

директор 

Упознат са 

Педагошким 

колегијумом 

септембар  Радни сасатанак Чланови 

Педагошког 

колегијума  

Директор 

Упознат са 

припрема извештаја 

о раду школе у 

школској 

2019/2020.г. 

Крај августа Радни састанци Чланови НВ директор 

Упознат са 

извештајем о раду 

школе, директора, о 

вредновању 

квалитета рада 

установе и о 

припремљености 

до 15. септембара 

2020.г. 

Радни састанак, 

Излагање 

Усвајање  

Наставничко веће 

Савет родитеља 

Школски одбор 

Директор 

Чл.Савета 

родитеља 

Председник 

шклског одбора 
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школе за рад 

Упознат са израдом 

Годишњег плана 

рада за школску 

2020/2021.г. 

Прва половина 

септембра 

Радни састанци Чланови НВ   директор 

Упознат са планом 

рада педагошког 

колегијума за 

школску 

2020/2021.г. 

Прва половина 

септембра 

Радни састанци  Чланови 

педагошког 

колегијума 

директор 

Упознат са 

планирањем, 

организовањем и 

реалзацијом седница 

Наставничког већа 

Током целе године Радни састанци педагог 

Чланови НВ 

директор 

Упознат са израдом 

плана рада у 40. 

часовној радној 

недељи  и израда 

коефицијената по 

Правилнику 

Прва половина 

септембра 

Радни састанак Правна служба директор 

Ступање на 

дужност  

директора 

13.10.2020. Именован 

решењем 

министра 119-

01-00342/2020-

03 

Министарство 

просвете 

 

   Поправка прилаза 

са друге стране 

школе  

15.10.2020. Санација 

бехатон плоча 

код самог улаза 

у школу 

 

Домар, проф 

физике Ковач 

Бранислав 

Директор, домар 

Пријем ментора и 

ученица која су 

остварила успех на 

републичком 

такмичењу из 

географије 

16.10.2020. Пријем у 

канцеларији 

директора- 

подела 

ваучераза Савпо  

Педагог, проф 

географије 

(Симендић Љ, 

награђене, 

ученице (Кесер 

Милица, 

Белановић Дарија) 
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Хигијена у 

спортској сали   

21.10.2020. Састанак са 

начелницом 

Наташом Милић 

Милаш 

Директори 

средњих школа 

директор 

Изградња  нових 

учионица 

22.10.2020. Састанак са 

начелницом 

Наташом Милић 

Милаш 

општина Општина, 

директор 

Опремање кабинета 

физике 

24.10.2020. Монтирање 

ормана у 

кабинету, 

куповина новог 

рачунара и 

монитора 

Домар , арт атеље, 

ИТ  системс, 

наставници 

физике 

директор 

Сајам  школских 

тимова за 

каријерно вођење и 

саветовање 

средњих школа 

Републике Србије  

29.10.2020.године Он лајн  - Тим за 

каријерно 

вођење и 

саветовање 

директор Тим за каријерно 

вођење и 

саветовање, 

директор 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог квартала 

школске 2020/2021. 

год. 

02.11.2020. седница Чланови 

наставничког 

већа, педагог 

директор 

Организација 

снимања он лајн 

часова за школску 

управу 

03.11.2020. Снимање часова 

за он лајн 

наставу 

Проф . Биологије 

(Ј.Марковић), 

проф. Српског 

језика (Д. 

Влајнић) 

Проф. Географије 

(Д.Дабић) 

 наставници 

Ванредни 

инспекцијиски 

надзор 

06.11.2020. Разговор, 

белешка 

Просветни 

инспектор 

директор 

Семинар 

самовредновање 

07.11.2020 Присуство 

семинару 

Представнице 

школске управе , 

директор, 

координатор тима 

за 

директор 
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самовредновање, 

педагог 

Опремање 

приземља- беле 

табле 

12.11.2020. Монтирање 

белих табли 

домар Домар, директор 

Оперативни план за 

Школску управу 

поводом онлајн 

наставе 

02.12.2020. Послат 

оператини план 

на сагласност 

Школској 

управи  

Педагог, 

директор,  

директор 

Сарадња са 

родитељима 

Током првог 

полугодишта 

Индивидуални , 

групни 

разговори, савет 

родитеља, 

родитељски 

састанци  

Родитељи ученика  

педагог 

директор 

  Разговор са 

колегама – 

службена белешка 

 Током целе године Разговор, 

белешка 

педагог директор  

Инспекцијски 

надзор 

11.12.2020. Записник о 

назору 

Општински 

просвети 

инспектор 

директор 

Донација –куповина 

лаптопа 

14.12.2020. Куповина 

лаптопа 

Желели да остану 

анонимни (70,000 

) и Мишконе 

(15,000) 

Директор, 

рачуновођа 

Крај првог 

полугодишта 

18. 12. 2020. Крај наставе у 

првом 

полугодишту 

Наставици директор 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

полугодишта 

23.децембра 2020. 

године 

НВ онлајн Наставици , 

педагог  

директор 

Фарбање – 

освежавање зелених 

школских табли 

27.12.2020. Фарбање табли домар Домар, директор 

Припрме за почетак 

другог полугодишта 

13.01.2021. Проследио 

допис МП 

Наставници и 

ненаставно 

директор 
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колегама особље 

 Инструктивно 

педагошки рад  

Током целе године Посете часовима Наставници 

Педагог школе 

директор 

Утврђивање тема за 

израду домаћих 

матурских радова 

15. 01.2020. Наставничко 

веће 

Предметни 

наставници 

педагог 

директор 

Оперативни план за 

Школску управу 

15.01.2020. Написан и 

послат 

оператини план 

на сагласност 

Школској 

управи 

Педагог, директор директор 

Актив директора 

основних и средњих 

школа 

12.01. 2021.   састанак Директори ОШ и 

СШ  

директор 

Одржавање хале за 

физичко 

20.1.2021. Састанак са 

директором 

ОСЕ 

Владимир 

Јовановић 

Директор, 

директор ОСЕ 

Такмичења  ученика 

(математика) 

21.01.2021.   Пријава 

друштву 

математичара 

Проф. 

Математике, 

директор 

Директор, проф 

математике 

Обавештење за 

вакцинацију COVID 

21.01.2021. Обавестио све 

запослене, 

огласна табла, 

гугл учионица, 

сајт школе, 

вибер 

Сви запослени директор 

Књига обавештења 

за школску славу 

Светог Саву 

25.01.2021. Читање по 

одељењима 

наставници директор 

Обележавање дана 

духовности – Свети 

Сава 

26.01.2021. Свешћење 

колача и жита у 

цркви Светог 

Илије 

Наставници и 

ученици 

директор 

Обележавање дана 

духовности – Свети 

27. јануар 2021. Светосавска 

академија – 

онлајн (сајт 

Тим за културне 

активности 

директор 
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Сава школе и гугл 

учионица) 

Састанак у ОСИ 

везан за одржавање 

хале 

10.02.2021. године Састанак 

директора 

школа и 

одбојкашког 

клуба Јединство 

Директори, ОСА 

и одбојкашки 

клуб 

Директори, ОСА 

и одбојкашки 

клуб  

Актив директора 17.02..2021. године Састанак  Директори школа 

и предшколских 

установа  

Директори  

Сарадња са 

органима локалне 

самоуправе 

Током целог 

полугодишта  

Радни састанци, 

контакти и 

друго 

Руководиоци и 

службеници 

општине 

директор 

Коришћење 

средстава утврђених 

финасијским планом 

У току целе године Наменско 

коришћење 

средстава 

Лица извршиоци 

послова 

,рачуновођа 

директор 

Посета Тима испред 

Дивац фондације 

везан за конкурс 

„СТЕАМ „  

22.02.2021. године Обилазак 

простора 

(кабинет 

информатике и 

физике) за који 

смо 

конкурисали 

Професори 

информатике и 

физике 

директор 

Обележавање 

„међународног Дана 

борбе против 

вршњачког насиља“ 

24.02.2021. године  Тим за заштиту од 

насиља   

Директор и Тим 

за насиље 

Усвајање завршног 

рачуна. 

Усвајање Извештаја 

рада директора у 

првом полугодишту. 

Усвајање плана 

јавних набавки за 

2021. годину 

25. фебруара 2021. 

године 

Школски одбор Чланови ШО Председник ШО 

Планирање и 

праћење стручног 

Током године Семинари, 

обуке, 

Наставници, директор 
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усавршавања 

поступка за стицање 

лиценце за завање 

наставника и 

стручног сарадника 

спровођење 

поступка за 

спровођење 

лиценце, посета 

часовима 

педагог 

Унапређење наставе Током године Опремање 

школе 

савременим 

наставним 

средствима 

Фирме добављачи 

рачуноводство 

директор 

Упис, испис ученика Током године Разговор  Педагог, 

одељењске 

старешине 

директор 

 

 

Тим за Гимназијске 

новине „ИТД“ 

 

 

Током године  

 

 

Састанак 

(поново 

покретање 

новина у 

електронском 

облику) 

 

 

Тим за новине 

 

 

Директор  

Стручно 

усавршавање колега 

семинар 

„самовредновање и 

повезивање са 

развојним планом“ 

март Онлајн семинар  наставници Директор и 

предавачи 

"Мина“ Чачак 

Оперативни план за 

Школску управу – 

прешли на онлајн 

08.03.2021. – 

15.03.2021. године 

Оперативни 

палн 

Педагог и 

директор 

директор 

Промена осветљења 

у поткровљу 

март Промена светла Фирма Меда -ел Директро, домар, 

Меда-ел 

Донација Теома 

транспорт 

март 4 половна 

лаптопа 

Теома транспорт Теома транспорт 

Куповина карти за 

историју 

март Куповина карти Проф историје Директор и проф 

историје 

Нови календар од март Поставили на 

сајт, учионицу и 

директор директор 
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Школске управе огласну таблу 

Конкурс за 

националне мањине 

март Конкурисали за 

лаптоп 

Директор и 

Владислава 

Хавран 

директор 

Куповина књига за 

библиотеку 

април Куповина књига библиотекарке Директор и 

библиотекарке 

 

Анкета за оцену 

реформе у Србији 

април анкета директор директор 

Наставничко веће април НВ онлајн преко 

Меет-а 

Наставници и 

директор 

директор 

Распоред посете 

часовима 

април Посета часовима Директор и 

педагог 

Директор и 

педагог 

Тим за промоцију 

школе 

април састанак Тим за промоцију Директор и тим 

Општинско 

такмичење из 

српског језика 

април такмичење Професорке 

српског и 

директор 

директор 

Допис општини за 

прилазак особама са 

инвалидитетом 

април Допис општини  директор директор 

Инсталирање 

хидранта на првом 

спрату и замена 

вентила на осталим 

април Постављање 

хидранта 

Водовод Стара 

Пазова 

Директор, 

водовод 

Послао презетације 

основним школама 

април Слање 

презетација 

Педагог, тим за 

промоцију школе, 

директор 

Директор и тим 

Добили сагласност 

за постављање ВЦ 

шоља у женским 

тоалетима 

април Замена чучаваца 

са шољама у 

женским 

тоалетима 

Фирма СЗР 

Милош Ракић 

Директор, СЗР 

Ракић Милош 

 Мерење радона  мај Мерач радона 

стигао од 

школске управе 

Проф физике 

Светлана Инђић 

Директор и проф 

Светлана Инђић 
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Седница НВ за 

матуранте 

мај седница Наставници и 

директор 

директор 

Договор са 

професорком 

шпанског за 

полагање разредног 

испита 

мај састанак Проф шпанског и 

директор 

директор 

Организовање 

замене за проф 

математике 

Мај и јун нашли стручну 

замену 

Проф математике 

и директор 

директор 

Набавка фасцикли 

за дипломе 

матураната 

јун Куповина 

фасцикли 

Савпо , директор директор 

 Наставничко веће 

за матуранте који су 

полагали поправни 

испит у јуну 

јун Поправни испит Наставници, 

директор 

директор 

Испитни одбор за 

матуранте 

јун седница Наставници, 

директор 

директор 

Полагање матурског 

испита у Белој 

згради 

јун Испит - српски Дежурни 

наставници и 

директор 

директор 

Полагање матурског 

испита у Белој 

згради 

јун Испит – страни 

језик/ 

математика 

Дежурни 

наставници, 

ученици и 

директор 

директор 

Пријем удружења 

Дунав 1945  из 

Сремских 

Карловаца 

јун Посета/ састанак Директор и 

наставници који 

су учествовали у 

пројекту 

директор 

Одбрана матурских 

радова 

јун Одбрана 

дипломских 

радова 

Ученици, 

наставници 

директор 

Фотографисање 1,2 

и 3 разреда у школи 

јун фотографисање Фото Љубиша, 

деца и старешине 

директор 

Испитни одбор/ 

информација о 

матурским 

јун Састанак/ онлајн  Испитни одбор директор 
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испитима  

Наставничко веће за 

спортисту 

генерације и ђака 

генерације 

јун седница Наставници, 

директор 

директор 

Додела диплома јун Додела диплома 

у Белој згради 

Наставници, 

матуранти и 

директор 

директор 

Седница НВ за 1,2 и 

3 разред 

јун Седница/ онлајн Наставници и 

директор 

директор 

Одобрен конкурс 

Министарства 

просвете за набавку 

опреме за 

образовање 

911700,00 динара 

јун Слање потребне 

папирологије за 

13 рачунара и 4 

пројктора 

  директор директор 

Одобрен конкурс 

Министарства 

просвете за набавку 

рачунарске опреме 

500000,00 

јул Набавка 

минионс робота 

и 6 лаптопова 

директор директор 

Подела предмета на 

наставнике 

(прелиминарно) 

јул Подела 

предмета на 

наставнике 

директор директор 

Расподела деце по 

одељењима након 

уписа / први разред 

јул Разврставање 

деце у одељења 

Комисија за 

формирање 

одељења 

директор 

Набавка поклона за 

прваке 

август Куповина 

поклона (свеске, 

хемиске оловке) 

директор директор 

Куповина 

пројектора (3 ком) и 

носача за исте (7 

ком) 

август Монтажа 

пројектора по 

учионицама  

домар директор 

Постављање табли 

са изрекама 

„порукама“ по 

ходницима школе 

август Постављање 

изрека 

домар директор 
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Напомена:  На функцију директора ступио сам 13. октобра.2020 године али сам извештај сачинио од 

августа 2020. године с обзиром да сам учествовао у свим активностима у раду школе у сарадњи са 

претходним директором Опавским Мирославом. 

                                                                                                                                Мирослав Марковић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

Активности  Начин реализације  Време реализације 

Усвајање предлога 

ребаланса буџета за 2020. 

годину 

Телефонским путем 02.09.2020. године 

Усвајање записника са 

претходних седица 

школског одбора  

Излагање, дискусија и 

усвајање 

15.9.2020. године 

Усвајање Извештаја о 

раду школе у школској 

2019/2020 години  

Излагање, дискусија и 

усвајање  

15.9.2020. године 

Усвајање Извештаја о 

раду директора 2019/2020 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

15.9.2020. године 

Куповина платна за 

пројекторе 

август Монтажа платна 

по уционицама 

домар Директор 

 

 

Пријем првака  август Пријем у Белој 

згради 

Старешине, 

директор 

директор 

Инсталирање 

утичница по 

учионицама 

август Монтажа 

утичница 

Домар, фирма 

Меда-ел 

директор, Меда-

ел  

Организација рада у 

новој школској 

године 

август Актив директора 

/ НВ 

наставници директор 
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Доношење Годишњег 

плана рада за школску 

2020/21 годину 

Излагање, анализа, 

дискусија и  усвајање 

15.9.2020. године 

Усвајање извештаја о 

остваривању плана 

стручног усавршавања 

запослених у школској 

2019/2020 години 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

15.9.2020. године 

Доношење Плана 

стручног усавршавања 

запослених за школску 

2020/2021 годину 

Излагање, анализа, 

дискусија и усвајање 

15.9.2020. године 

Доношење Анекса 

школског програма 

(школски програм за 3. 

разред) 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

15.9.2020. године 

Усвајање записника са 

претходних седица 

школског одбора 

Излагање, дискусија и 

усвајање  

07.10.2020. године 

Обавештење о именовању 

Мирослава Марковића за 

директора Гимназије 

информација 07.10.2020. године 

Доношење одлуке о 

усвајању ребаланса 

буџета за 2020. годину 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

Телефонским путем 

28.10.2020. године 

Именовање представника 

родитеља и представника 

локалне самоуправе у Тим 

за самовредновање 

Гимназије 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

Телефонским путем 

20.11.2020. године 

Усвајање измене 

ребаланса буџета за 2020. 

годину 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

Телефонским путем 

22.12.2020. године 

Усвајање финансијског Излагање, дискусија и 06.01.2021 . године 
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плана за 2021. годину усвајање 

Телефонским путем 

Усвајање записника са 

претходних седница 

школског одбора 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

25.02.2021. године 

Усвајање Извештаја 

Комисије за попис 

нефинансијске имовине у 

сталним средствима са 

стањем на дан са 

31.12.2020. године 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

25.02.2021. године 

Усвајање завршног 

рачуна за 2020. годину 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

25.02.2021. године 

Усвајање плана јавних 

набавки за 2021. годину 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

25.02.2021. године 

 

 

 

Информација о плану 

уписа ученика у први 

разред Гимназије у 

школској 2021/2022 

години 

 

 

информација 

 

 

25.02.2021. године 

Усвајање Извештаја о 

раду директора у првом 

полугодишту школске 

2020/2021 године 

Излагање, дискусија и 

усвајање  

25.02.2021. године 

Усвајање годишњег 

извештаја о учинку 

програма за 2020. годину 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

Телефонским путем 

25.02.2021. године 

Усвајање измене 

финансијског плана за 

2021. годину 

Телефонским путем       24.05.2021. године 
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Усвајање предлога 

ребаланса буџета за 2021. 

године 

Телефинским путем 28.05.2021. године 

Доношење одлуке о 

усвајању ребаланса 

буџета за 2021. годину 

Телефонским путем 07.07.2021. године 

Образложење извештаја о 

учинку за период 01.01. – 

30.06.2021. године 

Телефонским путем 25.08.2021. године 

Предлог финансијског 

плана за 2022. годину 

Телефонским путем   25.08.2021. године 

   

Школски одбор у школској 2020/2021. години радио је у следећем саставу: 

 

1. Мирослав Ђовчош – председник школског одбора 

2. Снежана Инђић – представник школе 

3. Ана Шипицки – представник школе 

4.  Бошко Остојић– представник родитеља 

5. Милан Јуришић – представник родитеља 

6. Јелена Ђурђевић – представник родитеља 

7. Анђелка Мандић– испред локалне самоуправе 

8. Биљана Поповић –испред локалне самоуправе 

9. Милица Даниловић- испред локалне самоуправе 

 

Седницама Школског одбора у школској 2020/2021. години присуствовали су и представници 

синдиката (Дијана Влаинић и Сандра Дроњак). 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља је у школској 2020/2021. години обављао послове из своје надлежности и радио 

је у саставу: 

1.  Бошко Остојић 1а 

2. Радослава Шарић 1б 

3.  Марија Петровић 1ц 

4.  Драгана Ђурђевић 1д 

5. Милан Јуришић 2а 
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6. Слађана Мутвић 2б 

7. Милосава Ратковић 2ц 

8. Дамир Лекић 2д 

9. Вања Марчетић 3а 

10. Ана Керечки 3б 

11. Драган Зоркић 3ц 

12. Снежана Гак 3д 

13. Катарина Клинко 4а 

14. Маријана Ковачевић 4б 

15. Радмила Уремовић 4ц 

16. Вања Петровић 4д 

 

 

Активности Начин реализације Време реализације 

Усвајање записника са 

претходне седнице Савета 

родитеља 

Дискусија и усвајање 14.09.2020. године 

Верификација мандата 

новоизабраних чланова 

Савета родитеља и избор 

председника и заменика 

председника 

Излагање и усвајање 

 

 14.09.2020. године 

Избор члана савета 

родитеља у локални савет 

родитеља 

Излагање и усвајање 14.09.2020. године 

   

Избор два представника 

Савета родитеља у састав 

Школског одбора 

Предлози 

Гласање  

14.09.2020. године 

Разматрање Извештаја о 

раду школе за школску 

2019/2020. године 

Излагање 

Анализа  

Дискусија 

14.09.2020. године 

Разматрање Годишњег 

плана рада за школску 

2020/2021.годину 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

14.09.2020. године 
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Разматрање предлога 

Анекса школског 

програма за 3. разред 

Излагање 

Анализа и дискусија 

14.09.2020. године 

Извештавање о 

коришћењу средстава од 

донације 

Излагање и дискусија 14.09.2020. године 

Избор агенције за 

осигурање ученика 

Анализа 

Дискусија  

 14.09.2020. године 

Утврђивање трошковника 

за шклску 2020/2021. 

годину 

Излагање 

Дискусија  

 14.09.2020. године 

Утврђивање предлога 

дестинације за екскурзије 

у школској 2020/2021. 

години 

Излагање  

Анализа 

Дискусија  

 14.09.2020. године 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ 

 
ОСТВАРЕНОСТ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА 

1.ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ     

Усклађивање годишњег плана рада школе са школским програмом , са потребама школе, условима рада и 

омогућавање остварење циљева и стандарда образовања и васпитања 

РАЗВОЈНИ ПЛАН је донет за период 2017-2022 године а ШКОЛСКИ ПРОГРАМ крајем јуна 2018 

усвојен за период од 2018-2022 године.Крајем јула 2019 године усвојен јеАнекс школског програма за 

2.разред а крајем јула 2020 године усвојен је Анекс школског програма за 3.разред. 

Годишњи план рада школе за сваку школску годину је усклађиван са Школским програмом и Развојним 

планом а наставничко веће је упознато са овим документима. 

2.НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ          

Унапређење наставе 
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У циљу унапређења наставе, посебно активирања ученика у настави, током овог периода радило 

се на стручном усавршавању наставника кроз учешће у планираним и одабраним семинарима за којима се 

указала потреба.Примењивана су стечена знања, повезивани наставни садржаји наставних 

предмета,наставни садржаји са примерима из свакодневног живота, размењивана су 

искуства,усаглашавани су критеријуми оцењивања...Водило се рачуна о индивидуалним 

карактеристикама и потребама ученика. 

3.ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ    

Подстицање мотивисаности ученика и наставника на квалитетнији рад, подстицање ученика да узму 

учешћа у такмичењима, пружање додатне подршке ученицима 

 Уциљу подстицања  на квалитетнији рад похваљивана су постигнућа ученика  и наставника у 

редовној настави и ваннаставним активностима, (у постојећим условима, и у измењеним за време 

пандемије корона вируса, у складу са интересовањима ангажовани су ученици у раду секција, редовно или 

одређено)...промовисани резултати на сајту школе, кроз медије, на родитељским састанцима, Дану школе, 

седницама стручних органа...  

