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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

             Извештај о раду Гимназије у школској 2021/2022. 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 27 9 18 

1б 26 6 20 

1ц 27 10 17 

1д 27 5 22 

1 РАЗРЕД 107 30 77 

2а 30 10 20 

2б 26 7 19 

2ц 26 9 17 

2д 30 13 17 

2 РАЗРЕД 112 39 73 

3а 26 8 18 

3б 30 8 22 

3ц 26 10 16 

3д 27 9 18 

3 РАЗРЕД 109 35 74 

4А 29 11 18 

4Б 29 10 19 
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4Ц 25 9 16 

4Д 27 9 18 

4 РАЗРЕД 110 39 71 

УКУПНО 438 143 295 

 

ОДЕЉЕЊСКО СТАРЕШИНСТВО 

 

1.а -Душанка Савић   

1. б- Људмила Ракочевић 

1. ц- Весна Смуђа 

1. д-  Дуња Гајин 

2.а-  Бранислав Ковач 

2.б-  Сандра Дроњак 

2.ц-  Ана Шипицки 

2.д-  Гордана Бабић 

3.а - Светлана Инђић 

3.б- Душанка Галечић 

3.ц- Мирјана Здравковић 

3.д- Дијана Влаинић 

4.а - Вања Хаврилов 

4.б – Тамара Ковачевић 

4.ц- Драгн Крстић 

4.д- Јасна Опачић 
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ДИНАМИКА ТОКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

      Настава се одвијала у преподневној смени од 7,30 до  13,35 сати, а у послеподневној смени од   

13,45 сати до 19,45 односно у комбинованом моделу наставе 7,30 до 11,55 и 13,45 до 18,10. Смене 

су се мењале  на  недељном нивоу, а када се прешло на онлајн наставу смене су се мењале на две 

недеље. 

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

23. децембра 2021. године.   

      Друго полугодиште је почело  10. јануара 2022. године и завршило се: 

      У уторак, 27. маја 2022. године  за ученике 4. разреда гимназије, 165 наставних дана 

      У уторак, 24. јуна 2022. године и било је 185 наставних дана, за ученике првог, другог и 

трећег разреда гимназије. 

Цела школска година је протекла већином у комбинованом моделу наставе, а од марта па све 

до краја школске године се прешло на непосредни режим  рада . 

  

           Образовно васпитни рад остварио се : 

            У првом, другом и трећем разреду у 37 петодневних наставних недеља. У четвртом 

разреду у 33 петодневне наставне недеље . 

              

 

РАДНЕ СУБОТЕ 

          У првом полугодишту је била једна радна субота 02.04.2022. године распоред од 

понедељка. 

Радна не наставна субота 11.09.2021. године у оквиру хуманитарне акције „шетња за нашег 

бившег ученика Стефана Суботића“. 

  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

У школској 2021/2022. 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 2021/2022. 

године 

Излагање 

Дискусија 

Анализа 

 септембар  

Извештај о раду 

директора у школској 

2021/2022. Години 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

 септембар   

Утврђивање годишњег 

плана рада за 2021/2022. 

годину 

Излагање 

Анализа  

Дискусија  

 

септембар 

Избор представника 

наставничког већа у 

Школски одбор 

Дискусија 

Предлози  

септембар 

Уџбеници у школској 

2021/2022 години 

Дискусија  

Закључци  

септембар 

Ажурирање дневника Индивидуални рад септембар 

Годишње и месечно 

планирање 

Излагање 

Анализа 

дискусија 

октобар 
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Стручно усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника 

Излагање  

Анализа 

Дискусија  

октобар 

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 тема за 

матурске радове 

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 

2021/2022 години 

Дискусија  

Закључци  

децембар 

Васпитно –дисциплински 

поступак 

Излагање  

дискусија 

Током године 
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Информација о успеху и 

владању ученика на крају 

првог полугодишта 

школске 2021/22. године 

излагање 

Дискусија  

децембар 

Утврђивање допунске и 

додатне наставе за време 

зимског распуста 

Излагање  

Подела задужења 

децембар 

Анализа успеха и владања 

ученика у првом 

полугодишту школске 

2021/2022. године 

 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

јануар 

Стручно усавршавање Излагање 

Анализа 

Дискусија  

 

јануар 

Успех ученика 4. разреда 

на крају наставне 

2021/2022. године 

Реализација фонда часова 

Изостанци  

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

мај 

Похваљивање и 

награђивање ученика 4. 

разреда 

Предлог Ђака и спортисте 

генерације 

Излагање 

дискусија 

мај 

Формирање Испитног 

одбора и Испитних 

комисија 

Излагање  

Избор чланова 

мај 

Одабир изборних 

програма за 1. 2. и 3. 

разред 

Анализа 

Предлози  

мај 
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Дискусија 

Извештај о успеху и 

владању ученика 1., 2. и 3. 

Разреда на крају наставне 

2021/2022. године 

Излагање  

Анализа 

Дискусија  

јун 

Реализација 

наставногфонда часова на 

крају наставне године 

Анализа 

Дискусија  

јун 

Распоред разредних 

испита и припремне 

наставе 

Излагање 

Анализа  

јун 

Одређивање комисије за 

упис и комисије за 

разврставање ученика у 1. 

разред 

Излагање 

 

јул 

Реализација Плана уписа 

ученика у први разред за 

школску 2022/2023. 

годину 

излагање јул 

 Подела предмета на 

наставнике 

излагање јул 

Распоред разредних и 

поправних испита 

Излагање 

организација 

јул 

Извештај о 

самовредновању 

Излагање  

Дискусија 

 

јул 

Календар активности за 

наставнике до 31. августа 

2022. године 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

јул 

Часови на берзи Излагање  

дискусија 

август 
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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 

Опредељивање за 

чланство у тимовима 

Предлози 

Дискусија  

август 

Годишњи планови Излагање и дискусија – 

рокови 

август 

Организација наставе у 

школској 2022/2023 

Излагање  

Дискусија  

август 

Свечани пријем ученика у 

први разред 

Свечаност  август 

Распоред часова Информација  август 

Израда извештаја, 

годишњег плана рада 

Излагање, анализа  

Дисксија  

рокови 

август 

Правилник о школском 

календару за средње 

школе са седиштем на 

територији АП Војводине 

за школску 2022/2023. 

годину 

Излагање 

дискусија 

август 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

  Педагошки колегијум гимназије „Бранко Радичевић“ у Старој Пазови у школској 2021/2022. 

години радио је у саставу: 

Мирослав Марковић, директор 

Снежана Инђић, педагог школе 

Светлана Инђић, професор физике 

Ана Шипицки, професор историје 

Марио Анић, професор физичког васпитања 

Сандра Дроњак, професор српског језика и књижевности 

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 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 Август 2021 

Иницијално тестирање састанак Август 2021 

Распоред писмених 

задатака дужих од 15 

минута 

Излагање 

Дискусија  

Септембар 2021 

Стално усавршавање – 

семинар самовредновање 

наставника 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

        Септембар 2021 

Резултати иницијалног 

тестирања 

Анализа, дискусија Септембар 2021 

Унапређивање квалитета 

образовно васпитног рада- 

иницијално тестирање 

Анализа, дискусија Октобар 2021  

Распоред писмених 

задатака дужих од 15 

Излагање Октобар 2021 
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минута Дискусија  

Анализа остварености 

исхода први квартал 

Излагање 

Дискусија  

Октобар 2021 

Начин и поступак 

оцењивања 

Излагање  

 

 

Дискусија  

септембар 

Распоред писмених 

задатака дужих од 15 

минута 

Излагање 

Дискусија  

октобар 

Реализација семинара 

самовредновање 

наставника 

семинар октобар 

Распоред писмених 

задатака дужих од 15 

минута 

Излагање 

Дискусија  

Новембар 2021 

Анализа остварености 

исхода на крају првог 

полугодишта 

Излагање 

Дискусија  

Децембар  2021 

Припрема за спровођење 

матурског испита 

Дискусија Децембар  2021 

Распоред писмених 

задатака дужих од 15 

минута 

Излагање 

Дискусија  

Фебруар  2022 

Анализа остварености 

исхода на крају трећег 

квартала 

Излагање 

Дискусија  

Март 2022 

Припрема за матурске 

испите 

Излагање 

Образовање одбора и 

комисија 

Мај 2022 

Школски програм Увид у пратећу               Јун 2022. 
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докуметацију 

Анализа 

Дискусија  

 

  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 2021/2022. години 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА 

1.Конституисање одељењског 

већа 

2.Организација рада у школи  

1.МОДЕЛ 

3.Годишњи план рада 

одељењског већа 

3.Структура одељења 

4.Иницијално процењивање 

5.Подршка ученицима 

6.Уџбеници 

7.Актуелно 

 

1
.сеп

тем
б
ар

 2
0
2
1
. 

сва одељења 

Подршка ученику   07.10.2021. 4ц 

Подршка  ученику 12.10.2021. 1б 

 Подршка ученику 25.10.2021. 2д 

Подршка новоуписаној 26.10.2021. 2б 
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ученици    

1.Анализа остварености 

исхода  ученика на крају 

1.квартала/успех ученика 

2. Предлагање ученика за 

допунски, додатни рад 

3. Анализа потреба за мерама 

индивидуализације 

4.Изостајање са наставе 

5.Васпитне и васпитно 

дисциплинске мере 

6. Реализација фонда часова 

7.Актуелно 

 

28.10.2021. сва одељења 

Подршка  ученици 04.11.2021. 4д 

Васпитна мера   14.12.2021. 1а 

Подршка  ученицима 14.12.2021. 3а 

Подршка  ученици 15.12.2021. 4а 

Васпитне мере за  ученике 15.12.2021. 4б 

 

Утврђивање успеха ученика 

на крају 1.полугодишта 

Изостанци ученика 

Реализација фонда часова 

Допунска, додатна настава за 

време зимског распуста 

Сарадња са родитељима 

Мере за побољшање успеха 

Разно 

27.12. и  28.12.2021. сва одељења 



17 
 

 Подршка новоуписаном 

ученику  

28.01.2022. 1а 

 

 

 

 

 

 

Подршка ученику  01.02.2022. 4б 

 Подршка ученику 11.02.2022. 3д 

Подршка  ученику 23.02.2022. 1д 

Изрицање васпитне мере   09.03.2022. 2д 

1.Анализа успеха ученика 

(оствареност исхода) 

2. Реализација фонда часова 

3. Изостајање са наставе 

4. Сарадња са родитељима 

5. Проблеми, потешкоће и 

савладавању програма 

наставе и учења и мере 

6. Текућа питања 

29.03.2022. 

30.03.2022. 

1-3разред 

Подршка  ученици 13.04.2022. 2а 

Подршка  ученици 10.05.2022. 2б 

1. Утврђивање успеха 

ученика на крају наставне 

године (успех, владање, 

изостанци, евидентирање 

ученика за разредни и 

поправни испит) 

2. Припремна настава 

(матурски испит, разредни и 

поправни испит) 

3. Похваљивање ученика 

4. Предлози за ђака 

генерације и спортисту 

генерације 

5. Реализација фонда часова 

30.05.2022. 4разред 
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6. Актуелно 

Подршка  ученику 02.06.2022. 3д 

Утврђивање успеха ученика 

након разредних и поправних 

испита 

07.06.2022. 4а,4ц 

Утврђивање успеха ученика 

након поправних испита 

07.06.2022. 4б 

1.Утврђивање успеха ученика 

на крају наставне године 

(успех, владање, изостанци, 

евидентирање ученика за 

разредне, поправне исите) 

2.Припремна настава, 

поправни и разредни испити 

3.Похваљивање ученика 

4.Реализација фонда часова, 

редовна, припремна, додатна, 

допунска настава 

5. Актуелно 

27.06.2022. 1,2 и 3 разред 

Утврђивање успеха ученика 

након разредних испита 

13.07.2022. 1ц,1д,3а,3б,3д 

Подршка ученику  18.08.2022. 3д 

Утврђивање успеха ученика 

након разредних и поправних 

испита у августовском року 

30.08.2022. 1а,1д,2а,2д,3а,3б,3ц, 3д; 

 

 

 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

Стручног већа за језик, комуникацију и уметност 

 

Чланови Стручног већа по предметима : 

 

Српски језик и књижевност :   Сандра Дроњак – координатор 

      Љубица Ковачевић Инђић 

      Дуња Гајин 

      Мирјана Пешић 
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      Дијана Влаинић 

             

  

Енглески језик :    Гордана Бабић 

      Драган Крстић 

      Наташа Гајин  

      Бојана Урошевић  

    

Немачки језик :     Ирена Кузмановић 

      Ана Хриц 

 

Француски језик :    Тамара Ковачевић 

      Тамара Миљанић 

        

Руски језик :     Снежана Спасић 

      Тијана Симић 

 

Словачки језик:    Владислава Хавран 

 

Ликовна култура:     Марија Рајшић 

 

Музичка култура:    Милорад Обрадовић 

 

Језик, медији и култура   Сандра Дроњак 

      Мирјана Пешић 

      Наташа Роговић    

 

Уметност и дизајн    Љубица Ковачевић Инђић 

      Дуња Гајин 

      Мирјана Пешић 

      Марија Рајшић 

 

 

 
 

АКТИВНОСТ 

 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 
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1. Доношење плана и 

програма Стручног већа 

за 2021/2022. годину 

  

2. Утврђивање плана 

стручног усавршавања 

 

3. Утврђивање уџбеника 

за текућу школску годину 

 

4. Иницијално тестирање 

ученика  

 

5. План рада секција и 

такмичења у отежаним 

условима изазваним 

пандемијом Ковид 19 

 

Седница СВ 

 

16. 9. 2021. 

 

Чланови СВ 

    

 

1. Планирање контролних 

и писмених задатака  

 

2.  Планирање редовне, 

додатне и допунске 

наставе у отежаним 

условима изазваним 

пандемијом Ковид 19 

 

3. Мишљење наставника о 

примени програма 

наставе и учења у 

изборним програмима и 

размена искустава 

 

 

Седница СВ 

 

20. 10. 2021. 

 

Чланови СВ 

 

1. Праћење остварености 

исхода програма наставе 

и учења у првом, другом, 

трећем и четвртом 

разреду 

 

 

Седница СВ 

 

Током новембра 

 

Чланови СВ, 

педагог 

 

1. Предлог тема за домаће 

матурске радове 

 

Седница СВ 

 

13. 12. 2021. 

 

Чланови СВ 
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1. Извештај о програму 

стручног усавршавања  

 

 

Седница СВ 

 

10. 3. 2022. 

 

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 

 

5. 6. 2022. 

 

Чланови СВ 

 

1. Реализација наставних 

планова и програма за 

2021/2022. годину 

 

2. Анализа успеха 

ученика на крају школске 

године  

 

3. Извештај о раду за 

  2021/2022. годину 

 

4. Извештаји и планови 

стручног усавршавања 

 

Седница СВ 

 

27. 06. 2022. 

 

Чланови СВ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 ПРЕДМЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ЦИКЛУСА 

Чланови стручног већа по предметима за текућу школску годину : 

Географија :   Симендић Либуша 

Дабић Дејан 

Биологија :  Марковић  Јелена 

Савић Душанка 

Математика :  Валент Јана 

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 

Атанасов Слободан 

У току школске 2021./2022.године веће је реализовало је у потпуности активности предвиђене 

планом који је донет на првом састанку у септембру 2021. 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. 

 

 

садржаји програма Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Начин 

реализације 
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Планирање рада стручног већа 

 

 

-Доношење плана рада стручног већа за 2021./2022. 

 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

председник, 

чланови, 

педагог 

 

 

 

заједники 

састанак 

 

 

Организационо-техничка питања 

 

-Договор о времену одржавања састанака  

 

 

-Предлагање поделе предмета на наставнике 

 

 

-Праћење реализације наставног плана и програма за 

време онлајн наставе 

 

 

-Усаглашавање термина писмених и  

  контролних задатака 

 

-Разматрање календара такмичења 

 

 

-Предлог стручне литературе 

 

 

 

 

током 

године 

 

по пријему 

првака 

 

током 

године 

 

 

по објављи-

вању 

 

децембар 

 

 

 

септембар 

 

 

 

председник, 

чланови 

 

чланови 

 

 

чланови 

 

 

 

чланови 

 

 

чнанови 

 

 

 

чланови, 

 

 

договор 

 

 

тимски рад 

 

 

анализа на 

састанку већа  

 

 

анализа на већу 

 

размена 

мишљења, 

искустава 

 

анализа на 

сатанку већа 
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-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 

 

-Праћење поступка спровођења реформе образовања 

у трећем разреду у оквиру природних предмета 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

директор 

 

 

чланови, 

директор, 

педагог 

 

чланови, 

директор, 

педагог 

 

чланови, 

директор, 

педагог 

 

чланови, 

директор, 

педагог 

 

анализа на 

састанку већа 

 

 

анализа на 

састанку већа 

 

 

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 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

чланови, 

педагог 

 

 

чланови 

 

 

 

 

анализа на 

састанку већа 

 

 

договор на 

састанку већа 

 

договор на 
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-Допунска, додатна и припремна настава – 

  израда годишњих планова  

 

-Предлог тема за домаће матурске радове 

 

 

 

-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 

 

 

септембар 

 

 

децембар 

после избора 

тема 

 

током 

другог 

полугод. 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

током 

године 

 

током 

године 

 

јун 

чланови 

 

 

чланови 

 

 

 

чланови 

 

 

 

чланови, 

педагог, 

служба 

 

 

чланови, 

педагог 

служба 

 

чланови 

 

 

чланови 

 

 

чланови 

 

 

састанку већа 

 

подношење 

предлога тема 

 

 

извештаји 

 

 

 

договор, 

заједнички рад 

 

анализа, 

договор 

 

договор 

 

 

извештаји, 

анализа 

 

размена 

мишљења, 

договор 
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Стручно усавршавање 

 

-Информисање о плановима стручног  

 усавршавања за текућу школску године 

 

 

-Информисање о посећеним семинарима са  

 разменом искустава 

 

 

-Планирање угледних и огледних часова 

 

 

 

 

септембар 

 

 

током 

године 

 

 

 

током 

године 

 

 

чланови 

 

 

чланови 

 

 

 

 

чланови, 

педагог 

 

 

 

извештаји 

чланова 

 

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, 

другом и трећем разреду у оквиру природних 

предмета 

 

 

-Анализа онлајн наставе 

 

 

новембар, 

јануар,  

април 

 

током 

године 

 

јун/јул 

 

 

 

јун/јул 

 

 

 

чланови, 

педагог 

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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ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА   

 

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 

                    Софија Милошевић - професор грађанског васпитања 

 

 

-Анализа годишњег извештаја о раду  стручног већа 

 

 

 

јун/јул 

 

 

председник, 

чланови, 

педагог 

 

 

 

анализа на 

састанку већа 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници Одговорна 

особа 

Планирање рада стручног већа за 

школску 2021/2022. годину, 

договор о времену одржавања 

састанака 

 септембар 

 

састанак 

стручног већа 

чланови 

стручног већа 

председник 

стручног већа 

Избор уџбеника за школску  септембар састанак чланови председник и  
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2021/2022. годину  стручног већа стручног већа чланови 

стручног већа,  

Иницијално тестирање  септембар 

 

састанак 

стручног већа 

чланови 

стручног већа 

председник и  

чланови 

стручног већа,  

Организација наставе у  условима 

пандемије корона вируса. 

 септембар, 

током године 

 

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, 

трећи и четврти 

             разред.   

током 

године, 

децембар, јун 

размена 

искустава, 

консултације 

чланови 

стручног већа, 

педагог 

председник и 

чланови стручног 

већа 

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 

SWOT анализа мај састанак 

стручног већа, 

анализа 

 

председник, 

чланови 

председник и 

чланови 

стручног већа, 

чланови 

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 2021/2022. годину 

јун писање 

извештаја 

 

председник председник 

стручног већа 
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ИЗВЕШТАЈ 

СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

    
Чланови већа: 

Анић Марио-координатор 

Марковић Ивана 

Савић Милица 

АКТИВНОСТ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

-Подела задужења на 

чланове већа по 

секцијама: 

-Иницијално 

тестирање ученика 

-Ослобађање од 

наставе физичког 

-Списак лекова и 

набавка опреме 

Састанак Стручног 

већа 
Први квартал Сви чланови Већа 

-Припреме за 

такмичења из стоног 

тениса 

-Лекарски преглед за 

такмичења из стоног 

тениса 

-Стони тенис 

Организација 

припремних часова 

стоног тениса, 

лекарских прегледа и 

одлазак на такмичење 

Први квартал Чланови Већа 

-Организација 

хуманитарног 

турнира у футсалу 

Организација турнира Први квартал Чланови Већа 

-Припреме за 

такмичења из 3х3 

-Лекаркски прегледи 

-Такмичење 3х3 

-Састанак стручног 

већа 

Организација 

припремних часова 

3х3, лекарских 

прегледа и одлазак на 

такмичење 

Други квартал Чланови Већа 

-Припреме за 

такмичење у футсалу 

-Лекарски преглед за 

такмичења из 

футсала 

-Такмичење у 

футсалу 

Организација 

припремних часова у 

футсалу, лекарских 

прегледа и одлазак на 

такмичење 

Други квартал Чланови Већа 

-Припреме за 

такмичење у 

стрељаштву 

-Лекарски преглед за 

такмичења из 

Организација 

припремних часова у 

стрељаштву, 

лекарских прегледа и 

одлазак на такмичење 

Други квартал Чланови Већа 
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стрељаштва 

-Такмичење у 

стрељаштву 

-Организација 

хуманитарног 

турнира у 3х3 

Организација турнира Други квартал Чланови Већа 

-Анализа рада 

наставног процеса 

-Анализа рада 

секција 

Састанак Стручног 

већа 
Други квартал Чланови Већа 

-Припреме за 

такмичење у одбојци 

-Такмичење у 

одбојци 

Организација 

припремних часова у 

одбојци, лекарских 

прегледа и одлазак на 

такмичење 

Трећи и четврти 

квартал 
Ивана Марковић 

-Припреме за 

такмичење у одбојци 

и футсалу за СОШОВ 

-Такмичење у 

одбојци 

Организација 

припремних часова у 

одбојци и футсалу, 

лекарских прегледа и 

одлазак на такмичење 

Четврти квартал 
Ивана Марковић 

Милица Савић 

Кординатор тима 

Професор физичког васпитања Марио Анић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Реализатори 

активности 

Групе изборних 

програма 
2.9.2021. Формирање група 

Одељењске 

старешине, педагог 

Израда плана рада 

Стручног већа 

изборних програма 

2021/2022. год 

13.9.2021. 
Заједнички 

састанак 

Чланови Стручног 

већа изборних 

програма 

Теме и садржаји 

изборних програма 
Септембар 2021. 

Анализа 

предложених 

садржаја изборних 

програма за 1, 2, 3. 

и 4. разред 

Чланови, педагог 

Набавка средстава 
Септембар 2021. и 

током године 

Планирање 

средстава за 

извођење наставе 

Чланови 

Учешће у пројекту 

„Улога школе у 

превенцији и 

заустављању 

дигиталног насиља“ 

Септембар - 

децембар 

Дељење материјала 

ученицима; 

Ученичке 

презентације у 

склопу изборног 

програма 

Савремене 

Слободан Атанасов 
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технологије 

Тема: Научне 

институције у 

Србији – некад и 

сад 

Новембар Посета Матици 

Српској 

Људмила 

Ракочевић, ученици 

Пројекат Сајам 

изборних програма 

(СТАП ГИМ)  

 

Током године 

Заједничко 

представљање 

ученичких 

остварења 

Ученички радови 

Сајт школе 

Пано 

Чланови, ученици 

Дан безбедног 

интернета  

8.2.2022 Презентација и 

разговор са 

ученицима прве 

године о 

безбедности на 

интернету  

Слободан Атанасов, 

Душанка Галечић, 

Снежана Инђић, 

Дарија Белановић 

3а и Миа Вереш 3а 

Пројекат „Заштита 

приватности – 

одабери мудро“ 

Фебруар, март Радионица 

Београдске 

отворене школе 

Људмила 

Ракочевић, ученици 

3. разреда; 

Јелена Ван дер 

Зијден и Никола 

Недељковић на 

завршној 

радионици 

Остваривање 

програма 

Методологија 

научног 

истраживања 

Мај Снимање прилога 

за РТВ Стара 

Пазова и РТВ 

Војводина, 

Изјаве ученика 

Људмила 

Ракочевић, 

ученици 

Дан школе Март Израда позивница и 

декорација сцене 

(слова) 

Јована Цетина, 

ученици 

Тема: Археолошка 

грађа у Србији – 

избор изложених 

предмета 

Март Посета Народном 

музеју Републике 

Србије 

Људмила 

Ракочевић, 

ученици 

Праћење тока 

реализације 

21.1.2022. 

13.4.2022. 

24.6.2022. 