Праћен је ефекат допунске наставе/евиденција броја поправљених оцена /а кроз доследнију примену 

Правила понашања и Правилникао васпитно-дисциплинској одговорности број неоцењених ученика је 

мањи. 

4.ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ Развијање система пружања подршке ученицима 

 Ученицима који имају више недовољних оцена или су неоцењени због бављења спортом или 

одсуствовања са наставе због болести, израђивао се индивидуални план подршке у сарадњи са 

родитељима и наставницима. 

 За ученике којима је потребна додатна подршка рађене су мере индивидуализације или 

индивидуални образовни планови. 

 Сарадња са родитељима је била редовна, садржајна, кроз родитељске састанке, дан отворених 

врата, савет родитеља... 

 Током школске године на часовима одељењских старешина и кроз рад свих наставника код 

ученика се развијала емпатија, међусобно прихватање и уважавање, прихватање 

различитости...конструктивно решавање сукоба. 

5.ЕТОС 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 

Стварање пријатног амбијента за све ученике и запослене,ефикаснија комуникација на релацији 

руководећи, стручни и саветодавни органи, ефикаснија комуникација на релацији школа-родитељ, 

промоција рада школе, рад на повећању угледа школе, превенција свих облика насиља 
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 Пријатан амбијент је стваран не само кроз уређење школског простора, посебно унутрашњег где 

су изложени радови ученика, већ и кроз добар однос , сарадњу између свих актера образовања и 

васпитања.Умеће комуникације,асертивна комуникација...укључивање ученика у разне обуке...и други 

садржаји, као превентивне активности заузимају значајно место у  заштити од насиља. Негује се и даље 

сарадња са родитељима. Промовишу резултати кроз све облике/сајт,презентација школе, отворена врата, 

локални медији...Обележена 100-ца постојања Гимназије/2018. 

6.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 

У циљу унапређења организације рада школе настојало се да се међусобно повезују и сарађују сви 

тимови, стручни органи школе и да се размењују информације и садржаји од значаја.Планови и програми 

стручних органа, тимова су усклађени са законским одредбама.Успешни запослени су усмено 

похваљивани и награђивани  за постигнуте резултате у раду са ученицима као ментори. 

7.РЕСУРСИ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 

Током трајања развојног плана опреман је школски простор,промењен школски намештај, формирани 

нови кабинети/хемија...набављена савремена опрема и наставна средства, промењени подови у 

учионицама и зборници, повећан књижни фонд библиотеке... 

МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА 

МАТУРСКОМ ИСПИТУ 

На основу анализе резултата матурског испита на крају 2017/2018,2018/2019,2019/2020 уочено је да је 

дошло до пада у просеку за општи успех ученика( 2017/2018-4,51;2018/2019-4,43;2019/2020-4,33)У 

школској 2020/2021.генерација ученика четвртог разреда полаже матуру по Правилнику о садржају и 

начину полагања матруског испита у гимназији. 

С обзиром на увођење реформе гимназијског образовања и увођење државне матуре ,важно је пратити сва 

стручна упутства и пратити реализацију програма наставе и учења, као резултате на државној матури. 

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ 

ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ 

ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

У реализацији овог развојног циља након анализе ситуације у одељењима, након сарадње са основним 

школама за ученике првог разреда, сарадње са родитељима и запажања наставника током 

одређеног/потребног времена идентификовани су ученици којима је потребна додатна подршка.У 

зависности од потреба рађени су најпре, педагошки профили а потом и мере индивидуализације а након 

примене истих по потреби су израђивани индивидуални образовни планови. 

У школској 2017/2018.години биле су мере индивидуализације, ИОП1 и ИОП2-за поједине предмете код 

једног ученика.У школској 2018/2019 години  мере индивидуализације и ИОП 1 а у 2019/2021 мере 

индивидуализације. 
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Ученицима су током године били доступни видови подршке наставника који им предају, педагога, 

родитеља као и вршњака, не само другова из одељења. 

За ученике који имају потребу и  интересовање да знања стичу ван школе, дата је могућност да своје 

потребе за самосталним, истраживачким радом задовоље у ИС Петница. 

ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

Са ученицима који желе да стекну шира, продубљенија знања омогућена је додатна настава, учешће у 

раду ИС Петница, учешће у разним пројектима. 

ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Током школске године настојало са да се упознају сви ученици, родитељи и запослени  са 

Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља као и са другим документима  којима се регулишу 

правила понашања и последице кршења истих.Кроз редовну наставу и часове одељењских старешина 

радило се на уважавању и поштовању личности, међусобном уважавању, поштовању и неговању 

различитости, умећу комуникације,развијању толерантности и ненасилном понашању.Брига за здравље и 

безбедност ученика била је континуирана као и сарадња са свим значајним институцијама .  

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА 

Као превентивне активности у циљу спречавања осипања броја ученика поред промоције школе кроз коју 

су били доступни разни успеси ученика и наставника, многе активности и садржаји /редовна настава, 

ученички парламент, каријерно вођење и саветовање, допунска настава, индивидуални планови 

подршке...вођени су и индивидуални разговори са ученицима и њиховим родитељима.Упознавани са 

наставним плановима,програмима наставе и учења,школским програмом...Помоћ им је пружана  да 

упознају своје могућности,способности, интересовања како би донели праву одлуку и избор.Пружана им 

је могућност да упознају образовне профиле стручних школа ,наставне планове... 

ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈА 

ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА 

За ове циљеве додатна настава је била организована за заинтересоване ученике,могућност конкурисања и 

учешћа у ИСПетница,укључивање ученика у разне пројекте, обуке...Наставни процес је  оријентисан и ка 

стицању и кобиновању знања, умења, вештина и ставова код ученика који омогућавају њихову 

функционалну примену. 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ 

За постизање благовремене припреме за матурски испит ученици и њихови родитељи  су упознавани са 

Правилником о садржају и начину полагања матурског испита.Предметни наставници из чијих предмета 

се полаже маттурски испит давали су упутства и држали часове припремне наставе.За сваки део 

Правилника ученици су добијали детаљна упутства, усмена и писмена. 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

На крају сваке школске године наставници, директор и стручни сарадници су на основу самопроцене 

нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и стручног сарадника а и у складу са  
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потребама доносили план стручног усавршавања, у установи и ван установе.На основу појединачних, 

личних планова сачињаван је план стручног усавршавања на нивоу школе. 

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Наставници су упознати са могућностима напредовања у стицању звања. 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 

План укључивања родитеља у рад школе сачињава се на почетку сваке школске године и обухвата разне 

могућности учешћа родитеља  : 

у Савету родитеља, у Школском одбору, Стручном активу за развојно планирање, Тиму за 

самовредновање, каријерно вођење и саветовање, инклузивно образовање,културне активности, 

хуманитарне акције, ваннаставне активности ...одељењске родитељске састанке,индивидуалне и групне 

разговоре... 

ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ОРГАНИМА 

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

У зависности од установа са којима је планирана сарадња предвиђене су и одређене активности током 

године: 

• са основним школама-транзиција 

• са средњим школама-сарадња уч.парламената, заједничке акције... 

• канцеларија за младе-учествовање у пројектима, обуке.. 

• дом здравља-здравствени прегледи, предавања... 

• центар за социјални рад-подршка ученицима, породици 

• Црвени крст-вршњачка обука, акције добровољног давања крви, предавања 

• РТВ МЕДИЈИ-промоција школе 

• Факултети-промоција студијских група, предавања, вебинари за ученике и наставнике 

• градска библиотека-коришћење услуга, културни догађаји 

• спортски клубови-сарадња због чланства ученика 

• полиција-предавања за ученике, сарадња у случајевима насиља... 

• културни центар, позоришта-културна дешавања, представе 

• ШОСО ''Антон Скала''-сарадња, помоћ ученицима којима је потребна додатна подршка 

по предвиђеној динамици и по потреби. 
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ОПИС ПЛАНИРАНИХ АКЦИЈА 

Собзиром да РАЗВОЈНИ ПЛАН траје до 2022. године планира се , да се у периоду школске 2021/2022 на 

основу остварених циљева, резултата самовредновања , извештаја о раду школе, swot анализе..поставе  

нови развојни циљеви  у складу са добијеним резултатима и потребама, могућностима,реформом 

Гимназије...Стручни актив за развојно планирање током школске 2021/2022 године пратиће све 

активности и кроз редовне састанке и анализу припремати материјал за нови Развојни план за период од 

2022-2027 године. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ДОПУНСКУ,  

ДОДАТНУ И ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ДОПУНСКУ, ДОДАТНУ И  

ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА 

       

Реализоване 

активности 

Време 

реализаци

је 

Начин реализације Сара-

дници 

Носиоци 

активности 

Расподела задужења 

међу члановима тима, 

избор координатора 

 

Септембар 

 

Састанак тима 

  

Чланови 

тима 

 

 

Евидентирање 

ученика за допунску и 

додатну наставу 

 

 

Октобар 

Увид у постигнућа и 

интересовања ученика у 

току редовне наставе и 

седнице одељењских 

већа на крају првог 

тромесечја 

  

Предметни 

професори и 

одељењска 

већа 

Преглед реализације 

плана допунске 

наставе на зимском 

распусту 

 

Јануар 

 

Увид у евиденцију 

  

Чланови 

тима 

Праћење реализације 

допунске наставе и 

њене ефективности 

 

Фебруар-

Јун 

Увод у евиденцију, 

извештаји професора 

 

Педагог 

 

Чланови 

тима 

 

Организација 

такмичења 

 

Јануар- јун 

На основу календара 

објављеног од стране 

Министарства просвете 

  

Председниц

и актива 

Израда извештаја о     
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

такмичењима и 

резултатима у 

школској 2019/2020. 

години и предлога за 

награђивање ученика 

за постигнут успех и 

резултате на 

такмичењима 

 

 

Јун 

 

Израда извештаја на 

основу појединачних 

извештаја предметних 

професора 

 

 

Координато

р тима 

Израда извештаја о 

раду тима,  извештаја 

о одржаним часовима 

допунске, додатне и 

припремне наставе у 

току целе школске 

године 

 

 

 

Јул Увид у евиденцију  

 

Координато

р 

тима,чланов

и тима 

Израда предлога 

плана рада за следећу 

школску годину. 

 

Август 

Састанак тима  Чланови 

тима 

 

Чланови тима: Јасна Опачић, Мирослав Ђовчош, Наташа Роговић, Гордана Бабић, Тамара 

Ковачевић, Софија Милошевић 

Координатор тима: Николина Гагић 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

Увидом у документацију, односно у уписане часове у електронском дневнику, број одржаних 

часова допунске, додатне и припремне наставе по разредима изгледа овако: 

 

Разред Допунска Додатна Припремна 

1. 154 0 25 

2. 172 93 25 

3. 110 10 0 

4. 98 36 74 

 534 139 124 

 

Због великог броја недовољних оцена на крају првог полугодишта, тим је у сарадњи са педагогом 

пратио реализацију допунске наставе током другог полугодишта, као и њену ефективност. 

Закључак је да се допунска настава, и поред тешкоћа рада по комбинованом моделу, одржавала у 

великој мери и да је имала позитиван ефекат у исправљању негативних оцена код ученика који су 

присуствовали часовима. Потребно је и даље радити на ученичкој мотивацији да у већој мери 

присуствују часовима допунске наставе. Реализација допунске наставе током ове школске године 

изгледа овако: 

 

По одељењима: 

Разред а б ц д Укупно 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

1. 41 38 31 44 154 

2. 39 49 53 31 172 

3. 26 28 27 29 110 

4. 24 26 27 21 98 

 

По предметима:  

Предмет Допунска Додатна Припремна 

Српски језик и књиж. 27 28 23 

Енглески језик 56 20 26 

Немачки језик 2 / 6 

Француски језик / / / 

Руски језик / / / 

Латински језик 6 / / 

Устав и права грађана 15 / / 

Социологија 26 / / 

Психологија 13 / / 

Филозофија / / / 

Историја 89 / 48 

Географија / / / 

Биологија 19 / / 

Математика 66 6 21 

Физика 111 84 / 

Хемија 83 1 / 

Рачунарство и инф. 4 / / 

Музичка култура 17 / / 

Ликовна култура / / / 

Физичко васпитање / / / 

 

По професорима: 

 Допунска Додатна Припремна 

Дијана Влаинић 7 / / 

Сандра Дроњак 20 8 11 

Љубица Ковачевић / / 6 

Мирјана Пешић / 20 6 

Снежана Спасић / / / 

Драган Крстић / / / 

Гордана Бабић 51 14 21 

Наташа Роговић 5 6 5 

Бојана Урошевић / / / 

Ирена Кузмановић 2 / 6 

Ана Хриц / / / 

Тамара Ковачевић-фр. / / / 

Тамара Миљанић- фр. / / / 

Тамара Ковачевић-лат. 1 / / 

Тамара Миљанић- лат. 5 / / 

Оља Грбић-устав 15 / / 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Оља Грбић- соц. 26 / / 

Слађана Ерић 13 / / 

Људмила Ракочевић / / / 

Ана Шипицки 80 / 48 

Николина Гагић 9 / / 

Дејан Дабић / / / 

Либуша Симендић / / / 

Јасна Опачић 37 / 14 

Јана Валент 2 / / 

Мирослав Ђовчош 27 6 7 

Весна Смуђа / / / 

Душанка Галечић 4 / / 

Светлана Инђић 110 84 / 

Бранислав Ковач 1 / / 

Јулија Бањац / / / 

Вања Хаврилов 24 1 / 

Мирјана Здравковић 59 / / 

Јелена Марковић 5 / / 

Душанка Савић 14 / / 

Данијела Ђурић/ 

Марија Рајшић 

/ / / 

Милорад Обрадовић 17 / / 

Марио Анић / / / 

Ивана Марковић / / / 

Јована Опавски / / / 

 

Напомена: Број одржаних часова допунске наставе код појединих професора, који држе час у 

исто време за ученике различитих одељења, је увећан два или  више пута (у зависности од броја 

одељења истог разреда у којима тај професор предаје). Ради бољег увида у евиденцију у 

електронском дневнику и добијања тачних података потребно је уједначити начин евидентирања 

часова код свих професора, као и  и начин евидентирања заказаних часова на којима ученици 

нису присутвовали. 

 

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊА 

Напомена: Током школске 2020/2021. године нису одржана такмичења из свих предмета због 

ванредне ситуације изазване појавом епидемије Ковид 19. У наставку су приказани резултати 

такмичења ученика које је организовало Министарство просвете, али и других такмичења која се 

не налазе у календару Министарства просвете. 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Област: Књижевна олимпијада 

Врста такмичења: појединачно 



P
ag
e7
5

 

Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одрж:  07.03.2021.  у  Ст.Пазови 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Теодора Бурсаћ 2.место да / Мирјана Пешић 

Софија Бурсаћ 2.место да / Мирјана Пешић 

Стефан Грубјешић 2.место да / Сандра Дроњак 

Марта Марјановић 2.место да / Сандра Дроњак 

Теодора Антонић 3. место да / Мирјана Пешић 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 25.04.2021.  у Руми   

Теодора Бурсаћ 3. место да / Мирјана Пешић 

Софија Бурсаћ 2. место да / Мирјана Пешић 

Стефан Грубјешић / не / Сандра Дроњак 

Марта Марјановић / не / Сандра Дроњак 

Теодора Антонић 2. место да / Мирјана Пешић 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 16.05.2021.    у Београду 

Теодора Бурсаћ / не / Мирјана Пешић 

Софија Бурсаћ / не / Мирјана Пешић 

Теодора Антонић / не / Мирјана Пешић 

 

Област: Српски језик и језичка култура 

Врста такмичења: појединачно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 20.03.2021. у Ст. Пазови 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Милица Младеновић 2.место да / Мирјана Пешић 

Ања Дивнић 2.место да / Мирјана Пешић 

Маја Кнежевић 3. место да / Мирјана Пешић 

Вукан Обрадовић 2. место да / Мирјана Пешић 

Алекса Станковић / 

 

директан 

пласман 

/ Сандра Дроњак 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одрж: 24.04.2021. у Ср. Митровици 

Милица Младеновић 1.место да / Мирјана Пешић 

Ања Дивнић 1.место да / Мирјана Пешић 

Маја Кнежевић 1.место да / Мирјана Пешић 

Вукан Обрадовић 1.место да / Мирјана Пешић 

Алекса Станковић 1.местo да / Сандра Дроњак 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 30.05.2021. у  Београду 

Милица Младеновић / не / Мирјана Пешић 

Вукан Обрадовић 2. место не / Мирјана Пешић 

Алекса Станковић 2. место не / Сандра Дроњак 

 

Област: Смотра рецитатора 

Врста такмичења: појединачно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 26.03.2021. у Ст. Пазови 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна Ментор 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

признања 

Лора Мершак / да / Дијана Влаинић 

Милица Чикош / да / Дијана Влаинић 

Соња Савић / да / Дијана Влаинић 

Ана Милтеновић / да / Дијана Влаинић 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одрж: 15.04.2021.у Ср.Митровици 

Лора Мершак / да / Дијана Влаинић 

Милица Чикош / да / Дијана Влаинић 

Соња Савић / да / Дијана Влаинић 

Ана Милтеновић / да / Дијана Влаинић 
ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 14.05.2021. у Сечњу 

Лора Мершак / да златна диплома Дијана Влаинић 

Милица Чикош / не / Дијана Влаинић 

Соња Савић / не златна диплома Дијана Влаинић 

Ана Милтеновић / не златна диплома Дијана Влаинић 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 29.05.2021. у Ваљеву 

Лора Мершак / не / Дијана Влаинић 

 

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Врста такмичења: појединачно 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 09.05.2021. у Шиду 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Вукан Обрадовић 3.место да / Гордана Бабић 

Сара Сладаковић / не / Наташа Роговић 

Огњен Павловић / не / Бојана Урошевић 

Алекса Станковић / не / Гордана Бабић 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 22.05.2021. у Београду 

Вукан Обрадовић / не / Гордана Бабић 

 

 

Предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Врста такмичења: појединачно 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 09.05.2021. у Шиду 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Марко Џомбић / не / Ирена Кузмановић 

Алекса Станковић 3.место да / Ирена Кузмановић 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 22.05.2021. у Београду 

Алекса Станковић / не / Ирена Кузмановић 

 

Предмет: ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

Врста такмичења: појединачно 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 21.05.2021.  у Београду 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Јелена Ван Дер 

Зијден 

15. место не / Тамара Ковачевић 

 

Предмет: СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

Врста такмичења: појединачно 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одрж: 15.05.2021. у Бачком Петровцу 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Мартин Валент / не / Владислава Хавран 

 

Предмет: ИСТОРИЈА 

Врста такмичења: појединачно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 27.02.2021. у Ст. Пазови 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Стефан Грубјешић 2. место да / Ана Шипицки 

Михаило Димић 3. место да / Ана Шипицки 

Сара Сладаковић 3. место да / Ана Шипицки 

Милош Момчиловић 3. место да / Ана Шипицки 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одрж: 15.05.2021. у Ср.Митровици 

Стефан Грубјешић 2. место да / Ана Шипицки 

Михаило Димић / не / Ана Шипицки 

Сара Сладаковић / не / Ана Шипицки 

Милош Момчиловић / не / Ана Шипицки 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 23.05.2021. у Шапцу 

Стефан Грубјешић / не / Ана Шипицки 

 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Област: Национална еколошка олимпијада 

Врста такмичења: појединачно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања:  фебруар 2021.  онлајн 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Дарија Белановић 1.место да / Либуша Симендић 

Милица Кесер 1.место да / Либуша Симендић 

Јелена Ван дер Зијден 1.место да / Либуша Симендић 

Мара Дамјановић 1.место да / Либуша Симендић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 21.03.2021.  онлајн 

Дарија Белановић 1.место да / Либуша Симендић 

Милица Кесер 1.место да / Либуша Симендић 

Јелена Ван дер Зијден 1.место да / Либуша Симендић 

Мара Дамјановић 1.место да / Либуша Симендић 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 15.05.2021. онлајн 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Дарија Белановић 1.место да / Либуша Симендић 

Милица Кесер 1.место да / Либуша Симендић 

Јелена Ван дер Зијден 1.место да / Либуша Симендић 

Мара Дамјановић 1.место да / Либуша Симендић 

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 05.06.2021. онлајн 

Дарија Белановић 2.место не / Либуша Симендић 

Милица Кесер 1.место не / Либуша Симендић 

Јелена Ван дер Зијден 2.место не / Либуша Симендић 

Мара Дамјановић 2.место не / Либуша Симендић 

 

Предмет: МАТЕМАТИКА 

Врста такмичења: појединачно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 06.02.2021. у Ст. Пазови 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Милош Момчиловић 1.место да / Мирослав Ђовчош 

Мара Дамјановић 4.место не / Мирослав Ђовчош 

Ана Тихонов 3.место не / Јасна Опачић 

Леа Киш 1.место да / Мирослав Ђовчош 

Јелена Ван Дер Зијден  2.местo не / Мирослав Ђовчош 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одрж: 27.02.2021. у Ср.Митровици 

Милош Момчиловић 1.место да / Мирослав Ђовчош 

Леа Киш 5. место не / Мирослав Ђовчош 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одрж: 23.05.2021. у Новом Саду 

Милош Момчиловић / не / Мирослав Ђовчош 

 

Предмет: ФИЗИКА 

Врста такмичења: појединачно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања:30.01.2021. у Ст.  Пазови 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Милош Момчиловић 1.место да / Бранислав Ковач 

Богољуб Милатовић 1.место да / Светлана Инђић 

Јелена Ван Дер Зијден 2. место да / Светлана Инђић 

Милан Спасеновић 3. место да / Светлана Инђић 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 20.02.2021. у  Н. Саду 

Богољуб Милатовић / не / Бранислав Ковач 

Јелена Ван Дер Зијден / да похвала Светлана Инђић 

Милан Спасеновић / не / Светлана Инђић 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 23.04.2021.у Крагујевцу 

Јелена Ван Дер Зијден / не / Светлана Инђић 

 

Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Област: Међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености„ ДАБАР“ 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Врста такмичења: појединачно 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 16-27.11. 2021. у  Ст.  

Пазови 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Викторија Теофиловић  / не / Душанка Галечић 

Тамара Црногорац  / не / Душанка Галечић 

Мара Дамјановић / не / Душанка Галечић 

Јелена Ван Дер Зијден / не / Душанка Галечић 

Николина Јовишић / не / Душанка Галечић 

Емилија Антонић / не / Душанка Галечић 

Анђела Грабовица / не / Душанка Галечић 

 

Предмет: БИОЛОГИЈА 

Област:  Екологија и заштита природне средине /Климатон 

Врста такмичења: екипно 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 25.12.2021.  онлајн 

Ученици/тим Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

 

Неда Ћетојевић 

Софија Бурсаћ 

Софија Родић 

Прва 

награда за 

друштвено 

кориснио 

решење 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

Душанка Савић 

  

Област: Екологија и заштита природне средине/ Изазов специјал  

Врста такмичења: екипно 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 18.12.2021.  онлајн 

Ученици/тим Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Неда Ћетојевић 

Софија Бурсаћ 

Софија Родић 

 

15. место 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

Душанка Савић 

 

Предмет: УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

Област:  Републичка смотра ученичког ликовног стваралаштва 

Врста такмичења: појединачно 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одрж: 17.05-21.05.2021. у Београду 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Јана Илић 3. место / / Софија Милошевић 

 

Област:  Национални дечји фестивал видео клипова „Кидикем“ 2021. 