Заједничка анализа 

остварености 

исхода  

Чланови, педагог 

Корелација са 

другим обавезним 

предметима 

Током године 

Повезивање 

различитих знања 

Истраживање 

ученика 

Ученички радови 

Уређење паноа  

Чланови, 

професори 

обавезних 

предмета, ученици 

Праћење, 

вредновање и 

оцењивање  

21.1.2022. 

13.4.2022. 

24.6.2022. 

Праћење 

различитих 

показатеља и 

анализа на 

заједничким 

Чланови, педагог 
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састанцима 

Извори 

информација 

21.1.2022. 

13.4.2022. 

24.6.2022. 

Размена искустава 

Анкетирање 

ученика  

Чланови, педагог, 

ученици 

Тема: Како 

„обични“ предмети 

постају музејски 

експонати 

Мај Посета спомен кући 

народног хероја 

Јанка Чмелика у 

Старој Пазови 

Људмила 

Ракочевић, 

ученици 

Креативне 

радионице 

”FSU Creative Art 

Workshop 

14. и 15.5.2022. 
Посета Факултета 

савремених 

уметности, Београд 

Ученице: Анђела 

Росић 2д и Милица 

Војиновић 2а; 

Јована Цетина 

Извештај о раду 4.7.2022. 

Анализа на 

заједничком 

састанку 

Координатор и 

чланови 

 

План рада је предложен од стране координатора стручног већа (Слободан Атанасов), који је измењен и 

допуњен од стране свих чланова стручног већа и усвојен на састанку 13.9.2021. године. Извештај о раду 

стручног већа разматран је и усвојен на састанку 4.7.2022. године.  

Стручно веће изборних програма за школску 2021/2022. годину чине професори:  

Љубица Ковачевић Инђић, Сандра Дроњак, Дуња Гајин, Мира Пешић, Наташа Роговић, Оља Грбић, 

Људмила Ракочевић, Либуша Симендић, Николина Гагић, Јелена Марковић, Душанка Савић, Мирјана 

Здравковић, Данијела Ђурић/Марија Рајшић/Јована Цетина, Марио Анић, Ивана Марковић и Слободан 

Атанасов – координатор стручног већа изборних програма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА 
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ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  
      

Концепт новог Школског развојног плана, који је донет за период 2022/2027. 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 кoју 

дозвољавају како финансијске тако и друге околности. Тако у области Школски програм и 

годишњи план рада школе вршено је усклађивање Годишњег плана рада са Школским програмом 

(4. разред), 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 је могао 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. области 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, 
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Школски одбор и Савет родитеља, тако и Полиција и Центар за социјални рад, Дом здравља и 

Тим за безбедност и здравље на раду. 

    У области Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 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 

Слађана Ерић Професор психологије 

Сандра Дроњак Професор српског јеика и књижевности 

Оља Грбић Професор социологије 

Ковачевић Тамара Професор француског језика 

Ана Шипицки Професор историје 

Јана Валент  Професор математике 

  Представник родитеља 

 Школски одбор 

 Ученички парламент 

 Стручни актив за развојно планиање у школској 2021/2022. години поред задатака прописаних  

Законом, бавио се и другим питањима од значаја за Гимназију. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНА РАДА  

СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

ВРЕМЕ  АКТИВНОСТ 

  

НА ЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ   Евалуација         

Септембар -израда плана рада 

-анализа школског програма-

анекс за 4.разред 

-усклађеност годишњих 

планова са школским 

програмом/програм наставе 

састанак, дефинисање 

активности; 

усклађеност са Правилником о 

програму наставе и учења ; 

увид у годишње планове,  

план рада; 

Анекс 4 раз. 

педагошка 

документација 
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и учења за 4. разред 

-иницијално тестирање 

 

 

 

 

анализа; 

 

прикупљање резултата 

иницијалног 

тестирања,презентација 

извештаја на одељењским 

већима, стручним већима из 

области предмета 

 

наставника; 

записници 

одељењских 

већа,стручних 

већа 

током 

године 

 

програм здравствене 

заштите, КОВИД 19 

 

 

одговоран однос према 

здрављу 

континуирано спровођење 

предложених мера МПНТР о 

спречавању ширења Ковид -

19; 

припрема  и реализација 

часова, ваннаставних 

активности, ученичког 

парламента... 

 

часови 

одељењског 

старешине 

 

педагошка 

документација; 

записник 

наставничког 

већа 

 

 

 

 

Децембар остваривање изборних 

програма 

 

 

реализација школског 

програма у 1.полугодишту 

праћење остваривања кроз 

седнице одељењских већа и 

рад стручног већа за изборне 

програме; 

седнице стручних већа из 

области предмета, разговори, 

анализе, протокол праћења 

записници са 

седница 

одељењских 

већа 

Фебруар ваннаставне активности праћење реализације, 

разговори, извештаји са 

полугодишта... 

записници 

секција 
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Носиоци реализације планираних активности су чланови актива, а сарадници наставници. 

Чланови актива: Људмила Ракочевић, Весна Смуђа, Ана Шипицки, Јана Валент, Снежана Инђић, Дуња 

Гајин, Ивана Марковић, Мира Пешић/Софија Милошевић 

 

 

 

 

 

Април реализација школског 

програма на крају 3.квартала 

 

анализа,извештаји, одељењска 

већа, стручна већа 

записници са 

седница 

одељњских већа 

мај школски програм 2022-2026 писање школског програма, 

заједнички састанак, 

планирање, договор, сарадња 

документ: 

школски 

програм-јул 

2022. 

Јун реализација школског 

програма у 2.полугодишту 

/оствареност исхода 

извештај о раду 

 

оствареност исхода , седнице 

одељењских већа; 

анализа реализованих 

активности 

записници са 

седница 

одељењских 

већа 

извештај 

јул извештај о раду састанак, израда извештаја  извештај о раду 

актива 
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                                     ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

у школској 2021/2022 години 

Садржаји рада на часовима одељењског старешине : 

1.разред 

Организација рада у школи -1.МОДЕЛ;стручно упутство, мере заштите од ковид 19;чланови 

одељењског већа, програм наставе и учења, школски календар, распоред часова, распоред 

звоњења, школски простор.../информисање 

Правила понашања, Правилник о васпитно дисциплинској одговорности, Правилник о 

протоколу поступања у установи у одговору на насиље...упознавање 

Избор представника одељењске заједнице 

Ваннаставне активности/опредељења ученика 

Трошковник / упознавање,добровољност 

Ученички парламент/избори 

Први утисци о школи 

Навике учења;стилови учења; 

Распоред контролних и писмених вежби 

Право и лажно другарство 

Успех ученика на кварталима;полугодиштима;мере за побољшање успеха;чиниоци који утичу 

на успех ученика 

Прилагођавање на нову школу/анкета 

Социјалне вештине 

''Нешто ми је лако а нешто тешко да кажем'',радионица 

Самовредновање/анкета настава и учење и етос 

Значај превентивних активности на сузбијањуопасности од ширења Ковид 19 

Онлајн настава;Прилагођавање на комбиновани модел наставе;прелазак на непосредну наставу 

Школска слава 

Дан розих мајица 

Дан школе 

Стоматолошки преглед 

Естетска интелигенција 

Култура путовања 

Дан победе над фашизмом;''Да се не заборави'' /предавање официра Војске Србије 

Односи међу ученицима у одељењу;међуодељењска дружења; 

Изрицање васпитних мера;изостајање са наставе 

Шта бих мењао код себе?анкета 

Изборни програми у другом разреду 
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2.разред 

План наставе и учења;начин организовања наставе у условима пандемије корона вируса, мере 

превенције у циљу спречавања ширења ковид-19 у школи; 

Правилници/Правила понашања;Правила облачења 

Стандард ученика, уџбеници, превоз, стипендије; 

Избор тема из области здравственог васпитања/одговоран однос према здрављу 

Избор представника за Ученички парламент 

Онлајн настава 

''Нешто ми је лако а нешто тешко да кажем'' радионица 

Успех ученика/анализа 

Самовредновање/анкета/етос, настава и учење 

Хумнанитарне акције 

Фактори успеха у учењу; упутсва за учење 

Пожељно и непожељно понашање 

Екскурзија ученика 

Одговоран однос према школским обаезама 

Утицај изборних програма на развој међупредметних компетенција 

Односи у одељењу 

''Да се не заборави''предавање официра Војске Србије 

Способност слушања 

Мотивација у учењу 

Употреба мобилних телефона на часовима 

Изостајање са наставе 

Постигнућа ученика 

 

3.разред 

Упознавање са организацијом рада школе, календаром рада, распоредом часова, мерама 

заштите здравља ученика/стручно упутство, ковид 19 

превоз, стипендије, трошковник,стандард ученика 

изборни програми 

одговоран однос према здрављу-избор тема из области здравственог васпитања 

избори за ученички парламент 

другарски односи 

упознавање са појмом каријера, каријерно вођење, информисање 

сексуално насиље,контрацепција/радионица, дебата 

превенција дигиталног насиља 

Правила понашања, Правилник о васпитнодисциплинској одговорности... 

самовредновање/настава и учење;етос 

прилагођавање онлајн настави 

постигнућа ученика на крају 1.квартала 
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изостајање са наставе 

помоћ слабијим ученицима у учењу 

умеће самовредновања учења 

способност слушања 

ваннаставне активности 

светски дан детета 

светски дан борбе против сиде 

недеља лепих порука 

секте и млади 

Дан државности 

Дан розе мајица 

добровољно давање крви 

дан шале 

посета позоришту 

светски дан здравља 

дан заштите животне средине 

светски дан за културну разноликост, дијалог и развој 

дан словенске писмености 

''Д а се не заборави''предавање официра војске Србије 

подршка ученица 

одговоран однос према обавезама 

''шта смо очекивали а шта добили на крају наставне године?'' 

 

 

 

 

4.разред 

Организација рада у школи, модел 1,стручно упутство, мере заштите  од ковид 19; план наставе 

и учења, чланови одељењског већа, школски календар, распоред часова... 

стандард ученика,стипендије, превоз, тршковник 

Правила понашања, Правилник о васпитно дисциплинској одговорности.Протокол о 

поступању у установи у одговору на насиље... 

Избори за ученички парламент 

одабир тема из здравственог васпитања 

место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије 

комуникација 

неговање културе лепог понашања у школи, на јавном месту...поздрављање и ословљавање 

наставника, другова 

постигнућа ученика, анализа, потешкоће, могућности  превазилажења, вршњачка помоћ... 

у сусрет светском дану борбе против сиде 

матурски испит 

опредељења ученика за факултете... 
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државна матура/пилот матура/објашњење и смернице 

допунска, додатна настава за време зимског распуста 

настава и учење, етос/самовредновање 

презентација о запаљивим материјама и алкохолу 

''Дан розе мајица'' 

добровољно давање крви 

пробна пилот матура 

умеће комуникације 

 

Број одржаних часова одељењског старешине , на нивоу разреда 

1.разред - 95 /23,7 по одељењу, просек 

2.разред – 60 /15 по одељењу 

3.разред – 115 /28,7 по одељењу 

4.разред – 75 /18,7 по одељењу 

На нивоу школе одржано је укупно 345 часова одељењског старешине или 21,5 по одељењу. 

На часовима одељењског старешине разматрани су различити садржаји предвиђени годишњим 

планом рада а и у складу са актуелним ситуацијама.Педагог је узео учешће у раду,највише у 

одељењима првог разреда.Број укупно одржаних часова  у свим одељењима је 28. 

На основу анлаизе закључено је да је тешко било одржати часове одељењског старешине 

уколико нису у распореду часова, због оптерећености ученика, проблема са превозом.Предлог 

је да се часови планирају у распореду и да се у континуитету, током целе школске године ради  

са одељењима./час недељно; 

Поред рада са одељењима одељењске старешине су одржавале седнице одељењских већа, по 

кварталима и по указаним потребама.( Извештај о раду одељењских већа) 

Рад старешина се одвијао и кроз индивидуалне и групне разговоре са ученицима, размену 

мишљења, информација са члановима одељењског већа, посредовање. 

Сарадња са  родитељима такође.( Извештај о родитељским састанцима;евиденција 

индивидуалних контаката са родитељима у е дневнику, евиденција у записницима са седница 

одељењских већа о истој). 

 

 

Сарадња са педагогом, директором и представницима стручних  институција  је била током 

целе школске године. 
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Током године  вођени су административни послови (вођена је  педагошка документација о 

ученицима и одељењу, вођен електронски дневник, матичне књиге, документација о 

испитима...) 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

САДРЖАЈ Време 

реализације 

Одељење БРОЈ 

ПРИСУТНИХ 

РОДИТЕЉА 

 

1.Организација живота и рада у школи-1.модел... 

2.План наставе и учења за први разред, школски 

календар, структура одељењског већа, 

уџбеници... 

31.08.2021. 1а,б,ц,д; 21;25;27;24= 

97/од 112 

86,6% 

Организација рада у школи 1.МОДЕЛ 

План наставе за1,2 3 и 4.разред, састав 

одељењског већа, школски календар... 

Осврт на успех у претходној школској години... 

Избор једног представника у Савет родитеља 

Актуелно ( дан отворених врата, уџбеници, 

трошковник, стипендије,превоз...) 

 

 

09.09.2021. 

 

 

06.09.2021. 

09.09.2021. 

 

 

 

06.09.2021. 

08.09.2021. 

 

 

2а,б,ц,д; 

 

 

3ц 

3а,д; 

3б 

 

 

4а,б,д; 

4ц 

 

18;14;20;22=74/

65,48% 

 

 

18;20,19;15=72/ 

66,05% 

 

 

14,14,11;13=52/ 

47,27% 

1.Успех ученика на крају 1.квартала текуће 

школске године 

2.Заштита ученика од насиља/превентивне 

активности-информација 

3.Каријерно вођење и саветовање/4.разред 

4.Актуелно 

 

 

03.11.2021. 

 

 

04.11.2021. 

 

 

 

05.11.2021. 

 

онлајн: 

2б,2д,4ц, 

 

11.11.2021. 

 

 

 

 

1б,1д 

 

 

3а,4а,б,ц,д 

 

 

 

 

1а,ц,3д 

3б,ц 

2б 

2д 

2а 

1б-24 

1д-20 

 

3а-15     

4а-  5     4б-14 

4ц-  21   4д-9 

 

 

1а- 15   1ц-27 

3б-  11  3ц-7 

2б-26    3д-27 

2д-30 

2а-25 

 

1.р-86/78,8% 

2.р-81/94,2% 

3.р-60/55% 

4.р- 49/44,54% 

1.Успех ученика на крају 1.полугодишта текуће 

школске године 

2.Организација образовно васпитног рада-

2.модел 

3.Самовредновање-анкета за родитеље 

4.Прилагођавање на нову школу 

5.Актуелно 

јануар-

фебруар 

2022. 

1.разред 

 

101/93,5% 
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1. Успех ученика на крају 1.полугодишта текуће 

школске године 

2.Организација образовно васпитног рада-

2.модел 

3.Самовредновање-анкета за родитеље 

4.Актуелно 

 

фебруар, 

март 2022. 

2.разред; 

3.разред; 

87/76,99% 

96/88,07% 

 фебруар 

2022. 

4.разред 104/94,5% 

Анализа успеха ученика на крају 3.квартала 

Актуелно 

април 2022. 1разред 

2 разред 

3.разред 

 

2д /22 

49/109-44,95% 

Анализа успеха ученика на крају трећег 

тромесечја 

2. Пилот државна матура 

3. Актуелно - матурско фотографисање, матурско 

вече .... 

4.Утисци о школи 

април 2022. 4.разред 44/110-40% 

 

На основу броја присутних родитеља на родитељским састанцима,размене мишљења   

родитеља и одељењских старешина, анализе резултата самовредновања потребно је и даље 

радити на остваривању добре сарадње укључивањем родитеља у живот школе,у разне 

активности из области професионалне оријентације, обележавање значајних датума, присуство 

разним активностима које школа реализује.Такође је потребно родитеље укључивати у рад 

стручних органа школе. 

Поспешити канале комуникације,припрема и реализација различитих облика,бити и даље 

отворен за сарадњу. 

 

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 

2021. 

планирање ,заједнички 

састанци 

наставници, 

координатори 

тимова, 

председници 

стручних већа из 

области 

предмета, 
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директор... 

Израда свог годишњег плана 

рада за текућу школску годину, 

израда месечних планова рада 

септембар 2021. 

до 5-ог у месецу 

планирање,анализа 

извештаја за претходну 

школску годину 

наставници 

помоћ наставницима око 

планирања редовне 

наставе,плана рада тимова 

током године упутства, размена 

мишљења 

наставници 

упис ученика, формирање 

одељења; 

пријем новоуписаних ученика 

током године, јул 

август 

 

заједнички састанак , 

комисија за упис, 

одељењске старешине 

одељењске 

старешине 

извештаји о раду јул, август, 

септембар 2021. 

израда извештаја, 

састанци 

наставници 

Развојни план Гимназије за 

период од 2022-2027. године 

јул, август 2022. израда појединих делова, 

заједнички рад 

наставници, 

чланови тима 

Школски програм 2022-2026. јун 2022. израда појединих делова, 

заједнички рад 

наставници 

 

2.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

планирање контролних вежби, 

писмених задатака... 

четири пута 

годишње 

увид у планове у е-

дневнику,сарадња са 

одељењским 

старешинама  и 

наставницима;Педагошки 

колегијум 

одељењске 

старешине 

изборни програми, реализација 

појединих садржаја; 

-проблеми у 

реализацији/укључивање 

појединих ученика у рад 

током године разговори са 

наставницима изборних 

програма 

наставници 

 праћење активности ученика на 

часу 

током године посета часовима редовне 

наставе/ 

наставници 
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праћење постигнућа ученика током године, 

квартали, 

полугодишта, 

разредни и 

поправни испити, 

матурски испит; 

одељењска већа 

испитни одбор 

наставници 

допунска настава, праћење 

ефеката 

током године образац, материјал 

педагога 

Николина Гагић 

формативно и сумативно 

оцењивање;значај континуитета; 

елементи формативног 

оцењивања 

током године разговори са 

наставницима,ученицима 

наставници, 

ученици 

 

3.РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

Увођење у посао наставника 

:Слободан Атанасов, Младен 

Шкорић, Јована Цетина,Мартина 

Домоњи,Милица Савић, 

Кристина Кружић, Мирослав 

Видојевић, Мика Ковачевић, 

Бојана Лекић 

септембар и 

током године 

упутства о планирању, рад 

са ученицима... 

предметни  

наставник, 

замена 

планирање наставног рада; 

иницијални тест 

током године 

октобар 

разговори, размена 

мишљења 

наставници 

часови редовне наставе током године праћење реализације ; 

педагошко инструктиван 

рад 

наставници 

родитељски састанци током године договори око времена 

одржавања , садржаја и 

реализације родитељских 

састанка-припрема 

материјала; записници 

одељењске 

старешине 

сарадња одељењских  старешина 

са родитељима 

током године сугестије за вођење 

разговора;учешће у 

разговорима са 

одељењске 

старешине 
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родитељима 

помоћ око пружања подршке 

ученицима/болест 

ученика;спортске 

активности;изостајање са 

наставе;жалбе на однос 

појединих наставника  

током године седнице одељењских већа-, 

индивидуални разговори, 

сарадња са родитељима 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

однос наставник-ученик током године посредовање,разговори, 

умеће комуникације 

наставници, 

директор 

оцењивање ученика  током године размена мишљења, 

праћење упутстава 

директор 

такмичења ученика по календару информисање од 

наставника, о резултатима 

,  

наставници 

подршка, подстицаји 

наставницима/повреде обавеза 

ученика;разрада педагошких 

ситуација... 

током године 

 

разговори, савети, 

сугестије, размена 

мишљења,учешће у раду 

дисциплинске комисије/6 

одељењски 

старешина 

помоћ у вођењу записника са 

седница одељењских већа, 

родитељских састанака... 

током године упутства,сугестије наставници 

обележавање  значајних датума током године договори, подела 

задужења, сарадња, 

учешће 

наставници, 

ученици 

одговоран однос према здрављу; септембар 2021. учешће у припреми 

појединих 

радионица;присуство 

појединим радионицама 

наставници 

рад тимова  током године сарадња, сугестије, 

размена  мишљења 

чланови тимова 

 

4.РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 



47 
 

Оцењивање током године разрада ситуација, 

заједничко проналажење 

решења 

наставници,уче

ници 

рад ученичког парламента октобар 2021. 

и током године 

информисање,избор 

чланова,конституисање, 

бирање 

председника...помоћ у 

реализацији планираних 

садржаја;праћење турнира; 

Сандра 

Дроњак,Дуња 

Гајин, 

одељењске 

старешине 

Прилагођавање на 1.разред децембар 2021. анкета за ученике 

1.разреда 

одељењске 

старешине 

односи са друговима у одељењу 

и ван одељења 

током школске 

године 

слушање, посредовање, 

заједничко тражење 

решења 

одељењске 

старешине 

односи са наставницима током године разговори са ученицима и 

наставницима 

одељењске 

старешине 

обрада појединих садржаја / из 

плана рада одељењског 

старешине, и за којима се укаже 

потреба; 

током године часови одељењског 

старешине, замене 

наставника/укупно 28 

часова 

одељењске 

старешине 

сарадња са ученицима на 

одређене теме 

током године разговори са ученицима одељењске 

старешине, 

родитељи 

 

5.РАД СА РОДИТЕЉИМА 

 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

Родитељски састанци током године припрема материјала одељењске 

старешине 

Савет родитеља 14.09.2021. 

12.05.2022. 

састанак секретар, 

директор 

учење; 

 здравље ученика; 

током године разговор о постигнућима 

ученика, здравственим 

проблемима; 

одељењске 

старешине 
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иницијатива 

родитеља,одељењског 

старешине 

упис ученика,прелазак из других 

школа 

током године разговор,упознавање, 

упутства, сугестије 

родитељи 

сарадња са родитељима/актуелна 

проблематика 

током године разговори са родитељима одељењске 

старешине 

 

 

6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИКОМ 

 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 

израда извештаја за школску 

2020/2021. године 

јул, август 2021. прикупљање извештаја, 

анализа 

наставници 

 

израда годишњег плана рада за 

школску 2022/2023годину; 

школског програма 2022-2026; 

развојног плана 2022-2027; 

јун 2022; август 

2022. 

састанци актива, 

тимова,размена 

мишљења,планирање 

наставници 

Израда упитника за потребе ШУ, 

просветног инспектора 

септембар 2021. сарадња са наставницима, 

прикупљање података 

наставници 

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 

наставничког 

већа,материјала... 

директор 

активности педагошког 

колегијума и других органа 

новембар и 

током године 

разговори,материјали...извод

и из Закона 

секретар 

посета часовима редовне наставе током године израда плана; присуство 

часовима 

наставници 

награђивање ученика крај наставне 

године 

одабир књига библиотекар 
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обележавање значајних датума током године подела задужења, израда 

паноа... 

библиотекар 

стручно усавршавање; 

упознавање са сазнањима након 

одржаних стручних састанака 

током године праћење стручног 

усавршавања, извештавање  

након посете семинарима, 

обукама, вебинарима.... 

директор 

промоција школе током године  планирање посета, подела 

задужења,посете основним 

школама...презентовање 

школе родитељима и 

ученицима/ 

тим 

упис ученика јул 2022. организација,формирање 

комисије 

наставници 

оцењивање;планирање 

контролних 

током године праћење упутстава МПНТР; 

сарадња са наставницима 

наставници 

разредни, поправни испити; 

матурски испит 

мај, јун,август сарадња, 

договори,,планирање 

директор 

одговоран однос према здрављу 

активности 

октобар 2021. анализа материјала, 

прикупљање ... 

наставници/8 

државна матура током године упознавање;припреме за 

спровођење; спровођење 

5.4-7.4.2022.. 

секретар 

 

7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

Школски  одбор 15.09.2021. састанак, презентација 

извештаја и годишњег плана 

рада школе 

директор 

 

одељењска већа, наставничко 

веће;стручни активи 

током године седнице, онлајн одељењске 

старешине 
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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 

сарадња са домом здравља Стара 

Пазова;Инђија 

 

током године 

договори око термина 

одржавања систематских 

стоматолошких прегледа; 

интересовање за ученицу 

радник дома 

здравља; 

Предузетништво септембар разговор са предавачем о 

предузетништву 

наставник 

добровољно давање крви; 

АIDS 

10.март 2022. 

30.11.2021. 

сарадња са координатором 

тима Дијаном Влаинић; 

анкета 

Представник 

Црвеног крста 

Привредни сајам,Нова Пазова 30.9.2021. присуство Људмила 

Ракочевић, 

носилац 

активности 

безбедност на интернету фебруар 2022. присуство предавању 

ученика Гимназије 

ученицима ош''Симеон 

АРАНИЦКИ'' 

Душанка 

Галечић 

сарадња са Центром за 

социјални рад Земун 

током године интересовање за успех 

ученице 2б 

социјални 

радници 

Вештине комуникације 14.04.2022. предавање  за 

заинтересоване ученике 

представници 

универзитета 

Сингидунум 

 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ПРИПРЕМА ЗА РАД  И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ 
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РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

вођење документације на свим 

нивоима 

током године вођење забелешки  

 

Самовредновање 25.10.2021. семинар за наставнике директор 

припрема за рад током године израда планова...  

 

 

 

 

                              ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 2021/2022 

1. Планирање образовно васпитног рада 

Планирана је и реализована набавка  књига за ученике и то: 

 

ФРАНЦУСКИ РЕЧНИЦИ- 10 примерака 

ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА, Јаков Игњатовић -2 примерка 

ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИК, Милан Шипка -1 примерак 

ИЛУСТРОВАНА ИСТОРИЈА СРБА- 1 примерак 

 

Уџбеници издавачке куће Завод, укупно 5 добијени као поклон примерци и то: 

Географија за 2. и 3. разред 

Информатика и рачунарство за 2. разред 

Биологија за 1. разред 

Историја за 2. разред 

Хемија  за 2.разред 

 

Поклон књига професорке Оље Грбић 

Поклон књиге бивше ученице Анђеле Зувић, разни наслови, укупно 39 књига 

Поклон књиге удружења ратних војних ветерана „Слободно небо Србије-, књига „ Смена“-5 примерака 

  

 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   
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3. Рад са наставницима 

Наставници су користили стручну литерутуру током целе године 

  Наставници су пружали помоћ библиотекарима у набавци уџбеника 

    Библиотекари су информисали наставнике о новим издањима уџбеника, о новим насловима 

из стручних часописа 

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 26.9.2021. 

    Обележавање Међународног дана толеранције 16.11.2021. 

Укључивање у акцију „Читајмо гласно“ поводом међународног дана књиге 28.2.2022. 

         Обележавање Међународног дана породице 15.5.2022. 

 Обележавање Дана словенске писмености 24.5.2022. 

Oбележавање „Дана розе мајица“ 23.2.2022. 

Обележавање дана школских библиотека 24.10.2021 

Обележавање Светског дана детета 20.11.2021. 

Обележавање 1 децембра, Дана борбе против Хив-а, 1.12.2021. 

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

промоцијама, књижевним вечерима 

    Сарадња са издавачким кућама 

Сарадња са библиотекарима из других школа 

Унапређење сарадње са библиотеком „Глигорије Возаревић“, Сремска Митровица 

       Могућност умрежавања библиотека он лајн путем 

 

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 везаним за Библиотекарство, али 

осталим семинарима јесу што се може видети у извештају о стручном усавршавању. 

 

 

Библиотекари: Марина Василић и Владислава Хавран 

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). Овакав режим 

рада је био у функцији до последње седмице у фебрару  када се прешло на непосредан рад. 

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. 
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 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.                                                                                             

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници Одговорна особа 

Одлагање опасног 

отпада (остало од 

бомбардовања) 

02.9.2021 Изношење 

отпада у 

специјалним 

кутијама 

Војни одсек СМ , 

директор 

Војни одсек СМ 

Хуманитарна шетња 

за Стефана 

11.09.2021 шетња Ученици, 

наставници, 

директор 

Директор, 

наставници 

Мењање Фиделове 

склопке и 

инсталација паник 

расвете 

13.9.2021 Инсталирање 

нове склопке и 

паник расвете 

Фирма Меда-ел, 

домар и директор 

Фирма Меда-ел, 

директор 

Инсталирање фиџ 

рачунара у кабинет 

ликовног 

14.9.2021 Постављање 

рачунара 

Професори 

физике 

директор 

Ласта превоз 

ученика 

16.9.2021 састанак Директори 

средљих школа и 

Ласте 

Директор Ласте 

Додела лаптопа од 

стране Националног 

савета Словака 

23.9.2021 Примопредаја 

лаптопа , 1 ком 

Национални савет 

Словака, директор 

Национални 

савет Словака, 

директор 

Решења о 40- 

часовној недељи 

23.9.2021 Писање решења Директор, 

секретар 

директор 
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Сарадња са 

родитељима 

Током првог 

полугодишта 

Индивидуални , 

групни 

разговори, савет 

родитеља, 

родитељски 

састанци  

Родитељи ученика  

педагог 

директор 

Сајам привреде у 

Старој Пазови 

30.9.2021 Учесници сајма Тим за промоцију 

школе, Тим за 

каријерно вођење, 

директор 

Тим за 

промоцију 

школе, Тим за 

каријерно 

вођење, директор 

Хигијена у 

спортској сали   

31.9.2021 Састанак са 

начелницом 

Наташом Милић 

Милаш 

Директори 

средњих школа 

директор 

Изградња  нових 

учионица 

31.9.2021. Састанак са 

начелницом 

Наташом Милић 

Милаш 

општина Општина, 

директор 

  Извештај  о раду 

школе, директора, о 

вредновању 

квалитета рада 

установе и о 

припремљености 

школе за рад 

до 15. септембара 

2022.г. 

Радни састанак, 

Излагање 

Усвајање  

Наставничко веће 

Савет родитеља 

Школски одбор 

Директор 

Чл.Савета 

родитеља 

Председник 

шклског одбора 

  Израда Годишњег 

плана рада за 

школску 

2021/2022.г. 

Прва половина 

септембра 

Радни састанци Чланови НВ   директор 

  План  рада 

педагошког 

колегијума за 

школску 

2021/2022.г. 

Прва половина 

септембра 

Радни састанци  Чланови 

педагошког 

колегијума 

директор 

  Планирање, 

организовање и 

реалзација седница 

Наставничког већа 

Током целе године Радни састанци педагог 

Чланови НВ 

директор 
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Израда плана рада у 

40. часовној радној 

недељи  и израда 

коефицијената по 

Правилнику 

Прва половина 

септембра 

Радни састанак Правна служба директор 

Разговор са новим 

ученицима и 

родитељима 

током године разговор Директор, 

педагог, деца, 

родитељи 

директор 

Хуманитарни 

турнир за Стефана  

12.10.2021 Турнир у малом 

фудбалу 

Професори 

физичког, 

директор 

Професори 

физичког, 

директор 

  Разговор са 

колегама – 

службена белешка 

 Током целе године Разговор, 

белешка 

педагог директор  

Приговор 

колегиница српског 

језика на расподелу 

часова 

12.10.2021 Маил 

колегиница 

(Сандра Дроњак, 

Лјубица 

Ковачевић-

Инђић и  Дуња 

Гајин) 

Директор, 

колегинице 

српског 

директор 

Табеле за ЦЕНУС 13.10.2021 Попуњавање 

табеле 

Директор, 

секретар 

директор 

Упитник 

Министарства 

просвете за 

опремање школе 

13.10.2021 Попунио 

упитник 

Директор, 

секретар 

директор 

Донације  13.10.2021 Уплате донације 

од Фото 

Љубише 10, 

Булат транспорт 

5, Мајор промет 

8 

Укупно 23 

хиљаде 

донатори донатори 

Семинар 

самовредновање 

25.10.2021 Семинар  Предавачи, 

наставници 

Предавачи, 

директор 

Куповина клавира за 20.10.2021 Ишао по клавир Директор, радња Директор, радња 
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музичко у Нови Сад за инструменте за инструменте 

Контрола сектора за 

вандредне ситуације 

и мере безбедности 

28.10.2021 контрола Комисија сектора, 

директор 

Комисија 

сектора, 

директор 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог квартала 

школске 2021/2022. 

год. 

02.11.2021. седница Чланови 

наставничког 

већа, педагог 

директор 

Куповина тракастих 

завеса у кабинету 

хемије 

12.11.2021 Монтирање 

завеса 

Фирма Доџ, домар Фирма Доџ, 

директор 

План посете 

чссовима 

12.11.2021 Посета часовима Педагог, директор Директор, 

педагог 

Посета општинског 

инспектора по 

приговору 

колегиница српског 

језика 

16.11.2021. Преглд 

докуметације 

Директор, 

инспекторка 

директор 

Тракасте завесе за 

просторију 

помоћног особља 

23.11.2021 Постављање 

завеса 

Фирма Доџ, домар Фирма Доџ, 

директор 

Писање пројекта 

Министарству 

просвете за 

рачунаре и 

столарију на 

међуспратовима 

29.11.2021 Писање пројекта Директор, 

секретар 

директор 

Испраћај 

пензионера (Марка 

Ђурчик и Фабри) 

30.11.2021 дружење колектив директор 

Државна матура 14.12.2021 Онлајн састанак Предавачи, 

колектив 

Директор, 

предавачи 

Заједница Гимназија 

Србије – Златибор 

16.12.2021 семинар Заједница Заједница, 

директор 

Молба покрајини за 

санацију тоалета  

22.12.2021 Послао молбу Директор, 

секретар 

директор 
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Контрола паник 

расвете 

22.12.2021 контрола Фирма Клашњић, 

директор, домар 

Директор, фирма 

Клашњић 

Резултати тестирања 

за запослење 

22.12.2021 Одлазак у 

Сремску 

Митровицу по 

резултате 

директор Директор, 

служба за 

запошљавање у 

Сремској 

Митровици 

Потписивање 

уговора за санацију 

тоалета 

23.12.2021 Потписивање 

уговора у 

покрајини 

Покрајински 

секретаријат, 

директор 

Покрајински 

секретаријат, 

директор 

Наставничко веће  -

анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

полугодишта 

 

29.12.2021 седница Наставници, 

директор 

директор 

Крај првог 

полугодишта 

24. 12. 2021. Крај наставе у 

првом 

полугодишту 

Наставици директор 

Састанак 

педагошког 

колегијума 

05.01.2022 састанак Чланови тима, 

директор 

Директор и 

чланови тима 

Састанак Тима за 

развојно планирање 

05.01.2022 састанак Чланови тима, 

директор 

Директор и 

чланови тима 

Обавештење 

колегама о начину 

рада у другом 

полугодишту 

05.01.2022 Обавештење 

поставио у 

Вибер групу и 

учионицу 

колектив директор 

Утврђивање тема за 

израду домаћих 

матурских радова 

15. 01.2022. Наставничко 

веће 

Предметни 

наставници 

педагог 

директор 

Почетак другог 

полугодишта- 

онлајн (7 дана) 

10.01.22 Онлај настава Наставници. 

директор 

Наставници. 

директор 

 Кобинована настава 17.01.2022.   Комбинована 

настава 

Наставници       директор 
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Дозвола за извођење 

радова на тоалетима 

21.01.2022 Разговор са 

фирмом из 

Инђије и 

општином 

Директор, 

општина и фирма 

Пројект- ИН 

монтажа 

директор 

Добили решење за 

паник расвету 

21.01.2022 решење Фирма Клашњић Фирма Клашњић 

Упутство 

Министарства 

просвете за рад у 

периоду 24.01-

27.01.2022 

24.01.2022 Обавестио 

колеге тј 

проследио 

упутство 

колектив директор 

Свети Сава 27.01.2022 Обележено у 

цркви 

Колектив, 

ученици 

директор 

Слао понуде за 

извођење радова на 

тоалетима 

28.01.2022 Послали понуде 

маилом 

Секретар, 

директор 

директор 

Послали 

Министарству 

просвете конкурс за 

7 комплет рачунара 

02.02.2022 Послали пријаву 

за конкурс 

Секретар, 

директор 

директор 

Вебинар за Државну 

матуру 

02.02.2022 вебинар Наставници, 

директор 

Директор, 

наставници 

Организација 

такмичења 

књижевна олипијада 

08.2.2022 организација Професорке 

српског, директор 

директор 

Решење од општине 

за санацију тоалета 

08.2.2022 Преузимање 

решења 

Општина, 

директор 

директор 

Измењен школски 

календар  

10.2.2022 Обавештење о 

календару 

Колектив, 

директор 

директор 

Организација 

општинског 

такмичења из 

физике 

18.02.2022 Организација 

такмичења 

Професори 

физике, директор 

директор 

Обавештење о 

организацији 

наставе 

21.02.2022 Прелазак на 

напосредну 

наставу- 

обавештење 

Колектив, 

директор 

директор 
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Пријава за 

рецитаторе 

21.02.2022 пријава Професорке 

српског. директор 

директор 

Дан Розе мајица- 

вршњачко насиље 

21.02.2022 Радионица, 

предавање... 

колектив директор 

Школски одбор 24.02.2022 Извештај рада 

директора за 

прво 

полугодиште 

директор директор 

Стручно упуство за 

Државну матуру 

25.02.2022 упутство Колектив, 

директор 

директор 

 Инструктивно 

педагошки рад  

Током целе године Посете часовима Наставници 

Педагог школе 

директор 

Вебинар ИСКРА- 

финансије 

28.02.2022 вебинар Директор, 

администрација 

директор 

     

Март прослава 07.03.2022 дружење колектив Ресторан Прича, 

директор 

Обавештење 

родитељима за 

Државну матуру 

09.03.2022 обавештење Родитељи, 

одељењске 

старешине, 

директор 

директор 

Почели радови на 

санацији тоалета 

07.03.2022 радови Фирма ДСМ стил, 

домар 

ДСМ стил, 

директор 

Донација  08.3.2022 Фермекс , 

Микус, Ромал 

Донатори, 

директор 

директор 

Сајам образовања – 

Путокази у Новом 

Саду 

10.03.2022 Одлазак на сајам Тим за каријерно 

вођење, директор 

директор 

Посета Народном 

музеју у Београду 

16.03.2022 посета Ученици, проф  

Људмила 

Ракочевић 

директор 

Државна матура - 

вебинар 

16.03.2022 вебинар колектив директор 

Презетација 16.03.2022 Презетације  матуранти директор 
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факултета 

Професор Шпанског 

језика – полагање 

разредног испита 

18.03.2022 Разговор са 

професорком о 

ангажовању 

Професорка, 

директор 

директор 

Предавање у 

позоришној сали 

„Да се не заборави“ 

бомбардовање 

24.03.2022 предавање Официри Војске  директор 

Дан школе 25.03.2022 Представа и 

коктел 

Колектив, гости, 

ученици 

директор 

Преузео тестове за 

Државну матуру 

29.03.2022 Преузео тестове 

у Сремској 

Митровици 

директор директор 

Пријем одбојкашица 

и деце која су 

учествовала на Дану 

школе 

31.03.2022 Пријем заљ 

освојено 1. 

место у држави , 

драмска секција 

за успешно 

изведену 

представу 

директор директор 

Тестови за Државну 

матуру 

04.03.2022 Ишао у Сремску 

Митровицу по 

тестове који су 

фалили 

директор директор 

Наставничко веће 01.04.2022 седница колектив педагог 

Државна матура 05/06/07.04.2022 тестирање Тим за Државну 

матуру 

директор 

Шаховски турнир – 

првенство Србије 

09/10.04.2022 турнир Директор, 

општина, 

Шаховски савез 

Србије 

Директор, 

општина, 

Шаховски савез 

Србије   

Враћање тестова са 

Државне матуре 

20.04.2022 Вратио тестове у 

Сремску 

Митровицу 

директор директор 

Календар 

активности за 

матуранте 

26.04.2022 Израда плана 

активности 

Директор, педагог директор 
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Излет на 

Делиблатску 

пешчару 

29.04.2022 излет Професори 

географије, 

ученици 

директор 

Разговор са 

професорком 

италијанског/ 

разредни испит 

05.5.2022 разговор Директор, 

професорка 

италијанског 

директор 

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 

Снимање представе 

за слање на смотру у 

Крагујевац 

05.05.2022 снимање Дрмаска секција, 

директор 

директор 

Формирање 

испитног одбора за 

мтуранте 

09.05.2022    

Планирање и 

праћење стручног 

усавршавања 

поступка за стицање 

лиценце за завање 

наставника и 

стручног сарадника 

Током године Семинари, 

обуке, 

спровођење 

поступка за 

спровођење 

лиценце, посета 

часовима 

Наставници, 

педагог 

директор 

Унапређење наставе Током године Опремање 

школе 

савременим 

наставним 

средствима 

Фирме добављачи 

рачуноводство 

директор 

Упис, испис ученика Током године Разговор  Педагог, 

одељењске 

старешине 

директор 

Савет родитеља 12.05.2022 Избор за новог 

члана Школског 

одбора 

Савет родитеља Савет родитеља, 

директор 
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Пријем првака са 

СОШОВ-а 

18.05.2022 Фудбал и 

одбојка 

Директор, 

ученици и 

ментори 

директор 

Тим за насиље 18.05.2022 састанак ТИм, директор директор 

Тим за промоцију 

школе 

април састанак Тим за промоцију Директор и тим 

Промоција школе по 

основним школама 

у општини 

Април/мај промоција Тим за промоцију 

школе 

директор 

Разредни испити 

шпански и 

италијански језик 

18/19.5.2022 Испит- 

матуранти 

Матуранти, 

директор 

директор 

Клима за кабинет 

информатике 

17.05.2022 Инсталирање 

климе 

Директор, фирма 

Златовић 

Директор, фирма 

Златовић 

Набавка фасцикли 

за дипломе 

матураната 

јун Куповина 

фасцикли 

Савпо , директор директор 

Тим за 

самовредновање 

17.05.2022 Резултати 

анкете 

Тим, директор Директор, тим 

 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 

     

Одбрана матурских 

радова 

јун Одбрана 

дипломских 

радова 

Ученици, 

наставници 

директор 
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Фотографисање 1,2 

и 3 разреда у школи 

јун фотографисање Фото Љубиша, 

деца и старешине 

директор 

Испитни одбор/ 

информација о 

матурским 

испитима  

јун Састанак/ онлајн  Испитни одбор директор 

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 

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 

Матурски бал – 

Хајат  

17.06.2022 Одлазак на 

Матурски бал 

Одељењске 

старешине, 

директор 

Директор, 

превозник 

Замена директора 

Одлазак у Бразил на 

светско првенство- 

одбојка 

17.06.2022 Одлазак на 

аеродром 

Одбојкашице, 

наставница 

физичког, 

директор 

директор 

Школски програм Јун  састанак Актив за развој 

школског 

програма 

директор 

Школски одбор 05.07.2022 састанак Чланови школског 

одбора 

Председник 

школског одбора 

Прелиминарна 

подела предмета на 

наставнике 

06.07.2022 Информација на 

учионици 

колектив директор 
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                                                                                                                                        Мирослав Марковић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

Активности  Начин реализације  Време реализације 

Усвајање предлога другог 

ребаланса буџета за 2021. 

годину 

Телефонским путем 13.09.2021. године 

Усвајање записника са 

претходних пет седица 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

15.9.2021. године 

Списак за 

награђивање од 

стране општине 

08.7.2022 Предао списак у 

општину 

Колектив Директор, 

општина 

Преузимање опреме 

од школске управе у 

Новом Саду 

13.07.2022 Преузимање 

опреме 

Директор и 

школска управа 

Директор и 

школска управа 

Формирање 

комисија за 

поправни и 

разредни 

15.08.2022 састанак колектив директор 

Преузимање папира 

у трезору на Новом 

Београду 

16.08.2022 Одлазак по 

папире 

директор директор 

Упис први круг 14/15.07.2022 упис дирктор директор 

Седница 

наставничког већа 

18.08.2022 седница Директор, 

колектив 

директор 

Састанак Тима за 

развојно планирање 

22.08.2022 састанак Тим, директор Тим, директор 

Актив директора 25.08.2022 састанак директор директор 

Додела награда од 

стране општине 

31.08.2022 Пријем у 

позоришној сали 

Награђени 

ученици, ментори 

Директор и 

награђени 

Свечани пријем 

првака  

31.08.2022 пријем Старешине, 

оедагог, директор 

Директор, 

старешине 
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школског одбора  

Усвајање Извештаја о 

раду школе у школској 

2020/2021 години  

Излагање, дискусија и 

усвајање  

15.9.2021. године 

Усвајање Извештаја о 

раду директора 2020/2021 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

15.9.2021. године 

Доношење Годишњег 

плана рада за школску 

2021/22 годину 

Излагање, анализа, 

дискусија и  усвајање 

15.9.2021. године 

Давање сагласности на 

Акт о организацији и 

систематизацији радних 

места у Гимназији у 

школској 2021/2022. 

години 

 

Излагање, анализа, 

дискусија и  усвајање 

15.9.2021. године 

Усвајање извештаја о 

остваривању плана 

стручног усавршавања 

запослених у школској 

2021/2022. години 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

15.9.2021. године 

Доношење Плана 

стручног усавршавања 

запослених за школску 

2021/2022 годину 

Излагање, анализа, 

дискусија и усвајање 

15.9.2021. године 

Доношење Анекса 

школског програма 

(школски програм за 4. 

разред) 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

15.9.2021. године 

Усвајање записника са 

претходне седице 

школског одбора 

Излагање, дискусија и 

усвајање  

18.10.2021. године 

Одлучивање о приговору 

Љубице Ковачевић 

Инђић, Дуње Гајин и 

Сандре Дроњак на 

Решење о структури 40-

Излагање, дискусија и 

гласање 

18.10.2021. године 
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часовне радне недеље за 

школску 2021/2022. 

годину 

Доношење одлуке о 

усвајању другог ребаланса 

финансијског плана за 

2021 годину 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

Телефонским путем 

29.10.2021. године 

Усвајање записника са 

претходне две седнице 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

 

08.12.2021. године 

Одлучивање о приговору 

Љубице Ковачевић 

Инђић, Дуње Гајин и 

Сандре Дроњак на 

Решење о структури 40-

часовне радне недеље за 

школску 2021/2022. 

годину након добијеног 

одговора Министарства 

просвете, науке и 

технолошког развоја и 

обављањеног ванредног 

инспекцијског надзора 

просветне инспекторке 

општине Стара Пазова   

Излагање, дискусија и 

усвајање 

 

08.12.2021. године 

Усвајање финансијског 

плана за 2022. године 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

Телефонским путем 

04.01.2022. године 

Имановање стручног 

актива за развојно 

планирање за период 

2022-2027. године 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

Телефонским путем 

04.01.2022. године 

Доношење одлуке о 

санацији и адаптацији 

санитарног чвора 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

Телефонским путем 

07.02.2022. године 
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Усвајање записника са 

претходне три седнице 

школског одбора 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

24.02.2022. године 

Усвајање Извештаја 

Комисије за попис 

нефинансијске имовине у 

сталним средствима са 

стањем на дан са 

31.12.2021. године 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

24.02.2022. године 

Усвајање финансијског 

плана за 2022. годину 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

  

24.02.2022 . године 

Усвајање завршног 

рачуна за 2021. годину 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

 

24.02.2022 . године 

Информација о плану 

јавних набавки за 2022. 

годину 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

24.02.2022. године 

 

 

 

Информација о плану 

уписа ученика у први 

разред Гимназије у 

школској 2022/2023 

години 

 

 

информација 

 

 

24.02.2022. године 

Усвајање Извештаја о 

раду директора у првом 

полугодишту школске 

2021/2022 године 

Излагање, дискусија и 

усвајање  

24.02.2022. године 
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Усвајање годишњег 

извештаја о учинку 

програма за 2021. годину 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

  

24.02.2022. године 

Усвајање предлога 

ребаланса буџета за 2022. 

године 

Телефинским путем 21.04.2022. године 

Усвајање записника са 

претходне две саднице 

школског одбора 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

 

05.07.2022. године 

Избор председника и 

заменика председника 

школског одбора 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

 

05.07.2022. године 

Доношење одлуке о 

усвајању ребаланса 

финансијског плана за 

2022. годину 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

 

05.07.2022. године 

Доношење Статута и 

општих аката у Гимназији  

Излагање, дискусија и 

усвајање 

 

05.07.2022. године 

   Доношење Школског 

програма у Гимназији за 

период од 2022-2026. 

године 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

 

05.07.2022. године 

Образложење извештаја о 

учинку за период 01.01. – 

30.06.2022. године 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

Телефонским путем 

22.08.2022. године 

Предлог финасијског 

плана за 2023. годину 

Излагање, дискусија и 

усвајање 

Телефонским путем 

22.08.2022. године 
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Школски одбор у школској 2021/2022. години радио је у следећем саставу: 

Мирослав Ђовчош – председник школског одбора 

Снежана Инђић – представник школе 

Ана Шипицки – представник школе 

 Бошко Остојић– представник родитеља 

Милан Јуришић – представник родитеља 

Драгана Ђурђевић – представник родитеља 

Анђелка Мандић– испред локалне самоуправе 

Биљана Поповић –испред локалне самоуправе 

Милица Даниловић- испред локалне самоуправе 

 

Од 24.06.2022. године именован је нови Школски одбор: 

Мирослав Ђовчош – председник школског одбора 

Снежана Инђић – представник школе 

Ана Шипицки – представник школе 

Владимир Николин– представник родитеља 

Бранко Лакић – представник родитеља 

Вања Марчетић – представник родитеља 

Анђелка Мандић– испред локалне самоуправе 

Биљана Поповић –испред локалне самоуправе 

Милица Даниловић- испред локалне самоуправе 

 

 

Седницама Школског одбора у школској 2021/2022. години присуствовали су и представници 

синдиката (Дијана Влаинић и Сандра Дроњак). 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља је у школској 2021/2022. години обављао послове из своје надлежности и 

радио је у саставу: 

 Владимир Николин 1а 

Бранко Лакић 1б 

Слађана Станић 1ц 

Драгана Арсенијевић Ковач 1д 

Владимир Киковић 2а 

Душко Грубјешић 2б 

Марија Петровић 2ц 

Драгана Ђурђевић 2д 
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Милан Јуришић 3а 

Слађана Мутвић 3б 

Јелена Поповић 3ц 

Дамир Лекић 3д 

Вања Марчетић 4а 

Биљана Грчић 4б 

Драган Зоркић 4ц 

Снежана Гак 4д 

 

 

Активности Начин реализације Време реализације 

Усвајање записника са 

претходне седнице Савета 

родитеља 

Дискусија и усвајање 14.09.2021. године 

Верификација мандата 

новоизабраних чланова 

Савета родитеља и избор 

председника и заменика 

председника 

Излагање и усвајање 

 

 14.09.2021. године 

Избор члана савета 

родитеља у локални савет 

родитеља 

Излагање и усвајање 14.09.2021. године 

Разматрање Извештаја о 

раду школе за школску 

2020/2021. годину 

Излагање и усвајање 14.09.2021. године 

Разматрање Извештаја о 

раду директора   за 

школску 2020/2021. 