Врста такмичења: појединачно 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 06.03.2021. у Београду 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Јана Јашо / / посебна награда Софија Милошевић 

Хелен Обрадовић / / посебна награда Софија Милошевић 

Јована Радосављевић / / посебна награда Софија Милошевић 

 

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Област:  Стони тенис-девојчице 

Врста такмичења: појединачно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања:14.10.2020. у Ст. Пазови 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Сара Савић 1.место да Најбољи играч Ивана Марковић 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 20.10.2020. у Шиду 

Сара Савић 1.место да Најбољи играч Ивана Марковић 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧ. Датум и место одржавања: 30.10.2020. у Алексинцу 

Сара Савић / не / Ивана Марковић 
 

Област:  Стони тенис-девојчице 

Врста такмичења: екипно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 14.10.2020. у Ст. Пазови 

Ученици/тим Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Лора Мершак 

 Јелена Стојановић 

1.место 

 

да Најбољи играч 

(Лора Мершак) 

Ивана Марковић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 20.10.2020. у Шиду 

Лора Мершак 

 Јелена Стојановић 

1.место 

 

да / Ивана Марковић 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 30.10.2020. у 

Алексинцу 

Лора Мершак 

 Јелена Стојановић 

16.место 

 

не / Ивана Марковић 

 

Област:  Стрељаштво-девојчице 

Врста такмичења: појединачно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 01.10.2020. у Ст. Пазови 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Александра Хавран 1.место да Најбољи 

стрелац 

Ивана Марковић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 18.10.2020. у Инђији 

Александра Хавран 2.место да / Ивана Марковић 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 21.10.2020. у Нишу 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Александра Хавран 1.место не Најбољи стрелац Ивана Марковић 

Област:  Одбојка-дечаци 

Врста такмичења: екипно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања:07.05.2021. у Ст. Пазови 

Ученици/тим Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Милош Момчиловић, 

Петар Вукелић, 

Милош Перишић, 

Данијел Деветак, 

Вукашин Топаловић, 

Срећко Радишић 

 

 

2. место  

 

 

 

 

не 

 

 

/ 

 

 

Ивана Марковић 

 

Област:  Одбојка-девојчице 

Врста такмичења: екипно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања:07.05.2021. у Ст. Пазови 

Ученици/тим Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Ирина Милановић, 

Бранка Тица,Милица 

Кесер,Уна Вајагић, 

Марија Јовишић,Сара 

Маринковић,Ања 

Алексић,Магдалена 

Шарац,Миња Осмајић 

Ивона Лазовић 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

да 

Најбољи играч 

(Ирина 

Милановић) 

 

 

 

Ивана Марковић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одрж:10.05.2021. у Ср. Митровици 

Ирина Милановић, 

Бранка Тица,Милица 

Кесер,Уна Вајагић, 

Марија Јовишић,Сара 

Маринковић,Ања 

Алексић,Магдалена 

Шарац,Миња Осмајић 

Ивона Лазовић 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

Ивана Марковић 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 19.05. 2021. у Београду 

Ирина Милановић, 

Бранка Тица,Милица 

Кесер,Уна Вајагић, 

Марија Јовишић,Сара 

Маринковић,Ања 

Алексић,Магдалена 

Шарац,Миња Осмајић 

Ивона Лазовић, Маша 

Лакићевић 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

Ивана Марковић 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања:27-28.05. у Караташу 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Ирина Милановић, 

Бранка Тица,Милица 

Кесер,Уна Вајагић, 

Марија Јовишић,Сара 

Маринковић,Ања 

Алексић,Магдалена 

Шарац,Миња Осмајић 

Ивона Лазовић, Вања 

Сладаковић, Јана 

Сладаковић, Наталија 

танасковић, Нађа 

Сладаковић 

 

 

 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

 

 

 

не 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

Ивана Марковић 

 

Област:  Футсал 

Врста такмичења: екипно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања:26.04.2021. у Ст.  Пазови 

Ученици/тим Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Бошко Тривић,Вук 

Хајдуковић,Никола 

Марковић,Лука 

Тривуновић,Огњен 

Миљевић,Мартин 

Валент,Павле 

Јовановски ,Душан 

Играч,Урош 

Љубинковић 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

Јована Опавски 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања:07.05.2021. у Инђији 

Бошко Тривић,Вук 

Хајдуковић,Никола 

Марковић,Лука 

Тривуновић,Огњен 

Миљевић,Мартин 

Валент,Павле 

Јовановски ,Душан 

Играч,Урош 

Љубинковић 

 

 

 

 

не 

 

 

 

 

не 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

Јована Опавски 

 

Област:  Школско првенство Србије у каратеу 

Врста такмичења: појединачно 

ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 14.03.2021. 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Тамара Грчић 1.место да / Јована Опавски 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 18.04.2021. у Београду 

Тамара Грчић 1.место не / Јована Опавски 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Област:  Такмичење у џудоу 

Врста такмичења: појединачно 

ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одржавања: 25.04.2021. у 

Степановићеву 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Вук Боговац 1.место да  Марио Анић 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ Датум и место одрж: 1205.2021. у Београду 

Вук Боговац 1.место не / Марио Анић 

 

 Координатор тима: Николина Гагић 

 

                                 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ 

КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ  СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, 

КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА  И 

ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

 

 
АКТИВНОСТ 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

JЕ 

НОСИЛАЦ 

Права и обавезе ученика 

 

„Дечија недеља у  

Гимназији- Подељена 

срећа два пута је већа“ 

Дискусија на 

часовима 

одељењског 

старешине, 

 

 Исписивање 

анонимних порука 

на тему „Срећа је...“ 

Током године 

 

 

Октобар 2020. 

Наставници, 

одељењске старешине, педагог, 

 ученици, библиотекари 

Умеће 

комуникације/неговање 

толеранције, узајамног 

уважавања, поштовања... 

 

Активност поводом 

обележавања „Дан розе 

мајица“ 

Часови одељењског 

старешине, редовна 

настава 

 

 

 

Централна активност 

у дворишту, часови 

Током године 

 

 

 

 

Фебруар 2021 

Наставници, одељењске старешине 

 

 

 

Тим за борбу против насиља, овај тим, 

педагог, библиотекари, предметни 

професори, ученици 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

 

Meђународни  дан 

толеранције „Толерантан 

сам када“ 

 

одељењског 

старешине , часови 

изборних програма 

Исписивање 

анонимних порука 

на цедуљама и 

излагање на паноу у 

школи 

 

 

 

 

 

 

Новембар 2021 

 

 

Овај тим, ученици, педагог, библиотекари 

Развијање вештина рада у 

тиму 

 

Обележавање битних 

датума у школи, израда 

паноа 

Радионичарски рад, 

тимски рад на 

часовима, подела 

задужења 

ученицима,одговорн

ост, кооперативност, 

сарадња, израда 

паноа 

Током године 

(Обележавање 

свих битних 

датума, 

Међународни 

дан 

толеранције, 

Дан породице, 

Дан против 

вршњачког 

насиља....итд) 

Наставници, библиотекари, педагог, 

ученици 

Развијање способности за 

решавање проблема 

 

Наставни предмети, 

изборни програми 

Током године  Наставници 

Предузетништво 

 

Укључивање у 

програме у којима се 

развија 

предузетнички дух 

Током године Тим за развој међупредметних компетенција 

и предузетништва 

Волонтеризам 

 

Пројекат Црвеног крста 

„Одабери мудро, одмери 

паметно“ 

Подршка 

волонтирању  

 

Укључивање наших 

ученика у рад 

Црвеног крста 

Током године Канцеларија за младе, тим за КВИС, ТИМ за 

развој међупредметних компетенција и 

предузетништва, овај тим, педагог, 

библиотекари 

Чланови: 

1. Марина Василић - координатор 

2.  Ивана Марковић 

3. Софија Милошевић 

4. Мирјана Пешић 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕФОРМИ 

 
РЕАЛИЗОВАНА 

АКТИВНОСТ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОР/НОСИОЦИ 

И САРАДНИЦИ 

програм наставе и 

учења за 3.разред 

упознавање са 

Правилником 

јун, јул 2020 директор, координатор 

промена састава тима састанак, 

конституисање 

септембар 2020 координатор  

израда годишњег 

плана рада тима 

радни састанак септембар 2020 чланови тима 

Вредновање 

остварености исхода 

седнице одељењских 

већа, 

посета педагога и 

директора часовима 

редовне наставе 

током школске 

године 

директор, чланови  

Мишљења ученика 

1.разреда о изборним 

програмима 

анкета фебруар мај 2021 педагог 

Програм наставе и 

учења за четврти 

разред 

упознавање 

предметних 

наставника, размена 

мишљења између 

наставника 

током школске 

године 

чланови тима 

Извештај о раду тима састанак тима, 

анализа, увид у 

записнике 

јул 2021 чланови тима 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

1. Љубица Ковачевић Инђић 

2. Сандра Дроњак 

3. Јана Валент 

4. Весна Смуђа 

5. Снежана Инђић, координатор 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ  

Реализоване активности Време 

реализације 

Начин реализације сарадници Носиоц 

активности 

Конститусање Тима, 

израда Плана и 

прогтама за текућу 

школску говину 

Почетак 

септембра 

Писање, читање, 

усвајање 

Чланови 

колектива, 

родтељи, ученици 

Сви члнаови 

Тима 

Сенка на послу 2020 Септембар, 

октобар, 

новембар 

Једнодневни 

боравак матураната 

на послу којим 

желе да се 

баве(библиотекар, 

лингвирста, 

туризмолог, зубар, 

програмер, 

архитекта, 

хортикултура, 

програмирање...) 

Привредни 

субјекти и 

институције 

општине Стара 

Пазова 

Коордиатор 

Тима Људмила 

Ракочевић 

Сајам (виртуелни) 

тимова за каријерно 

вођење и саветовање 

средњих школа 

Републике Србије 

Октобар Израда материјала, 

презентације, 

презентовање рада, 

дискусија... 

Министартво 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја, 

Министартво 

омладине и спорта, 

Привредна комора 

Србије, Фондација 

Темпус, 

Београдска 

отворена школа 

Тим, 

координатор 

Људмила 

Ракочевић, 

чланови Весна 

Смуђа, Дијана 

Влаинић 

ДРУГИ У СРБИЈИ- 

НАГРАДА ТИМУ, 

националног нивоа, 

додела. 

Новембар Пријем награде Београдска 

отворена школа, 

директор 

Тим 

Вртуелни сајам 

образовања 

Прва седмица 

октобра 

Матуранти се 

укључивали, 

интерактивна 

презентација 

високошколских 

установа Србије и 

земаља региона 

Факултеи, високе 

школе...Београд, 

Нови Сад 

Тим 

Дистрибуциија 

материјала матурантима 

у вези уписа на 

факултете(онлајн, 

непосредно) 

Током шкослке 

године 

Одељењске 

старешина ученика 

4. разреда су 

проследјивали 

материјал ђацима, 

позивали на 

радионице, дан 

отворених врата, 

анкете... 

Директор 

Мирослав 

Марковић,секретар 

Виолета Евић, 

одељењске 

старешине 4. 

разреда. 

Факутети, високе 

школе...Београд, 

Нови Сад 

Тим 

Каријерно Током шкослске Посете Представници Тим 



P
ag
e8
7

 

Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

информисање године представника 

високошколских 

установа, директна 

комуникација са 

ђацима, подела 

материјала 

високошколских 

установа 

Пројекат „Сенка на 

послу 2021“ одобрен од 

стране Покрајинског 

секретаријата за 

образовање, 

прописе,управу, 

националне мањине-

националне заједнице 

Март-август Писање 

пројекта,припремне 

активности 

Директор школе 

Мирослав 

Марковић,секретар 

Виолета Евић шеф 

рачуноводства 

Љиљана Влаши, 

Покрајински 

секретаријат. 

Координатор 

Тима Људмила 

Ракочевић 

Пројекат „Недеља 

женског 

предузетништва“ 

одобрен од стране 

Покрајинског 

секетеријата за 

образовање ,прописе, 

управу, националне 

мањине-националне 

заједнице 

Март- август Писање пројекта, 

припрмне 

активности 

Директор школе 

Мирослав 

Марковић, секетар 

Виолета Евић, шеф 

рачуноводства 

Љиљана Влашић, 

Тим за 

предузетништво, 

Покрајински 

секретеријат. 

Координатор 

Тима Људмила 

Ракочевић 

Праћење каријере 

ученика након 

завршетка средњешколе 

Јуни-август Прикупљање 

података о 

наставку 

школовања 

матураната, 

анализа, сређивање, 

псиање извештаја 

Чланови колектива Тим 

Састанци, Тима, 

размена идеја 

искустава, 

планирање,извештавање 

Током школске 

године 

Сарадња, 

договарање, 

припрема и израда 

материјала... 

Чланови колектива Тим 

 

Тим за каријерно вођење и саветовање 2020/2021 године чине: 

Снежана Инђић, педагог 

Бранислав Ковач, професор физике 

Тамара Миљанић, професор француског језика 

Слађана Ерић, психолог 

Дијана Влаинић, псофесор српског језика 

Весна Смуђа, професор информатике 

Људмила Ракочевић, професор филозофије, координатор 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници Носиоц 

активности 
Састанак Тима Током 

школске 

године 

Организовање 

и праћење 

активности 

Тима 

Школа 

 

Чланови Тима 

Дистрибуција 

чепова 

Септембар, 

2020. 

Дистрибуција 

чепова 

Организација“Чепом до 

осмеха“,чланови Тима 

 

Мирјана Здравковић, 

професорка хемије, 

координатор тима 

Акција „Чепом до 

осмеха“ 

Током 

школске 

године 

Прикупљање 

чепова на 

одговарајућа 

места 

Ученици и сви 

запослени 

Чланови Тима 

Продаја папира 10.11.2020. Продаја папира Предузеће“Технопапир“ 

Чланови Тима 

Мирјана Здравковић, 

професорка хемије, 

координатор тима 

Акција 

прикупљања 

папира и лименки 

Током 

школске 

године 

Прикупљање 

папира и 

лименки на 

одговарајуће 

место 

Ученици и сви 

запослени 

Чланови Тима 

Обележавање“Дан 

климатских 

промена“ 

04.11.2020. Израда паноа, 

вршњачка 

едукација 

Заинтересовани 

ученици 

Душанка Савић, 

професорка 

биологије, 

члан Тима 

 

Такмичење 

“Млади иноватори“ 

18.12.2020. Онлајн 

такмичење 

Достигнућа Младих у 

Србији 

Душанка Савић, 

професорка 

биологије,чланТима; 

ученице IIIа одељења 

Такмичење 

“Климатон“ 

25.12.2020. Онлајн 

такмичење 

Достигнућа Младих у 

Србији 

Душанка Савић, 

професорка 

биологије,члан Тима; 

ученице IIIа одељења 

Школско-

Међународно 

такмичење из 

екологије 

Март-

јун,2021.  

Онлајн 

такмичење 

Центар за младе Либуша Симендић, 

професорка 

географије,чланТима; 

Ученице II године 
                                                                                                        

Тим за заштиту животне средине: 

 

- Миљанић Тамара,професорка француског и латинског језика,(члан) 

- Роговић Наташа, професорка енглеског језика,(члан) 

- Марковић Јелена, професорка биологије,(члан) 

- Гагић Николина, професорка историје,(члан) 

- Савић Душанка, професорка биологије,(члан) 

- Хаврилов Вања, професорка хемије,(члан) 

- Здравковић Мирјана, професорка хемије,(координатор) 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

- Симендић Либуша, професорка географије и примењене науке (члан) 

- Милошевић Софија,професорка грађанског васпитања и уметности и дизајна(члан) 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈУ ДРУГИХ ОБЛИКА 

РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Извештај о раду Тима јул 2020. састанак, увид у 

записнике Тима... 

координатор и 

чланови 

Конституисање тима септембар  састанак координатор, 

чланови тима 

Израда Годишњег плана 

рада 

септембар  анализа извештај за 

прошлу школску годину, 

предлози садржаја 

чланови 

Упознавање ученика, 

родитеља и свих 

запослених са 

члановима Тима 

септембар постављање листе са 

именима чланова тима 

навидним местима у 

школи/хол, спратови... 

чланови 

Нова школска 

година,нови изазови у 

значајно 

измењенимоколностима 

септембар и 

током школске 

године 

часови одељењског 

старешине, 

индивидуални разговори 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници 

Упознавање родитеља 

ученика првог разреда 

са 

документима/Правилник 

о протоколу поступања 

у установи у одговору 

на насиље, злостављање 

и занемаривање... 

септембар  

новембар  

постављен материјал на 

сајту школе; 

родитељски састанци, 

чланови и 

администратор 

сајта Весна Смуђа 

Упознавање са правима, 

обавезама и 

одговорностима; 

 

током школске 

године 

часови одељењског 

старешине, 

индивидуални разговори 

одељењски 

старешина 
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Значај одговорног 

понашања због 

опасности од ширења 

вируса КОВИД 19 

током школске 

године 

одељењски састанци, 

индивидуални разговори 

сви запослени 

информисање ученика април 2021. кутак за заштиту од 

насиља, огласна табла 

чланови  тима за 

заштиту од насиља 

Правила понашања, 

пожељно и непожељно 

понашање;одговорност 

за своје поступке 

током године часови одељењског 

старешине, 

индивидуални разговори 

одељењске 

старешине 

Култура опхођења и 

понашања 

током године  часови одељењског 

старешине, 

индивидуални разговори 

одељењске 

старешине, 

чланови тима 

Међусобно поштовање 

и поверење 

током године часови одељењског 

старешине, 

индивидуални разговори 

одељењски 

старешина, 

чланови тима 

Однос на релацији 

ученик-ученик и 

ученик-наставник 

''комуникација се учи'' 

током године часови одељењског 

старешине, 

индивидуални разговори 

одељењски 

старешина, 

чланови тима  

вршњачка помоћ током године пружање подршке и 

помоћи ученицима 

којима је потребна из 

различитих разлога 

ученици 

Учешће у пројекту 

''Социолошки чиниоци 

ризичне употребе 

друштвених мрежа код 

адолесцената у 

Војводини'' 

новембар  упитник за ученике 

4.разреда 

Покрајински 

секретаријат за 

високо образовање 

и научно 

истраживачку 

делатност; Одсек 

за психологију 

Филозофског 

факултета Н.Сад 

18.Међународни дан 

безбедног 

интернета''Заједно за 

бољи интернет'' 

фебруар  часови рачунарства и 

информатике, 1 разред; 

презентације, панои 

предметни 

наставници 

рачунарства и 

информатике у 

сарадњи са 

Националним 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

контакт центром за 

безбедност на 

интернету 

Асертивност фебруар  час одељењског 

старешине 

  психолог,члан 

тима 

Међународни дан борбе 

против  вршњачког 

насиља''Дан розе 

мајица'' 

фебруар  грађанско васпитање, час 

одељењског старешине, 

рецитација,изборни 

програми,радионица 

''одабери мудро –одмери 

паметно''-вршњачка 

едукација, ученици 

трећег разреда 

ученицима другог 

разреда,час 

психологије,афирмативне 

поруке у холу школе, 

интервју са ученицама о 

вршњачком насиљу, 

плакате...пуштање розе 

балона... 

чланови тима, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

ученици 

Упознавање са 

резултатима 

пројекта''Заштити 

приватност-одупри се 

притиску'' 

март  вршњачка едукација-

презентовање безбедних 

модела коришћења 

интернета 

вршњачки тим 8 

ученика 3 и 4 

разреда и 

предметни 

наставник 

филозофије 

Људмила 

Ракочевић 

Национална 

платформа''Чувам те'', за 

превенцију и заштиту од 

насиља у школама у РС 

 

 март-мај  

 

онлајн обука за 

родитеље, 

ученике,предметне 

наставнике 

тим,ученици, 

родитељи, 

предметни 

наставници 

зависност од  мобилних 

телефона 

током године часови одељењског 

старешине 

одељењски 

старешина 

Светски дан културне 

разноликости за дијалог 

и развој толеранциа, 

међусобно поштовање, 

разумевање и 

мај  час одељењског 

старешине 2,3 разред 

одељењски 

старешина 



P
ag
e9
2

 

Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

прихватање 

одабери мудро-одмери 

паметно 

март час одељењског 

старешине-гугл учионица 

одељењски 

старешина,Црвени 

крст 

дигитално н асиље- 

злоупотреба 

информационих 

технологија у време 

наставе на даљину 

током године час одељењског 

старешине, разговори 

одељењске 

старешине 

особине које ценим код 

себе и других 

мај  час одељењског 

старешине, 3 разред 

одељењски 

старешина 

слободно време јануар  час одељењског 

старешине 

одељењски 

старешина 

начини решавања 

конфликата 

током године индивидуални разговори, 

час одељењског 

старешине 

 

одељењски 

старешина, педагог 

сарадња са родитељима током школске 

године 

индивидуални 

разговори,онлајн 

састанци 

одељењски 

старешина, педагог 

вођење евиденције током године записници Тим, одељењске 

старешине 

 

Чланови тима: 

1. Слађана Ерић 

2. Виолета Евић 

3. Јасна Опачић 

4. Дијана Влаинић 

5. Марина Василић 

6. Софија Милошевић 

7. Снежана Инђић, координатор 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ   

ЦИЉ ПРОГРАМА 

Богаћење културног и друштвеног  живота  средине у којој живимо 

ЗАДАЦИ ПРОГРАМА 

Повезивање локалне самоуправе и школе заједничким интересима и активностима школе у што 

бољој реализацији наведеног програма. 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

сарадници Носиоци 

активности 

Планирање рада 

Тима за школску 

2020/2021.г 

септембар  Састанак Тима за 

сарадњу са 

локалном 

самоуправом 

Чланови Тима Чланови Тима, 

координатор 

Хуманитарне 

акције, турнири, 

представе 

Током школске 

године 

Књига 

обавештења; 

Прикупљање 

средстава за 

личну хигијену, 

намирница и 

половне 

гардеробе. 

Турнири и 

представе су 

изостали услед 

неповољне 

епидемиолошке 

ситуације 

Црвени крст Ученици, 

запослени 

Добровољно 

давање крви 

Током школске 

године( 

септембар 

реализовано, 

новембар и март 

није услед 

неповољне 

епидемиолошке 

ситуације) 

Организована 

акција давања 

крви за 

средњошколце у 

просторијама 

школе 

Црвени крст Црвени крст, 

уценици 

Семинари 

стручног 

усавршавања 

Током школске 

године 

Семинар 

стручног 

усавршавања о 

каријерном 

вођењу, 

Стратегије о раду 

са ученицима 

који показују 

Запослени  Директор  
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

проблеме у 

понашању, 

Повезаност 

самовредновања 

и квалитетног 

развојног плана, 

Дигитална 

учионица 

Преглед школске 

документације 

Током школске 

године-новембар 

Праћење 

документације од 

стране 

општинског 

просветног 

инспектора 

Педагог, 

директор 

Директор, 

просветни 

инспектор 

Уређење и 

одржавање 

школског 

простора 

Током школске 

године 

Реновирање 

школског 

простора, нов 

намештај, 

лаптопови, табле 

Локална 

самоуправа 

Локална 

самоуправа, 

школа 

Изградња 

школске сале 

Током школске 

године 

Није реализован 

пројекат за 

изградњу 

Локална 

самоуправа 

Локална 

самоуправа, 

школа 

Дан просветних 

радника 

8.новембар Није реализован 

кроз часове 

замењених улога, 

обележен кроз 

редовну наставу 

Ученици  Ученици и 

њихови ментори 

Школска слава 

Свети Сава 

27.јануар Није реализована 

редовна 

академија услед 

неповољне 

епидемиолошке 

ситуације и 

забране 

окупљања. 

Програм је 

сачињен од видео 

записа, 

презентација, 

литерарних 

радова, 

постављених на 

сајт школе. 

Изложба радова у 

холу школе. 

Ученици и 

њихови ментори 

Координатор 

Тима за културне 

активности 

Борба против 

насиља и 

наркотика 

Током школске 

године 

Едукација 

ученика, 

родитеља и 

запослених на 

платформи Чувам 

те 

Ученици  Школа  

Здравствени Током школске Систематски, Ученици  Школа, Дом 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

преглед године стоматолошки 

прегледи  

здравља 

Матурантска 

парада 

мај Није реализовано 

услед неповољне 

епидемиолошке 

ситуације и 

забране 

окупљања 

ученици Канцеларија за 

младе, ученици 

 

План рада који је сачинила проф. Љубица Ковачевић Инђић, координатор Тима за сарадњу са локалном 

самоуправом, усвојен је у септембру 2020.г.  На састанку , одржаном 10.11.2020.г. усаглашена су 

мишљења о до тада реализованим планираним садржајима ( добровољно давање крви, семинар стручног 

усавршавања , уређење школског простора). 

Даљи ток активности био је у складу са епидемиолошком ситуацијом која се показала као неповољна, те 

су и даља ангажовања била у складу са тим. 

Тим за сарадњу са локалном самоуправом за школску 2020/2021.г. чине Љубица Ковачевић Инђић, 

професор српског језика и књижевности, координатор, Људмила Ракочевић, професор филозофије и 

Јована Опавски, професор физичког васпитања.  

 

                                                           Координатор Тима за сарадњу са локалном самоуправом 

                                                                                                                    Љубица Ковачевић Инђић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ   ТИМА  ЗА  САРАДЊУ  СА  ПОРОДИЦОМ 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

сарадници Носиоц 

активности 

Састанак  тима 

 

 

 

 

 

 

 

Одржавање   

заједничког  

родитељског   

састанка  поводом  

свечаног  пријема  

првака 

 

15.9.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак  школске  

године 

 

 

 

 

 

План рада тима 

 

 

 

 

 

 

Свечани  пријем    

првака 

 

 

 

 

 

 

 Снежана Инђић, 

педагог 

Оља Грбић, члан 

Ана  Хриц Хуђец,члан 

Тамара 

Ковачевић,координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови  тима 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

педагог, 

одељенске  

старешине  

1.разреда 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

 

 

 

Одржавање  

родитељских  

састанака 

 

 

 

Упознавање  

родитеља  са  

Матурским  

испитом 

 

Саветодавни  рад 

са  родитељима  

ученика  који  

имају  проблема  са  

учењем 

 

 

 

 

 

Саветодавни  рад  

са  родитељима  

ученика  који  

имају  изречене  

дисциплиннске  

мере 

 

 

 

 

 

 

 

Обележавање  Дана  

породице 

 

 

 

 

 

Информисање  

родитеља  о   

дешавањима  у  

школи   

 

 

 

 

 

 

 

 

4  пута  у  току  

школске  године 

након  

класификационих  

периода 

   

 Почетак  

школске  године 

 

 

 

 

По  потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.мај 2021. 

 

 

 

 

 

 

  Током  целе  

школске  године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Први  

родитељски  

састанак  

матураната 

 

 

Позивањем  

телефоном, 

писмом у  случају  

неодговарања  на  

телефонски  

позив 

  

 

Позивањем  

телефоном, 

писмом у  случају  

неодговарања  на  

телефонски  

позив 

 

 

 

 

Израда  паноа, 

текст  на  

школском  сајту 

 

 

 

Информације  о  

активностима  на  

школском  сајту, 

огласна  табла, 

Школски  сајт 

 

 

 

 

 

 

 

Школски  сајт 

 

 

 

 

 

 

Одељенске  старешине 

 

 

 

 

 

Одељенске  старешине  

4.године 

 

 

 

 

Одељенске  

старешине , 

педагог 

 

 

Педагог, ОС 

 

 

 

 

Педагог, ОС 

 

 

 

 

 

 

Педагог, ОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици, 

чланови  тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици, тим 

 

 

 

 

 

 

Ученици, тим 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ваннаставне  

активноси,културне  

активности ( којих  

је  ове  године  

било  мало  због  

пандемије ) 

 

 

 

Хуманитарне  

акције 

 

 

 

 

 

 

Током  целе  

школске  године 

 

 

 

 

 

 

 

Периодично 

 

 

 

 

 

 

Прикупљање  

помоћи  у  одећи, 

хигијенском  

материјалу, 

школском  

прибору  и  сл. 

 

 

 

 

 

 

Сви  ученици, 

тим 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА ТИМА ЗА  ЕКСКУРЗИЈЕ,  ИЗЛЕТЕ И ПОСЕТЕ 

ПЛАНИРАНИ 

САДРЖАЈИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ САРАДНИЦИ 

Сајам књига октобар 
Посета 

(цела школа) 

Дроњак 

Сандра 
професори српског језика 

сајам образовања октобар 
онлајн 

3,разреди 

Ракочевић 

Људмила 

одељењске  старешине 

трећих разреда 

 

Саборна црква, 

црква Ружица 

 

Није 

реализовано због 

короне 

Посета 

Трећи и четврти 

разред 

 

Кресоја 

Марија 

 

Ана Шипицки 

Одељењске старешине 3. и 4. 

разреда 

Народни музеј 

музеј Савремене 

уметности 

Није 

реализовано због 

короне 

 

посета 

други разред 

 

Ђурић 

Данијела 

 

одељењске старешине и 

професори књижевности 

 

Kaрловац. 

Стражилово 

 

Није 

реализовано због 

 

Излет 

(први и други 

 

Кресоја 

Марија 

 

Хавран Данијела 

Шипицки Ана 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

короне разред)  Одељењске старешине 

 

Свилајнац 

музеј 

диносауруса 

и 

Ботаничка башта 

 

Није 

реализовано због 

короне 

 

Посета 

први разред 

 

Здравковић 

Мирјана 

 

 

Хаврилов Вања и 

Одељењске старешине првих 

разреда 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Ђавоља варош 

Koпаоник 

 

Није 

реализовано због 

короне 

 

Екскурзија првих 

разреда 

 

Шипицки Ана 

 

Одељењске старешине првих 

разреда 

 

Вишеград., 

Требиње... 

Република 

Српска 

 

Није 

реализовано због 

короне 

 

Екскурзија 

других разреда 

 

 

Инђић 

Светлана 

 

Одељењске старешине 

других разреда 

 

Шпанија 

или 

Праг  

 

Није 

реализовано због 

короне 

 

Екскурзија 

трећих разреда 

 

Ђурић 

Данијела 

 

Одељењске старешине трећих 

разреда 

 

 

Будимпешта 

Праг 

Дрезден 

 

Није 

реализовано због 

короне 

 

Екскурзија 

четвртих разреда 

 

Ракочевић 

Људмила 

 

Одељењске старешине 

четвртих разреда 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници Носиоц 

активности 

Формиран Тим за 

безбедност и 

здравље на раду 

21.09.2020. 

године 

Седница тима Тим за безбедност и 

здравље на раду 

Координатор 

тима  

Упознавање 

директора са 

мерама које још 

треба предузети 

ради безбедног 

боравка у школи 

због пандемије. 

 

22.9.2020. Разговор са 

директором 

Тим за безбедност и 

здравље на раду 

Весна Смуђа 

Упознавање 

ученика са мерама 

превенције које су 

прописане и којих 

је потребно  

придржавати се 

приликом боравка 

у школи због 

пандемије. 

 

септембар 

2020. 

године 

Одељењске 

старешине су на 

ЧОС-у упознали 

ученике са 

потребним 

мерама. 

педегагог 

и разредне старешине 

Разредне 

старешине 

Провера 

хигијенско 

техничких и 

безбедносних мера 

заштите на раду 

септембар 

2020. 

године 

Утврђено је да су 

хигијенска 

средства као и ПП 

апарати 

постављени на 

видном месту по 

спратовима  

Тим за безбедност и 

здравље на раду,  

Чланови тима 

Поруке за ученике 

у циљу спречавања 

обољевања током 

пандемије COVID-

19 

септембар 

2020. 

године 

Постављање 

материјала о 

заштити од вируса 

на видним 

местима на сваком 

спарату у школи 

педагог 

и чланови тима  

 

Душанка Савић 

и Снежана 

Инђић 

Обележавање 

Светског дана 

менталног 

здравља 

10.октобар  Постављање 

материјала 

Покрета за 

ментално здравље 

о дуготрајним 

последицама по 

-чланови тима  

 

Душанка Савић 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

ментално здравље 

које оставља 

пандемија Covid 

19 

Обележавање 

Светског дана 

борбе против 

СИДЕ 

10.11.2020. Израда плана за 

обележавање овог 

датума 

-чланови тима  

 

Разредне 

старешине 

трећег и 

четвртог 

разреда 

Међународни дан 

борбе против сиде 

1.12.2021. Израда анкете и 

реализација 

-чланови тима Душанка 

Савић, 

Душанка 

Галечић и 

Весна Смуђа 

Национални дан 

борбе против 

пушења 

31.1.2021. Израда плаката  -чланови тима Ученица 4ц 

Исидора 

Вукадиновић и 

координатор 

тима 

Предлог 

активности које 

треба урадити у 

школи а ради 

безбедности 

ученика и 

запослених са 

нагласком на 

заштити од короне 

Јул 2021. Чланови тима су 

сачинили списак 

активности које 

треба урадити у 

школи а ради 

безбедности 

ученика и 

запослених 

Чланови тима Чланови тима 

Израда годишњег 

извештаја о раду 

тима 

14.07.2021. 

године 

Чланови тима су 

анализирали 

годишњи план и 

утврдили 

реализоване 

активности. 

Чланови тима Координатор 

тима 

 

Тим за безбедност и здравље на раду: 
-Смуђа Весна, професор рачунарства и информатике, (координатор) 

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

-Марковић Јелена, професор бологије, (члан) 

-Савић Душанка, професор биологије, (члан) 

-Бабић Гордана, професор енглеског језика, (члан) 

-Кресоја Марија, професор верске наставе, (члан) 

-Здравковић Мирјана, професор хемије, (члан) 

-Кузмановић Ирена, професор немачког језика, (члан) 

- Хаврилов Вања, професор хемије, (члан) 

-Дабућ Дејан, професор географије, (члан) 

-Грбић Оља, професор социологије (члан) 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ 

СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ 

 

АКТИВНОСТ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

 

Планирање рада тима за 

школску 2020/2021.г. 

 

 

 

Састанак Тима за 

сарадњу са Црвеним 

крстом 

 

 

 

Септембар 2020. 

 

 

Чланови тима: 

Координатор- 

Дијана Влаинић, 

Софија Милошевић 

Слађана Ерић 

Људмила Ракочевић 

ученици 

 

Међународни дан борбе 

против глади/17. 

октобар 

 Месец солидарности 

„Солидарност на делу“ 

 

 

 

Истраживања ученика 

Пано 

Књига обавештења 

Прикупљање средстава, 

хигијенских пакета и 

хране 

 

Октобар 2020. 

Није реализован  због 

епидемиолошке 

ситуације и 

безбедносних разлога 

 

Тим 

Ученици волонтери 

Професори 

Црвени крст 

 

Едукација ученика 

четвртих разреда 

гимназије на тему 

добровољног 

давалаштва крви. 

Акција добровољног 

давања крви за 

средњошколце 

(гугл учионица) 

 

Акција добровољног 

давања крви за 

средњошколце. 

 

 

Септембар 2020. 

Реализовано, слаб одзив 

ученика због доласка у 

школу на двонедељном 

нивоу. Већина ученика 

одбијена на самој 

акцији. 

Новембар 2020. 

Новембар није 

реализован. 

 

Црвени крст  

Предавач Дијана 

Влаинић 

Тим 

Ученици 

Професори 

 

Прикупљање слаткиша, 

гардеробе, школског 

прибора и играчака за 

децу из социјално 

угрожених породица, 

хранитељских породица 

и породица корисника 

народне кухиње. 

Прављење 

новогодишњих 

пакетића. 

 

Овим обележавамо 

светски дан људске 

солидарности 

 

 

Један пакетић – пуно 

љубави 

 

Децембар 2020.г. 

 

Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације. 

 

Црвени крст 

Тим 

Ученици 

Професори  

 

Дан борбе против 

 

Ученички радови 

 

Јануар 2021.г.  

 

Тим 
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дуванског дима 

 

 пано Реализовано у сардањи 

са педагогом 

Ученици  

 

Месец солидарности 

„Солидарност на делу“ 

 

 

 

Књига обавештења 

Прикупљање средстава, 

хигијенских пакета и 

хране 

 

Октобар 2020. 

Није реализован  због 

епидемиолошке 

ситуације и 

безбедносних разлога 

Март/април 2021 

реализовано 

 

Тим 

Ученици волонтери 

Професори 

Црвени крст 

 

Акција добровољног 

давања крви за 

средњошколце 

 

 

Акција добровољног 

давања крви за 

средњошколце. 

 

 

11. март 2021. 

Није реализовано због 

епидемиолошких 

разлога 

 

Црвени крст  

Предавач Дијана 

Влаинић 

Тим 

Ученици 

Професори 

 

 

Евидентирање ученика 

за обуку у пружању 

прве помоћи. 

 

 

Обука у пружању прве 

помоћи 

 

Април, мај, јун 2021.г. 

није реализовано због 

епидемиолошких 

разлога 

 

Црвени крст  

Тим 

Ученици 

Светски дан 

добровољних давалаца 

крви – обележавање у 

просторијама Црвеног 

крста 

Присуство свечаној 

додели плакета 

14.јун 2021. реализовано  Црвени крст 

Ученици волонтери 

Софија Бурсаћ 

Никола Недељковић 

координатор тима Д. 

Влаинић 

 

 

План рада који је сачинила проф. Дијана Влаинић, координатор Тима за сарадњу са Црвеним крстом, 

разматран је и усвојен на састанку тима 14.09. 2020.г. Извештај о раду тима је разматран и усвојен на 

састанку 29.06.2021. 

Тим за сарадњу са Црвеним крстом за 2020/2021.г.  чине Дијана Влаинић проф. српског језика и 

књижевности – координатор Тима, Софија Милошевић  проф. српског језика и књижевности, проф. 

психологије Слађана Ерић и Људмила Ракочевић проф. филозофије.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ  

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Формирање Тима за промоцију 

школе и усвајање плана рада за 

шк. 2020/2021. год. 

28.09.2020. састанак тима 
чланови тима, управа 

школе 
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Чланови тима:  

2. Подела активности и задужења 

између чланова Тима. 

3. Осмишљавање активности за 

текућу школску годину 

4. Подела послова у ажурирању 

сајта школе 

1. Разматрање могућности 

презентовања рада школе у 

отежаним условима изазваним 

пандемијом Ковид 19 

2. Праћење примера добре праксе 

у образовно-васпитном раду 

школе и промовисање истих 

преко сајта школе. 

3. Подстицање свих учесника у 

образовно-васпитном раду на 

презентовање и промоцију 

примера добре праксе. 

4. Подела послова у ажурирању 

сајта 

23.11.2020. 

састанак тима 

ажурирање сајта 

школе и фејсбук 

профила 

чланови тима, директор 

1. Израда промотивног материјала 

за промоцију школе 

(презентације, флајери, брошуре, 

плакати и др.) 

2. Нови веб дизајн 

24.03.2021. 

Заједничким 

састанцима и 

акцијама 

чланови тима, директор 

1. Анализа промотивног 

материјала (флајери, презентација, 

банер, циркуларни имејл) 

 

 

20.04.2021. 

састанак тима, 

обилазак школа, 

дистрибуција 

материјала 

чланови тима, директор 

1. Припремање података и 

ажурирање сајта и фејсбук 

странице школе 

током школске 

године 

прикупљање 

материјајала 

ажурирање сајта 

школе и фејсбук 

профила 

руководилац 

мултидисциплинарне 

секције, чланови тима, 

предметни професори 

1. Сарадња са осталим тимовима 

на нивоу школе и Ученичким 

парламентом 

током школске 

године 

састанци са 

другим 

тимовима и 

Ученичким 

парламентом 

чланови тимова, управа 

школе 

1. Сарадња школе са локалним и 

републичким електронским и 

писаним медијима 

током школске 

године 

припрема и 

дистрибуција 

материјала 

чланови тима, управа 

школе 

1. Анализа реализације плана 

тима за ову школску годину; 

припрема извештаја 

28.06.2021. састанак тима чланови тима 
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1. САНДРА ДРОЊАК – КООРДИНАТОР 

2. СНЕЖАНА ИНЂИЋ 

3. СОФИЈА МИЛОШЕВИЋ 

4. ЈАСНА ОПАЧИЋ 

5. ДАНИЈЕЛА ЂУРИЋ 

6. ДУШАНКА ГАЛЕЧИЋ 

7. АНА ШИПИЦКИ 

8. ВЛАДИСЛАВА ХАВРАН 

9. ВЕСНА СМУЂА 

   

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА  

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ/ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 

 

 
ЧЛАНОВИ ТИМА: 

1. Ана Шипицки 

2. Слађана Ерић 

3. Душанка Галечић 

4. Тамара Миљанић 

5. Драган Крстић 

6. Снежана Инђић, координатор 

реализована 

активност 

начин 

реализације 

време 

реализације 

реализатори начин провере 

израда плана рада 

тима 

састанак,предлози 

активности, 

садржаја 

1.септембар 

2020. 

чланови тима записник 

размена 

информација о 

ученицима  који се 

уписују у 1.разред 

картони ученика јул,август 2020 одељењске 

старешине 

основне школе 

картони ученика 

идентификовање 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка 

 

седнице 

одељењских већа 

 први квартал 

12.10.2020. и 

током године 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

записници 

одељењских већа 

успостављање 

сарадње са 

родитељима 

позив за разговор, 

прикупљање 

података, 

састанци 

током године, по  

потреби 

одељењске 

старешине 

записници са 

седница 

одељењских 

већа, евиденција 

долазака 
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родитеља 

израда 

индивидуалних 

планова подршке 

састанци 

предметних 

наставника, 

ученика, 

родитеља 

по договору, 

током године 

одељењске 

старешине 

записници са 

седница 

одељењских већа 

  рад са ученицима разговори током године одељењске 

старешине, 

педагог, 

предметни 

наставници 

педагошка 

свеска, 

евиденција 

педагога 

сарадња 

наставника, 

одељењских 

старешина, 

педагога... 

састанци, размена 

информација, 

препоруке 

савети... 

током године сви предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

евиденција 

наставника 

вршњачка 

подршка 

помоћ вршњака  

ученицима којима 

је потребна 

додатна подршка 

током године вршњаци евиденција 

одељењских 

старешина 

анализа 

остварености 

планираних мера 

индивидуализације 

седнице 

одељењских већа 

током године одељењски 

старешина и 

предметни 

наставници 

записник 

одељењског већа 

4д 

праћење 

постигнућа 

ученика, мера 

подршке 

одељењска већа током године одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници 

записници 

одељењских већа 

1д,2а,2б,2д,3б.. 

постигнућа 

ученика 

састанак тима полугодиште и 

крај године 

чланови тима  записник тима 

извештај о раду 

тима 

састанак тима јули 2021. чланови тима записник тима 

 

На основу извештаја одељењских већа на почетку школске године констатовано је да је потребна подршка 

у раду за шест ученика.Један ученик је био у процесу израде мера индивидуализације, као и претходне 

године.За остале ученике је предложено праћење напредовања како би се утврдило да ли постоји потреба 

за мерама индивидуализације.Због измењених услова рада,организована је додатна подршка које се 

огледала у пружању помоћи у раду како би се остварили постављени циљеви.Сарадња одељењских 
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старешина, предметних наставника и родитеља била је континуирана.Сарадња са педагогом била је по 

потреби.Посебно је појачана сарадња и комуникација у другом полугодишту. 

На седницама одељењских већа анализирана су постигнућа ученика којима је пружана додатна подршка, 

са потребом за даљим пружањем подршке,у зависности од тога да ли и даље има проблема, препрека,које 

су врсте,  и како их решити. 

Сви наставници су размењивали искуства у раду са овим ученицима, сарађивали са педагогом који је на 

основу информација од одељењских старешина и у договору са њима разговарао са 

ученицима.Разговарало се о начину планирања учења код куће, организацији времена, начину 

учења..активностима на часу, оцењивању...изазовима праћења наставе на даљину... 

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЦЕСА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗОВАНОГ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 

ГОДИНИ 

Врста помоћи 

 

индивидуализација 

четврти разред 

 

1 

врста проблема подршка у току лечења у установи за младе 

врста подршке обезбеђивање простора ван учионице, кабинет 

педагога за проверавање и оцењивање као и 

консултације, по договору 

учесталост током целе школске године 

вредновање постигнућа ученице на кварталима, полугодишту 

и на крају школске године/матурски испит 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Чланови тима за професионални развој су: 

 

Мирослав Ђовчош, професор математике, координатор 

Снежана Инђић, педагог 

Мирјана Пешић 

Виолета Евић, секретар школе 

Гордана Бабић, професор енглеског језика 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

Ред. 

бр. 

САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ 

ПЛАНИРАНО 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. 

Координација 

израде 

индивидуалних 

планова стручног 

усавршавања 

наставника 

септембар 

Састанци тима, 

састанци стручних 

актива и 

наставничког 

већа, прикупљање 

планова СУ од 

стручних актива 

Чланови тима, 

стручни активи, 

директор 

Завршено у 

септембру 2020. 

2. 

Израда предлога 

Годишњег плана 

стручног 

усавршавања школе 

септембар 

Састанци тима, 

генерисање 

јединственог 

плана СУ на 

основу 

индивидуалних 

планова СУ  

Чланови тима 
Завршено у 

септембру 2020. 