године 

Излагање и усвајање   

Дискусија 

14.09.2021. године 

Разматрање Годишњег 

плана рада за школску 

2021/2022.годину 

Излагање 

Анализа 

Дискусија  

14.09.2021. године 

Разматрање предлога 

Анекса школског 

програма за 4. разред 

Излагање 

Анализа и дискусија 

14.09.2021. године 
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Избор агенције за 

осигурање ученика 

Анализа 

Дискусија  

 14.09.2021. године 

Утврђивање трошковника 

за шклску 2021/2022. 

годину 

Излагање 

Дискусија  

 14.09.2021. године 

Избор члана Савета 

родитеља у Стручни актив 

за развојно планирање 

Избор 

 

14.09.2021. године 

Усвајање записника са 

претходне седнице Савета 

родитеља 

Излагање, усвајање 12.05.2022. године 

Предлагање представника 

родитеља, односно других 

законских заступника 

ученика у Школски одбор 

избор 12.05.2022. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ 

 

ОСТВАРЕНОСТ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА 

1.ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 
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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, а крајем јула 2021 

године усвојен је Анекс школског програма за 4.разред, крајем јуна 2022 године донет је школски 

програм за период 2022-2026 година. 

Годишњи план рада школе за сваку школску годину  као и ову је усклађиван са Школским 

програмом и Развојним планом а наставничко веће је упознато са овим документима. 

2.НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ          

Унапређење наставе 

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. У школској 2021/22 години директор и педагог су посетили 37 

часова након чега је сачињен извештај са којим је упознато наставничко веће.  

У школској 2021/22 години смо област наставе и учења изабрали као област самовредновање, а 

добијени резултати од родитеља, наставника и ученика су коришћени за израдну новог развојног 

плана а самим тим смо видели и добре а где недостаци за ову школску годину. Након тога је 

урађен предлог мера тј акциони план Тима са самовредновање који је дање разматран на Тиму за 

обезбеђивање квалитета и развој установе.  

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 

 У циљу 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.  
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У оквиру такмичења постигнути су следећи резултати који се налазе у извештају Тима за 

допунску, додатну и припремну наставу и школска такмичења. Једно од најважнијих резултата је 

1. место на међународном такмичењу – одбојка девојчице. 

 

 

 

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.  

У школској 2021/22 години није било ученика којима је била потребна израда ИОП-а.  

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 

 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.  

У школској години 2021/22 ова областј је била изабрана за самовредновање (ученици, наставници 

и родитељи). Добијени резултати су сумирани и коришћени за израду новог развојног плана и 

годишњег плана рада школе и презатовани су наставничком већу. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

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. Направљена је јасна 

организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. Успешни запослени 

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

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, постављени пројектори у 

свим учионицама, набављени нови лаптопови, графичке табле, рађена је санација и адаптација 

тоалета на другом и трећем спрату, промењена расвета на трећем спрату... 

У самој организацији рада школе 2021/22 почело се са комбинованим моделом, једна седмица је 

била онлајн да би крајем фебруара прешли на непосредан рад са ученицима  до краја школске 

године. Због спровођења ПИЛОТ Државне матуре за матуранте три дана у априлу се настава 

одвијала по измењеном распореду. 

Формирани су тимови за школску 2021/22 годину који су се по потреби састајали и извештавали 

путем записника директора.  У школи се користе подаци из ЈИСП-а за вредовање и унапређење 

рада школе. Организовани су семинари за семовредовање, као и појединачни семинари у складу 

са потребама наставника. Сви запослени као и родитељи су били у пратили Вебинаре везане за 

пилот државну матуру. Организоване су посете музејима, разним институцијама у циљу 

реалзације изборних програма као и појединих других предмета.  Школа је сарађивала са 

привредним и непривредним организацијама  и локалном заједницом у циљу развијања 

предузетничких компетенција а тиме се бавио Тим за каријерно вођење и саветовање кроз 

програм Сенка на послу, посећен је сајам образовања у Новом Саду као и сајам привреде у Старој 

Пазови. 

 

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 2021/2022.генерација ученика четвртог разреда полагала је  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 
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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 2019/2020 мере 

индивидуализације. У школској 2020/2021 години  мере индивидуализације и у 2021/2022 мере 

индивидуализације. 

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. 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

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

раду ИС Петница ( 4 ученика) , учешће у разним пројектима . 

ИЗВЕШТАЈ  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 ИС Петница,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. 

ИЗВЕШТАЈ О  ПРИПРЕМАМА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ 
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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 матурски испит давали су упутства и држали часове припремне наставе.За сваки 

део Правилника ученици су добијали детаљна упутства, усмена и писмена. 

 

ИЗВЕШТАЈ  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  

потребама доносили план стручног усавршавања, у установи и ван установе.На основу појединачних, 

личних планова сачињаван је план стручног усавршавања на нивоу школе. 

ИЗВЕШТАЈ НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Наставници су упознати са могућностима напредовања у стицању звања. 

ИЗВЕШТАЈ 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... 

 ИЗВЕШТАЈ 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 

С обзиром да РАЗВОЈНИ ПЛАН траје до 2022. године у периоду школске 2021/2022 на основу 

остварених циљева, резултата самовредновања , извештаја о раду школе, swot анализе..постављени   су 

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

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

активности и кроз редовне састанке и анализу припремио је 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 

       

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Септембар 
Расподела задужења међу 

члановима тима 
Чланови тима Састанак тима 

Октобар 
Евидентирање ученика за 

допунску и додатну наставу 

Предметни 

професори и 

одељењска већа 

Увид у постигнућа и 

интересовања ученика у 

току редовне наставе и 

седнице одељењских 

већа на крају првог 

тромесечја 

Јануар 

Преглед реализације плана 

допунске наставе на 

зимском распусту 

Чланови тима Увид у евиденцију 

Јануар- јун Организација такмичења 
Председници 

актива 

На основу календара 

објављеног од стране 

Министарства просвете 

Мај- Јун 

Утврђивање распореда и 

одржавање припремне 

наставе за разредне и 

Предметни 

професори и 

одељењска већа 

Увид у број неоцењених 

и недовољних код 

матураната на 
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поправне испите за 

матуранте 

седницама одељењских 

већа на крају другог 

полугодишта 

Јун 

Израда извештаја о 

такмичењима и резултатима 

у школској 2021/2022. 

години и предлога за 

награђивање ученика за 

постигнут успех и резултате 

на такмичењима 

Координатор 

тима 

Израда извештаја на 

основу појединачних 

извештаја предметних 

професора 

Јул 

Израда извештаја о раду 

тима,  извештаја о одржаним 

часовима допунске, додатне 

и припремне наставе у току 

целе школске године  

Чланови тима 
Састанак тима и увид у 

евиденцију 

Јул 

Израда програма тима за 

допунску, додатну, 

припремну наставу и 

школска такмичења у 

оквиру школског програма 

за период од 2022. до 2026. 

године 

Чланови тима 

Састанак тима - на 

основу анализе 

остварености 

планираних садржаја 

Август 
Израда п лана рада тима за 

школску 2022/2023. годину 
Чланови  тима Састанак т има 

   

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

Ковачевић 

Координатор тима: Николина Гагић 

 

Постигнут је договор да  сви професори који воде ученике на такмичење попуне постојоћи 

образац за извештај о реализацији такмичења и пошаљу координатору овог тима, који ће  те 

извештаје даље прослеђивати  члану тима Мирославу Ђовчошу. Пошто ће он те податке 

уносити  у програм, који је направио за ту сврху,  постојаће база података која ће се користити  

за бодовање за избор ученика генерације и спортисте генерације.  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

 

Допунска, додатна и припремна настава су одржаване, током школске године, у складу са 

индивидуалним потребама ученика. Због епидемије ковида 19, у време када је редовна настава 

одржавана онлајн или се примењивао комбиновани модел наставе,  часови допунске и додатне 

наставе су били одржавани онлајн. 
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Увидом у документацију, односно у уписане часове у електронском дневнику, број одржаних 

часова допунске, додатне и припремне наставе  у школској 2021/2022. години  изгледа овако.  

 

Разред Допунска Додатна Припремна 

1. 81 0 57 

2. 73 5 48 

3. 88 48 182 

4. 42 17 90 

Укупно 284 70 377 

 

Часови припремне наставе за полагање разредних и поправних испита који ће бити одржани у 

августу 2022. године нису укључени у овај извештај. 

 

Реализација допунске наставе током ове школске године изгледа овако: 

 

По одељењима: 

Разред а б ц д Укупно 

1. 0 9 35 37 81 

2. 14 21 24 14 73 

3. 21 33 14 20 88 

4. 10 11 11 10 42 

 

 

 

По предметима:  

Предмет Допунска Додатна Припремна 

Српски језик и књиж. 1 21 52 

Енглески језик 13 4 10 

Немачки језик 4 0 0 

Француски језик 0 0 3 

Руски језик 0 0 2 

Латински језик 0 0 0 

Социологија 2 0 0 

Психологија 12 0 0 

Филозофија 0 0 0 

Историја 53 0 25 

Географија 0 0 0 

Биологија 2 1 9 

Математика 63 0 179 

Физика 58 44 38 

Хемија 68 0 40 

Рачунарство и инф. 0 0 3 

Музичка култура 8 0 0 

Ликовна култура 0 0 0 

Физичко васпитање 0 0 0 
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Шпански језик - - 16 

 

По професорима: 

 Допунска Додатна Припремна 

Дуња Гајин 0 0 0 

Дијана Влаинић 1 0 10 

Сандра Дроњак 0 7 22 

Љубица Ковачевић 0 0 6 

Софија Милошевић 0 14 14 

Драган Крстић 0 0 0 

Гордана Бабић 13 0 0 

Наташа Роговић 0 4 10 

Бојана Урошевић 0 0 0 

Ирена Кузмановић 4 0 0 

Ана Хриц 0 0 0 

Мика Ковачевић 0 0 2 

Тамара Ковачевић-

фр. 

0 0 3 

Тамара Миљанић- фр. 0 0 0 

Тамара Ковачевић-

лат. 

0 0 0 

Тамара Миљанић- 

лат. 

0 0 0 

Оља Грбић- соц. 2 0 0 

Слађана Ерић 12 0 0 

Људмила Ракочевић 0 0 0 

Ана Шипицки 48 0 16 

Николина Гагић 5 0 9 

Дејан Дабић 0 0 0 

Либуша Симендић 0 0 0 

Јасна Опачић 24 0 76 

Јана Валент 5 0 47 

Мирослав Ђовчош 34 0 56 

Весна Смуђа 0 0 0 

Душанка Галечић 0 0 3 

Светлана Инђић 50 44 32 

Бранислав Ковач 0 0 0 

Јулија Бањац 8 0 6 

Вања Хаврилов 23 0 21 

Мирјана Здравковић 45 0 19 

Јелена Марковић 0 0 7 

Душанка Савић 2 1 2 

Јована Цетина 0 0 0 

Милорад Обрадовић 8 0 0 

Марио Анић 0 0 0 

Ивана Марковић 0 0 0 
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Милица Савић 0 0 0 

Бојана Лакић - - 16 

 

Због начина на који се уносе часови у електронски дневник број одржаних часова допунске 

наставе код појединих професора, који држе час у исто време за ученике истог разреда из 

различитих одељења, је увећан два или  више пута (у зависности од броја одељења истог 

разреда у којима тај професор предаје).  

 

 

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊА 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Област: Књижевна олимпијада 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ   12.02.2022.   Стара Пазова 

Јана Сладаковић 1.место да / Сандра Дроњак 

Николина Јовишић 1.место да / Сандра Дроњак 

Александра Дудић 2.место да / Дуња Гајин 

Теодора Грабовица 2.место да / Сандра Дроњак 

Лена Димић  3. место да / Сандра Дроњак 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 20.03.2022.  Сремска Митровица 

Александра Дудић 1. место да / Дуња Гајин 

Јана Сладаковић 2. место да / Сандра Дроњак 

Теодора Грабовица    3. место не / Сандра Дроњак 

Лена Димић 3. место не / Сандра Дроњак 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 29.05.2022. Сремски Карловци 

Александра Дудић / не / Дуња Гајин 

Јана Сладаковић / не / Сандра Дроњак 

Област: Српски језик и језичка култура 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 26.02.2022.  Стара Пазова 

Милица Младеновић 1. место да / Сандра Дроњак 

Ана Савић 2. место да / Сандра Дроњак 

Сара Ракић 2. место да / Сандра Дроњак 

Зорана Скопљак 3. место да / Софија Милошевић 

Ирина Лукавац 3. место да / Софија Милошевић 
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Сања Миличић 3. место да / Софија Милошевић 

Анђела Јовановић 3. место да / Софија Милошевић 

Ана Вујановић / нене / Софија Милошевић 

Анђела Орешчанин /  / Софија Милошевић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 09.04.2022.  Сремска Митровица 

Милица Младеновић 1.место да / Сандра Дроњак 

Ана Савић 1.место да / Сандра Дроњак 

Сара Ракић 1.место да / Сандра Дроњак 

Зорана Скопљак 1.место да / Софија Милошевић 

Ирина Лукавац / не / Софија Милошевић 

Сања Миличић / не / Софија Милошевић 

Анђела Јовановић / не / Софија Милошевић 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 15.05.2022.  Тршић 

Милица Младеновић / не / Сандра Дроњак 

Ана Савић / не / Сандра Дроњак 

Сара Ракић / не / Сандра Дроњак 

Зорана Скопљак / не / Софија Милошевић 

 

Област: Смотра рецитатора 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 13.03.2022. Стара Пазова 

Ана Милтеновић / да / Дијана Влаинић 

Милица Чикош / да / Дијана Влаинић 

Ана Савић / да / Дијана Влаинић 

Никола Марковић / да / Дијана Влаинић 

Дајана Деветак / да / Дијана Влаинић 

Дамјан Доронтић / не / Дијана Влаинић 

Василије Деспот / не / Дијана Влаинић 

Соња Савић / не / Дијана Влаинић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 20.03.2022. Сремска Митровица 

Ана Милтеновић / да / Дијана Влаинић 

Никола Марковић / да / Дијана Влаинић 

Милица Чикош / не / Дијана Влаинић 

Ана Савић / не / Дијана Влаинић 

Дајана Деветак  не  Дијана Влаинић 

ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 10.04.2022. Сремска Митровица 

Ана Милтеновић / не златна 

диплома 

Дијана Влаинић 

Никола Марковић / не златна 

диплома 

Дијана Влаинић 

 

Област: Смотра драмског стваралаштва 

Врста такмичења: екипно 
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Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 31.03.2022. Стара Пазова 

Ана Милтеновић 

Душан Играч 

Соња Савић 

Ана Савић 

Никола Марковић 

Дамјан Доронтић 

Милица Ђурђевић 

Дајана Деветак 

Војин Плавшић 

Миа Вереш 

Ива Николић 

Вељко Бурсаћ 

Александра Дудић 

Нера Царек 

Тамара Црногорац 

Кристина Јованчевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

Дијана Влаинић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 14.04.2022.   Беочин 

Ана Милтеновић 

Душан Играч 

Соња Савић 

Ана Савић 

Никола Марковић 

Дамјан Доронтић 

Милица Ђурђевић 

Дајана Деветак 

Војин Плавшић 

Миа Вереш 

Ива Николић 

Вељко Бурсаћ 

Александра Дудић 

Нера Царек 

Тамара Црногорац 

Кристина Јованчевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

Дијана Влаинић 

 

 

Предмет: ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 14.05.2022. Београд 

Невена Ковач / не / Тамара Ковачевић 

 

Предмет: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
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Област: DELF- испит за међународно признату диплому из француског језика 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 10.04.2022. Београд 

Димитрије 

Котурановић 

/ не диплома Тамара Ковачевић 

 

Предмет: СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК  

Област: Такмичење из словачког језика и језичке културе 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 21.05.2022. Ковачица 

Давид Чмелик / не / Владислава Хавран 

Јана Јашо / не  Владислава Хавран 

Јана Ушјак / не  Владислава Хавран 

 

Област: Националне мањине-некад и сад   (конкурс за избор видео рада ) 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 31.10.2021. Нови Сад 

Клара Фитош 1.место Не 1.награда Владислава Хавран 

 

 

Предмет: СОЦИОЛОГИЈА 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 05.03.2022. Нови Сад 

Софија Родић / Не / Оља Грбић 

 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Област: Национална еколошка олимпијада 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ фебруар 2022. Стара Пазова 

Дарија Белановић 1.место Да / Либуша Симендић 

Милица Кесер 1.место Да / Либуша Симендић 

Мара Дамјановић 1.место Да / Либуша Симендић 

Јелена Ван дер Зијден 1.место Да / Либуша Симендић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 13.03.2022. Стара Пазова  

Дарија Белановић 1.место Да / Либуша Симендић 
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Милица Кесер 1.место Да / Либуша Симендић 

Мара Дамјановић 1.место Да / Либуша Симендић 

Јелена Ван дер Зијден 1.место Да / Либуша Симендић 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 10.04. 2022. Бор 

Дарија Белановић 1.место Не / Либуша Симендић 

Милица Кесер 2.место Не / Либуша Симендић 

Јелена Ван дер Зијден 3.место Не / Либуша Симендић 

Мара Дамјановић / Не / Либуша Симендић 

 

Предмет: БИОЛОГИЈА 

Област: Такмичење ученика средњих школа из биологије 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 08.05.2022. Инђија 

Теодора Грабовица 2. место Да / Душанка Савић 

Петар Самац 2. место Да / Јелена Марковић 

Мануела Бабић / Не / Јелена Марковић 

Невена Ковач / Не / Јелена Марковић 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 29.05.2022. Нови Сад 

Теодора Грабовица / Не / Душанка Савић 

Петар Самац / Не / Јелена Марковић 

 

Област: Шта знаш о здрављу 

  

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 24.03.2022. Стара Пазова 

Теодора Грабовица  1.место Да / Душанка Савић 
ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 09.04.2022. Стара Пазова 

Теодора Грабовица 4. место Не / Душанка Савић 

 

Предмет: МАТЕМАТИКА 

Врста такмичења: појединачно 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 05.02.2022. Стара Пазова 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

Давид Чмелик 1.место Не / Јана Валент 

Мара Дамјановић 1.место Не / Мирослав Ђовчош 

 

Предмет: ФИЗИКА 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна Ментор 
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признања 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 19.02.2022. Стара Пазова 

Софија Родић 1.место Не / Светлана Инђић 

Леа Киш 1.место Да / Светлана Инђић 

Теодора Бурсаћ  2. место Не / Светлана Инђић 

Милан Спасеновић  2. место Да / Светлана Инђић 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 27.03.2022. Нови Сад 

Милан Спасеновић / Да / Светлана Инђић 

Леа Киш / Не  Светлана Инђић 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 14.05.2022. Београд 

Милан Спасеновић / Не / Светлана Инђић 

 

Предмет: ХЕМИЈА 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 09.04.2022. Нови Сад 

Милена Екмеџић 4.место Да / Вања Хаврилов 

Софија Родић 7. место Не / Вања Хаврилов 

Невена Ковач 8. место Не / Вања Хаврилов 

Јелена Ван дер Зијден 10. место Не / Мирјана Здравковић 

Петар Самац 13. место Не / Мирјана Здравковић 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 07.05.2022. Београд 

Милена Екмеџић / Не / Вања Хаврилов 

 

Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Област: Међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености„ ДАБАР“ 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 15.11.-19.11.2021. Стара Пазова 

Давид Чмелик 1.место да  / Весна Смуђа 

Јана Лепосавић 1.место Да / Весна Смуђа 

Милица Опачић 1.место Да / Весна Смуђа 

Лана Чапеља / Не / Весна Смуђа 

Милош Чавић / Не / Весна Смуђа 

Растко Кнежевић / Не / Весна Смуђа 

Лена Лебхерц / Не / Весна Смуђа 

Николин / Не / Весна Смуђа 

Марк Обрадовић / Не / Весна Смуђа 

Анђела Орешчанин / Не / Весна Смуђа 

Давид Павић / Не / Весна Смуђа 

Милан Петровић / Не / Весна Смуђа 

Павле Потје / Не / Весна Смуђа 

Јована Роксандић / Не / Весна Смуђа 



88 
 

Каја Стјепановић / Не / Весна Смуђа 

Нера Царек / Не / Весна Смуђа 

 Марија Цвјетиновић / Не / Весна Смуђа 

Лејла Мехмеди / Не / Весна Смуђа 

Анђела Миљковић / Не / Весна Смуђа 

Јован Ћировић / Не / Весна Смуђа 

Маша Миљевић / Не / Весна Смуђа 

Нађа Поповић / Не / Весна Смуђа 

Анђела Поточки / Не / Весна Смуђа 

Маша Радомиловић / Не / Весна Смуђа 

Милица Станић / Не / Весна Смуђа 

Сара Никетић / Не / Весна Смуђа 

Миња Хајровић / Не / Весна Смуђа 

Елена Јовановић / Не / Весна Смуђа 

Дуња Рајић / Не / Весна Смуђа 

Ана Савић / Не / Весна Смуђа 

Анђела Лазић / Не / Весна Смуђа 

Јован Шимпрага / Не / Весна Смуђа 

Ива Станисављевић / Не / Весна Смуђа 

Леа Стевановић / Не / Весна Смуђа 

Ива Тадић / Не / Весна Смуђа 

Тамара Ћурдић / Не / Весна Смуђа 

Димитриј Француски / Не / Весна Смуђа 

Данијел Кишгеци / Не / Весна Смуђа 

Теодора Маринковић / Не / Весна Смуђа 

Василије Михајловић / Не / Весна Смуђа 

Ана Милтеновић / Не / Весна Смуђа 

Матеја Остојић / Не / Весна Смуђа 

Јована Рацковић / Не / Весна Смуђа 

Јулија Радивојевић / Не / Весна Смуђа 

Дмитра Шестић / Не / Весна Смуђа 

Јована Стојановић / Не / Весна Смуђа 

Милица Марковић / Не / Весна Смуђа 

Сара Маринковић / Не / Весна Смуђа 

Сара Станковић / Не / Весна Смуђа 

Сандра Стојнић / Не / Весна Смуђа 

Сара Медвеђ / Не / Весна Смуђа 
Ива Николић / Не / Весна Смуђа 
Јелена Петрић / Не / Весна Смуђа 
Никола Ромић / Не / Весна Смуђа 
Јован Ружић / Не / Весна Смуђа 
Милан Спасеновић / Не / Весна Смуђа 
Михајло Тиринда / Не / Весна Смуђа 
Лука Тривуновић / Не / Весна Смуђа 
Анастасија Шиндик / Не / Весна Смуђа 
Никола Недељковић / Не / Весна Смуђа 
Алекса Мутвић / Не / Весна Смуђа 



89 
 

Дуња Милорадовић / Не / Весна Смуђа 
Петар Самац / Не / Весна Смуђа 
Марко Мандић / Не / Весна Смуђа 
Милан Марковић / Не / Весна Смуђа 
Зорица Марковић / Не / Весна Смуђа 
Теодора Николић / Не / Весна Смуђа 
Анђела Опачић / Не / Весна Смуђа 