3. 

Организација 

семинара на основу  

предлога стручне 

службе, у 

просторијама 

школе 

Друго 

полугодиште 

(зависи од 

епидемиолошке 

ситуације) 

Састанци тима, 

комуникација са 

извођачима СУ, 

директором 

Чланови тима, 

директор 

Због 

епидемиолошке 

ситуације није 

одржано, али су 

скоро сви 

наставници 

присустваовали 

online семинару 

"Дигитална 

учионица "  

4. 

Организација online 

oбукe "Стратегије у 

раду са ученицима 

који показују 

проблеме у 

понашању" на 

националној 

платформи "Чувам 

те" на основу 

април-мај 2021. 
Индивидуална 

обука на даљину  

Чланови тима, 

директор 

Обука је 

реализована у 

периоду 

23.4.2021-

10.5.2021 
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препоруке Тима за 

заштиту од насиља 

5. 

Састављање 

периодичног 

извештаја о 

реализацији 

стручног 

усавршавања  

- у оквиру 

установе  

- ван 

установе 

Тромесечно  

Састављање и 

подношење 

извештаја од 

стране 

овлашћеног 

представника 

Педагошког 

колегијума – 

Снежана Инђић 

Овлашћени 

представник 

Педагошког 

колегијума, тим за 

стручно 

усавршавање 

Извештаји су 

периодично 

достављани на 

располагање 

директору и 

стручним 

активима 

6. 

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 

Није реализовано 

због 

епидемиолошке 

ситуације 

7. 

Анализа резултата 

рада Тима у 

школској 2020/21 

години, усвајање 

извештаја о раду 

јун Састанак тима Чланови тима 

Састанак на 

даљину у јулу 

2021. 

8.  

Израда предлога 

мера за побољшање 

стручног 

усавршавања  

по потреби 

Састанци тима, 

стручних актива, 

наставничког већа 

Чланови тима 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О  СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ 

ВАН УСТАНОВЕ 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

 

НАСТАВНИК Назив семинара Време 

одржавања 

Компетенције 

приоритет 

Број 

бодова 

 

 

Ана Хриц 

Хуђец 

(17) 

Програм обуке за запослене у 

образовању (дигитална 

учионица) дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и догиталних 

образовних материјала 

Подршка ученицима у онлајн 

учењу 

31.09.2020.-

15.10.2020. 

 

 

 

 

08.04.2021. 

 17 

Душанка 

Савић 

(8) 

Достигнућа младих у Србији 

Наставничка конференција 

 К4 

П8 

8 

 Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала                                      

 К1К2 

П1 

19,5 

Ирена 

Кузмановић 

„Selbstentdeckende 

Grammatikvermittlung im Online-

Unterricht “ 

19.11.20.   

 Ученичка пажња и онлајн настава 

 

16.04.2021.   

 Дигитална учионица 

 

мај – јун 2021.  19,5 

 Презентација уџбеника 

 

јун 2021.   
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Душанка 

Галечић 

(4) 

Каријерно вођење и саветовање у 

Републици Србији и Европи 

22-23.10.20.  4 

 "Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању" 

мај 2021.  16 

 "Обука за запослене - породично 

насиље" 

мај  16 

 Дигитални алати и занати 

 

30.01.2021.  1 

 Дигитална учионица 

 

17.05.2021.  20 

 

 

Дијана 

Влаинић 

 

(37) 

Конференција – Женска људска 

права 

 

Обука наставника за 

остваривање програма 

грађанског васпитања у 3. и 4. 

разреду гимназије 

 

Онлајн састанак Секције жена 

тема Родна равноправност 

 

62. Републички зимски семинар 

 

Корени и последице 

Холокауста кроз културно 

историјску перспективу; 

Дигитална учионица (3221) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К1 

 

 

 

 

 

 

 

К1  П3 

16 

 

16 

 

 

 

5 

 

 

 

24 

 

 

20 

 

19,5 

Јелена Систем за осигурање квалитета 

кроз јединство самовредновања 

7.11.20.  8 

https://drive.google.com/file/d/1hHDFfq7UqQ6MVO1fjrbyKrAtHrhPdsJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hHDFfq7UqQ6MVO1fjrbyKrAtHrhPdsJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7qcyyNsZzdFYNDY8O7xpJjcmudC9YHJ/view?usp=sharing
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Марковић 

(8) 

и спољашњег вредновања 

 Дигитална учионица мај-јун 2021.  19,5 

 Обука директора и наставника за 

пружање подршке школама у 

процесу самовредновања 

07.11.2020.  

8 

 

 

 

 

Људмила  

Ракочевић 

 

 

(21) 

Програм обуке наставника 

грађанског васпитања за 

остваривање програма трећег и 

етвртог разреда гимназије“. 

 

 

„Каријерно вођење и 

саветовање у Републици 

Србији и Европи“ 

Међународна конференција 

 

 

 

Конференција „Наставник као 

мотиватор, тренер и коуч“ 

 

 

„Како покренути промене из 

учионице“ 

12. и 13. 

септембар20. 

 

 

 

 

Октобар 2020. 

преко интернета 

 

 

30.11.2020 

преко интернета 

 

13.11.2020.г. 

 16 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 Дигитална учионица Мај-јуни  24 

 Обука за остваривање програма 

грађанског васпитања у 3. и 4. 

разреду гимназије 

12. 13. септембар 

2020 
 

16 

Наташа 

Роговић 

 

Програм обуке наставника 

грађанског васпитања за 

остваривање програма трећег и 

четвртог разреда гимназија 

12-13.09. 

2020.године 

 16 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

(16) 

 Дигитална учионица 17.5.2021- онлајн  19,5 

 

 

 

Оља Грбић 

 

(25) 

Програм обуке наставника 

грађанског васпитања за 

остваривање програма трећег и 

четвртог разреда гимназије 

 

Корелација интерактивне табле 

и софтвера за презентацију 3Д 

модела 

 

Електронски портфолио за 

наставника 

12-13.09. 

2020.године 

 

 

 

 

23.10.20. 

 

 

23.10.20. 

 16 

 

 

 

 

8 

 

 

1 

 Наши ученици у свету критичког 

мишљења и медијске писмености 
15.04.2021.  

40 

 Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник-увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

Април 2021.  

19,5 

 

Слађана Ерић 

(8) 

Корелација интерактивне табле 

и софтвера за презентацију 3Д 

модела 

 

23.10.20.  8 

 Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

17. 05 – 30. 05. 

2021. 
 

19,5 

 

Софија 

Милошевић 

Обука наставника за 

остваривање програма 

грађанског васпитања у 3. и 4. 

разреду гимназије 

12-13.10.2020. К1 

К2 

16 

 
           Школски електронски 

часопис у служби 

Март/април 

2021. 
 

37 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

креативности ученика 

 62. Републички зимски 

семинар 

29. 01 – 31. 01. 

2021. 
 

24 

     

 

 

 

Владислава 

Хавран 

 

(43,5) 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

учења  

 

 

Програм обуке за запослене у 

образовању /дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

 

Октобар 2020. 

 

 

 

Новембар 

2020. 

к1 

 

 

 

 

к1 

16 

8/онлајн 

 

 

 

19,5 

 Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању 

онлајн обука  

16 

 Обука за запослене – породично 

насиље 
онлајн обука  

16 

 

Марина 

Василић 

(16) 

Обука наставника за 

остваривање програма 

грађанског васпитања у 3. и 4. 

разреду гимназије 

12-13.09.2020.  16 

 Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

 

17.5.2021.  

19,5 

 
Комуникација телом и гласом 15.5.2021. 

 

 

1 

Снежана 

Инђић 

(8) 

Систем за осигурање квалитета 

кроз јединство самовредновања 

и спољашњег вредновања 

07.11.2020.  8 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 Дигитална учионица-дигитално 

компетентан наставник 
мај 2021  

19,5 

Бојана 

Урошевић 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

учења 

Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала  

 К1П1 24 

 

 

 

19,5 

Ана Шипицки Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник“ 

 

мај 2021.  19,5 

Бранислав 

Ковач 

Дигитална учионица мај 2021.  19,5 

 Компас за учење и поучавање 

 

03.07.2021.  8 

Драган Крстић Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник, увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

 

7.4.-21.5.2021  19,5 

Ивана 

Марковић 

„ Шта ученици треба да 

знају о физичкој активности 

и исхрани и како да их томе 

научимо „ 

27.2.2021  8 

 Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном 

испиту у основном 

образовању 

 

14.06.2021.  8 

 „ Дигитална учионица“ мај 2021.  19,5 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

Јасна Опачић Дигитална учионица/Дигитално 

компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

 

17.мај 2021.  19,5 

Љубица 

Ковачевић 

Инђић 

62. Републички зимски семинар К1 П3 24 

 Дигитална учионица (3221) 

 

мај 2021.  19,5 

Марија Кресоја Дигитална  учионица 

 

мај 2021. К 1 П1 19,5 

Марио Анић Вебинар Савеза за школски спорт 

Србије: 

Игра у центу програма школе 

Компатативне и кооперативне игре 

Проблеми дечије ортопедије код 

школске деце 

 

05.12.2020.  

8 

 Шта ученици треба да знају о 

физичкој активности и исхрани и 

како да их томе научимо 

 

27.02.2021  

8 

 Како мотивисати ученике 21.века? 

 

12.03.2021.  

16 

 Кампстер платформа за онлајн 

учење: 

Стратегија у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању 

 

27.05.2021  

16 

Милорад „Дигитална учионица“ мај 2021.  19,5 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Обрадовић 

Мирјана 

Пешић 

62. Републички зимски 

семинар 

 

од 29. до 31. 

јануара 2021. 
 

24 

 Програм обуке за запослене 

у образовању /Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

17.5. 2021. до 

30.5.2021. 

 

 

24 

 

,,Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ 

Онлајн обука 

(,,Чувам те“, 

организатор 

Министарство 

просвете , 

науке и 

технолошког 

развоја) 

Обука 

уписана 

30.4.2021. и 

рок је био до 

30.5.2021. 

 

16 

 

,,Обука за запослене - 

породично насиље“ 

Онлајн обука 

(,,Чувам те“, 

организатор 

Министарство 

просвете , 

науке и 

технолошког 

развоја) 

Обука 

уписана 

3.5.2021. и 

рок је био до 

 

16 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

3.6.2021. 

Мирјана 

Здравковић 
„Дигитална учионица“ 28.05.2021.  

19,5 

Мирослав 

Ђовчош 

"Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала"  

17.05.2021-

28.6.2021. 
 

19,5 

Сандра 

Дроњак 

Републички зимски семинар 
22 – 28.02.2021. 

 24 

 Дигитална учионица 

 

мај 2021. 

 19,5 

Снежана 

Спасић 

Унапређивање професионалних 

компетенција и организације 

наставе: годиши семинар за 

професоре и наставнике руског 

језика 

11-12.01.2021.  

16 

 Дигитална учионица 

 

Април –мај 2021.  

19,5 

Тамара 

Ковачевић 

Дигитална  учионица мај 2021. К1;П1 19,5 

Тамара 

Миљанић 

Дигитална учионица мај 2021.  19,5 

Вања 

Хаврилов 

дигитална учионица 17-31.мај 

2021. 

 19,5 

Весна Смуђа Дигитална учионица / 

дигитално компетентан 

наставник – увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала 

17.5. – 

31.5.2021. 

 19,5 

 Дигитална учионица 17.5.2021- онлајн 19,5  

 

У УСТАНОВИ 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

 

НАСТАВНИК 
НАЗИВ СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

координисање, 

вођење...) 

Датум 

одржавањ

а 

Број 

сати 

стручног 

усаврша

вања 

Ана Хриц Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у понашању 

 

Обука за запослене – породично 

насиље 

Обука за родитеље -породично насиље 

присуство 

 

 

присуство 

 

присуство 

23.04.21. 

 

 

23.04.21. 

 

26.06.21. 

 

Ана Шипицки Председник стручног актива 

 

Учествовање у организацији и 

спровођењу општинског 

такмичења ; 

Припремање ученика за окружно 

такмичење (4 ученика) 

 

 Припремање ученика за 

републичко такмичење ; 

 

''Обука за запослене – породично 

насиље“ Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја; 

 

Стратегија у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању“ Министарства 

просвете, науке и технолошког 

координисање 

вођење 

организовање, 

припремање 

 

 

припремање, 

вођење 

 

припремање 

вођење 

 

обука 

 

 

 

 

Током 

шк.године 

 

27.02.21. 

 

 

април-мај 

2021. 

 

мај 2021. 

 

 

април 

2021. 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

16 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

развоја обука април 

2021. 

 

 

16 

Душанка Савић Такмичењe ученика на нивоу 

републике 

 

Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 

 

Обука за матуру 

Учесник 

 

 

координатор 

 

 

ментор 

Током 

 

Шк. 

године 

3 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Драган Крстић 

   How to keep students engaged through 

an online lesson 

 

Laughter and confidence-a magical 

relationship to foster learning 

 

Addressing lost learning 

 

 Supporting blended and online learning 

 

Grammar Teaching in the age of COVID-

19 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.20 

 

 

30.10.20 

 

9.11.20. 

 

13.11.20 

 

9.12.20 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

 

 

 

 

Ирена 

Кузмановић 

                     Обука за матуру 

 

 

Такмичења ученика на окружном нивоу 

 

Тим за слободне активности 

 

 

 

 

Тим за безбедност и здравље на раду 

 

Тим за излете и екскурзије 

 

 

 

Учесник 

 

 

припрема учен. 

 

учесник 

 

 

 

 

учесник 

 

учесник 

 

 

 

 

 

Септембар- 

мај 

децембар-

март 

 

септембар-

август 

 

 

9-8 

 

9-8 

3 

 

 

10 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 Припрема ученика на такмичење – 

окружни ниво 
Припрема 

ученика 

Јануар - 

март 

10 

 Припрема ученика на такмичење – 

републички ниво 
Приипрема 

ученика 

март-мај 

2021. 

10 

 Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању 

присуство 

мај 2021. 16 

 Обука за матуру 

вођење 

јануар-

мај2021. 

11 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

  

 

  

 

 

Светлана Инђић 

координатор стручног актива 

 

 

рад са волонтерима 

 

израда стручног блога 

 

Координатор 

 

 

Менторство 

 

 

аутор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У току 

шк.године 

5 

 

 

20 

 

15 

 

Душанка 

Галечић 

Регионална конференција  "И ово је 

школа" 

 

 

 

Присуство 

 

 

 

27.-

30.8.2020. 

 

 

18 

 

 

 

 

 

Душанка 

Галечић 

КУРС „Лидери онлајн наставе“ 

Додатак сертификату 

присуство 
Септембар 

2020. 
10 

 

 

Душанка 

Галечић 

Вебинар Science on Stage Србија присуство 10.9.2020. 1 

https://drive.google.com/file/d/1SXzbiEwtrTZxjK9RAWhFWB1oc7NRXtJ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SXzbiEwtrTZxjK9RAWhFWB1oc7NRXtJ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrLrJBmVTFIFQFOakTOynagDR8XArDzc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19VInBlw4MB7az2q3nIyRMgdotTlCDfkI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vu2LvA1Nd7xr8rj7kCp8ZmPCaN6wBUyN/view?usp=sharing
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

 

Душанка 

Галечић 

Радионица „Европски дан језика 

2020.“ 

Помоћ у 

планирању 

Помоћ у 

организацији 

 Учешће у 

реализацији 

26.9.2020. 4 

 

Душанка 

Галечић 

Креирање наставничких налога на 

платформи Office 365 

Координатор за 

платформу 

Office 365 

септембар, 

октобар 

2020. 

10 

 

Душанка 

Галечић 

„Међународно такмичење из 

рачунарске и информатичке 

писмености ДАБАР 2020“ 

Организација и 

реализација 

такмичења 

23.11.-

4.12.2020. 
4 

 

Душанка 

Галечић 

Конференција „Сарадња Србије и ЕУ 

– Стварање  могућности за унапређење 

образовања кроз Erazmus+ програм“  

присуство 
13.-

14.10.2020. 
4 

 

Душанка 

Галечић 

Kонкурс „Подршка СТЕАМ 

образовању у средњим школама” 

Израда 

предлога- 

пројектне 

апликације 

Октобар-

новембар 

2020. 

20 

 

Душанка 

Галечић 
„Социопсихолошки чиниоци 

ризичне употребе друштвених мрежа 

код адолесцената у Војводини" 

Помоћ у 

планирању; 

Помоћ у 

организацији;  

Учешће у 

реализацији 

пројекта 

Новембар 

2020. 
4 

 

Душанка 

Галечић 

eTwinning  национална конференција 

„Спровођење наставе на даљину уз 

помоћ eTwinning портала“ 

присуство 
24. – 25. 

11.2020. 
4 

 Онлајн обука за коришћење 

дигиталних уџбеника рачунарства и 

информатике за 1. разред гимназије и 

платформе еУчи 

присуство 02.02.2021. 1 

https://drive.google.com/file/d/1SxfxKCjQ40pcUVVSmbGNEey-OPOlf1FE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SxfxKCjQ40pcUVVSmbGNEey-OPOlf1FE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SxfxKCjQ40pcUVVSmbGNEey-OPOlf1FE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YXuoFGT9jI9bNbRX_9MxtrBf-DVHPAlw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YXuoFGT9jI9bNbRX_9MxtrBf-DVHPAlw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YXuoFGT9jI9bNbRX_9MxtrBf-DVHPAlw/view?usp=sharing
http://www.gimnazijapozega.edu.rs/konkurs-podrska-steam-obrazovanju-u-srednjim-skolama/
http://www.gimnazijapozega.edu.rs/konkurs-podrska-steam-obrazovanju-u-srednjim-skolama/
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

„Дан безбедног интернета“ 

Планирање, 

организација и 

анализа 

активности 

ученика 

9.2.2021. 8 

 

„Европски квиз новца 2021“, 

пројекат у оквиру Европске недеље 

новца 

Организовање 

учешћа  и 

припрема 

ученика за 

онлајн квиз 

преко 

платформе  

Kahoot 

март 2021. 

24. март 

2021. 

(такмичењ

е) 

8 

 
Стручни скуп     „Вештачка 

интелигенција као помоћ у едукацији“ 
учешће 16.01.2021. 2 

 

Маркетинг школе 

Израда 

презентације и 

пропагандног 

материјала 

април 6 

 
Маркетинг школе – сарадник на 

промоцији резултата   

Писање чланка 

за сајт школе 

током 

године 
1 

 Вебинар  

Low-cost experiments - increasing access 

to 

присуство 

10.фебруар 

2021. 

1 

 Вебинар  

„Uspešni STEM projekti - praktične ideje 

i prikaz” 

присуство 11.02.2021. 3 

Јана Валент Учествовање у раду стручних актива 

 

 

 

 

Учесник 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

2 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/162AfffTH4u9v1XnSkJj2Qs4G5iHrnsUY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wwnH-sKtBBKM217Rz8ua-EDrRSrX3ZQY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wwnH-sKtBBKM217Rz8ua-EDrRSrX3ZQY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JPvelUvnnqj1ZmlRXpSfnL7mo6TufdIO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JPvelUvnnqj1ZmlRXpSfnL7mo6TufdIO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162UR_x6_4H-phZ1JBQS6YCVEuXikk9MO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162UR_x6_4H-phZ1JBQS6YCVEuXikk9MO/view?usp=sharing
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Јасна Опачић 
Учествовоање у раду стручних актива 

 

 

 

Учесник 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

2 

 

 

 

 Учествовање у раду стручних актива Присуство Током 

школске 

године 

2 

 
Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању 

Присуство 

23.4.2020. 16 

Јелена Марковић 

Тим за самовредновање 

координисање током 

школске 

године 

5 

 

Снимање ТВ часова 

супервизор новембар, 

децембар 

2020. 

60 

 
Повезаност самовредновања и 

квалитетног развојног плана 

присуство 

06.04.2021. 4 

 
Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању 

присуство 

мај 2021. 16 

 

Обука за матуру 

вођење 
јануар-мај 

2021. 
11 

 

Тим за заштиту животне средине 

учесник током 

школске 

године 

2 

 

Тим за безбедност и здравље на раду 

учесник током 

школске 

године 

2 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Љубица 

Ковачевић 

Инђић 

Седнице стручних већа учесник 

  

Љубица 

Ковачевић 

Инђић 

Седнице наставничких већа учесник 

  

Љубица 

Ковачевић 

Инђић 

Седнице одељенских већа учесник 

  

Љубица 

Ковачевић 

Инђић 

Тим за сарадњу са локалном 

самоуправом 

координатор 

  

Љубица 

Ковачевић 

Инђић 

Тим за културне активности координатор 

  

Љубица 

Ковачевић 

Инђић 

Припрема светосавске приредбе сарадник 

  

 "Стратегије у раду са ученицима који 

показују 

проблеме у понашању" 

За наставнике, васпитаче и стручне 

сараднике 

учесник 1 

16 

 Дан школе сарадник   

 Повезаност самовредновања и 

квалитетног развојног плана 

учесник  
4 

 Часопис Гимназијско ИТД. координатор   

 Организација и спровођење такмичења сарадник   

 Обука за запослене - породично насиље 

За наставнике, васпитаче и стручне 

сараднике 

учесник  

16 

Људмила 

Ракочевић 

 

Пројекат Сенка на послу 2020 

 

Кординисање, 

припрема, 

реализација 

1.септемба

р- 30. 

новембар 

20 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Људмила 

Ракочевић 

Текстови на сајту школе Аутор Током 

школске 

године 

4 

(4x1) 

Људмила 

Ракочевић 

Прилози на фб страни Гимназије Аутор Током 

школске 

године 

12 

(12x1) 

Људмила 

Ракочевић 

Подршка током каријерних 

транзиџија ( Еурогајданс 

Португалија) 

Присуство 26.и 27. 11. 

2020. 

Преко 

интернета 

2 

Људмила 

Ракочевић 

Виртуелни сајам образовања „EDU 

FAIR“; матуранти из школе и од 

куће 

Организовање, 

пријаве, 

координирање са 

учесницима и 

ученицима 

Октобар 

2020.г. 
8 

Људмила 

Ракочевић Излагање на 6. Сајму тимова за 

каријенро вођење и саветовање 

средњих школа Србије 

Организовање, 

координирање, 

припрема 

материјала, 

презентовање, 

предсатвљање 

школе... 

29.10. 

октобар 

2020.г. 

8 

Људмила 

Ракочевић 

Посета ученика  Галерији Мира 

Бртка, Центарза културу Стара 

Пазова  

Припрема, 

организовање, 

реализовање 

Октобар 

2020.г. 
4 

Људмила 

Ракочевић 

Обележавање 250 година од 

досељавања Словака у Стару Пазову 

Организација, 

реализација 

Септембар/

октобар 

2020.г. 

8 

Људмила 

Ракочевић 

Друга награда на Сајму тимоваза 

каријерновођењеи саветовање 

средњих школаСрбије " 

Награда 
Октобар 

2020.г. 
20 

Људмила 

Ракочевић 

Изјава за  „Пазовачку ревију“ 

Изјава. 
Новембра 

2020.г. 
3 

Људмила 

Ракочевић 

Изјава за РТВ Стара Пазова 

Изјава 
Новембар 

2020.г. 
3 

Људмила 

Ракочевић 

Заштити приватност – одупри се 

притиску- укључивање у пројекат са 

још неколико школа из Републике 

Србије 

Организација, 

реализација Децембар 

2020.г. 
4 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 Објављивање текстоа на сајту 

школе(18) и прилога на друштвеним 

мрежама(41) 

Аутор Током целе 

школске 

године 

59 

 
Пројекат „Сенка на послу 2021“  

Аутор Март - 

август 
20 

 Пројекат „Школа женског 

предузетништва“ 

Аутор Март - 

август 
20 

 
Пројекат „Заштити приватност“ 

Координирање 

на нивоу школе, 

учешће 

Децембар – 

мај  
8 

 Анкетирање ученика о предностима/ 

манама друштвене мреже Снепчет (у 

оквиру пројекта Заштити приватност“) 

Координисање 

на нивоу школе Март 2021 6 

 Заједничка завршна презентација 

истраживања свих учесника прјекта 

„Заштити приватност“  

Вођење 

Март 2021 6 

 
Сајам изборних програма Гимназије 

Коатурство Фебруар – 

април 2021 
6 

 Посете „Галерији Мира Бртка“( два 

пута) 

Посета Октобар – 

мај  
4 

 Конкурс „прошетај мојом улицом“ – 

Народни музеј, Београд 

Учешће Септембар 

2020 
6 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Марио Анић Вебинар (као интерно 

усавршавање тј.није акредитован 

од стране ЗУОВа) у 

организацији Савеза за школски 

спорт Србије 05.12.2020., 

 теме: 

 

Др.Немања Цветковић-Игра у 

центру програма школе спорта 

Др.Душан Перић-Компетитивне 

вс.кооперативне игре 

Др.Душан Спасовски-Проблеми 

дечије ортопедије код школске 

деце 

 

учесник 

  

Слађана Ерић 
Координација рада Ученичког 

парламента у ЕТШ „Вук Караџић 

координисање Прво 

полугоди

ште 

5 

 Члан тима (прегледач тестова) У 

ЕТШ" Вук Караџић" на матурском 

испиту- комбиновани тест 

присуство 

10.06. 2021. 5 

 " Стратегије у раду  са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању" 

присуство 

30.05.2021. 16 

 " Обука за запослене -породично 

насиље" 

присуство 
05. 07.2021. 16 

 Координатор Комисије за сарадњу 

са Црвеним крстом у ЕТШ " Вук 

Караџић" 

координатор Током 

другог 

полугодиш

та 

4 

 
Координатор Ученичког парламента у 

ЕТШ " Вук Караџић" 

координатор Током 

другог 

полугодиш

та 

3 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Софија 

Милошевић 

Седнице наставничких већа учесник Током 

пол. 
 

Софија 

Милошевић 

Седнице одељенских већа учесник Током 

пол. 
 

Софија 

Милошевић 

Састанци шест школских тимова учесник Током 

пол. 
 

Софија 

Милошевић 

Организација посете Музеју 

савремених уметности у Београду 

организатор, 

вођа 
у 1. пол.  

Софија 

Милошевић 

Писање чланка за сајт школе аутор Током 

пол. 
 

Софија 

Милошевић 

Креирање видео материјала за Јутјуб 

канал школе 

аутор Током 

пол. 
 

Софија 

Милошевић 

Организовање објављивања ученичких 

радова у часописима 

ментор Током 

пол. 
 

Софија 

Милошевић 

Састанци Педагошког колегијума учесник Током 

пол. 
 

 

Седнице стручних већа 

Координатор и 

учесник 

05. 02. 

2021. 

17. 05. 2021 

 

 Чланци, презентације и прилози за сајт 

школе 

(Сарадник на промоцији резултата) 

ауторство 

 Март, мај, 

јун 2021. 
4 

 Организовање изложбе ученичких 

уметничких радова ( Уметност и 

дизајн) 

      аутор 

Јун 2021. 8 

 Повезаност самовредновања и 

квалитетног развојног плана 

присуство 06. 04. 

2021. 
4 

 Уређење паноа за Међународни дан 

светлости  

аутор 
Мај 2021.  

 Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању 

присуство 30. 05. 

2021. 
16 

 Припрема приредбе за Међународни 

дан борбе против вршњачког насиља 

(Обележавање значајних датума) 

сарадник 

Фебруар, 

2021. 
2 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 Припрема ученика за Републичку 

смотру ликовног ученичког 

стваралаштва 

ментор 
17. 05. 

2021. 
15 

 Припрема ученика за такмичење видео-

клипа „Кидикем“ 

ментор 06. 03. 

2021. 
 

 Рецензија збирке поезије „Авети 

атара“, Радивоја Шајтинца 

Аутор поговора Јануар 

2021. 
10 

Вања Хаврилов Тим за заштиту животне средине 

 

члан 

Шк.година 2 

Вања Хаврилов Стручни актив учесник Шк.година 2 

Весна Смуђа 

„Да ли се морамо или можемо 

играти у учионици?“ и „GSuite for 

Edukation – савети и трикови“ 

Учешће на 

вебинару 

(Институт за 

модерно 

образовање) 

27.8.2020. 1 

Весна Смуђа 

Електронски дневник  

координатор Септемба

р -

децембар 

2020. 

8 

Весна Смуђа 

Администратор Гугл учионице 

координатор Септемба

р -

децембар 

2020 

8 

Весна Смуђа „Европска недеља програмирања 

2020“ – EU Code Week 2020 

координатор, 

вођење акције 

15. 10. 

2020. 
8 

Весна Смуђа Међународни дан борбе против 

СИДЕ 

Организација 

активности 
1.12.2020. 8 

Весна Смуђа „Међународно такмичење из 

рачунарске и информатичке 

писмености ДАБАР 2020“ 

Ментор  -  

Организатор 
1– 4. 12. 

2020. 
8 

Весна Смуђа Маркетинг школе 

аутор прилога 

за сајт 

1.9.2020, 

- 

21.12.202

0. 

1 
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Весна Смуђа 

Администратор facebook 

странице  

Израда и 

ажурирање 

1.9.2020, 

- 

21.12.202

0. 

15 

Весна Смуђа Администратор сајта 
Израда и 

ажурирање 

сајта школе 

1.9.2020, 

- 

21.12.202

0. 

20 

 

Електронски дневник  

координатор Септемба

р -јул 

2021. 

10 

 

Администратор Гугл учионице 

координатор Септемба

р - јул 

2021. 

10 

 Међународни дан борбе против 

СИДЕ 

Организација 

активности 
1.12.2020. 8 

 Квиз  “Modern Business 

Challenge“ 
Организатор  12.2.2021. 8 

 Школска дебата „Dublino а shared 

Europe“ и „Euroscepticism and the 

future of Europe“ 

ментор 

12.3.2021. 

и 

20.5.2021. 

8 

 Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању 

учешће 

Мај 2021. 16 

 Маркетинг школе 

аутор прилога 

за сајт 

1.9.2020, 

- 

14.6.2021

. 

9 

 

Администратор facebook 

странице  

Израда и 

ажурирање 

1.9.2020, 

- 

14.6.2021

. 

15 
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 Администратор сајта 
Израда и 

ажурирање 

сајта школе 

1.9.2020, 

- 

14.6.2021

. 

20 

Дијана Влаинић Седнице стручних већа учесник   

 Седнице наставничких већа учесник   

 Седнице одељенских већа учесник   

 Шести сајам школских тимова за 

каријерно вођење и саветовање 

средњих школа Србије 

учесник  

5 

 "Обука за запослене - породично 

насиље" 

За наставнике, васпитаче и стручне 

сараднике 

учесник  

16 

 "Стратегије у раду са ученицима 

који показују 

проблеме у понашању" 

За наставнике, васпитаче и стручне 

сараднике 

учесник  

16 

 Онлајн презентација уџбеника 

српског језика и књижевности за 

средњу школу 

учесник  

1 

 Project „Dublino ConDivisa“ ментор   

 Текст за сајт Такмичење рецитатора сарадник   

 Дан школе сарадник   

 Такмичење рецитатора ментор   

Марина Василић Рад са студентима вођење 21.9.2020 5 

 Активност поводом дечије недеље 

„Подељена срећа два пута је већа“ 

Ауторство-

координисање 
8.10.2020. 4 

 Чланак за сајт „Дечија недеља у 

Гимназији“ 

ауторство 
8.10.2020. 1 
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 Активност „Сви по књигу за 

школску библиотеку“ 

Ауторство-

координисање 
23.10.2020. 8 

 Чланак за сајт „Гимназијалци у 

акцији сви по књигу за школску 

библиотеку“ 

ауторство 

23.10.2020. 1 

 Активност поводом Међународног 

дана толеранције „Толерантан сам 

када“ 

Ауторство-

координисање 16.10.2020. 4 

 Чланак за сајт „Међународни дан 

толеранције“ 

ауторство  
18.10.2020. 1 

 Активност „Међународни дан 

детета 20.новембар“ 

Ауторство-

координисање 
20.10.2020. 4 

 Чланак за сајт „Међународни дан 

детета“ 

ауторство 
30.10.2020. 1 

 Чланак за сајт „1. децембар- 

Светски дан борбе против сиде“ 

ауторство 
1.12.2020. 1 

 Повезаност самовредновања и 

квалитетног развојног плана 

присуство 
6.4.2021 4 

 Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању 

присуство 
5.5.2021. 16 

 Обука за запослене-Породично насиље присуство 14.5.2021. 16 

 
Акција „Читајмо гласно“ 

Ауторство-

координисање 
28.2.2021. 8 

 
„Дан розе мајица“ 

Ауторство-

координисање 
24.2.2021. 8 

 

Писање чланака за школски сајт 

Ауторство Током 

целог 

полугодиш

та 

5 х 1 

Сандра Дроњак 
Аутор блога аутор 

Током 

године 
15 

 
Стручни активи координатор 

Током 

године 
5 

 Сарадник на промоцији резултата – 

маркетинг школе 
сарадник 

Током 

године 
4 
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 Учествовање у организацији и 

спровођењу такмичења – школа 

домаћин – општинско такмичење 

(Књижевна олимпијада) 

организатор 07.03.2021. 

2 

 Учествовање у организацији и 

спровођењу такмичења – школа 

домаћин – општинско такмичење 

(Српски језик и језичка култура) 

организатор 20.03.2021. 

2 

 Члан тима за обележавање значајних 

датума 

учесник Март 
2 

 Чувам те – Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме 

у понашању 

учесник Април 16 

 Чувам те – Обука за запослене – 

породично насиље 
учесник Април 16 

 Такмичење, смотре и сабори - 

републичко 

ментор Мај 
15 

 Писање Еразмус пројеката – члан 

пројектног тима 
члан 

Март, 

април, мај 

10 

 Координација рада Ученичког 

парламента и Вршњачких медијатора 
координисање 

Током 

године 

5 

Снежана Инђић Тим за инклузивно образовање координатор септембар 2 

 Радионица „Европски дан језика 

2020.“ 
присуство 26.9.2020. 1 

 Активност поводом дечије недеље 

„Подељена срећа два пута је већа“ 

присуство 
8.10.2020. 1 

 „Социопсихолошки чиниоци 

ризичне употребе друштвених 

мрежа код адолесцената у 

Војводини" 

координатор 
Новембар 

2020. 
2 

 Активност поводом Међународног 

дана толеранције „Толерантан сам 

када“ 

присуство 
16.10.2020

. 
1 

 
Ученички парламент 

координатор у току 

1.пол. 
2 

 Тим за професионални развој присуство 1.и 2..пол. 2 
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 Тим за праћење реформи координатор 1.и 2.пол. 2 

 Тим за сарадњу са породицу присуство 1.и 2.пол. 1 

 Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе  

присуство 
1.и 2.пол. 1 

 Тим за самовредновање присуство 1. и 2.пол. 1 

 Тим за промоцију школе присуство 1.и 2пол. 2 

 

,,Повезаност самовредновања и 

квалитетног развојног плана“ 

 

 

присуство 

6.4.2021. 4 

 Тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања... 

координатор 

септембар 2 

 Национална платформа''Чувам те''-

стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању 

учесник 

23.мај 2021 16 

 Васпитање и образовање у дигиталном 

окружењу-научни скуп 

присуство 
15.05.2021. 1 

 Унапређивање међупредметне 

компетенције ''Одговоран однос према 

здрављу'' 

учесник 

јул 2021 12 

     

Бојана 

Урошевић 
Седнице стручних већа 

учесник 
  

 Седнице одељењских већа учесник   

 Седнице наставничког већа учесник   
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Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

 

учесник 

 

 

 

 

 

 

10.05.2021 16 

 ОБУКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ- 

ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ 

учесник 
13.05.2021 16 

 ПОВЕЗАНОСТ САМОВРЕДНОВАЊА 

И КВАЛИТЕТНОГ РАЗВОЈНОГ 

ПЛАНА 

учесник 
06.04.21. 4 

 Седнице стручних већа учесник  1 

 Седнице наставничких већа учесник  1 

 Седнице одељенских већа учесник  1 

 Такмичења, смотре и сабори координатор  10 

Гордана Бабић Припрема ученика за 

републичко такмичење 

ментор 2.полугод

иште 
15 

 Платформа “Чувам те”-

стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању 

учесник 

мај 2021. 16 

 Прилог за сајт аутор јун 1 

Ивана Марковић Такмичења- покрајински припремање  10 

 Организовање одласка ученика у 

биоскоп, позориште, концерте, 

спортске и културне манифестације 

 
 3 

 Учествовање у организацији и 

спровођењу такмичења и смо-три -  

школе домаћини -општински  

 

 2 

 Учешће у активностима стручних 

актива 

Учесник  
 2 
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 Сарадник на промоцији резултата Прилог, чланци  4 

 Такмичења- републички припремање  15 

Мирјана Пешић ,,Повезаност самовредновања и 

квалитетног развојног плана“ 

Организатор  

(Центар за учење и едукацију и 

развој креативности  ,,Мина“ из 

Чачка) 

 

 

присуство 6.4.2021. 4 

 Пипреме ученика за Републичко 

такмичење из српског језика и 

језичке културе 

Припрема 

ученика 
30.5.2021

. 
10 

Мирјана 

Здравковић 

Координатор Тима за заштиту животне 

средине у Гимназији 

координатор 

Тима 

Септембар-

јун 
5 

 „Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању“ 

учесник 

27.05.2021. 16 

 „Породично насиље“ учесник 27.05.2021. 16 

 Учесник Тима за безбедност и здравље 

на раду у Гимназији 

учесник Септембар-

јун 
2 

Мирослав 

Ђовчош 

Израда софтвера за потребе О-В рада 

установе – Софтвер за управљање 

базом података за Евиденцију ученика 

у Гимназији "Бранко Радичевић"  

аутор 

септембар 

2020. – 

август  

2021. 

12 

 Одржавање, имплементација и унос 

података за софтвер  за потребе О-В 

рада установе – Софтвер за Евиденцију 

такмичења ученика у Гимназији 

"Бранко Радичевић"  

коаутор 

септембар 

2020. – 

август  

2021. 

16 

 Припрема ученика за такмичења 

националног карактера – Државно 

првенство из математике 

наставник 

децембар 

2020. – мај 

2021. 

10 

 Online oбука "Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме у 

понашању"  

учесник 
10. мај 

2021. 
16 
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Оља Грбић 
Пројекат „Заштити приватност“ 

учесник Децембар 

2020-јун 

2021 

8 

 
Изазови друштвене мреже Снепчет 

учесник Фебруар, 

март април 

2021. 

12 

 Вебинар Онлајн презентација 

уџбеника Социологија за средњу 

школу 

учесник 

7.5.2021. 1 

 Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању 

учесник Април 

2021. 
16 

Снежана Спасић „Повезаност самовредновања и 

квалитетног развојног плана“ 

присуство 
06.04.2021. 4 

 Састанак Подружнице славистичког 

друштва у Руском дому 

присуство 
07.02.2021. 2 

Тамара 

Ковачевић 

Припремање  ученика  за  такмичење ментор   
8 

 Писање  извештаја  за  школски  сајт сарадник  4 

 Организација  Франкофоног  диктата организатор   4 

 Извештај  са  стручног  усавршавања презентер   4 

 Повезаност  самовредновања  и  

квалитетног  развојног  плана 

учесник  април 
4 

 Обележавање  Европског  дана  

језика 

 

Радионица 
26.09.202

0. 

            

4 

Тамара 

Миљанић 

Францускијезик за средњу школу  (web 

24. IV) 

On line презентација уџбеника 

Француски језик за седњу школу 

учесник  

1 

 Презентација издања Кlett    (web 19. V) учесник  1 

 Оn line учење – изазови оn line наставе  

(24 03 web) 

учесник  
3 

Владислава 

Хавран 

Повезаност самовредновања и 

квалитетног развојног плана 

вебинар 
06.04.2021. 4 сата 
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Наташа Роговић Платформа „ Чувам те“ : Стратегије у 

раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању 

учесник мај 2021. 16 

 Платформа „ Чувам те“ : Обука за 

запослене - породично насиље 
учесник јун 2021. 16 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

У овој школској години, на основу опредељења наставника, сходно својим компетенцијама и 

афинитетима, директор је именовао Тим у следећем саставу:  

1. Марковић Мирослав – директор, 

2. Инђић Снежана – педагог, 

3. Валент Јана – наставник математике, 

4. Ковачевић Тамара – наставник француског и латинског језика, 

5. Марковић Јелена – наставник биологије, кординатор Тима 

6. Ђурђевић Драгана, представник Савета родитеља, 

7. Даниловић Милица, представник локалне самоуправе 

 

 Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

сарадници Носиоц 

активности 

Конституисање 

Тима 

септембар анкетирање 

наставника 

педагог директор 

Обука директора 

и наставника за 

пружање 

подршке 

школама у 

процесу 

самовредновања 

новембар присуство 

Директора, 

педагога и 

координатора 

Тима програму 

обуке 

реализатори 

обуке 

директор, педагог 

и координатор 

Тима 

Одабир области 

самовредновања, 

метода, техника и 

динамике 

реализације 

новембар договор чланова 

Тима 

чланови тима координатор 

Тима 

Презентација 

обуке 

јануар излагање 

педагога и ппт 

презентација 

чланови 

Наставничког 

већа 

педагог, 

координатор 

Тима 

Анализирање јануар-мај упоредна анализа стручни активи чланови тима 
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школских 

докумената 

(развојног плана 

установе, 

школског 

програма, 

годишњег плана 

рада школе, 

годишњег 

извештаја о раду, 

глобалних, 

оперативних и 

дневних 

припрема)  

школских 

докумената у 

складу са 

индикаторима 

стандарада за 

дату област 

квалитета 

из области 

предмета, правна 

служба 

Израда годишњег 

извештаја о раду 

јун, јул сумирање и 

анализа 

добијених 

резултата 

чланови Тима педагог, 

кординатор Тима 

 

С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију и специфичности у организовању и одвијању 

наставе у текућој школској години чланови Тима су се сложили да би за реализацију самовредновања 

најпогоднија била Област квалитета 1: Програмирање, планирање и извештавање.  

У оквиру Области 1. – Програмирање, планирање и извештавање самовредновање је извршено 

прегледом садржаја датих докумената уз коришћење чек-листе. Анализиран је  Годишњи план рада за 

школску 2020/21. годину, важећи Школски програм (2018/19. до  2021/22. године), као и важећи Школски 

развојни план (2017. до 2022.)  

У табели испод дата је чек-листа са стандардима и индикаторима која је коришћена  приликом 

самовредновања у овој области. 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада 

школе.  

 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа. ✔  

- Школски програм наставних предмета за четврти разред је усаглашен са Правилником о 

плану и програму наставе и учења за гимназију (Службени гласник Р.С, Просветни 

гласник број 4 од 02.06.2020.) 

 

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе  

(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница).      ✔ 

- У изради Развојног плана установе учествовала је већина кључних циљних група, једино 

је приметно мање учишће ученика и родитеља. 

 

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе.             

✔  

- Овај индикатор није примењив с обзиром да не постоје специфичности. 



P
ag
e1
4
1

 

Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и  

проценама квалитета рада установе.                                                                                                  

✔  

- Анализом извештаја о самовредновању и годишњег плана рада утврђено је да су 

препоруке уграђене у годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину и то кроз 

рад предметних наставника у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности, рад 

тимова, рад одељењског старешине, рад педагога... 

 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе  

ученика.                                                                                                                                                       

✔ 

- Програмирање рада засновано на узрасним, развојним и специфичним потребама 

ученика је присутно, што се види у програму рада одељењских старешина. 

 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног 

рада у  школи.  

 

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и  

годишњим календаром.                                                                                                                  

✔  

- Упоредном анализом годишњег плана рада, школског програма, развојног плана и 

годишњег календара утврђено је да постоји корелација и усклађеност. 

 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 

директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене  

су актуелне потребе школе.                                                                                              ✔ 

- Планирање се врши на годишњем нивоу, на основу Развојног плана и Школског 

програма, а не на нивоу оперативних/акционих планова, а реализација се прати током 

школске године. 

 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене 

на свим нивоима деловања.                                                                                             ✔  

- Увидом у планове органа, тела и тимова евидентно је да постоји праћење процеса рада и 

предвиђају се промене у складу са потребама. 

 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за  

праћење рада и извештавање током школске године.                                                         ✔  

- Рад се прати на основу записника са састанака и извештаја органа, тела и тимова, на 

кварталном и полугодишњем нивоу. 

 

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са  
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садржајем годишњег плана рада.                                                                                               ✔ 

- Увидом у годишњи извештај утврђено је да постоји усклађеност са садржајем годишњег 

плана рада. 

 

 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање 

циљева  образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним 

предметима и општих  међупредметих и предметних компетенција.  

 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за  

глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе.  ✔  

- Међупредметне и предметне компетенције и стандарди (код предмета за који су 

прописани) су саставни део школског програма и непосредне припреме за час, с обзиром 

да у обрасцима за глобално планирање, препорученим од стране ЗУОВ-а, није предвиђено 

њихово навођење. 

 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су 

методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу.      ✔  

- У дневним припремама наставника су видљиве методе и технике којима је планирано 

активно учешће ученика на часу. 

 

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на  

праћењу постигнућа ученика.                                                                                                            

✔  

- На основу закључака са седница одељењских већа, где се анализирају постигнућа 

ученика, планира се допунски рад према потреби, поред тога, током школске године, 

предметни наставници планирају и реализују допунску наставу, када се за то укаже 

потреба. 

 

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања  

интересовања ученика.                                                                                                                        

✔  

- Ученици се, на почетку школске године, упознају са планираним ваннаставним 

активностима, уколико постоји интересовање за неке друге активности оне се организују у 

складу са могућностима за њихову реализацију. 