Магдалена Шарац / Не / Весна Смуђа 

Кристина Растовац / Не / Весна Смуђа 

Милош Ратковић / Не / Весна Смуђа 

Ања Тихонов / Не / Весна Смуђа 

Урош Мандић / Не / Весна Смуђа 

Ћетојевић / Не / Весна Смуђа 

Вук Хајдуковић / Не / Весна Смуђа 

Милица Младеновић / Не / Весна Смуђа 

Софија Родић / Не / Весна Смуђа 

Немања Страживук / Не / Весна Смуђа 

Ива Катић / Не / Весна Смуђа 

Лука Ковачевић / Не / Весна Смуђа 

Пачанин Софија  / Не / Душанка Галечић 

 Луковац Бојана  / Не / Душанка Галечић 

 Димић Лена  / Не / Душанка Галечић 

 Грубјешић Алекса / Не / Душанка Галечић 

 Бугезовић Немања / Не / Душанка Галечић 

 Баста Анђела  / Не / Душанка Галечић 

 Грабовица Теодора  / Не / Душанка Галечић 

 Антонић Емилија  / Не / Душанка Галечић 

 Јовишић Николина  / Не / Душанка Галечић 

Зоркић Огњен  / Не / Душанка Галечић 

Антић Анђела  / Не / Душанка Галечић 

Борић Ана  / Не / Душанка Галечић 

 Бошњачић Тамара  / Не / Душанка Галечић 

 Бркић Сара  / Не / Душанка Галечић 

 Вујасиновић Алекса  / Не / Душанка Галечић 

 Ђорђевић Теодора  / Не / Душанка Галечић 

 Ђурић Никола  / Не / Душанка Галечић 

 Екмеџић Милена  / Не / Душанка Галечић 

 Живковић Теодора  / Не / Душанка Галечић 

 Јовановић Наталија  / Не / Душанка Галечић 

 Јовишић Лана  / Не / Душанка Галечић 

 Кос Катарина  / Не / Душанка Галечић 

 Бељић Софија  / Не / Душанка Галечић 

 Велић Алекса  / Не / Душанка Галечић 

 Вујановић Ана  / Не / Душанка Галечић 

 Вукашиновић Петра  / Не / Душанка Галечић 

 Дудић Александра  / Не / Душанка Галечић 

 Ђурђевић Теа  / Не / Душанка Галечић 
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 Зековић Ива  / Не / Душанка Галечић 

 Арсић Ивана  / Не / Душанка Галечић 

 Кајганић Маја  / Не / Душанка Галечић 

 Козлина Марко  / Не / Душанка Галечић 

Колчановић Милица  / Не / Душанка Галечић 

 Бачвански Лана  / Не / Душанка Галечић 

 Виденовић Тамара  / Не / Душанка Галечић 

 Ђапић Душан  / Не / Душанка Галечић 

 Копања Тијана  / Не / Душанка Галечић 

 Краснић Клаудија  / Не / Душанка Галечић 

 Гаврановић Маша  / Не / Душанка Галечић 

 Бабић Мануела  / Не / Душанка Галечић 

 Ђурђевић Милица  / Не / Душанка Галечић 

 Илић Вукашин  / Не / Душанка Галечић 

 Јовановић Ирина  / Не / Душанка Галечић 

 Ковач Невена  / Не / Душанка Галечић 

 Лукачевић Маша  / Не / Душанка Галечић 

 Малбаша Симон  / Не / Душанка Галечић 

 Мандић Кристина  / Не / Душанка Галечић 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 18.12.2021. Крушевац 

Давид Чмелик / Не / Весна Смуђа 

Јана Лепосавић / Не / Весна Смуђа 

Милица Опачић / Не / Весна Смуђа 

 

 

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Област:  Стрељаштво-девојчице 

Врста такмичења: екипно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 12.10.2021. Стара Пазова 

Александра Хавран 

 

Теодора Хакач 

Софија Бурсаћ 

 

1.место 

 

да 

најбољи 

играч 

 

Ивана Марковић 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 17.11.2021.  Инђија 

Александра Хавран 

Теодора Хакач 

Софија Бурсаћ 

 

1.место 

 

да 

 

/ 

 

Ивана Марковић 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 20.12.2021.  Ваљево 

Александра Хавран 

Теодора Хакач 

Софија Бурсаћ 

 

9.место 

 

не 

 

/ 

 

Ивана Марковић 
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Област:  Стрељаштво-девојчице 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 12.10.2021.  Стара Пазова 

Александра Хавран 1.место Да Најбољи 

стрелац 

Ивана Марковић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 17.11.2021.  Инђија 

Александра Хавран 2.место Да / Ивана Марковић 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 20.12.2021.  Ниш 

Александра Хавран / Не / Ивана Марковић 

 

Област:  Пливање 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 24.11.2021. Сремска Митровица 

Мануела Бабић 2.место Не / Ивана Марковић 

Симон Малбаша 2.место Не / Ивана Марковић 

 

 

Област:  Футсал 

Врста такмичења: екипно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 02.12.2021.   Нова Пазова 

Огњен Миљевић 

Мартин Валент 

Павле Јовановски 

Вук Хајдуковић 

Душан Играч 

Лука Тривуновић 

Алекса Ромац 

Вукашин Ђурђевић 

Марко Перишић 

Урош Смиљанић 

 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

Милица Савић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 05.12.2021. Инђија 

Огњен Миљевић 

Мартин Валент 

Павле Јовановски 

Душан Играч 

Лука Тривуновић 

Алекса Ромац 

Вукашин Ђурђевић 

Марко Перишић 

Урош Смиљанић 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

Милица Савић 
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Немања Стругаловић 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 14.04.2022. Ваљево 

Огњен Миљевић 

Мартин Валент 

Павле Јовановски 

Душан Играч 

Лука Тривуновић 

Алекса Ромац 

Вукашин Ђурђевић 

Марко Перишић 

Немања Стругаловић 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

не 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

Милица Савић 

 

Област: Футсал -СОШОВ (Спортска олимпијада школске омладине Војводине) 

Врста такмичења: екипно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 21.05.2022. Зрењанин 

Огњен Миљевић 

Мартин Валент 

Павле Јовановски 

Немања Стругаловић 

Душан Играч 

Лука Тривуновић 

Алекса Ромац 

Вукашин Ђурђевић 

Марко Перишић 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

не 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

Милица Савић 

Област:  Одбојка-девојчице 

Врста такмичења: екипно 

Ученици/тим Пласман Сл.нив

о 

Посебна 

признања 

Ментор 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 01.02.2022. Стара Пазова 

Маша Лакићевић 

Андреа Јевтић 

Милица Кесер 

Уна Вајагић 

Каја Стјеповић 

Сара Маринковић 

Вања Сладаковић 

Софија Ђекић 

Ивона Лазовић 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

Ивана Марковић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 23.02.2022. Рума 

Маша Лакићевић 

Андреа Јевтић 

Милица Кесер 

Уна Вајагић 

Каја Стјеповић 

Сара Маринковић 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

да 

нај. сервер 

 

 

нај.играч 

 

нај.играч 

 

 

 

 

Ивана Марковић 
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Вања Сладаковић 

Софија Ђекић 

Ивона Лазовић 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 10.3.2022. Београд 

Маша Лакићевић 

Андреа Јевтић 

Милица Кесер 

Уна Вајагић 

Каја Стјеповић 

Сара Маринковић 

Вања Сладаковић 

Софија Ђекић 

Ивона Лазовић 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

 

да 

нај. сервер 

 

 

нај. играч 

 

нај. играч 

 

 

 

 

Ивана Марковић 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 18.05.2022. Караташ 

Маша Лакићевић 

Андреа Јевтић 

Милица Кесер 

Уна Вајагић 

Каја Стјеповић 

Сара Маринковић 

Вања Сладаковић 

Софија Ђекић 

Ивона Лазовић 

 

 

1.место 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

Ивана Марковић 

 

 

 

 

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ 17-26.06.2022.             Светско првенство                                      

                                Фоз де Игуазу , Бразил   

Маша Лакићевић 

Милица Кесер 

Уна Вајагић 

Сара Маринковић 

Софија Ђекић 

Ивона Лазовић 

Марија Јовишић 

Магдалена Шарац 

Лана Лепосавић 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивана Марковић 

 

 

 

 

 

Област:  Школско првенство Србије у каратеу 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 26.02.2022. Инђија 

Тамара Грчић 1.место Да / Милица Савић 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 27.03.2022. Чачак 

Тамара Грчић 1.место Не / Милица Савић 

 

Област: Карате -СОШОВ (Спортска олимпијада школске омладине Војводине) 

Врста такмичења: појединачно 
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Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 23.05.2022. Зрењанин 

Тамара Грчић 1.место Не / Марио Анић 

Милица Милинковић 1.место Не / Марио Анић 

 

Област: Школско првенство Србије у џудоу 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 10.04.2022. Змајево 

Вук Боговац 1.место Да  Марио Анић 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 05.05.2022. Београд 

Вук Боговац 1.место Не / Марио Анић 

 

 

 

Предмет: - 

Област:  „Пословни изазов“- регионално такмичење средњошколаца у предузетничким 

вештинама, које организује Организација достигнућа младих у Србији“ (у календару 

Министрства) 

Врста такмичења: екипно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  17-18.11. 2022.  Стара Пазова 

Викторија 

Теофиловић 

Тамара Црногорац 

Софија Бурсаћ 

Неда Ћетојевић 

 

   

учешће 

 

 

не 

 

 

не 

 

 

Душанка Савић 

 

 

 

 

Предмет: УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

Област:  Конкурс ''Светлост'' Факултета савремених уметности 

Врста такмичења: појединачно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 31.05.2022. Београд 

Јана Јашо 3.место Не / Софија Милошевић 

 

Предмет: Верска настава (Православни катихизис) 

Област: Васкршњи квиз 
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Врста такмичења: екипно 

Ученик Пласман Сл.ниво Посебна 

признања 

Ментор 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 09.05.2022. Нова Пазова 

Софија Родић  

Милица Младеновић 

Лена Лепосавић 

Марија Цвјетиновић 

Александра Дудић 

Теодора Хакач 

 

 

1.место 

 

 

да 

 

 

/ 

 

 

Марија Кресоја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ 

КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ  СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, 

КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА  И 

ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

 

 
АКТИВНОСТ 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИJЕ 

НОСИЛАЦ 

Права и обавезе 

ученика 

  

Дискусија на часовима 

одељењског 

старешине, 

 

  

Током године 

 

 

. 

Наставници, 

одељењске старешине, 

педагог, 

  

Умеће 

комуникације/негова

ње толеранције, 

узајамног уважавања, 

поштовања... 

 

Активност поводом 

обележавања „Дан 

Часови одељењског 

старешине, редовна 

настава 

 

 

 

Централна активност у 

школи, више 

Током године 

 

 

 

 

Фебруар 2021 

Наставници, одељењске 

старешине 

 

 

 

Тим за борбу против 

насиља, овај тим, педагог, 

библиотекари, предметни 
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розе мајица“ дана,часови 

одељењског 

старешине , часови 

изборних програма 

професори, ученици 

Развијање вештина 

рада у тиму 

 

Обележавање битних 

датума у школи, 

израда паноа 

Дан детета 

Дан толеранције 

Дан породице 

Дан образовања 

Дан школских 

библиотека 

Дан менталног 

здравља 

Радионичарски рад, 

тимски рад на 

часовима, подела 

задужења 

ученицима,одговорнос

т, 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 

 

Вебинар Педагошког 

друштва Војводине „ 

Које су могућности 

превенције проблема 

у понашању ученика 

у школској средини“ 

 

Наставни предмети, 

изборни програми, 

часови социологије 

 

Присуство вебинару и 

дискусија 

  

Током године  

 

 

Април  

Наставници, педагог 

 

 

Библиотекар, педагог 

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“, Дан борбе 

против ХИВа 

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: 

Марина Василић - координатор 

 Ивана Марковић 

Софија Милошевић 
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Дуња Гајин 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕФОРМИ 

 

Чланови тима: Љубица Ковачевић Инђић, Сандра Дроњак, Јана Валент, Весна Смуђа,  

Снежана Инђић, координатор 

Активност 

 

Начин реализације Време реализације Реализатор 

План рада  тима 

 

Заједничко планирање, 

дефинисање активности 

Септембар 2021. Чланови тима 

Програм наставе и  

учења за 4.разред 

Упознавање, анализа 

школског програма 

 

Јул,август 2021. Чланови тима 

Планирање  и 

реализација програма 

наставе и учења за 1-4 

разред  

Израда годишњих  и 

месечних планова,  

усаглашавање и праћење 

потешкоћа 

препоруке за планирање 

Септембар и током 

године након 

посете педагога 

часовима 

педагог, наставници 

Вредновање 

остварености исхода 

Седнице одељењских 

већа,стручних већа из 

области предмета, 

размена 

мишљења,критеријуми,у

саглашавање 

октобар, децембар. 

март, мај и јуни 

наставници 

Изборни програми 

Планирање, потешкоће, 

размена 

мишљења,сарадња са 

стручним већем 

изборних програма; 

Анализа  рада 

Током године Наставници, 

Чланови тимова 

Утицај изборних 

програма на развој 

међупредметних 

компетенција 

Анкета 2.разред друго полугодиште педагог 

Сарадња са другим 

тимовима 

 

Заједнички рад, размена 

мишљења 

Током године Координатори тимова 

и чланови 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ  

 

Реализоване активности Време 

реализације 

Начин реализације Реализатори 

активности 

Констистусање Тима Почетак 

септембра 2021.г. 

Конститутивна 

седница Тима 

Чланоси Тима. 

Тамара Миљанић, 

Дијана Влаинић, 

Слађана Ерић, 

Весна Смуђа. 

Снежана Инђић. 

Бранислав Ковач. 

Људмила 

Ракочевић, 

координатор 

Усвајање Програма рада 

за текућу годину (са 

стандардима) 

Почетак 

септембра 2021.г.  

Седница Тима Координатор 

предложила, Тим 

усвојио једногласно. 

Сенка на послу 2021 Септембар, 

октобар, 

новембар 2021.г.  

Израда материјала за 

рад. Израда и 

дистрибувија 

дневника пупитника 

за запослене, 

послодавце и ученике. 

Регрутовање ученика. 

Протокол осарадњи са 

институцијама и 

привредним 

субјектима где 

ученици бораве. 

Одлазак са ђацима. 

Припремне радионице 

за ученике који 

учествују у пројекту, 

упутства...Ученици 

један дан бораве на 

послу којим желе да се 

баве. Занимања:лекар, 

стоматолог, 

фармацеут, прихолог, 

дефектолог, васпитач, 

педагог ђколе, 

специјални педагог, 

Чланови Тима, 

Људмила 

Ракочевић, 

координатор, Весна 

Смуђа, Снежана 

Инђић, одељењске 

старешине 4. 

разреда, Вања 

Хаврилов, Тамара 

Коваевић, Драган 

Крстић, Јасна 

Опачић. директор 

школе Мирослав 

Марковић, секретар 

школе Виолета 

Евић партнери 

изван школе. 

Сарадња са школском 

управом 

 

Упутства, савети. .. 

државна матура, пилот 

друго полугодиште  директор,координатор  
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правник-нота, 

правник-адвокат, 

новинар, спортски 

новинар, водитељ, 

програмер, 

туризмолог, учутењ, 

графички дизајнер. 

Отварено је 55 

појединачних „Сенки“ 

Сенка на послу 2021 

извештавње 

Септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар  2021.г.  

Све активности су 

праћене извештајима 

Покрајинском 

сектераријату за 

образовање, управу, 

прописе, националне 

мањине-нациналне 

заједнице 

Координатор Тима 

Људмила 

Ракочевић 

Сенка на послу – мали 

јубилеј ПЕТ ГОДИНА 

Новембар, 

децембар 2021.г. 

Припрема завршне 

радионице, 

материјала, 

презентације. Мала 

свечаност,поводом 

јубилеја, сумирање 

резултата...Свечаности 

су присуствовали и 

представници 

Ученичког 

парламента. 

Чланови Тима, 

Весна Смуђа, 

Снежана Инђић, 

Људмила 

Ракочевић, члан 

Тима за 

предузетништво 

Душанка Савић. 

Недеља Жеснког 

предузетништва 

Септембар, 

октобар 2021.г. 

Припреме материјала, 

агитовање, прављење 

концепта, позиви 

предузетницама, 

припреме и учешће на 

Регионалном сајму 

привреде, радионице 

са ученица,а... 

Обухват – 70 ученица 

сва 4 разреда. 

Сусрети са 4 успешне 

предузетнице 

(маркетинг, наука, 

асрхитектура, 

образовање) 

Чланови Тима, 

Весна Смуђа, 

Тамара Миаљнић, 

Дијана Влаинић, 

Бранислав Ковач, 

Снежана Инђић, 

Људмила 

Ракочевић(сарадња 

са Тимом за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво) 

Давање изјава за средства 

јавног 

информисања(„Дневник“, 

РТВ Стара Пазова, РТВ 

Војводина 

Октобар, 

новембар 2021.г 

Опис пројеката који се 

раде из каријерног 

вођења и саветивања, 

са нагласком на 

повезивање учења и 

света рада. 

Координатор Тима 

Људмила 

Ракочевић,директор 

Мирослав 

Марковић, ученици 

Недеља женског 

предузетништва – 

Септембар, 

октобар, 

Све активности су 

праћене извештајем и 

Координатор Тима 

Људмила 
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извештавање новембар 2021.г. фотографијама које су 

слате истог дана када 

су се дешавале 

Покрајинском 

секретаријату за 

образовање, прописе, 

управу, националне 

мањине- националне 

извештаје 

Ракочевић 

Завршни извештаји о 

пројектима „Сенка на 

послу 2021“ и Недеља 

женског предузетништва 

Децембар 2021.г. Извештаји су са свим 

садржајима, 

учесницима, 

евалуацијом, 

статистиком сачињени 

и послати 

Координатор Тима 

Људмила 

Ракочевић Дијана 

Влаинић члан Тима 

Промоције 

високошколских 

установа  

Спетембар, 

октобар, 

новембар 

децембар 2021.г 

Непосредне 

презентације у школи 

(Технолошко-

металуршки факултет, 

МЕФ...) онлајн( 

Универзитет 

Сингидунум, 

Филозофски факултет 

Универзитета у Новом 

Саду...) 

Директор школе 

Мирослав 

Марковић, члнаови 

Тима Снежана 

Инђић, Весна 

Смуђа  

Стручна усавршавања Септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 2021.г. 

Обуке (непосредно и 

онлајн) на теме везане 

за вештину 

управљања 

каријерном, 

повезивање, ђака са 

светом рада, 

психолошким 

предулсовима за 

самостално доношење 

каријерних одлука... 

Чланови Тима. 

Седнице Тима 1.01.09. 

2.10.09.(онлан) 

3.22.09.(онлајн) 

4.13.10.(онлајн) 

5.15.12.(онаојн) 

6.27.12.(онлајн) 

1.Конституисање 

Тима, усвајање 

програма рада 

2.Одлука о настуу на 

Регионалном сајму 

првреде 

3.Недеља женског 

предузетништва и 

Сенка на послу 

4.Прилози у медијима 

о активностима Тима 

5.Пет гоидна Сенке на 

послу 

6. Извештај о радуСви 

чланови Тима 
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Реализоване активности 

 

 

„Путокази“ Сајам 

Образовања Нови Сад – 

пројект за финансирање 

посете 

 

 

 

 

 

 

Посета Сајму „Путокази“ 

Нови Сад 

 

 

 

 

 

 

Презентације 

високошколских 

установа из Београда, 

Новог Сада 

 

 

 

 

 

 

Дистрибуција 

материјала, позиви 

ђацима на онлајн 

презентације и отворена 

врата високошколских 

установа 

 

 

 

 

 

Прзентовање ФОН-а, 

(упис, квоте, савладавање 

треме...) 

 

 

 

 

Анкета за матуранте о 

упису на високошколске 

установе. 

 

Време 

реализације 

 

 

 

Јануар 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током другог 

полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током другог 

полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 2022 

 

 

 

 

Начин реализације 

 

 

 

 

Писање пројекта и 

слање у надлежну 

установу 

(Покрајински 

секретаријат за 

образовање...) 

 

 

 

 

Организована посета, 

50 матураната 

 

 

 

 

 

 

 

Представници 

установа посећују 

школу, у дирекнтим 

сусретима презентују 

факултете и 

високошкослке 

установе, простор 

Гимназије 

 

 

Плакати, фајлови, 

позиви преко вибер 

група, гугл учионица, 

слање линкова 

ђацима 

 

 

 

 

 

 

Диреткни сусрет у 

школи. 

 

 

 

 

 

 

Реализатори 

активности 

 

 

 

 

 

Људмила 

Ракочевић, 

координатор Тима 

 

 

 

 

 

Људмила 

Ракочевић, 

коориднатор Тима, 

Мирослав 

Марковић, 

директор Гимназије 

 

 

 

Чланови 

Тима,Снежана 

Инђић, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови Тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Људмила 

Ракочевић, 

координатор Тима 
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Анализа рада Тима. 

 

 

Писање извештаја. 

 

 

 

Јули 2022 

 

 

 

 

 

Јули 2022. 

 

 

Јули 2022. 

Онлајн. 

 

 

 

 

 

Онлајн састанак. 

 

 

Онлајн састанак. 

 

 

Чланови Тима 

 

 

 

 

 

Чланови Тима. 

 

 

Чланови Тима. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

Формирање тима за 

заштиту животне 

средине 

 

Септембар Састанак тима 
Чланови тима за заштиту 

животне средине 

Међународни дан 

заштите озонског 

омотача  

16.09.2021. 
Израда паноа, 

вршњачка едукација 

 

Чланови тима 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈУ ДРУГИХ 

ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

РЕАЛИЗОВАНА 

АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Доношење плана 

рада 

1.септембар 2021. састанак записник са састанка 

тима 

 

Упознавање ученика 

са Правилником о 

протоколу поступања 

у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање... 

20.9.2021; 16.9.2021. 

20.10.2021.17.09.2021. 

септембар 2021. 

час одељењског 

старешине 

1а,4д,3д,3ц,2б 

поставка на сајту школе 

преглед часова 

одељењског 

старешине/електронски 

дневник; 

сајт школе 

Информисање 

родитеља са 

превентивним 

активностима 

новембар 2021. родитељски састанак/ 

упознавање са 

приручницима, видео 

материјалима, онлајн 

записник са 

родитељских 

састанака/ 

електронски дневник 

Остварена сарадња са 

предузећем за 

рециклажу папира 

Новембар 2021. 

Контакт и долазак у 

школу представника 

предузећа ради 

договора   

 

Координатор тима, 

Чланови тима 

 

 

Пројекат“Girl Go 

Circular“ 

 

Децембар 2021. Онлајн 

Проф.биологије Дишанка 

Савић,заинтересовани 

ученици 

 

Национална еколошка 

олимпијада 

 

Април 2022. 
Такмичење из 

екологије 
Проф.Либуша Симендић 

Настава на 

Делиблатској пешчари 
Април 2022. 

Организована посета 

ученика 

Делиблатској 

пешчари 

Проф.Либуша Симендић 

Израда годишњег 

извештаја о раду тима 

 

Јун 2022. 

Анализа тима о 

реализованим 

активностима 

Чланови тима 
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обукама, 

квизом...''Чувам 

те''.../подела корисних 

линкова 

Упознавање са 

Правилником о 

васпитно 

дисциплинској 

одговорности 

20.09.2021. 

септембар 2021. 

час одељењског 

старешине; 

сајт школе 

преглед часова 

одељењског 

старешине; 

сајт школе 

 

Упознавање са 

Правилником о 

обављању друштвено 

корисног, односно 

хуманитарног  рада 

септембар 2021. поставка на сајту школе сајт школе 

Упознавање са 

Упутством о 

поступању у случају 

сумње или сазнања о 

присуству и 

коришћењу дрога у 

образовно васпитним 

установама 

септембар 2021. поставка на сајту сајт школе 

Упознавање са 

Правилником о 

поступању установе 

у случају сумње или 

утврђеног 

дискриминаторног 

понашања и вређања 

угледа , части или 

достојанства 

личности 

септембар 2021. поставка на сајту сајт школе 

Упознавање са 

Правилима 

понашања ученика и 

запослених у 

Гимназији 

септембар 2021. поставка на сајту школе сајт школе 

Анализа материјала 

министарства 

просвете, науке и 

18.10.2021 Састанак тима Записник тима 
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технолошког развоја 

у вези са насиљем 

Учионица добре 

воље/нешто ми је 

лако а нешто тешко 

тешко да кажем 

19.10.2021. 

21.02.2022. 

радионица, педагог час одељењског 

старешине 

 

Другарски односи у 

одељењу; 

право и лажно 

другарство; 

односи међу 

ученицима у 

одељењу; 

међуодељењска 

дружења; 

комуникација у 

одељењу 

30.11.2021. 

 

29.11.2021. 

 

16.05.20022. 

 

 

03.06.2022 

 

05.05.2022. 

разговор, час 

одељењског старешине; 

радионица 

 

 

преглед часова 

одељењског старешине 

Неговање културе 

лепог понашања у  

учионици, на јавном 

месту 

28.10.2021. 

током године 

разговор , час 

одељењског старешине 

преглед часова 

одељењског старешине 

Комуникација 

способност слушања  

20.10.2021. 

19 и 23.октобар 2021. 

11. и 22.02.2022. 

03.03.2022. 

14.04.2022. 

разговор, час 

одељењског старешине; 

анкета  

преглед часова 

одељењског 

старешине, 

документација 

педагога 

 

 

Рад са ученицима 

који крше 

правила...,испољавају 

неке облике 

неприлагођеног 

понашања... 