 

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко истраживачким 

подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног  окружења.                                                                                                                                                

✔ 

- Васпитни рад са ученицима се планира на основу извештаја одељењских старешина и у 

складу са годишњим планом рада. 
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1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или  напомене 

о реализацији планираних активности.                                                                       ✔ 

- Предметним наставницима је у оквиру непосредне припреме за час предвиђена 

самоевалуација, док органи школе (тимови) на годишњем нивоу прате реализацију 

планираних активности. 

 

С обзиром да су индикатори у потпуности присутни, закључено је да су стандарди у оквиру 

Области 1. – Програмирање, планирање и извештавање су у потпуности задовољени. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА        

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

Реализације 

Сарадници Носиоци 

активности 

Фомирање Тима за 

развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Септембар 

2020. 

године 

Састанак Тима Чланови Тима за 

развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Координатор 

Тима  

 

Израда годишњег 

плана рада Тима 

 

Септембар 

2020. 

године 

Састанак и израда 

плана рада Тима 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

 

Координатор 

Тима 

 

Креирање и 

извођење часова 

који развијају 

међупредметне 

компетенције 

(дигитални часови) 

Октобар и 

током 

школске 

године 

 

Сарадња 

наставника 

приликом 

извођења 

заједничких 

часова  

(заједничко 

планирање 

активности) 

Тим за каријерно 

вођење и саветовање 

Чланови Тима, 

заинтересовани 

наставници и 

ученици 

 

Рециклажа папира Новембар 

2020. 

године 

Обезбеђивање 

материјалних 

средстава од 

прикупљене 

хартије 

Предузеће 

 ,,Технопапир” 

 

Координатор и 

чланови Тима 

Тренинг- Децембар Републичко Достигнућа младих у Ученице IIIа 
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такмичење 

Изазов специјал, 

Програм  

МЛАДИ 

ИНОВАТОРИ 

Такмичење 

КЛИМАТОН 

 

2020. 

године 

(онлајн) 

такмичење 

средњошколаца у 

предузетничким 

вештинама  

Србији - ДМуС одељења:  

Софија Бурсаћ, 

Неда Ћетојевић 

и Софија Родић 

 

Сарадња са Тимом 

за спровођење 

реформи  

Сарадња са Тимом 

за безбедност и 

здрављa на раду  

          

Сарадња са Тимом 

за екологију и 

заштиту животне 

средине 

 

Сарадња са Тимом 

за каријерно 

вођење и 

саветовање 

Током 

школске  

године 

Обележавање 

Међународног 

дана светлости 

Мере превенције 

за време 

пандемије Covid 

19 вируса 

 Обележавање 

Дана менталног 

здравља и Дана 

климатских  

промена 

Пројекат Недеља 

женског 

предузетништва 

Заинтересовани 

ученици 

Координатори 

Тимова 

 

Анализа рада Тима 

Израда годишњег 

извештаја о раду 

Тима 

Јун/Јул 

2021. 

године 

Чланови Тима су 

анализирали 

годишњи план 

рада Тима и дали 

предлоге 

активности за 

унапређење рада 

Тима у онлајн 

окружењу (Viber 

група) 

Чланови Тима Координатор 

Тима 

 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 

Душанка Савић, професор биологије (координатор)                                                                                     

Снежана Инђић, педагог (члан)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Људмила Ракочевић, професор филозофије и логике (члан)                                                                                                                                                                         

Дијана Влаинић, професор српског језика и књижевности (члан)                                                                                     

Ивана Марковић, професор физичког и здравственог васпитања (члан)                                                                  
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Планиране 

активности 

Време  

реализације 

Начин  

реализације 

Сарадници Одговорна 

особа 

Састанак чланова и 

пријем нових 

јануар 2021. Састанак драмске 

секције, формирање и 

план рада 

Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Избор текста јануар 2021. Рад на тексту 

Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Читалачке пробе јануар- фебруар 

2021. 
Подела улога, читање 

текста 

Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Рецитатори јануар - фебруар Пријава и избор песама 

за такмичење 

рецитатора 

Чланови драмске 

секције: Лора 

Мершак, Ана 

Милтеновић, Соња 

Савић и Милица 

Чикош 

Дијана Влаинић 

Рецитатори март Општинско такмичење Чланови драмске 

секције: Лора 

Мершак, Ана 

Милтеновић, Соња 

Савић и Милица 

Чикош 

Дијана Влаинић 

Дан  школе март Припрема видео 

материјала , рецитатори 

и техничка подршка 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Рецитатори април - мај Окружно, покрајинско и 

републичко такмичење 

рецитатора 

Чланови драмске 

секције: Лора 

Мершак, Ана 

Милтеновић, Соња 

Савић и Милица 

Чикош 

Дијана Влаинић 
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Постављање на 

сцену 

март-април 2021. Режија, костими. 

музика... 

Пријава за школско 

позорје у Новом Саду 

Пријава за сусрете 

аматера 

Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације 

 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Премијера, селекције Април-јун 2020. Извођење за селектора. 

Извођења за публику 

Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације 

 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

 

 

 

координатор Дијана Влаинић 

Ове године испред драмске секције припремала сам рецитаторе за такмичење. Постигли смо сјајне 

резултате, сви рецитатори су својим извођењем стигли до Покрајинске смотре рецитатора. На 

покрајинској смотри смо освојили три Златне дипломе: Лора Мершак, Ана Милтеновић и Соња Савић, као 

и пласман на републичко такмичење, Лора Мершак. На републичком такмичењеу Лора Мершак је ушла у 

супер финале и освојило 7. место. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИОЛОШКО ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

сарадници Носиоц 

активности 

Информисање 

ученика о плану 

рада секције, 

евидентирање 

заинтересованих 

ученика и 

формирање групе 

септембар Обавештавање 

ученика о 

функционисању и 

планираним 

активностима 

секције, 

испитивање 

заинтересованости 

међу ученицима 

Одељењске 

старешине 

предметни 

наставници 

Обележавање 

Светског дана 

менталног 

здравља 

октобар Израда паноа предметни 

наставници 

чланови секције 
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Обележавање 

Дана климатских 

промена 

новембар Израда паноа предметни 

наставници 

чланови секције 

Сат за нашу 

планету – 

Покрени се за 

планету 

март Афирмација 

акције преко 

Google учионице 

и Viber и 

WhatsApp група 

одељењске 

старешине, 

чланови секције 

предметни 

наставници 

 

   Душанка Савић и Јелена Марковић 

  (предметни наставници и координатори секције) 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници Носиоц 

активности 

1. Формирање 

групе, 

упознавање са 

циљевима и 

плановима рада 

секције 

Септембар 

2020. године 

Састанак на који су 

ученици позвани на часу 

рачунарства и 

информатике 

 

Душанка 

Галечић, 

професор 

рачунарства 

и 

информатик

е 

2. Обележавање 

"Eвропског 

дана језика 

2020" 

26.9.2020. 

Kahoot  quiz  на  францу 

ском  језику, на тему 

језика у свету 

 

Израда паноа  на тему   

прославе  Европског 

дана  језика,  који су 

направили библиотекари 

школе 

Ученицима је подељени  

поклони и  пропагандни 

материјал, који је 

обезбедио организатор 

манифестације 

 

Ученици 

одељења 4б и 

4ц, који уче 

француски језик 

 

Душанка 

Галечић, 

професор 

рачунарства и 

информатике 

 

Снежана 

Инђић, педагог 

Библиотекари 

школе 

Тамара 

Ковачевић, 

професор 

француског 

језика 

 

3. Обележавaње 

„Европске  

недеље 

програмирања“ 

 

10. до 25. 

октобра 2020. 

године 

Школа је пријављена за 

учешће у кампањи и 

обележена на мапи 

учесника 

 

Душанка 

Галечић 

 

Весна 

Смуђа, 

професор 

рачунарства 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

“CODE WEEK 

2021” 

 

Матуранти су 

програмирали су у 

програмском језику 

Python и креирали 

анимације. 

 

 

и 

информатик

е 

4. Школско 

такмичење из из 

рачунарске и 

информатичке 

писмености 

„ДАБАР“ 

 

23.11.-4.12.2020. 

 

 

Услед неповољне 

епидемијске ситуације 

такмичење је било 

ревијалног карактера. 

Ученицима је у Гугл 

учионицама прослеђен 

линк за пријаву на 

такмичење. 

 

 

 

 

 

 

Весна 

Смуђа и 

Душанка 

Галечић 

5. Обележавaње  

„Дана безбедног 

интернета“ – 

 

”SAFER 

INTERNET 

DAY 2021” 

9. фебруар 2021. 

године 

Ученици школе су 

упознати са 

манифестацијом 

(објављен је чланак на 

блогу и сајту школе 

На часовима рачунарства 

и информатике у првом 

разреду приказана је 

презентација „Безбедност 

деце на интернету“, коју 

су припремили едукатори 

из Националног контакт 

центра за безбедност деце 

на интернету, при 

Министарству трговине, 

туризма и 

телекомуникација. 

 

 
Душанка 

Галечић 

6. Обележавaње  

„Дана безбедног 

интернета“ - 

 
”SAFER 

INTERNET 

DAY 2021” 

 

9. фебруар 2021. 
године 

Ученици су израдили 

пано са правилима за 

сигурну употребу 

интернета као и 

безбедносним саветима. 

Ученици 2б 
одељења 

Душанка 
Галечић 

7. Обележавaње  9. фебруар 2021. Ученице су направиле Теодора Душанка 

https://youtu.be/1LUS6-syBzg
https://youtu.be/1LUS6-syBzg
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

„Дана безбедног 

интернета“  – 

 

”SAFER 

INTERNET 

DAY 2021” 

године слајд  

презентације  „Злонамерн

и програми“ и 

„Опасности на 

интернету“ и приказале 

их у свом одељењу. 

 

Грабовица 1б и 

Сара 

Маринковић 1б  

Галечић 

8. Учешће у 

пројекту  

"Dublino Europa 

con Divisa " 

у 

оквиру  програма 

ЕУ ,,Европа за 

грађане и 

грађанке’ – први 

део 

12. март 2021. 

године 

У овом делу пројекта 

разматрали су се ставови 

и идеје о решевању 

мигрантске кризе у 

рејону јужне Европе и 

Блиског Истока. 

 

Вук Петровић 

(2б), Никола 

Недељковић(2б)

,  

Сара 

Сладаковић 

(4ц), Милица 

Вујадин (4ц), 

Теодора 

Антонић (4д), 

Јулијана Јањић 

(4д), Милица 

Ракетић (4д) 

Весна 

Смуђа и 

Дијана 

Влаинић 

9.  Учешће у 

пројекту  

"Dublino Europa 

con Divisa " 

у 

оквиру  програма 

ЕУ ,,Европа за 

грађане и 

грађанке’ – други 

део 

 

20. маја 2021. 

године 

Други део пројекта 

одржан је на 

републичком нивоу, 

путем онлајн 

конференције. 

Милица 

Ракетић (4д ), 

Теодора 

Антонић (4д) и 

Никола 

Недељковић 

(2б). 

Весна 

Смуђа и 

Дијана 

Влаинић 

 10. Учешће у 

квизу  “Modern 

Business 

Challenge“ 

Квалификацион

о такмичење  

29. јануара 

2021. године 

 

Полуфинале и 

финале  12. 

фебруара 2021. 

године 

Тестирано је  знање у 

домену општег 

образовања, маркетинга, 

брендинга и бизниса кроз 

препознавање исецканих 

реклама, игре 

асоцијација, 

препознавање познатих 

изумитеља, као и слогана 

светских брендова. 

Услед 
пандемије covid19, догађа

ј се одржао онлајн, 

путем  Microsoft 

Teams платформе 

 

Милица 

Вујадин и 

Милош 

Момчиловић, 

ученици 4ц 

одељења 

Весна 

Смуђа 

 11. Учешће у 24. март. 2021.  Професорке су поставиле Ђорђе Гагић 1д Душанка 
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квизу  „Европск

и квиз новца“,  

пројекат у 

оквиру Европске 

недеље новца 

обавештење о квизу на 

Гугл учионицама 

информатике свих првих 

разреда.  

Уследила је пријава  

такмичара из наше школе 

код организатора 

такмичења  Удружења 

банака Србије 

 

Квиз је реализован онлајн 

преко платформе  Kahoot 

 

Николина 

Јовишић 1д 

Галечић 

Весна 

Смуђа 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ХОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

сарадници Носиоц 

активности 

Дан Економске 

школе 

8.11.2020.  

Није одржано 

 Економска 

школа 

Свети Сава 27.1.2021. онлајн  Гимназија 

Дан гимназије 28.3.2021 Није одржано  Гимназија 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА   

Будући да се настава одвијала у отежаним условима услед епидемије КОВИД 19, Ученички парламент 

није имао много могућности да реализује планиране активности. 

Реализоване активности 

 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

 

Конституисање парламента ОКТОБАР Састанак 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

 

Формирање Гугл  учионице 

 
НОВЕМБАР Гугл учионица 

Избор председника и заменика председника (Вук 

Боговац и Петар Мусић) 

 

ДЕЦЕМБАР Гугл учионица 

Избор представника ученика који учествују у 

раду проширеног састава Школског одбора (Сара 

Сладаковић и Милица Вујадин) и члана Тима за 

самовредновање (Никола Недељковић) 

 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР Гугл учионица 

Национална платформа – Чувам те 

 
АПРИЛ Гугл учионица 

 

Извештај саставила: 

Сандра Дроњак 

31. 8. 2021. 

 

ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

Програм унапређивања образовно – васпитног рада 
 

 У овој школској години, поред примене програма наставе и учења за први и други разред 

примењиван је програм наставе и учења за трећи разред.Израђен је анекс школског програма за трећи 

разред. 

 Током школске године у складу са потребама, могућностима наставници су унапређивали 

свој рад кроз примену знања стечених кроз стручно усавршавање.Собзиром на измењене услове рада, 

примену комбинованог модела наставе,унапређивање дигиталних компетенција је било неопходно: ( 

Програм обуке за запослене у образовању (дигитална учионица) дигитално компетентан наставник – 

увођење електронских уџбеника и догиталних образовних материјала, Обука наставника за остваривање 

програма грађанског васпитања у 3. и 4. разреду гимназије; „Како покренути промене из учионице“ 
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Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела; КУРС „Лидери онлајн наставе“; 

eTwinning  национална конференција „Спровођење наставе на даљину уз помоћ eTwinning портала“; Да ли се 

морамо или можемо играти у учионици?“ и „GSuite for Edukation – савети и трикови“...) Коришћени су 

извештаји  са посећених програма обуке наставника и стручних сарадника, размена сазнања, мишљења и 

примена нових знања, вештина и умења. 

 Током године ученици су подстицани  на рад, не само у школи већ и кад су онлајн, с обзиром да се 

уочавала потреба за подстицајима у организацији рада код куће...На часовима одељењских старешина 

били су заступљени садржаји  : Планирање учења, Упутство и савети за даљи рад током наставе на 

даљину, Комбиновани модел наставе, мишљења ученика;дневни план активности, Организација учења 

,учење на даљину, Приступ платформи за учење на даљину и праћење часова преко јавног сервиса, 

Самостално учење код куће – материјали наставника и предавања са РТС Планете за групу која не похађа 

наставу у школи у одређеном периоду, недељи (потешкоће), Употреба апликације Google meet у онлајн 

настави,  Ефекти рада у услoвима пандемије...и други. 

 Тим за праћење спровођења реформи је испитивао мишљења ученика првог разреда  о изборним 

програмима. 

 Посебна пажња се посвећивала сумативном и формативном оцењивању при чему су се пратила 

упутства МПНТР. 

 

Васпитни рад 
 

 

„Циљ васпитног рада јесте развијање способности и интересовања ученика у различитим људским 

делатностима; изграђивање стваралачког односа према раду, материјалним и духовним добрима; 

оспособљавање за активно укључивање младих у друштвени живот''. 

 Васпитним радом се остварују многобројни задаци, а посебно  

•  изграђивање правилног односа према учењу, раду 

• подстицање личног развоја ученика,подстицање социјалног сазнања и социјалних односа 

• развијање комуникативних способности, сарадње и конструктивног решавања сукоба, 

развијање толерантности,узајамности.. 

• подстицање и развијање самоиницијативе, самосталности, стваралаштва,интелектуалне 

радозналости... 

• формирање аутономне моралне личности 

• развијање друштвено одговорног понашања ученика/облик ресторативне дисциплине 

 

Васпитањем се остварује припрема за живот, примена стеченог знања и умења, правилно 

коришћење слободног времена, развијање интелектуалних и физичких способности, стицање и развијање 

https://drive.google.com/file/d/1UrLrJBmVTFIFQFOakTOynagDR8XArDzc/view?usp=sharing
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

свести о потреби чувања здравља и заштите природне и човекове средине, развијање 

хуманости,истинољубивости,партиотизма и, васпитање за хумане односе међу половима и људима, 

других етичких својстава личности без обзира на расу, пол, веру, националност и лично уверење, 

развијање и неговање потреба за културом, очување културног наслеђа,   неговање лепог понашања..  

  

Циљеви васпитног рада су се остваривали током године кроз редовну наставу, посебно кроз програм 

наставе и учења 1,2 и 3.разреда ,развијање међупредметних компетенција, изборне програме ,грађанско 

васпитање и верску наставу,ваннаставне активности,сарадњу са родитељима, институцијама ... 

 

У овој школској години акценат је стављен на прилагођавање ученика на комбиновани модел 

наставе, онлајн наставу, здравственоваспитање , с посебном пажњом на едукацију о начинима и 

значају превенције COVID 19 у школској средини, континуирано праћење и подршку ученицима 

кроз доследно спровођење система награда /похваљивање позитивног понашања ученика, успеха и 

сузбијање непожељних облика понашања, поштовање кућног реда, правила понашања и одевања, 

каријерно вођење и саветовање... 

 

Здравствена превенција 

 

Циљ здравственог васпитања је да допринесе изграђивању телесне, психички и социјално здраве, зреле 

личности и задовољне,успешне, самосвесне и одговорне особе.Општи циљ здравственог васпитања јесте 

промовисање здравља, здравих стилова живота и усвајање здравих животних навика. 

       У овој школској години реализовани су следећи  садржаји: 

 

Садржаји 
Начини реализације, 

носиоци 
Време 

Мере  превенције у вези са вирусом COVID 19 

Мере за спречавање ширења вируса, 

Основи хигијене здравствене (само)заштите 

ученика и запослених у школи у ванредним 

условима, 

 

Часови одељењског 

старешине, редовни 

часови,сајт гимназије... 

одељењске старешине, 

наставници, разговор 

септембар, 

током 

године 

ЗАШТИТА РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА 

МЛАДИХ 

1. децембар - Светски дан борбе против сиде 

час одељењског старешине,  

разговори, анкета 

децембар 
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Анкета "Колико знаш о сиди" поводом светског 

дана борбе против 

 

Индивидуални разговори са ученицима и 

њиховим родитељима 

педагог, 

 одељењске 

старешине,разговори 

Током 

године 

ЖИВИ ЗДРАВО 

 

Међународни Дан здравља 

 

Хигијенско - превентивне мере (дезифенкција 

руку, ношење маски ) 

 

Здравствено стање  ученика и њихових породица 

 

стоматолошки преглед ученика 1. и 3. разреда 

 

наставници,часови 

одељењског старешине,  

развијање одговорности за 

властито здравље 

Дом здравља-прегледи 

Током 

године 

Понашање младих на интернету 

Заштити приватност-одупри се притиску 

Зависност од мобилних телефона 

Социолошки чиниоци ризичне употребе 

друштвених мрежа код 

  адолесцената у Војводини" 

''одабери мудро, одмери паметно'' 

Дан безбедног интернета 

 

 

Разговор, наставници 

рачунарства и информатике 

одељењске старешине, 

учешће у пројекту, 

материјал на гугл учионици 

Током 

године 

Дан борбе против вршњачког насиља 

''Чувам те''-национална платформа 

 

радионице, презентације, 

едукација... 
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Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

 

Организовање хуманитарних акција у сарадњи са 

ученичким парламентом 

 

Ученички парламент, акција 

прикупљања помоћи 

угроженом становништву 

Током 

године 

Акције добровољног давања крви у сарадњи са 

Црвеним крстом 

Представник Црвеног крста, 

Дијана Влаинић, наставник 

 

Септембар 

Идентификовање  и подршка ученицима који 

имају телесних, емоционалних, здравствених и 

социјалних потреба  

Одељењски старешина, 

педагог 

Током 

године 

Оплемењивање, уређивање, одржавање, 

опремање школског простора 

директор,предметни 

наставници,  кроз 

консултације, набавку 

материјала...израду паноа.. 

 

Током 

године 

Обележавање значајних датума везаних за 

здравствену превенцију: 

 

1.Децембар-Светски дан борбе против сиде 

Март-месец борбе против рака 

31.Мај-светски дан против пушења 

5.јун- заштита животне средине 

Панои, предавања...  

 

Сарадња са организацијама и институцијама у окружењу школе 
 

Гимназија је, као и сваке године у реализацији образовно-васпитног рада остваривала сарадњу са:  

• Домом здравља  

•  Црвеним крстом 

• Центром за социјални рад 

• Културним центром 

• Градском библиотеком 
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•  ПУ–ом 

• Штампаријом 

• Радио-станицама 

• Новинским организацијама 

• Општински спортским савезом 

• Средњим стручним школама 

• Основним школама  

• и другим организацијама и институцијама према потребама школе. 

 

Програм школског маркетинга 
 

Ученици Гимназије су сами израдили сајт школе, који је активиран и може се посећивати. Адреса сајта је 

www.stapgim.edu.rs. Координатор при изради и на даљем одржавању сајта је професор информатике и 

рачунарства Весна Смуђа. 

По питању екстерног маркетинга ученици Гимназије објављују текстове који су везани за живот и рад 

школе (у ''Пазовачким новинама'', а потом  у '' Пазовачком огледалу''.Текстови о нашој школи се такође 

објављују и у новосадском ''Дневнику'',  ''Просветном прегледу'', ''Сремским новинама'', ''Новостима'' итд.  

Школа сарађује са средствима информисања, представницима локалних  медија   у циљу информисања 

јавности о раду и важним дешавањима у школи. 

Школа сарађује са основним школама у општини Стара Пазова и ван у циљу упознавања ученика осмих 

разреда са Гимназијом. 

 

Праћење остваривања и евалуација ГПРШ 
 

Праћење и остваривање плана и програма одвијало се током године, по свим областима, а 

применом различитих техника и инструмената (упитници, извештаји, анализе...) 