током године саветодавни рад документација 

одељењских старешина 

и педагога 

Учешће у пројекту '' октобар и новембар часови рачунарства и преглед радних 
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Улога школе у 

превенцији и 

заустављању 

дигиталног насиља'' 

2021. информатика, 

презентација/1а,б,д,4ц; 

квиз, плакат,коришћење 

блога пројекта 

часова,сајт школе, 

кабинет рачунарства и 

информатике 

Превенција 

дигиталног насиља 

17.11.2021. разговор, час 

одељењског старешине 

преглед часова 

одељењског старешине 

Анализа реализације 

активности тима у 

првом полугодишту 

2021/2022. године 

Децембар 2021 Састанак тима Записник тима 

Дан безбедног 

интернета 

фебруар 2022. презентације ученицима 

ош''Симеон Араницки'' 

сајт 

Заштити приватност-

одупри се притиску 

март 2022. радионица, ученици и 

представници Бош 

сајт 

Одговоран однос 

према 

здрављу/сексуално 

насиље 

29.09.2021. радионица преглед часова 

''Нисам роба, нисам 

мета'' 

14.октобар 2021. час рачунарства и 

информатике/радионица 

преглед часова 

Секције током године састанци/информатичка, 

биолошко еколошка, 

драмска, 

рецитаторска,француски 

језик... 

евиденција у 

електронском 

дневнику 

Прилагођавање на 

први разред 

децембар 

2021.1.разред 

анкета  евиденција у 

електронском 

дневнику и евиденција 

педагога 

Недеља лепих порука децембар 2021. поклон изненађење час одељењског 

старешине 3д ,е 

дневник 

Активности 

Ученичког 

парламента 

26.11.2021. седница/избор ученика 

чланова тима за насиље 

записник са седнице 

ученичког парламента 

Дан борбе против 23.02.2022. грађанско васпитање, сајт 
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вршњачког насиља 

Дан розих мајица 

учионица добре воље, 

ученички парламент-

презентације,пано-лепе 

поруке 

 

 

 

Социјалне вештине 

1.2.2022.и током 

године 

разговор евиденција у е 

дневнику 

Хуманитарне акције током године турнир,позоришна 

представа, добровољно 

давање крви 

сајт;прикупљена 

средства 

Дан шале април 2022 час одељењског 

старешине 

едневник 

ЕТОС мај 2022. анкета резултати 

Светски дан за 

културну 

разноликост, дијалог 

и развој 

мај 2022. час одељењског 

старешине 

е дневник 

 

Решавање сукоба 

ученика 

током године разговори Записник састанка, 

разговора 

Рад Тима на изради 

школског програма 

тима за период од 

2022-2026 

Јун 2022 Састанак тима записник 

сарадња са 

родитељима 

током године разговори евиденција 

одељењских старешина 

 

Сарадња са 

полицијском 

станицом 

током године размена  информација евиденција 

Стручно 

усавршавање/које су 

могућности 

превенције проблема 

у понашању ученика 

април 2022. 

фебруар 2022. 

март 2022. 

вебинар потврда о стручном 

усавршавању педагога, 

члана тима за заштиту 

од насиља Марине 

Василић 
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у школској средини/ 

комуникацијске 

вештине у школској 

арени/ 

знати своје границе 

је пола добре 

комуникације 

 

Вођење евиденције током године бележење записници Тима 

Извештај о раду 

 

јул 2022. анализа рада извештај о раду 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ   

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

сарадници Носиоц 

активности 

Планирање рада 

Тима за 

школску 

2021/2022.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, 

представе 

Црвени крст 

Чланови тима 

Ученици, 

запослени 

Добровољно 

давање крви 

Током школске 

године 

Организована 

акција давања 

крви за 

средњошколце у 

Црвени крст Црвени крст, 

уценици 
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просторијама 

школе 

Семинари 

стручног 

усавршавања 

Током школске 

године 

Семинар 

стручног 

усавршавања у 

установи: 

Компас за учење 

и поучавање, 

Стратегије о 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању, 

Повезаност 

самовредновања 

и квалитетног 

развојног плана, 

Дигитална 

учионица 

Запослени  Директор  

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, 

реновирање 

тоалета 

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 . 

Програм је 

сачињен од 

Ученици и 

њихови ментори 

Координатор 

Тима за 

културне 

активности 
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видео записа, 

презентација, 

литерарних 

радова, 

постављених на 

сајт школе. 

Изложба радова 

у холу школе. 

Борба против 

насиља и 

наркотика 

Током школске 

године 

Едукација 

ученика, 

родитеља и 

запослених на 

платформи 

Чувам те 

Ученици  Школа  

Здравствени 

преглед 

Током школске 

године 

Систематски, 

стоматолошки 

прегледи  

Ученици  Школа, Дом 

здравља 

Матурантска 

парада 

Мај  Плес ученика 

на тргу,  

Ученици , 

професор 

физике 

Светлана Инђић 

Канцеларија за 

младе, ученици 

 

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

локалном самоуправом, усвојен је у септембру 2021.г.   

Даљи ток активности био је у складу са епидемиолошком ситуацијом.  

Тим за сарадњу са локалном самоуправом за школску 2021/2022.г. чине Љубица Ковачевић 

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

филозофије, Љибуша Симендић, професор географијe и Слободан Атанасов, професор 

рачунарства и информатике. 
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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 

 

 

 

 

 

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 

 

 

15.9.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак  школске  

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  пута  у  току  

школске  године 

након  

класификационих  

периода 

   

 Почетак  

школске  године 

 

 

 

 

По  потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По потреби 

 

 

 

 

 

 

План рада 

тима 

 

 

 

 

 

 

Свечани  

пријем    

првака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Први  

родитељски  

састанак  

матураната 

 

 

Позивањем  

телефоном, 

писмом у  

случају  

неодговарања  

на  

телефонски  

позив 

  

 

Позивањем  

телефоном, 

писмом у  

случају  

неодговарања  

на  

телефонски  

 Снежана Инђић, 

педагог 

Оља Грбић, члан 

Ана  Хриц Хуђец,члан 

Тамара 

Ковачевић,координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељенске  старешине 

 

 

 

 

 

Одељенске  старешине  

4.године 

Чланови  

тима 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

педагог, 

одељенске  

старешине  

1.разреда 

 

 

 

 

 

 

Одељенске  

старешине , 

педагог 

 

 

Педагог, ОС 

 

 

 

 

Педагог, ОС 

 

 

 

 

 

 

Педагог, ОС 
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Обележавање  Дана  

породице 

 

 

 

 

 

Информисање  

родитеља  о   

дешавањима  у  

школи   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваннаставне  

активноси,културне  

активности  

 

 

 

 

 

 

Хуманитарне  

акције 

 

 

 

 

 

15.мај 2022. 

 

 

 

 

 

 

  Током  целе  

школске  године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током  целе  

школске  године 

 

 

 

 

 

 

 

Периодично 

позив 

 

 

 

 

Израда  

паноа, текст  

на  школском  

сајту 

 

 

 

Информације  

о  

активностима  

на  школском  

сајту, огласна  

табла, 

Школски  сајт 

 

 

 

 

 

 

 

Школски  сајт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикупљање  

помоћи  у  

одећи, 

хигијенском  

материјалу, 

школском  

прибору  и  сл. 

Ученици, 

чланови  

тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици, 

тим 

 

 

 

 

 

 

Ученици, 

тим 

 

 

 

 

 

 

 

Сви  

ученици, 

тим 
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ИЗВЕШТАЈ  РАДА ТИМА ЗА  ЕКСКУРЗИЈЕ,  ИЗЛЕТЕ И ПОСЕТЕ 

ПЛАНИРАНИ 

САДРЖАЈИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ САРАДНИЦИ 

Сајам књига октобар цела школа 
Дроњак 

Сандра 
професори српског језика 

сајам 

образовања 
октобар 3.разреди 

Ракочевић 

Људмила 

одељењске  старешине 

трећих разреда 

 

Саборна црква, 

црква Ружица 

 

Није 

реализовано 

Посета 

Трећи и четврти 

разред 

 

Кресоја 

Марија 

 

Ана Шипицки 

Одељењске старешине 3. и 4. 

разреда 

Народни музеј 

музеј Савремене 

уметности 

Није 

реализовано 

 

посета 

други разред 

 

Рајшић 

Марија 

 

одељењске старешине и 

професори књижевности 

 

Kaрловац. 

Стражилово 

 

Није 

реализовано 

 

Излет 

(први и други 

разред) 

 

Кресоја 

Марија 

 

 

Шипицки Ана 

Одељењске старешине 

 

Свилајнац 

музеј 

диносауруса 

и 

Ботаничка башта 

 

Није 

реализовано 

 

Посета 

први разред 

 

Здравковић 

Мирјана 

 

 

Хаврилов Вања и 

Одељењске старешине првих 

разреда 
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ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Ђавоља варош 

Koпаоник 

 

Није 

реализовано 

због короне 

 

Екскурзија 

првих разреда 

 

Ракочевић 

Људмила 

 

Одељењске старешине првих 

разреда 

 

Вишеград., 

Требиње... 

Република 

Српска 

 

Није 

реализовано  

 

Екскурзија 

других разреда 

 

 

Шипицки Ана 

 

Одељењске старешине 

других разреда 

 

Праг  

 

Није 

реализовано  

2022. 

 

Екскурзија 

трећих разреда 

 

Инђић 

Светлана 

 

Одељењске старешине 

трећих разреда 

 

 

Сарајево, 

Требиње, Херцег 

Нови, Будва 

 

Септембар 2021. 

 

Екскурзија 

четвртих разреда 

 

Крстић 

Драган 

 

Одељењске старешине 

четвртих разреда 
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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 

1.09.2021. 

године 

Седница тима Тим за безбедност и 

здравље на раду 

Координатор 

тима  

Упознавање 

ученика са мерама 

превенције које су 

прописане и којих 

је потребно  

придржавати се 

приликом боравка 

у школи због 

пандемије. 

 

септембар 

2021. 

године 

Одељењске 

старешине су на 

ЧОС-у упознали 

ученике са 

потребним 

мерама. 

педагог 

и разредне 

старешине 

Разредне 

старешине 

Провера 

хигијенско 

техничких и 

безбедносних мера 

заштите на раду 

септембар 

2021. 

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 

Обележавање 

Светског дана 

менталног 

здравља – прва 

активност 

 

10.октобар  Уређивање паноа 

у ходнику, 

и на првом спрату 

-чланови тима  

 

Ученици 1ц и 

3б и проф. 

Душанка 

Галечић и 

Весна Смуђа, 
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Обележавање 

Светског дана 

менталног 

здравља -друга 

активност 

октобар Прослеђивање 

материјала са 

паноа и договор 

са психологом 

Дома здравља у 

Старој Пазови око 

предавања на 

тему Менталног 

здравља 

 

-чланови тима  

 

Педагог -

Снежана Инђић 

Обележавање 

Светског дана 

борбе против 

СИДЕ 

 

новембар Договор око 

анкете колико 

ученици знају о 

СИДИ 

-чланови тима  

 

Весна Смуђа и 

ученици 3д 

Међународни дан 

борбе против сиде 

1.12.2021. Реализација 

анкете међу 

ученицима трећег 

и четвртог разреда 

-чланови тима Проф. 

биологије 

Марина 

Домоњи и 

ученици 3д и 

4д 

Провера апарата за 

гашење пожара 

децембар Проверено у 

секретаријату 

школе да ли је 

урађена редовна 

провера апарата  

Чланови тима Координатор 

тима 

Обележавање 

Светског дана 

здравља 

07. април 

2022. 
Уређивање паноа 

у ходнику 

чланови тима и  

ученици 

Координатор 

тима 

Израда годишњег 

извештаја о раду 

тима 

Јул 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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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ 

СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ 

 

АКТИВНОСТ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

 

Планирање рада тима 

за школску 2021/2022.г. 

 

 

 

Састанак Тима за 

сарадњу са Црвеним 

крстом 

 

 

 

август 2021. 

 

 

Реализовано 

 

Чланови тима: 

Координатор- 

Дијана Влаинић, 

Слађана Ерић 

Људмила Ракочевић 

Софија Бурсаћ- ученик 

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 2021. 

 

Реализовано 

 

Тим 

Ученици волонтери 

Професори 

Црвени крст 

 

Едукација ученика 

четвртих разреда 

гимназије на тему 

добровољног 

давалаштва крви. 

Акција добровољног 

давања крви за 

 

Акција добровољног 

давања крви за 

средњошколце. 

 

 

 

 

 

. 

Новембар 2021. 

 

Реализовано 

 

 

 

 

Црвени крст  

Предавач Дијана 

Влаинић 

Тим 

Ученици 

Професори 
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средњошколце 

 

Снимање видео – спота 

Превенција зависности 

од интернета 

 

 

накнадно испланирано 

снимање у школи, 

библиотеци, кафићу и 

тргу 

 

Реализовано 

 

1. децембар, Светски 

дан борбе против сиде 

 

 

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 

 

Накнадно испланирано 

анкета 

 

 

 

 

Један пакетић – пуно 

љубави 

 

Децембар 2021..г. 

 

Реализовано 

 

 

одељења 1ц и 3д 

 

Црвени крст 

Тим 

Ученици 

Професори  

Акција добровољног 

давања крви за 

средњошколце 

Акција добровољног 

давања крви за 

средњошколце 

10. март 2022.г. 

 

реализовано 

Тим 

Црвени крст 

ученици 

Kвиз такмичење 

ШТА ЗНАШ О 

ЗДРАВЉУ 

 

Светски дан борбе 

против туберкулозе 

Накнадно испланирано 

 

квиз 

 

предавање 

24. март 2022.г. 

 

реализовано 

Тим 

Црвени крст 

Проф. Јелена Марковић 

Ученици 
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Такмичење у пружању 

прве помоћи. 

 

такмичење није реализовано  

 

 

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

крстом, разматран је и усвојен на састанку тима 24.12. 2021.г. Тим за сарадњу са Црвеним крстом за 

2021/2022.г.  чине Дијана Влаинић проф. српског језика и књижевности – координатор Тима, проф. 

психологије Слађана Ерић, Људмила Ракочевић проф. филозофије и представник ученика волонтера 

Софија Бурсаћ, а тиму се прикључила и проф. Софија Милошевић. 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ  

 

Чланови тима:  

1. Сандра Дроњак 

2.    Јасна Опачић 

4.    Душанка Галечић 

6.    Ана Шипицки 

7.    Владислава Хавран 

8.    Снежана Инђић 

9.  Весна Смуђа 

 

САДРЖАЈ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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1. Формирање Тима за промоцију 

школе и усвајање плана рада за 

шк. 2021/2022. год. 

2. Подела активности и задужења 

између чланова Тима. 

3. Осмишљавање активности за 

текућу школску годину 

4. Подела послова у ажурирању 

сајта школе 

9. 9. 2021. састанак тима 
чланови тима, управа 

школе 

1. Израда промотивног материјала 

за промоцију школе 

2. Информисање јавности о 

резултатима такмичења наших 

ученика 

18. 5. 2022. 

Заједничким 

састанцима и 

акцијама 

чланови тима и директор 

1. Промоција школе по свим 

основним школама у општини и у 

Батајници 

 

30. 5. 2022. 

31. 5. 2022. 

1. 6. 2022. 

2. 6. 2022. 

3. 6. 2022. 

7. 6. 2022. 

обилазак школа, 

дистрибуција 

материјала 

чланови тима, директор 

1. Оплемењивање простора 

током 

школске 

године 

заједничке акције 
чланови тима, ученици, 

секције и др. 

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 

27. 6. 2022. састанак тима чланови тима 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА  

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ/ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 

 

 
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН реализације Евалуација 

 

израда годишњег 

плана рада тима 

 

септембар 2021. 

 

састанак,израда 

 

записник са седнице 

тима 02.09.2021. 

Правилник о 

ближим 

септембар упознавање нових Сајт Гимназије 
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упутствима за 

утврђивање права 

на индивидуални 

образовни план, 

његову примену и 

вредновање ( 

Сл.гласник 

РС''број 74/2018 

октобар чланова  

 

идентификација 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка 

 

током првог 

полугодишта 

 

седнице одељењских 

већа,разговори са 

родитељима 

 

записници са седница 

одељењских већа 

 

додатна подршка за 

ученике 

   

 

токомгодине 

 

заједнички састанци 

чланова одељењског 

већа, родитеља и 

ученика;разговори са 

вршњацима...лекарска 

документација... 

 

записник са седница 

одељењског већа; 

записник тима за 

инклузију 23.12.2021. 

05.07.2022. 

мере 

индивидуализације 

  

децембар; 

током другог 

полугодишта 

израда педагошког 

профила и мера 

индивидуализације 

документација 

одељењског старешине, 

образац педагошког 

профила и мера 

индивидуализације,  

образац 3 

Подршка  

новоуписаном 

ученику 

током 2.полугодишта помоћ у савладавању 

градива за полагање 

разлике 

предмета/мемачки 

језик, латински језик, 

примењене науке и 

здравље и спорт 

педагошка 

документација 

наставника,;записник 

са седнице одељењског 

већа 

Подршка ученику    током 2.полугодишта информисање 

наставника и 

разумевање за 

потребе ученика 

документација 

наставника;записник 

одељењског већа 

    Подршка током информисање 

наставника о 

записник одељењског 
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ученику    године,2.полугодиште здравственој 

ситуацији и 

изостајању ученика са 

наставе  

већа 

Подршка ученику током 2.полугодишта информисање 

наставника и договор 

о испитивању 

записник са седнице 

одељењског већа 

Подршка ученику    током 2.полугодишта информисање 

наставника и договор 

са ученицом о 

динамици оцењивања 

записник са седнице 

одељењског већа и 

документација 

наставника 

успостављање 

сарадње са 

родитељима 

током године размена информација, 

сарадња, препоруке, 

договори, праћење 

документација 

наставника,одељењских 

старешина, педагога 

Сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

Инђија, Земун 

током године размена информација, 

праћење успеха и 

помнашања ученика 

евиденција педагога 

развијање 

осетљивости свих 

запослених 

током године сарадња, препоруке, 

савети 

записници са седница 

одељњских већа 

вршњачка подршка током године упућивање у начин 

учења, размена 

материјала,упутства 

документација 

одељењских 

старешина,чос 

извештај о раду 

тима 

јул 2022. састанак,анализа рада извештај 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

Ана Шипицки 

Душанка Галечић 

Тамара Миљанић 

Драган Крстић 

Слађана Ерић 

Снежана Инђић, координатор 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Чланови тима за професионални развој су: 

 

Снежана Инђић,  

Виолета Евић,  

Гордана Бабић, 

Мирјана Пешић, 

Марина Василић, 

Софија Милошевић,  

Мирослав Ђовчош 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  ЗА 

ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ у периоду 1.9.2021-31.08.2022. 
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Ред. 

бр. 

САДРЖАЈ 

АКТИВНОСТИ 

ПЛАНИРАНО 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

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 2021. 

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 2021. 

3. 

Организација семинара 

на основу  предлога 

стручне службе, у 

просторијама школе 

Прво 

полугодиште 

(зависи од 

епидемиолошк

е ситуације) 

Састанци тима, 

комуникација са 

извођачима СУ, 

директором 

Чланови тима, 

директор 

Семинар "Компас 

за учење и 

поучавање" 

одржан је 

25.10.2021. у 

просторијама 

школе 

4. 

Упознавање чланова 

Тима са новим 

"Правилником о 

сталном стручном 

усавршавању и 

напредовању у звања 

наставника, васпитача и 

стручних сарадника" 

 ("Сл. гласник РС", бр. 

109/2021) 

Новембар 2021. 

Достављање 

Правилника свим 

члановима Тима 

Виолета Евић 

Правилник је 

достављен свим 

члановима Тима 

преко ел. поште 

5. 

Упознавање запослених 

у школи са новим 

"Правилником о 

сталном стручном 

усавршавању и 

напредовању у звања 

наставника, васпитача и 

Децембар 2021.  

Постављање 

текста 

Правилника на 

сајт Гимназије 

Виолета Евић 

Документ је 

постављен на сајт 

Гимназије 

23.12.2021. 



127 
 

стручних сарадника"  

("Сл. гласник РС", бр. 

109/2021) 

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 

Састанак Тима од 

5.7.2022 

8. 

Уношење података о 

појединачној 

реализацији стручног 

усавршавања у оквиру 

установе за сваког 

наставника   

септембар-

август 2022 

Унос података 

помоћу 

специјализованог 

софтвера  

Мирослав 

Ђовчош 

Није реализовано 

због недостатка 

информација 

9. 

Састављање 

периодичног извештаја 

о реализацији стручног 

усавршавања  

у оквиру установе  

ван установе 

полугодишње  

Састављање и 

подношење 

извештаја од 

стране 

овлашћеног 

представника 

Педагошког 

колегијума  

Овлашћени 

представник 

Педагошког 

колегијума– 

Снежана Инђић 

Извештаји су 

достављени 

директору 

10. 

Анализа резултата рада 

Тима у школској 

2021/22 години, 

усвајање извештаја о 

раду 

август 2022 Састанак тима Чланови тима 
Састанак Тима од 

5.7.2022 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О  СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ 

ВАН УСТАНОВЕ 

Правилник о стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника ( ''Службени гласник РС'' број 109 од 19.11.2021.) 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

Члан 7. 

Облици стручног усавршавања су: 

 1) програм стручног усавршавања који се остварује извођењем обуке;  

2) стручни скупови, и то: 

 (1) конгрес, сабор; 

 (2) сусрети, дани; 

 (3) конференција; 

 (4) саветовање; 

 (5) симпозијум;  

(6) округли сто;  

(7) трибина;  

(8) летња и зимска школа.  

Облици стручног усавршавања из става 1. овог члана могу бити организовани као домаћи и 

међународни.  

К
а
т
а
л

о
ш

к
и

 б
р

о
ј 

облик 

стручног 

усаврша

вања назив 

датум 

реали

зације 

 

 

б
р

о
ј 

б
о
д

о
в

а
 учесници 

475 обука-

уживо 

Компас за учење и 

поучавање 

К2 П3 

25.10.

2021. 

8 1.Тамара Ковачевић 

2.Слађана Ерић 

3.Оља Грбић 

4.Мирјана Здравковић 

5.Николина Гагић 

6.Марина Василић 

7.Слободан Атанасов 

8.Љубица КовачевићИнђић 
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9.Јасна Опачић 

10.Јана Валент 

11.Душанка Савић 

12.Душанка Галечић 

13.Тамара Миљанић 

14.Вања Хаврилов 

15.Владислава Хавран 

16.Људмила Ракочевић 

17.Ивана Марковић 

18.Ирена Кузмановић 

19.Јована Цетина 

20.Мирјана Пешић 

21.Милорад Обрадовић 

22.Дејан Дабић 

23.Мирослав Ђовчош 

24.Ана Хриц Хуђец 

 

101

3/49

1 

обука Примена ИКТ у настави 

физичког васпитања 

4.10-

29.10.

21. 

26 1.Ивана Марковић 

2.Марио Анић 

 

 стручни 

скуп 

Практична примена и 

планирање адаптираних 

спортско рекреативних 

активности са ученицима са 

сметњама у развоју и 

инвалидитетом у физичком и 

здравственом васпитању са 

посебним освртом на 

фудбалску игру 

12.2. 

22. 

3 Ивана Марковић 



130 
 

104

3-

602 

обука Дијагностика, превенција и 

отклањање узрока школског 

неуспеха K2  P3 

10.09.

21 

16 1.Дијана Влаинић 

2.Бојана Урошевић 

3.Ана Хриц Хуђец 

357 обука Новосадски математички 

семинар 

27.11.

21. 

8 1.Јана Валент 

2.Јасна Опачић 

3.Мирослав Ђовчош 

 обука Обука школских 

администратора основних и 

средњих школа за рад у 

систему за управљање 

учењем мудл 

03.12. 

22. 

32 Јасна Опачић 

 вебинар Пројекат државна матура 17.3. 

22. 

2 Јасна Опачић 

ст13

94/2

021/

617 

обука Обука за планирање, 

спровођење и праћење мера 

за спречавање осипања 

ученика 

K3,K4 

25-

27.10.

21 

24 1.Слађана Ерић 

2.Бојана Урошевић 

 

 стручни 

скуп 

Каријерно вођење и 

саветовање у Републици 

Србији и Европи 

26.27.

10.21. 

2 Људмила Ракочевић 

 стручни 

скуп-

вебинар 

Образовне неуронауке у 

школи-пут од науке до 

праксе 

2.12. 

21 

1 1.Марина Василић 

2.Снежана Инђић 

 стручни 

скуп 

Авантура ума на школском 

часу 

18.11.

21. 

1 Марина Василић 

 стручни 

скуп 

Вештине провере знања 

страног језика 

4.9.21

. 

2 Гордана Бабић 

116

9-

4/20

стручни 

скуп 

Улога школе у превенцији  и 

заустављању дигиталног 

насиља 

16.10.

21. 

1 Душанка Галечић 
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21 

 трибина Са стручњацима на вези 2-

безбедно током пандемије 

16.12. 

21. 

1 Душанка Галечић 

 конфере

нција 

Дигитално обраовање 2022 8-9. 

април 

22. 

1 Душанка Галечић 

  Онлајн и хибридна настава у 

дигитално компетентној 

установи 

 32 Душанка Галечић 

 стручни 

скуп 

Опште методе решавања 

нестандардних задатака-

парност 

2.10.2

1. 

2 Јасна Опачић 

 симпози

јум 

''Здраво растимо'' 16.11.

21. 

2 Ивана Марковић 

41 обука Награда и казна-педагошки 

избор или нужност 

1пол. 16 Тамара Миљанић 

  континуирано усавршавање 

професора који предају 

француски језик 

2.пол 18 Тамара Миљанић 

 обука Кроз исходе до успешног 

уџбеника 

19.11.

21. 

8 Владислава Хавран 

 

 

 

симпози

јум 

''Изазови професионалног 

идентитета педагога у 

савременом друштвеном и 

образовном контексту'' 

21.10.2021.онлајн  

 

21.10.

21. 

1 Снежана Инђић 

 стручни 

скуп 

Са стручњацима на вези 2-

безбедно током пандемије 

16.12.

21. 

1 Марина Василић 

 вебинар Формативно оцењивање –

методе и технике 

2.2.22 1 Марина Василић 
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 вебинар Комуникацијске вештине у 

школској арени, Клет,  

Марко Стојановић; 

 

29.3. 

22 

1 Марина Василић 

 вебинар Знати своје границе је пола 

добре комуникације, Клет 

23.2. 

22 

1 Марина Василић 

 вебинар Које су могућности 

превенције проблема у 

понашању ученика у 

2.4.22 2 Марина Василић 

 обука програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном 

испиту у основном 

образовању 

2.4.22 8 Марина Василић 

   Ко се боји медијске 

писмености још 

26.5. 

22 

 Марина Василић 

 вебинар ''Како организовати 

ефикасну индивидуалну 

сарадњу са родитељима и 

водити индивидуални 

разгововор?''Педагошко 

друштво Војводине,  

01.02.

22. 

1,5 Снежана Инђић 

  

вебинар 

 

Формативно оцењивање, 

методе, технике и 

инструменти; Клет 

 

02.02.

22. 

1 

1 

Снежана Инђић 

Душанка Галечић 

 вебинар Државна матура;  

 

02.02. 

22. 

01.03.

22. 

1,5 

 

5 

Снежана Инђић 

 вебинар Комуникацијске вештине у 

школској арени, Клет,  

23.02.

22. 

1 Снежана Инђић 
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Марко Стојановић; 

 

 вебинар Знати своје границе је пола 

добре комуникације, Клет 

29.03.

22. 

1 Снежана Инђић 

 вебинар Осам практичних корака за 

унапређивање сарадње са 

колегама, Педагошко друшво 

Војводине, zoom; 

 

03.03.

22. 

2 Снежана Инђић 

 вебинар Које су могућности 

превенције проблема у 

понашању ученика у 

школској средини? 

12.04.

22. 

2 Снежана Инђић 

 трибина Правилник о сталном 

стручном усавршавању и 

како израдити лични план 

професионалног развоја 

25.08. 

22. 

2 Снежана Инђић 

  блог, инстаграм и фејсбук у 

настави 

април

, мај 

22. 

36 СофијаМилошевић 

 семинар републички зимски семинар 

к 1   п  3 

 24 Дијана Влаинић 

Сандра Дроњак 

 обука обука наставника за 

дежурство на завршном 

испиту; 

Етика и интегритет 

 

породично насиље 

 

безбедно коришћење 

дигиталне технологије 

21.6. 

22. 

 

20.6. 

22 

23.5 

.22 

23.5. 

8 

 

 

8 

 

16 

 

 

Тијана Симић 
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22  

 К2;П3 Континуирано усавршавање 

професора који предају 

француски језик као страни 

језик 

 18 Тамара Ковачевић 

 вебинар представљање уџбеника за 

француски језик за 4.разред 

 1 Тамара Ковачевић 

 обука Обука школских сарадника 

за спровођење ПИСА 2022 

истраживања 2/2 

25.2. 

22. 

16 Слободан Атанасов 

 семинар 

К2 П1 

Оцењивање у функцији 

ефикасне наставе и учења 

29.6. 

22. 

8 

8 

8 

Слободан Атанасов 

Душанка Савић 

Слађана Ерић 

 летња 

школа 

Сазнај разазнај 19-22 

8.22. 

4 Оља Грбић 

107

8 

семинар 

К1 П3 

Кроз исходе до успешног 

уџбеника 

 8 Владислава Хавран 

 стручни 

скуп 

К1 П1 

                              

Stretnutie slovensych 

dolnozemskych pedagogov 

 2 Владислава Хавран 

8 семинар Емоционални аспекти 

мотивације за школско 

учење  

23-

24.8. 

22. 

16 Драган Крстић 

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  У УСТАНОВИ 

у школској 2021/2022 години 
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 Члан 6.Правилника о стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника ( ''Службени гласник РС'' број 109 од 19.11.2021.) 

 Стално стручно усавршавање у установи остварује се: 

 1) извођењем  угледних часова, демонстрирањем поступака, метода и техника учења и других 

наставних, односно васпитних активности; 

 2) излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног 

усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са обавезном анализом и 

дискусијом;  

3) приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, истраживања, 

студијског путовања и стручне посете са обавезном анализом и дискусијом; 

 4) учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, пројектима 

мобилности, програмима од националног значаја у установи, стручним и студијским путовањима и 

посетама, међународним програмима, скуповима и мрежама, заједницама професионалног учења, 

програму огледа, раду модел центра;  

5) остваривањем активности у школи вежбаоници;  

6) остваривањем активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе;  

7) активностима које се односе на развијање партнерства са другим установама и развој праксе 

хоризонталног учења.  

члан 22. 

Запослени на пословима образовања и васпитања има право и дужност да сваке школске године 

учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи, и то да:  

1) прикаже: облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са пословима наставника, 

васпитача и стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања; резултате примене 

наученог на стручном усавршавању; анализу утицаја стручног усавршавања на развој детета и ученика; 

стручну књигу, приручник, стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног истраживања, 

студијско путовање, стручну посету и слично;  

2) изведе угледни час, демонстрира поступке, методе и технике учења и друге наставне, односно 

васпитне активности;  

3) присуствује активностима из става 1. тач. 1) и 2) овог члана и учествује у њиховој анализи; 

 4) учествује у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, пројектима 

мобилности, програмима од националног значаја у установи, стручним и студијским путовањима и 

посетама, међународним програмима, скуповима и мрежама, програму огледа, раду модел центра; 

 5) оствари активности у школи вежбаоници;  
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 6) оствари активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе; 

 7) оствари активности које се односе на развијање партнерства са другим установама и развој праксе 

хоризонталног учења. 

Члан 23. 

 У оквиру пуног радног времена запослени на пословима образовања и васпитања има право и дужност 

да сваке школске године: 

 1) оствари најмање 44 сата стручног усавршавања које предузима установа из члана 6. став 1. овог 

правилника; 

 2) похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар или одобрени програм 

из Kаталога програма стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2) и 4) овог правилника, за које, 

када су организовани радним даном, у складу са Законом и посебним колективним уговором, има право 

на плаћено одсуство; 

 3) учествује на најмање једном одобреном стручном скупу из члана 4. став 1. тачка 3) овог правилника. 

 Сат похађања програма стручног усавршавања има вредност бода. 

 Међународни скуп који се организује у Републици Србији, а није на листи стручних скупова од јавног 

интереса, одобрава Завод у складу са прописаном процедуром. 

 

 

НАСТАВНИК ОБЛИК  БРОЈ 

САТИ 

Љубица Ковачевић 

Инђић 

Седнице стручних већа 

Седнице наставничких већа 

Седнице одељенских већа 

Припрема светосавске приредбе 

Припрема приредбе поводом 

Дана школе 

Тим за сарадњу са локалном 

самоуправом 

Тим за културне активности 

Тим за школске новине 

Гимназијско ИТД 

учесник 

учесник 

учесник 

организатор 

организатор 

координатор 

координатор 

координатор 

сарадник 
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припрема ученика за такмичење 

Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

 

 

 

учесник 

 

 

 

1 

Гајин Дуња    

Дроњак Сандра Аутор  блога/ сајта 

Писање пројеката 

Стручни активи 

Такмичење, смотре, сабори 

Општинско такмичење /српски 

језик и језичка култура 

Општинско такмичење 

/књижевна олимпијада 

ученички парламент 

маркетинг школе 

обележавање значајних датума 

аутор 

координатор 

координатор 

ментор 

организатор 

 

организатор 

 

 

сарадник 

сарадник 

члан тима 

15 

20 

5 

15 

2 

 

2 

 

 

5 

3 

8 

свега: 75 

Влаинић Дијана Седнице стручних већа 

Седнице наставничких већа 

Седнице одељењских већа 

Чланци за сајт 

Координатор Тима за сарадњу са 

црвеним крстом 

Чланци за сајт 

припрема ученика за зонско 

учесник 

 

 

аутор 

координатор 

 

аутор 
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такмичење рецитатора 

припрема ученика за покрајинско 

такмичење рецитатора 

Јавни час-Светски дан поезије 

припрема Светосавске приредбе 

Брига о здрављу 

припрема ученика драмске 

секције за општинско такмичење  

припрема ученика за зонско 

такмичење 

 

 

 

 

аутор 

аутор 

координатор 

Милошевић 

Софијa 

(седнице стручних 

већа,наставничког већа, 

одељењских већа) 

чланци презентације и прилози за 

сајт 

организовање изложбе ученичких 

радова/уметност и дизајн 

Светски дан поезије/пано 

Посета Факултету савремених 

уметности у Београду 

Које су могућности превенције 

проблема у понашању ученика у 

школској средини 

Државна матура 

Дан државности/пано 

Свети Сава /приредба 

припрема  ученика за такмичење 

из српског језика и језичке 

културе 

 

присуство 

 

 

аутор 

 

 

аутор 

аутор 

организатор 

 

присуство 

 

 

присуство 

аутор 

сарадник 

ментор 

 

 

 

1 

 

 

 

8 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

2 
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Јавни час поезије 

Припрема ученика за такмичење 

на конкурсу ''Светлост'' ФСУ 

Београд 

Припрема ученика за Републичку 

смотру ликовног стваралаштва 

Инстаграм налог'' Уметност и 

дизајн'' 

 

 

 

сарадник 

ментор 

 

 

ментор 

 

аутор 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

свега: 46 

Пешић Мирјана Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

 

учесник 1 

Бабић Гордана Хоризонтално учење: 

3б „Position of adverbs in a 

sentence” 

 

 

3ц2 “The use of a dictionary” 

         

3б2 “The use of dictionary” 

  

Припрема и 

реализација часа, 

анализа и 

дискусија 

 

 

 

 

 

 

5,5,5,5 

свега 20 
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3ц  Presentation “Pollution” 

 

Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

 

 

 

 

 

учесник 

 

 

 

 

1 

Роговић Наташа Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“, 

учествовање у радустручног 

актива ; 

Пилот државна матура 

 

учесник 

 

 

 

 

присуство 

1 

 

 

 

 

2 

 

6 

Крстић Драган Cambridge Day присуство 11 

 Harnessing Curiosity in the Young  

Learner Clasroоm; 

 

Achieve Active Learning in zour 

ELT Classroom 

 

Са наставником на ти; 

Everybody Successful Every Day; 

 

 

 

присуство 

 

 

свега:15 

Урошевић Бојана седнице наставничког већа 

седнице одељењских већа 

учесник 

учесник 
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Кузмановић Ирена такмичења ученика-окружни ниво 

обука за матуру 

тим за безбедност и здравље на раду 

тим за слободне активности 

тим за излете, екскурзије, посете 

Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

пилотирање државне матуре 

пилотирање државне матуре 

 

 

припрема ученика 

припрема ученика 

учесник 

учесник 

учесник 

 

учесник 

 

 

прегледач тестова 

дежурство 

14 

10 

2 

2 

2 

 

1 

 

 

5 

1 

 

свега:37 

Спасић Снежана Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

 

учесник 1 

Миљанић Тамара Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

 

учесник 

 

 

 

1 

 

 

Ковачевић Тамара Обележавање  Европског  дана  

језика  26.септембра  2021. у  

оквиру  редовних  часова; 

Припремање ученика за 

такмичење; 

Писање извештаја за школски 

сајт; 

учесник 

 

 

ментор 

 

 

4 

 

 

8 

 

4 
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Организација Франкофоног 

диктата 

сарадник 

 

организатор 

 

 

4 

Ерић Слађана Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

 

Члан тима у ЕТШ''Вук Караџић'' 

на матурском испиту; 

Координатор Комисије за 

сарадњу са Црвеним крстом у 

ЕТШ ''Вук Караџић''; 

Координатор Ученичког 

парламента у ЕТШ''Вук Караџић'' 

 

учесник 

 

 

 

 

 

присуство 

 

координатор 

 

 

координатор 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

свега 

9(1+8) 

 

Ракочевић 

Људмила 
Пројекат „Сенка на послу 2021“ 

Пројекат „Недеља женског 

предузетништва'' 

Посете ђака институцијама и 

провредним субјектима 13. 

посета 

Завршна радионица Пет година 

Координирање и 

вођење пројекта; 

Ауторство, 

вођство, 

координирање; 

Вођење; 

Ауторство, 

212 
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Сенке на послу 

Изјаве за медије 

Регионални сајам привреде 

Прилози на сајту и фб ,странице 

школе 

Предавања гостујућих предавача 

Посета Матици српској Нови Сад 

Такмичење у предузетништву за 

ученице 

 

 

Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

прилози за сајт школе 

 

 

 

Народном музеју Београд 

 

Посета Народној скуштини  

РСрбије 

 

Посета Спомен кући народног 

хероја Јанка Чмелика Стара 

Пазова 

 

посета Сајму образовања 

координирање; 

Излагање; 

Ауторство, 

вођење; 

Ауторство; 

Вођење, 

координирање; 

Вођење, 

координирање; 

Присуство; 

учесник 

 

 

 

 

аутор 

 

 

вођење 

 

вођење 

 

 

координисање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

78 

 

 

8 

 

 

8 
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''Путокази'' 

Пројекат ''Заштити приватност-

одупри се притиску'' 

Презентација ФОН-а  

 

Теренска  настава изборног 

програм а   Методологија 

научног истраживања 

 

координисање, 

вођење 

учешће 

 

организација 

 

изјава 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

212+122 

334 

Грбић Оља Такмичења ученика на окружном 

нивоу; 

Обука за матуру; 

Тим за сарадњу са породицом; 

Тим за безбедност и здравље на 

раду 

 

Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

Тим за израду развојног плана 

22-27 

припрема 

ученика; 

припрема 

ученика; 

 

учесник; 

учесник; 

учесник 
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промоција школе; 

 

 

учесник 

 

учесник 

 

 

 

свега: 17 

Шипицки Ана Председник стручног актива 

 

Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“; 

Председник стручног актива 

 

 

координисање, 

вођење 

учесник 

 

 

 

координисање 

6 

 

1 

 

 

 

 

5 

свега:1+11 

 

Гагић Николина Преглед комбинованог теста на 

пробном завршном испиту; 

Обука за прегледање 

комбинованог теста на завршном 

испиту; 

Преглед комбинованог теста на 

завршном испиту; 

прегледач 

 

учесник 

 

 

прегледач 

5 

 

8 

 

 

10 

 

свега:23 

Дабић Дејан Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

 

учесник 1 

Марковић Јелена Унапређивање међупредметних учесник 1 
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компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

обука за матуру 

самовредновање 

заштита животне средине 

такмичења на окружном нивоу 

такмичења на републичком 

нивоу 

пилотирање државне матуре 

пилотирање државне матуре 

безбедност и здравље на раду 

 

 

 

 

 

вођење 

координисање 

учесник 

припрема 

припрема 

прегледач тестова 

дежурство 

учесник 

 

 

 

10 

5 

2 

 

10 

15 

5 

1 

2 

 

свега:51 

Савић Душанка Такмичењe ученика на нивоу 

Покрајине 

Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва у 

Гимназији 

 

Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“; 

Обука за матуру; 

Тим за развој међупредметних 

компетенција у предузетништву; 

Истраживање о прилагођавању 

на први разред; 

Презентација издавачке куће 

ментор 

координатор 

 

 

 

 

учесник 

 

 

 

учесник 

координатор 

св.9 

 

8 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

5 
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Klett 

/нови уџбеник из биологије за 

4.разред; 

Државна матура; 

Такмичење на нивоу Покрајине 

 

 

учесник 

 

учесник 

 

 

учесник 

учесник 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

3 

свега:32 

Ђовчош Мирослав Израда софтвера за потребе О В 

рада установе-софтвер за управљање 

базом података за евиденцију 

ученика у гимназији; 

Одржавање, имплементација и унос 

података за софтвер за потребе ОВ 

рада установе; 

Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“; 

 

Организација и спровођење 

општинског такмичења из 

математике; 

Учешће у активностима 

Подружнице математичара 

''Срем''  оснивачка скупштина; 

Стручно предавање ''Опште 

методе решавања нестандардних 

задатака –Парност'' мр Радоје 

Павловић, са дискусијом 

аутор 

 

 

 

коаутор 

 

 

учесник 

 

 

 

 

 

учесник у 

реализацији; 

 

учесник; 

6+14 

 

 

 

16+4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 
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учесник 

 

 

3 

 

 

 

 

свега:27+20 

47 

Валент Јана Учествовање у раду стручних 

актива 

Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

државна матура-вебинар за 

наставнике математике 

 

учесник 

 

учесник 

 

 

 

учесник 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

свега:5 

Опачић Јасна Учествовање у раду стручних актива присуство 2 

Инђић Светлана стручни актив 

тим за екскурзије, излете и посете 

изборни програми-групе 

распоред учионица и часова 

организовање општинског 

такмичења из физике 

припрема за републичко такмичење 

 

Унапређивање међупредметних 

координатор 

координатор 

аутор 

аутор 

организатор 

 

 

 

5 

5 

20 

20 

2 

 

15 
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компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

Матурантски плес''Европа плеше 

за Гиниса'' 

интервју за РТВ Ст.Пазова 

 

учесник 

 

 

 

координатор 

 

 

известилац  

1 

 

 

 

20 

 

 

3 

свега:90 

Ковач Бранислав Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

 

учесник 1 

Хаврилов Вања Тим за заштиту животне средине; 

Стручни актив; 

учествовање у 

такмичењу/републичко; 

Тим за заштиту животне средине; 

стручни актив; 

члан 

учесник 

 

учесник 

члан 

члан 

4 

 

 

10 

2 

2 

свега:18 

Здравковић 

Мирјана 

заштита животне средине/тим 

међуокружно такмичење/хемија 

Актив наставника природних 

наука 

безбедност и здравље на раду 

координатор 

ментор 

члан 

 

члан 

 

Смуђа Весна Електронски дневник 

Администратор Гугл учионице 

координатор; 

координатор; 

104 
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Завршне активности пројекта 

„Dublino Europa Con Divisa“ 

„Светски дан менталног здравља“ 

„Међународно такмичење из 

рачунарске и информатичке 

писмености ДАБАР 2021“ 

Међународно такмичење из 

рачунарске и информатичке 

писмености ДАБАР 2021“- 

републичко 

„ Сат програмирања 2021“ – Hour 

of code 2021; 

Маркетинг школе 

Администратор facebook 

странице; 

Администратор сајта 

 

 

Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

 

ментор; 

 

Организација 

активности; 

ментор, 

организатор; 

ментор;припрема 

за такмичење 

 

 

координатор,вођење 

акције; 

 

аутор прилога за 

сајт; 

ажурирање; 

 

ажурирање 

 

учесник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

свега:125 

Галечић Душанка Пројекат "Превенција медијске 

злоупотребе деце" - Заштита 

идентитета деце у (новим) 

медијима 

реализатор 

 

 

4 
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„Међународно такмичење из 

рачунарске и информатичке 

писмености ДАБАР 2021“ 

 

 

Пројекат „Улога школе у 

превенцији и заустављању 

дигиталног насиља“

 

„Час прохрамирања – Hour of 

code“ 

 

Вебинар „Пројекат државне 

матуре“ 

Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“; 

 

Дан безбедног интернета; 

 

 

 

''Међународни дан жена и 

дјевојака у знаности''-школска 

књига Загреб; 

ERAZMUS+projekat SIDE 

 

Онлајн едукација –Менторски 

дан школске књиге Загреб; 

Међународна конференција 

организација и 

реализација 

шк.такмичења 

 

координатор 

 

организација 

активности 

присуство 

 

 

 

 

 

 

 

учесник 

 

 

 

планирање, 

организација и 

анализа 

активности; 

присуство; 

 

 

реализација; 

4 

 

 

 

8 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

свега:22 

 

 

8 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1MTqJ2Q7eAwaPEC6L1iuczQH4PNIW9Hd8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTqJ2Q7eAwaPEC6L1iuczQH4PNIW9Hd8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTqJ2Q7eAwaPEC6L1iuczQH4PNIW9Hd8/view?usp=sharing
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''СТЕМ кроз различите приступе 

подучавања'' 

Вебинар ''СТЕМ експерименти 

који су одушевили моје ученике''; 

Израда стручног блога; 

 

Маркетинг школе-сарадник на 

промоцији резултата; 

 

 

 

присуство; 

 

присуство; 

 

 

присуство; 

 

писање чланака ; 

 

писање чланака; 

 

4 

 

 

2 

 

5 

 

2 

 

 

2 

 

 

15 

 

2 

 

свега:62 

Анић Марио Организација хуманитарног турнира 

у футсалу 

Организација хуманитарног турнира 

у 3х3 

координисање 

 

координисање 

20 

Марковић Ивана Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“; 

 

Такмичења, смотре и сабори 

учесник 

 

 

 

 

1 
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покрајински; 

 

 

Такмичења, смотре и сабори 

републички; 

 

Такмичења, смотре и сабори, 

међународни; 

 

учешће у активностима стручних 

актива; 

 

Сарадник на промоцији 

резултата-прилози за сајт или 

штампу; 

ПРменаџмент особа задужена за 

односе са јавношћу или 

известилац о некој активности 

школе; 

 

Члан тима за обележавање 

значајних датума( припрема 

приредбе-академије); 

Пробна матура 

 

 

припремање 

ученика за 

такмичење 

 

 

припремање 

ученика за 

такмичење; 

припремање 

ученика за 

такмичење; 

 

учесник; 

 

 

прилог 

 

 

 

интервју, гостовање 

у медијима 

 

 

кореографија за дан 

школе 

 

 

дежурство 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

12 

 

 

 

8 
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1 

 

свега 1+72 

Кресоја Марија Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

Припрема за такмичења ученика- 

Васкршњи квиз; 

 

прилог за сајт; 

 

Школска слава Свети Сава; 

 

 

Посета Саборној цркви,Градском 

музеју, Патријаршијској Ризници, 

Дворској башти, Видиковцу у 

Сремским Карловцима и манастру 

Велика Ремета; 

 

Посета Храму Светог Саве, 

Патријаршијском музеју и ризници, 

Саборној Цркви и Конаку кнегиње 

Љубице у Београду 

учесник 

 

 

 

 

ментор 

 

 

аутор 

 

сарадник 

 

 

координатор, 

организатор 

реализатор 

 

 

 

координатор, 

организатор, 

реализатор 

1 

 

 

 

 

10 

 

 

1 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

свега : 36 
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Атанасов 

Слободан 

Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“, презентација предагога 

Курс „Програмирање машинског 

учења: Python и Jupyter 

платформа“; 

Шта треба да знате о државној  

матури; 

Дан безбедног интернета; 

 

 

Државна матура; 

Обука за дигиталног 

ментора/Klett 

учесник 

 

 

 

учесник 

 

 

 

присуство 

 

координисање, 

излагање и 

присуство 

присуство; 

присуство; 

8,5 

Василић Марина Нови Логос: Презентација 

уџбеника енглеског    језика за 4. 