 

Садржај праћења и 

вредновања 

Начин праћења и 

вредновања 

време Носиоци праћења и 

вредновања 

Планови рада наставника и 

стручних сарадника 

Примена важећих образаца 

за планирање 

септембар 

Јануар/јун 

 

Директор, ппс 



P
ag
e1
5
7

 

Гимназија “Бранко Радичевић“ Стара Пазова 

 
 

Планови и програми секција Увид у документацију Током године педагог 

Праћење часова редовне 

наставе 

Припрема часова 

Присуство часовима 

Током године Директор, педагог 

наставник 

 Програми рада стручних 

већа из области предмета 

Увид у документацију Током године Директор, п 

Рад школских тимова Увид у записнике Током године координатори, 

директор 

Рад актива за развојно 

планирање, развој школског 

програма 

Увид у записнике током године председници, 

директор 

Програм стручног 

усавршавања 

Извештај Тромесечно 

Крај године 

Координатор 

тима,педагог 

Успех ученика , 

напредовање 

Записници са одељењских 

већа, документација 

Током године Одељењске 

старешине, педагог 

Подршка ученицима Индивидуални планови 

подршке 

Током године Чланови 

тима,одељењске 

старешине 

ИОП 

мере индивидуализације 

Записници са седница ИОП-

тимова и стручног тима за 

инклузивно образовање 

Током године координатор, 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2020/2021 ГОДИНЕ (мај / јун 

2021.) 

од бр.уч М Ж + % - % 5 4 3 2 1н 2н 3+ св 

но 

по 

уч 

4а 30 10 20 29 96,7 1 3,3 13 11 5 - - - 1 9  

4б 31 12 19 29 97 2 3 14 7 8 - 2 -  2 0,06 

4ц 30 14 16 29 96,7 1 3 10 5 14 - - 1 - 2 0,07 

4д 29 13 16 28 97 1 3 8 10 10 - 1 - - 1 0,03 

4 120 49 71 115 95,8 5 4,2 45 33 37 - 3 1 1 14 0,11 
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  п о с л е  п о п р а в н и  х 

4а 30 10 20 29 96,7 1 3,3 13 11 5 - - - 1 9 0,3 

4б 31 12 19 31 100 - - 14 7 10 - - - - - - 

4ц 30 14 16 30 100 - - 10 5 15 - - - - - - 

4д 29 13 16 29 100 - - 8 10 11 - - - - - - 

4р 120 49 71 119 99,2 1 0,8 45/ 

12в 

33 41 - - - 1 9 0,07 

1а 30 11 19 27 90 3 10 8 13 6 - 1 2 - 5 0,17 

1б 30 9 21 25 83,3 5 16,7 13 8 4 - 1 3 1 14 0,46 

1ц 27 9 18 27 100 - - 7 16 4 - - - - - - 

1д 30 12 18 27 90% 3 10 4 12 11 - - 2 1 9 0,3 

1.р 117 

 
41 76 106 90,6 

11 9,4 
32 49 25 

- 2 7 2 28 2,23 

2а 27 8 19 25 93 2 7 10 9 6 - 1 - 1 6 0,2 

2б 30 8 22 28 93,3 2 6,7 5 14 9 - 1 1 - 3 0,1 

2ц 29 10 19 23 79,3 6 20,6 9 8 6 - 2 4 - 10 0,34 

2д 28 9 19 25 89,3 3 10,7 5 10 10 - 2 1 - 4 0,14 

2.р 114 

 
35 79 101 88,6 

13 11,4 
29 41 31 

- 6 6 1 23 0,20 

3а 29 11 18 29 100 - - 5 7 16 1 - - - - - 

3б 29 10 19 28 96,5 1 3,5 8 12 6 2 1 - - 1 0,03 

3ц 25 9 16 25 100 - - 7 9 9 - - - - - - 

3д 27 9 18 27 100 - - 9 14 3 1 - - - - - 

3.р 110 

 
39 71 109 99,1 

1 0,9 
29 42 34 

4 1 - - 1  
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1-4 

461 
164 297 435 94,4 

26 5,6 135 

29,3 

 

165 

 

131 

 

4 

9 13 4 61 0,13 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗОСТАНЦИМА УЧЕНИКА  

 
ОДЕЉЕЊЕ 

 

ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ПО УЧЕНИКУ 

1А 1483 130 1569 52,27 

1Б 1453 259 1712 57,07 

1Ц 801 26 827 30,63 

1Д 1656 168 1824 60,8 

1. РАЗРЕД/117 

 

5393 583 5976 51,07 

2А 2754 118 2872 106 

2Б 1444 127 1571 52,37 

2Ц 825 151 976 33,66 

2Д 2262 41 2303 82,25 

2.РАЗРЕД/114 

 

7285 437 7722 67,7 

3А 2018 126 2144 73,93 

3Б 1946 129 2075 71,55 

3Ц 1689 117 1806 72 

3Д 1130 124 1254 46,44 

3.РАЗРЕД/110 

 

6783 496 7279 66,17 

4А 1298 255 1553 51,77 

4Б 2289 193 2482 80 
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4Ц 1923 84 2007 66,90 

4Д 1989 207 2196 75,7 

4.РАЗРЕД/120 

 

7499 739 8238 68,65 

1-4 26960 2255 29215 63,37 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ФОНДА ЧАСОВА-неодржани часови 
 

Н.предмет 1А 1Б 1Ц 1Д 2А 2Б 2Ц 2Д 3А 3Б 3Ц 3Д 4А 4Б 4Ц 4Д  

Српски ј +3 6 6 6 4 +3  4 4 +3 1 1 4 5  7 48 

Енглески 1 1 1 6  1  2 +1 7 1 3 3 7 1 2 7 42 

Немачки 4 4 4 4  3  1 2  1 1   1 1 25 

РУСКИ Ј 3   3  2 1       9  1 19 

ФРАНЦУСКИ  7 7     3  2 3 3   2  27 

Латински ј 5 3 4 2 4  3 1         22 

Устав и пг                  

социологија             2 2 6  10 

психологија     3 3 3 3         12 

филозофија         +2    2   5 7 

историја 2 +6 +2  1 1 2 +2 4  1 1  6  +3 18 

географија  2 6  3 1 4 2 1 4 3 3     29 

биологија 2 1 1 4 4 3 5 3 3 2 8   3 2 +1 41 

математика 1 4 8 8 8 7 8 8 6 9 6 6 10 2 2 6 99 

физика +2 1 2     +2       1  4 

хемија 1 2  4 3 +4  +4 5 1 1 1   3 1 22 

Рачунарство и 

инф. 

2 2  4 2 2  +2   1 1     14 
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2 

Музичка 

култура 

1 1   1 +1 1 1         5 

Ликовна 

култура 

1 1 1 1 1 1 2 1         9 

Физичко в./ Ф 

и ЗВ 

 1 4 1  +2 1 +1 +1  3 3 1    14 

Грађанско в.      1   2  2 2 1  1 1 10 

Верска 

настава 

 1 1/6 

 

 1 2 1  1  1 1    +2 15 

Словачки ј.        +3          

Језик ,м и к  2 2 3             7 

Примењене н  1 1   +1  +2         2 

Уметност и д   1 2             3 

Здравље и 

спорт 

+1  1   +2  +2         1 

пн1         +2         

савр.техн.         5  7 7     19 

религије и ц                  

мни          +2 2 2     4 

 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПРИМЕРНО ВРЛО 

ДОБРО 

ДОБРО ДОВОЉНО НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ 

1А 20 5 3 2  

1Б 18 5 4 2 1 

1Ц 27     

1Д 19 4 7   

1.РАЗРЕД/117 84 14 14 4 1 

2А 26  1   

2Б 25 3 2   

2Ц 22 4 1 2  

2Д 28     

2.РАЗРЕД/114 101 7 4 2  
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3А 21 6 2   

3Б 24  4 1  

3Ц 19 6    

3Д 23 1 2  1 

3.РАЗРЕД/110 87 13 8 1 1 

4А 29    1 

4Б 31     

4Ц 30     

4Д 23 2 4   

4.РАЗРЕД 113 2 4  1 

 

1-4 

385 

83,5% 

36 30 7 3 

 

 

СПИСАК УЧЕНИКА НОСИОЦА ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 

(Ученици који су током четворогодишњег школовања постигли одличан успех 5,00 и одличан успех на 

матурском испиту) 

1. Јелић Јована 4а 

2. Радаковић  Тамара 4а 

3. Станковић Алекса 4а 

4. Павловић Огњен 4б 

5. Перић Сузана 4б 

6. Савић Сара 4б 

7. Симеуновић Теодора 4б 

8. Бојић Ања 4ц 

9. Видовић Анастасија  4ц 

10. Вујадин Милица  4ц 

11. Момчиловић Милош 4ц 

12. Сладаковић Сара 4ц 

 

 

Ђ А К      Г Е Н Е Р А Ц И Ј Е    У    Ш К О Л С К О Ј   2020/2021. години 

 

           Гимназија “Бранко Радичевић“ је на седници наставничког већа донела одлуку да се у 

школској 2020/2021. години за Ђака генерације прогласи ученик 4ц одељења  Милош 

Момчиловић.   

         Одлука је донета на основу Извештаја комисије за избор ђака генерације.  
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021 

ГОДИНЕ 

 

од бр.уч М Ж + % - % 5 4 3 2 пон. св 

но 

4а 30 10 20 29 96,7 1 3,3 13 11 5 - 1 9 

4б 31 12 19 31 100 - - 14 7 10 - - - 

4ц 30 14 16 30 100 - - 10 5 15 - - - 

4д 29 13 16 29 100 - - 8 10 11 - - - 

4р 120 49 71 119 99,2 1 0,8 45/12в 33 41 - 1 9 

1а 30 11 19 29 96,7 1 3,3 8 13 8 - 1 1 

1б 30 9 21 27 90 3 10 13 8 6 - 3 10 

1ц 27 9 18 27 100 - - 7 16 4 - - - 

1д 30 12 18 28 93,3 2 6,7 4 12 12 - 2 7 

1.р 117 

 
41 76 111 94,87 

6 5,1 

32 49 30 

- 6 18 

2а 27 8 19 26 96,6 1 3,4 10 9 7 - 1 5 

2б 30 8 22 30 100 - - 5 14 11 - - - 

2ц 29 10 19 27 93,1 2 6,9 9 8 9 1 2 4 

2д 28 9 19 27 96,4 1 3,6 5 10 12 - 1 1 

2.р 114 

 
35 79 110 96,5 

4 3,5 

29 41 39 

1 4 10 

3а 29 11 18 29 100 - - 5 7 16 1 - - 

3б 29 10 19 29 100 - - 8 12 6 3 - - 

3ц 25 9 16 25 100 - - 7 9 9 - - - 

3д 27 9 18 27 100 - - 9 14 3 1 - - 

3.р 110 39 71 110 100   29 42 34 5 - - 
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1-4 

461 
164 297 450 97,6 

11 2,38 135 

29,3 
165 

144 

 

 

6 

11 37 

0,08 

 

ПОНАВЉАЈУ РАЗРЕД: после поправних у августовском  року-7 ученика 

1. Јовановић Давид 1а (математика) 

2. Гроздановић Ања 1б (енглескијезик, историја) 

3. Шарић Милица 1б (историја ) 

4. ЈањићТеодора 1д (хемија, историја ) 

5. Асани Тијана 2ц ( енглески језик, математика) 

6. Јањић Милица 2ц ( енглески језик , математика) 

7. Марковић Јована 2д ( енглески језик ) 

ПОНАВЉАЈУ РАЗРЕД СА ТРИ И ВИШЕ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА У ЈУНУ 

8. ЊежићЗоран 1б-јун   7недовољних 

9. Рестовић Тијана 1д-јун       5недовољних 

10. Кондић Анђела 2а –јун       5недовољних 

11. Бранков Динка 4а –мај        9 недовољних 

 

ИЗВЕШТАЈ О МАТУРСКОМ  ИСПИТУ 

ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ 

ИСПИТНОМ  РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 
 

 

О
д

ељ
ењ

е 

С
р
п

ск
и

 

је
зи

к
 

С
тр

ан
и

 

је
зи

к
 и

 м
ат

. 

    Д
о

м
аћ

и
 р

ад
 

О
д

б
р
ан

а 

р
ад

а 

З
ак

љ
у
ч
н

а 

о
ц

ен
а 

  
O

п
ш

ти
 

у
сп

ех
 

IVa 4,17 4,52     4,38 4,34 4,45 Врло добар 4,38 

IV б 4,16 4,13     4,77 4,77 4,87 Врло добар 4,39 

IV ц 3,80 4,07     4,53 4,23 4,50 Врло добар 4,12 

IV д 3,93 4,18     4,29 4,46 4,68 Врло добар 4,26 

IV а   3,00 Математика             

IV б   3,00 Математика             

IV ц   5,00 Математика             

IV а   5,00 Немачки ј.             

IV б   5,00 Руски ј.             

IVa   4,54 Енглески ј.             

IV б   4,18 Енглески ј.             

IV ц   4,03 Енглески ј.             
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IV д   3,93 Енглески ј.             

школа 4,02 4,22     4,49 4,45 4,62 

Врло 

добар 4,29 

школа   5,00 Руски ј.             

школа   5,00 Немачки ј.             

школа   4,17 Енглески ј.             

школа   3,67 Математика             
 

 

 

ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ ДОМАЋИХ МАТУРСКИХ РАДОВА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ 

РОКУ ШКОЛСЕ 2020/21 

 

О
д

ељ
ењ

е 

Предмет Д
о
м

аћ
и

 р
ад

 

О
д

б
р
ан

а 

р
ад

а 

З
ак

љ
у
ч
н

а 

о
ц

ен
а 

IVa Биологија   4,00 3,91 4,09 

  Рачунарство и информ   5,00 5,00 5,00 

  

Српски језик и 

књижев   5,00 4,67 5,00 

  Географија   4,50 4,50 4,50 

  Психологија   4,33 4,00 4,33 

  Историја   3,67 4,33 4,00 

  Математика   5,00 5,00 5,00 

  Ликовна култура   5,00 5,00 5,00 

  Немачки језик   5,00 5,00 5,00 

            

IV б Биологија   5,00 4,67 5,00 

  Историја   4,67 5,00 5,00 

  

Српски језик и 

књижев   5,00 5,00 5,00 

  Психологија   4,00 4,00 4,25 

  Филозофија   5,00 4,93 5,00 

  Ликовна култура   5,00 5,00 5,00 

  Математика   4,50 4,75 4,75 

            

IV ц Биологија   4,80 4,80 5,00 

  Рачунарство и информ   4,82 4,00 4,55 

  Историја   4,00 4,00 4,00 

  Филозофија   5,00 5,00 5,00 

  Математика   4,50 4,00 4,50 

  Психологија   3,25 3,50 3,50 

  Музичка култура   5,00 5,00 5,00 

  

Српски језик и 

књижев   5,00 5,00 5,00 

  Ликовна култура   5,00 5,00 5,00 
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IV д Биологија   4,00 3,33 4,00 

  Рачунарство и информ   5,00 4,50 5,00 

  

Српски језик и 

књижев   4,50 4,00 4,50 

  Географија   4,25 4,00 4,50 

  Физика   4,00 5,00 5,00 

  Филозофија   4,80 5,00 5,00 

  Енглески језик   5,00 5,00 5,00 

  Историја   3,89 4,67 4,67 

            

школа Биологија   4,45 4,18 4,52 

  Рачунарство и информ   4,94 4,50 4,85 

  

Српски језик и 

књижев   4,88 4,67 4,88 

  Ликовна култура   5,00 5,00 5,00 

  Филозофија   4,93 4,98 5,00 

  Немачки језик   5,00 5,00 5,00 

  Енглески језик   5,00 5,00 5,00 

  Историја   4,06 4,50 4,42 

  Географија   4,38 4,25 4,50 

  Физика   4,00 5,00 5,00 

  Психологија   3,86 3,83 4,03 

  Музичка култура   5,00 5,00 5,00 

  Математика   4,67 4,58 4,75 

 

 

ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ 

ИСПИТНОМ  РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 
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Ivд 4 4 Енглески ј. Географија 3 3 3 

Врло 

добар 3,67 

школа 4,00 4,00     3,00 3,00 3,00 

Врло 

добар 3,67 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ЧАСОВИМА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ  

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ 

 

Према плану посете часовима редовне наставе, са извесним одступањима, у другом полугодишту 

школске 2020/2021 године посећено је, посматрано 39 часова, код 37 предметних наставника. 

План посете је сачињен и објављен раније тако да су предметни наставници били благовремено 

обавештени. 

Сви наставници су имали месечне планове рада и непосредну припрему за час у  различитим 

облицима, од припрема у виду теза до садржајнијих али разнообразних.На нивоу школе није 

сачињен предлог обрасца припреме него је сваки предметни наставник креирао своју 

припрему.Педагог је предложио елементе припреме за час, јер нема важећег, прописаног 

обрасца. 

Педагог и директор су пратили активност ученика и наставника на часу користећи  неке 

индикаторе из обрасца за посматрање и вредновање часа. 

У непосредним припремама за час наведени су исходи часа, за сваки разред код скоро 

свих предметних наставника,конкретизовани за наведену наставну јединицу.Троје наставника 

нема операционализоване  исходе. 

 

Исход је основа за планирање свакодневног наставног рада. 

Исходи су дефинисани за крај наставне године, наставник треба да их  операционализује најпре у 

оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне на- 

ставне јединице. 

 

Исходи су важни за наставника да зна како да ради, да прецизно формулише активности и своје и 

ученика, да ефикасно прати процес учења и труд... објективније вреднује постигнућа ученика,  

помери усмереност са реализације садржаја на промишљање сопствене праксе а за ученика, јер 

му дају јасну слику шта се од њега очекује и може да прати сопствени напредак. 

 

  

 Од међупредметних компетенција најзаступљенија у припремама је била компетенција за 

целоживотно учење ( 16 ), комуникација ( 11 ),сарадња ( 8 ), рад са подацима и информацијама ( 7 

) дигитална ( 6 ),решавање проблема ( 6 ), естетичка ( 3 ),одговорно учешће у демократском 

друштву ( 3 ), одговоран однос према околини ( 3 ), одговоран однос према здрављу ( 1 )... 

За сваки исход обавезно је навести начин провере остварености исхода. 

Стандарди постигнућа су показатељи остварености исхода.Исходи би требало да су проверљиви. 

Критеријуми су 

• ученику је потребна подршка у савладавању неког исхода 

• исход је савладао у складу са очекивањима 

• посебно је остварио неки  исход 
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На часовима се углавном радило на обради новог градива ( 18 ), било је часова где су се 

утврђивала стечена знања ( 8 ), систематизације градива ( 3 ), вежбања ( 4 )  и 6 часова који су 

евидентирани као комбиновани часови. 

Ученицима су на почетку часа саопштавани циљеви часа. 

Постављана су поступно питања , вредновани одговори ученика, охрабривани и подстицани од 

стране наставника.Није потребно на наставник ''започиње'' одговор. 

Вршњачко учење се реализовало кроз обавештавање ученика који су у школи, другова који су 

код куће, о томе шта се дешавало на часу. 

Наставници су функционално користили постојећа наставна средства( пројектор, 

рачунар,Јupyter,Python,историјске карте, атласе,неме карте, уџбенике, наставне листиће, ЦД, 

речнике, компакт диск, цртеж, иконе, збирке задатака, текстове- штампани примери са 

друштвених мрежа, хемијске реактиве и прибор,стартне блокове...и друга средства на која су 

упућивали ученике. 

  Највише  је био заступљен  фронтални ( 27 ) и индивидуални ( 24 ) облик рада док други 

облици рада нису били заступљени имајући у виду мере заштите од КОВИД 19 и потребно 

одстојање међу ученицима у одељењу.У мањој мери је  било индивидуализованог облика рада, 

код утврђивања градива, припреме за писмени задатак, анализе писменог задатка, на часу 

физичког васпитања...Пажња је углавном била усмерена на активне ученике,што су наставници 

објашњавали трајањем часа.Темпо рада је прилагођаван ученицима и  било је одступања се од 

планиране временске артикулације часа. 

 У току часа ученици су повезивали претходно научено градиво,искуство из свакодневног 

живота са предметом учења на часу.Постојала је корелација са другим предметима. 

Наставници су давали повратне информације ученицима да би унапредили учење, подстицали, 

охрабривали...Ученици су били у прилици да објасне како су дошли до решења, питани су за 

мишљење, објашњавали су своје одговоре... 

 Ученицима су били јасни критеријуми вредновања.Наставник је давао повратну 

информацију о раду ученика, сваког ученика, након писмене провере, писменог задатка као и 

након  давања усмених  одговора ученика.Давана су и упутства за наредни период, 

корак.Ученици су процењивали своје радове, анализирали, разговарали са наставником, 

друговима, уочавали пропусте... 

Како посебну пажњу у непосредној припреми за час треба посветити избору метода и 

техника и облика рада.Наставници су планирали различите методе, у највећем броју дијалошку ( 

26 )али су користили и друге наставне методе: рад на тексту,вербално 

текстуалне,илустративне,демонстративне...у зависности од исхода учења, одабраних садржаја и 

ученика, карактеристика.У припремама за час наставници су планирали и своје активности  и 

активности ученика.Код мањег броја наставника   (7 )нису у припреми наведене активности, због 

обрасца који је коришћен, али се у реализацији часа видела ангажованост ученика. 

Процена је да треба наставити са применом различитих активности које ће доприносити стицању 

знања на  самом часу, а смањити доминантност наставника( код мањег броја наставника) која 

је,по мишљењу наставника, имала оправдање у недостатку уџбеника, ограничењу времена због 

трајања часа од 30 минута... Требало  би да ученици аргументовано дискутују, износе своје 

мишљење,истражују, презентују,имају критички приступ...Наставници верују у могућности 
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ученика али је потребно наћи начин да се ученици мотивишу узимајући у обзир разлику међу 

ученицима... 

У даљем раду са наставницима и ученицима важно је проценити колико ученици имају избора у 

вези са начином обраде теме, обликом рада, материјалима... 

Остварен је добар однос на релацији наставник – ученик, међусобно поштовање и уважавање. 

 Након посете часовима обављени су разговори , са већином наставника...док су са 

неколицином наставника разговори обављени врло кратко, без детаљније анализе и размене 

мишљења, што је било потребно.  

 

У наредној школској години  : 

• ОБАВЕЗНО користити образац за посматрање и вредновање школског часа/област 

квалитета настава и учење/директор  и педагог 

•  обавезна је самоевалуација наставника 

•  заједничко планирање  наставника и педагога у оквиру стручних већа из области 

предмета 

• проценити колико ученици учествују у планирању наставних часова 

• посетити часове према плану, договору са наставницима, у циљу унапређења наставе, као 

и припремити угледне часове 

 

 

 

 

             педагог, 

             Снежана Инђић 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Због пандемије КОВИД-А 19 настава се одвија у измењеним условима.Примењује се 

комбиновани модел наставе .Ученици се деле у две групе по 15, једна група је у школи, друга 

група код куће.На часу су је обавези  да се носе заштитне маске што отежава комуникацију,често 

се не разуме оно што се изговори.Потребна је физичка дистанца те по један ученик седи у 

школској клупи... 
 

 

 

 

 

 

                                                                                           Председник школског одбора 

                                                                                    _____________________ 

                                                                                   Мирослав Ђовчош 

  