и 8. разред 

Селфи самовредновање-упитник     

 Светски дан борбе против ХИВа 

Писање чланака за школски сајт 

Обележавае важних датума у 

школи 

Дан писмености 

       Европски дан језика 

               Светски дан детета 

 

Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима 

присуство; 

присуство; 

Ауторство-

координисање; 

ауторство; 

ауторство 

координисање; 

 

 

 

 

 

32 
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занемаривања, дискриминације, 

злостављања и насиља-

платформа ''Чувам те''; 

Улога установа образовања 

против трговине људима; 

Писање чланака за школски сајт; 

Обележавање важних датума у 

школи 

 

присуство 

 

 

 

 

присуство 

 

ауторство 

ауторство 

16 

 

 

 

 

16 

 

 

4 

8 

свега:76 

Инђић Снежана Унапређивање међупредметних 

компетенције код ученика 

„Одговоран однос према 

здрављу“,  

Регионални сајам привреде; 

 

Такмичење у предузетништву 

 

3ц2 “The use of a dictionary” 

 

тимови у школи/ Тим за каријерно 

вођење и саветовање, Тим за 

професионални развој, Тим за 

праћење реформи, Тим за сарадњу 

са породицу,тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, Тим за 

самовредновање, Тим за промоцију 

школе, Тим за инклузивно 

образовање, Тим за заштиту од 

насиља,злостављања и 

занемаривања, 

аутор 

 

 

 

 

присуство 

 

присуство 

 

присуство 

 

учешће, 

координатор у три 

 

 

 

св.43 
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Тим за израду годишњег извештаја и 

плана рада школе, 

 Прилагођавање на први разред 

 

изазови савременог 

образовања/одговоран однос према 

здрављу 

ученички парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ 

 

презентација 

 

 

координатор 

Милица Савић Организација хуманитарног 

турнира у футсалу; 

 

организација хуманитарног 

турнира у 3x3; 

 

Организација хуманитарног 

турнира у футсалу; 

 

координатор 

 

 

координатор 

 

 

 

координатор 

10 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

свега: 25 

 

 

 



158 
 

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:  

Марковић Мирослав – директор, 

Инђић Снежана – педагог, 

Валент Јана – наставник математике, 

Ковачевић Тамара – наставник француског и латинског језика, 

Пешић Мирјана – наставник српског језика и књижевности, 

Марковић Јелена – наставник биологије, кординатор Тима, 

Ђурђевић Драгана, представник Савета родитеља, 

Даниловић Милица, представник локалне самоуправе 

, представник Ученичког парламента 

 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

сарадници Носиоц 

активности 

Конституисање 

Тима 

септембар анкетирање 

наставника 

педагог директор 

Одабир области 

самовредновања, 

метода, техника 

и динамике 

реализације, 

подела 

задужења 

новембар договор 

чланова Тима 

чланови Тима координатор 

Тима 

Упознавање 

чланова 

Наставничког 

већа са 

планираним 

активностима 

новембар Google 

учионица 

чланови 

Наставничког 

већа 

педагог, 

координатор 

Тима 
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Анализа 

преложених 

анкета и 

формулисање 

анкетних 

образаца 

децембар договор 

чланова Тима 

чланови Тима координатор 

Тима 

Анкетирање децембар - 

јануар 

Попуњавање 

анкетних 

листића и 

Google 

упитника 

одељењске 

старешине 

чланови тима 

Обрада и 

анализа 

резултата анкета 

април, мај сумирање и 

анализа 

добијених 

резултата 

чланови Тима педагог, 

кординатор 

Тима 

Предлог мера за 

унапређење и 

поправљање 

слабих страна и 

начини праћења 

предложених 

мера 

мај, јун изношење идеја 

и предлога 

чланова Тима 

на основу 

анализе 

резултата 

анкетирања 

чланови Тима педагог, 

координатор 

Тима 

Упознавање 

чланова 

наставничког 

већа са 

резултатима и 

анализом 

резултата 

самовредновања 

Јун излагање на 

седници 

Наставничког 

већа 

чланови 

Наставничког 

већа 

координатор 

Тима 

Израда 

годишњег 

извештаја о раду 

јун, јул сумирање и 

анализа 

података и 

предложених 

мера 

чланови Тима координатор 

Тима 
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 Договор чланова Тима је да у текућој школској години две области квалитета буду 

предмет самовредновања: 

1) Област квалитета 2: Настава и учење, 

2) Област квалитета 5: Етос 

Чланови Тима су, на основу предвиђених индикатора за ове области самовредновања, 

формулисали анкетна питања за све циљне групе: ученике, родитеље и наставнике. Део 

анкетирања је спроведен попуњавањем анкетних листића, а део попуњавањем Google 

упитника. За сва анкетна питања је предвиђена четворостепена бодовна скала: 

1 – неостварено 

2 – остварено у мањој мери 

3 – остварено у већој мери 

4 – у потпуности остварено 

У самовредновању области квалитета 2: Настава и учење учествовало је 386 ученика, 115 

родитеља и 25 наставника. 

У самовредновању области квалитета 5: Етос учествовао је 121 ученик, 162 родитеља и 28 

наставника. 

Област квалитета 2: Настава и учење 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

Инди

катор 
Тврђење ученици 

родите

љи 

настав

ници 

про

сек 

2.1.1. 
Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што 

jе планирано треба да научи. 
2,69 3,02 3,16 + 

2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe. 2,87 2,88 3,41 + 

2.1.3. 

Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа 

користећи различите методе (облике рада, технике, 

поступке…), односно спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу са специфичним захтевима 

радног процеса. 

2,54 2,71 3,25 + 

2.1.4. 
Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа сложености. 
2,9 2,79 3,6 + 
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2.1.5. 

Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе 

она у функциjи учења (користи питања, идеjе, коментаре 

ученика, подстиче вршњачко учење). 

2,4 2,75 3,37 - 

2.1.6. 
Наставник функционално користи постоjећа наставна 

средства и ученицима доступне изворе знања. 
2,85 3 3,17 + 

 

Овај стандард представља јаку страну школе, с обзиром да су сви индикатори, изузев индикатора 2.1.5. 

позитивно оцењени. Индикатор 2.1.5. (Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она 

у функциjи учења (користи питања, идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење)) је од стране 

ученика оцењен испод просека, што указује на потребу веће активности ученика током процеса учења 

на часу, коришћењем различитих облика рада и модела активне наставе. 

 

Предлог мера Начин праћења 

Примена активно орјентисане наставе Анализа оперативних планова наставника и 

посета часовима 

Примена кооперативног учења заснованог на 

ученичкој интеракцији кроз вршњачку подршку 

и учење 

Анализа оперативних планова наставника и 

посета часовима 

 

 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.2.1. 
Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког 

ученика. 
2,25 2,35 3 - 

2.2.2. 
Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика. 
2,29 2,12 2,8 - 

2.2.3. 
Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у 

складу са његовим образовним и васпитним потребама.  
2,11 2,24 2,96 - 

2.2.4. 

Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на основу ИОП-а и плана 

индивидуализациjе. 

2,29 1,77 3,08 - 

2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у 

заjедничким активностима коjима се подстиче њихов 
2,3 2,35 2,96 - 
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напредак и интеракциjа са другим ученицима. 

2.2.6. 
Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним 

и васпитним потребама ученика. 
2,25 2,17 3,2 - 

 

Овај стандард представља слабу страну школе, пошто су сви индикатори оцењени испод просека. 

Проблем представља што су активности, углавном, усмерене и прилагођене просечном ученику, 

постоји недостатак индивидуализације у раду. 

 

Предлог мера Начин праћења 

Примена иницијалне процене/тестирања Извештај о иницијалном тестирању 

Упознавање ученика кроз сарадњу са основним 

школама и одељењским старешинама 

Увид у материјал о транзицији ученика; кроз рад 

одељењског већа и рад Тима за инклузивно 

образовање 

Организовање диференциране наставе, уз 

стручну помоћ и подршку педагога 

Посета часовима, оперативни планови и 

постигнића ученика 

Хоризонтална размена информација између 

наставика, кроз стручно усавршавање у оквиру 

установе 

Записници стручних већа из области предмета и 

записници о посети часовима 

Стручно усавршавање Извештај о стручном усавршавању 

 

 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу 

2.3.1. 

Активности/радови ученика показуjу да су разумели 

предмет учења на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

2,88 2,81 3,04 + 

2.3.2. 

Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у 

различитим областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

2,92 2,91 2,76 + 

2.3.3. 
Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, 

одговоре и решења. 
2,73 2,82 2,72 + 
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2.3.4. 
Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна 

решења. 
2,65 2,69 2,84 + 

2.3.5. 
Ученик примењуjе повратну информациjу да реши 

задатак/унапреди учење. 
3,58 2,89 3,08 + 

2.3.6. 
Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави 

самостално или уз помоћ наставника. 
3,43 2,85 2,84 + 

 

Овај стандард представља јаку страну школе, сви индикатори су изнад просека. 

 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења. 

2.4.1. 
Наставници формативно и сумативно оцењуjу у складу са 

прописима. 
2,57 2,75 3,72 + 

2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања. 2,49 2,82 3,6 - 

2.4.3. 

Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу 

ученицима о њиховом раду, укључуjући и jасне препоруке о 

наредним корацима. 

2,47 2,82 3,66 - 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 3,1 3,05 2,8 + 

2.4.5. 
Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак 

осталих ученика. 
3,12 2,92 3 + 

 

У поледу овог стандарда постигнут је значајан напредак  у односу на претходни циклус 

самовредновања. Исподпросечна вредност индикатора 2.4.2. и 2.4.3. указује на потребу да се настави 

са давањем конкретних повретних информација ученицима о њиховим постигнућима. 

 

Предлог мера Начин праћења 

На почетку школске године јасно истаћи 

критеријуме оцењивања (фомативног и 

сумативног) 

Број приговора ученик на критеријуме 

оцењивања током класификационог периода 

Ученицима пружати конкретну и подстицајну Број приговора ученик на критеријуме 
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повратну информацију оцењивања током класификационог периода 

Ученицима давати јасна и конкретна упутства о 

начину вредновања постигнућа пре сумативног 

оцењивања 

Број приговора ученик на критеријуме 

оцењивања током класификационог периода 

 

 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

2.5.1. 

Наставник и ученици се међусобно уважаваjу, наставник 

подстиче ученике на међусобно уважавање и на 

конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у 

складу са договореним правилима. 

2,39 

2,46 

2,61 

заједно 

2,49 

3,01 3,54 - 

2.5.2. 

Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање 

ученика уважаваjући њихове различитости и претходна 

постигнућа. 

2,2 2,5 3,2 - 

2.5.3. 
Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно 

изношење мишљења. 
2,5 2,59 3,68 + 

2.5.4. 
Ученици имају могућност избора у вези са начином обраде 

теме, обликом рада или материjала. 
2,61 2,28 2,64 - 

2.5.5. 
Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има 

позитивна очекивања у погледу успеха. 
2,59 2,78 3,58 + 

 

Оцењеност индикатора овог стандарда потврђује потребу за појачавањем индивидуализације у 

раду, али исто тако истиче јаку страну да ученици имају слободу да искажу своје мишљење. 

Предлог мера Начин праћења 

Упознавање ученика и уочавање њихових 

слабих и јаких страна 

Број индивидуалних планова подршке 

Примена различитих метода 

индивидуализације и диференциране 

Број индивидуалних планова подршке 
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наставе 

Пружање ученицима могућност избора тема 

и начина рада 

Број индивидуалних планова подршке 

 

Област квалитета 5: Етос 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 

Индикат

ор Тврђење ученици родитељи 
наставни

ци 
просек 

5.1.1. У школи постоjи доследно поштовање норми коjима jе 

регулисано понашање и одговорност свих. 
2,24 3,66 2,75 - 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се 

примењуjу мере и санкциjе. 
2,72 3,38 3,07 + 

5.1.3.  . За новопридошле ученике и запослене у школи 

примењуjу се разрађени поступци прилагођавања на нову 

школску средину. 

2,99 3,08 3 + 

5.1.4.  У школи се користе различите технике за превенциjу и 

конструктивно решавање конфликата. 
2,49 3,07 3 - 

 У школи влада пријатна и пријатељска атмосфера  3,23   

 

Индикатор 5.1.1. је оцењен испод просека што указује на потребу појачавања доследности у 

поштовању прописаних норми. Код овог индикатора, као и код индикатора 5.1.4., постоји значајно 

одступање у резултатима код ученика и код родитеља.  

 

Предлог мера Начин праћења 

Инсистирати на обавези примене и поштовања 

прописаних правилника 

Записници са седница Наставничког већа, часова 

одељењске заједнице, родитељских састанака 

Кроз рад одељењске заједнице и родитељске 

састанке упознавати и подсећати на Правилник о 

понашању и Правилник о васпитно-

дисциплинској одговорности ученика 

Записници са часова одељењске заједнице, 

родитељских састанака 

Анимирати и укључити ученике у ревидирање Записници са састанак Ученичког парламента, 
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правила облачења и израду радова који ће 

презентовати и промовисати ова правила, као и 

правила понашања 

Документ о правилима облачења 

 

 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу 

5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или одељења прихвата се и 

промовише као лични успех и успех школе. 
3,47 3,17 3,57 + 

5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем награђивања 

ученика и запослених за постигнуте резултате. 
3,35 3,34 3,04 + 

5.2.3. У школи се организуjу различите активности за ученике у 

коjима свако има прилику да постигне резултат/успех. 
2,83 3,48 3 + 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и инвалидитетом 

учествуjу у различитим активностима установе. 
2,79 1,83 2,71 - 

 

Овај стандард представља јаку страну, јер су резултати изнад просека за све индикаторе, осим за 5.2.4. 

Овај индикатор је слабије оцењен од стране родитеља, што може бити последица недовољне 

информисаности, али и чињенице да у школи готово да и нема ученика са сметњама у развоју и 

инвалидитетом. Препорука је да се родитељи упознају са постојањем и радом Тима за инклузију. 

 

Предлог мера Начин праћења 

Информисати родитеље о постојању и раду 

Тима за подршку ученицима 

Записници са родитељских састанака 

 

 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља 

5.3.1.  У школи jе видљиво и jасно изражен негативан став према 

насиљу. 
3,19 3,51 3,57 + 

5.3.2.  У школи функционише мрежа за решавање проблема 

насиља у складу са Протоколом о заштити деце/ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

2,85 3,257 3,5 + 
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васпитним установама. 

5.3.3.  Школа организуjе активности за запослене у школи, 

ученике и родитеље, коjе су директно усмерене на 

превенциjу насиља. 

2,79 3,3 3,04 + 

5.3.4.  Школа организуjе посебне активности подршке и 

васпитни рад са ученицима коjи су укључени у насиље 

(коjи испољаваjу насилничко понашање, трпе га или су 

сведоци). 

2,72 

2,42 

2,41 
2,82 - 

 

Овај стандард представља јаку страну, с обзиром, да су добри резултати за све индикаторе. Једино је 

индикатор 5.3.4. слабије оцењен од стране родитеља, што опет указује на потребу бољег 

информисања родитеља о раду Тима за спречавање насиља. 

 

 

Предлог мера Начин праћења 

Информисати родитеље о раду Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, који се углавном 

бави превентивним активностима, а по потреби 

и интервентним активностима 

Записници са родитељских састанака 

 

 

5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима. 

5.4.1. У школи jе организована сарадња стручних и 

саветодавних органа. 
 3,878 3,21 + 

5.4.2.  Школа пружа подршку раду ученичког парламента и 

другим ученичким тимовима. 
2,92 3,15 3,5 + 

5.4.3. 
У школи се подржаваjу инициjативе и педагошкaе 

аутономиjе наставника и стручних сарадника. 
 3,11 3,25 + 

5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе.  2,11 2,71 - 
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5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке 

активности у циљу jачања осећања припадности школи. 
2,46 2,54 2,46 - 

 

Код овог стандарда се, као слаба страна, истакла недовољна укљученост родитеља у живот и рад 

школе, што је последица организационих проблема, али и недовољне заинтересованости родитеља. 

Препорука је осмишљавање различитих активности које би укључивале и родитеље, као активне 

учеснике. 

 

Предлог мера Начин праћења 

Осмислити аквности које родитеље активно 

укључују у школски живот (организовати 

трибине о актуелним темама, инсистирати на 

активном учешћу родитеља у органима школе) 

Извештаји и реализованим активностима 

 

 

5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности. 

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-

образовне изузетности у широj и ужоj локалноj и стручноj 

заjедници. 

2,63 2,48 2,39 - 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену 

васпитно-образовну праксу, мењаjу jе и унапређуjу. 

2,37 2,24 2,93 - 

5.5.3. 
Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим 

колегама у установи и ван ње. 

 2,17 2,86 - 

5.5.4. 

Резултати успостављеног система тимског рада и 

партнерских односа на свим нивоима школе представљаjу 

примере добре праксе. 

 2,89 2,61 + 

5.5.5. 
Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна 

решења на основу акционих истраживања. 
 3,58 2,5 + 

 

Предлог мера Начин праћења 

Учинити видљивијим ученичка постигнућа   
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Унапређивати васпитно-образовну праксу 

кроз самовредновање и стручно 

усавршавање 

Извештаји о стручном усавршавању 

Градити однос поверења, подржавати 

тимски рад и сарадњу, размену мишљења 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА 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 

међупредметни

х компетенција 

и 

предузетништва 

Координатор 

Тима  

 

Израда 

годишњег плана 

рада Тима 

Септембар 2020. 

године 

Састанак и 

израда плана 

рада Тима 

Чланови Тима 

за развој 

међупредметни

х компетенција 

и 

предузетништва 

Координатор 

Тима 

 

Развијање 

компетенција за 

целоживотно 

учење 

Новембар и током 

школске године 

Радионице о 

техникама учења 

са ученицима 

првог разреда 

Одељењске 

старешине 

Педагог Школе 

Рад са подацима 

и 

информацијама 

Децембар 2020. 

године 

Такмичење 

Дабар, Програм 

Улога школе у 

превенцији и 

заустављању 

дигиталног 

насиља 

Удружење 

професора 

информатике 

Србије 

 

Наставници 

рачунарства и 

информатике 

Дигитална 

компетенција 

 

Током школске  

године 

Оспособљавање 

ученика да 

претражују, 

Тим за 

спровођење 

Наставници 

изборних група 

предмета 
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 процењују, 

анализирају 

релевантност и 

поузданост 

информација у 

електронском 

облику 

користећи 

одговарајућа 

ИКТ средства у 

оквиру изборних 

програма  

реформи  

 

 

 

Сарадња Током школске  

године 

 

 

 

 

 

 

 

Подстицање 

тимског рада 

кроз заједничке 

активности 

ученика, 

чланова 

различитих 

секција 

Ученички 

парламент 

Координатори 

Тимова 

 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

Током првог 

полугодишта  

године 

Обележавање 

Дана 

писмености, 

обележавање 

Европског дана 

језика, Светског 

дана детета, 

Обележавање 60 

година Нобелове 

награде Иви 

Андрићу, 

хуманитарне 

активности 

(шетња за 

Стефана, 

хуманитарне 

спортске 

активности, 

новогодишњи 

пакетићи) 

Црвени крст 

Стара Пазова 

Чланови Тимова 

у 

сарадњи са УП, 

секцијама и 

библиотекарима 

Одговоран 

однос према 

здрављу 

Октобар/децемба

р 

Обележавање 

Светског дана 

менталног 

здравља, 

обелижавање 

Светског дана 

борбе против 

Тим за 

безбедност и 

здравље на 

раду, Тим за 

развој 

међупредметних 

компетенција и 

Ученици 3б и 3д 

одељења  
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АИДС – а, мере 

превенције за 

време пандемије 

COVID 19 

вируса, 

радионица о 

сексуалном 

насиљу и 

контрацепцији 

предузетништва 

Естетичка 

компетенција  

Новембар Посета МАТИЦИ 

СРПСКОЈ, Нови 

Сад 

Тим за 

каријерно 

вођење и 

саветовање 

Ученици трећег 

разреда  

Предузимљивос

т и оријентација 

ка 

предузетништву 

Октобар/децемба

р 

Недеља женског 

предузетништва

, 

Регионални 

САЈАМ 

ПРИВРЕДЕ у 

Новој Пазови, 

Регионално 

такмичиње у 

предузетнштву 

Пословни изазов 

(оn line), 

Програм Girls 

GO Circular (on 

line) 

ДМуС, локална 

самоуправа, 

Тим за 

каријерно 

вођење и 

саветовање, Тим 

за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва  

 

Ученици другог, 

трећег и четвртог 

разреда 

Анализа рада 

Тима 

Децембар Viber група Чланови Тима КоординаторТим

а 
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Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

Реализације 

Сарадници Носиоци 

активности 

Развијање 

компетенција за 

целоживотно 

учење 

Јануар/март Радионице о 

техникама учења  

и прилагођавање 

ученика првог 

разреда, Сајам 

образовања 

,,Путокази’’ у 

Новом Саду 

Одељењске 

старешине 

Педагог Школе, 

Људмила 

Ракочевић, 

директор 

Школе, ученици 

IV разреда 

Рад са подацима и 

информацијама 

Јануар Обележавање 

Међународног 

дана образовања 

Заинтересовани 

наставници 

Марина 

Василић, 

библотекар, 

ученици 

Дигитална 

компетенција 

 

 

Током школске  

године 

Оспособљавање 

ученика да 

претражују, 

процењују, 

анализирају 

релевантност и 

поузданост 

информација у 

електронском 

облику користећи 

одговарајућа ИКТ 

средства у оквиру 

изборних 

програма, 

комбинованог 

модела наставе и 

обележавања 

важних датума 

Тим за 

спровођење 

реформи  

 

 

Наставници 

изборних група 

предмета, 

библиотекар, 

педагог, 

предметни 

наставници, 

ученици 

 

Сарадња Током другог 

полугодишта  

 

 

 

 

 

Школска слава 

Свети Сава, 

обележавање 

Дана 

државности 

Републике Србије, 

обележавање 

Дана школе 

Ђачки 

парламент 

Координатор 

Тима за 

културне 

активности, 

ученици I, II, III 

и IV разреда 

 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

 

Током другог 

полугодишта  

Такмичење из 

екологије 

(Еколошка 

олимијада), 

хуманитарни 

турнир у малом 

фудбалу, квиз -

такмичење из 

верске наставе 

Ђачки 

парламент 

Либуша 

Симендић, 

наставници 

физичког 

васпитања, 

Марија Кресоја, 

ученици 

Гимназије и 

ЕТШ, 

ученици који 

похађају верску 

наставу 
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 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)                                                                   

 

 

 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

Март /април Такмичења у 

одбојци, малом 

фудбалу, џудоу, 

стрељаштву, 

излет у 

Делиблатску 

пешчару,  квиз  – 

такмичење Шта 

знаш о здрављу  

Тим за 

безбедност и 

здравље на 

раду 

Ученици Школе, 

директор, Марина 

Домоњи, Дејан 

Дабић, 

наставници 

физичког 

васпитања 

 

Естетичка 

компетенција  

Март/мај Посета Народном 

музеју у Београду, 

конкурс ФСУ у 

Београду 

Одељењске 

старешине 

Људмила 

Ракочевић, 

Дуња Гајин, 

Софија 

Милошевић, 

ученици III и IV 

разреда (у 

оквиру изборног 

програма МНИ), 

заинтересовани 

ученици I и II 

разреда, ученица 

Јана Јашо (3а)   

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

Мај Презентација 

компаније 

Backyard Brains 

Представници 

компаније 

Backyard Brains 

из Београда 

 Ученици IIа и 

IIб одељења (у 

оквиру изборног 

програма ПН), 

заинтересовани 

ученици, 

Бранислав 

Ковач и 

Душанка Савић 

Анализа рада 

Тима 

Јун/јул Viber група Чланови Тима Координатор 

Тима 
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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 

октобар 2021. Састанак драмске 

секције, формирање и 

план рада 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Снимање видео – 

спота Превенција 

зависности од 

интернета 

 

Новембар 2021. Снимање одржано  у 

школи, библиотеци, 

кафићу и тргу 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Избор текста 

 

новембар - децембар 

2021. 

Рад на тексту 

Текст ауторски проф. Д. 

Влаинић 

 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Светосавска 

приредба 

јануар 2022. снимање видео 

материјала за дан св. 

Саве 

(црква, школска 

библиотека и 

позоришна сала) 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Ауторски текст 

Hodie mihi cras tibi 

фебруар и март 2022. подела улога и рад на 

сцени 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Припрема  

рецитатора 

јануар, фебруар и 

март 2022. 

избор песме и припрема Осам чланова 

драмске секције 

Дијана Влаинић 

Општинска смотра 

рецитатора 

13.03.2022. такмичење Осам чланова 

драмске секције 

Дијана Влаинић 

Зонска смотра 

такмичења 

20.03.2022. такмичење Пет чланова драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Општинско 31. март 2022. Премијера представе  Чланови драмске Дијана Влаинић 
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такмичење и 

премијера 

позоришна сала  

Стара Пазова 

секције 

Покрајинско 

такмичење 

10.04.2022. такмичење Два члана драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Извођење представе 13. април 2022. извођење представе 

позоришна сала  

Стара Пазова 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Зонско такмичење 

Фестивал у Беочину 

14. април 2022. такмичење на сцени у 

Беочину 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Извођење представе 11. мај 2022. извођење представе 

позоришна сала  

Стара Пазова 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

Извођење представе 09. јун 2022. извођење представе 

позоришна сала  

Стара Пазова 

Чланови драмске 

секције 

Дијана Влаинић 

 

 

 

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 

заштите озонског 

омотача 

септембар Израда паноа предметни 

наставници 

чланови секције 

Обележавање 

Светског дана 

борбе против 

СИДЕ 

децембар Анкета предметни 

наставници 

чланови секције 

Учешће у 

пројекту „ГГЦ 

децембар Укључивање на 

онлајн платформу 

предметни 

наставници 

чланови секције 
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Циркуларна 

економија“ 

организације 

Достигнућа 

младих у Србији 

и израда задатка 

(израда студије 

случаја у 

изабраном 

модулу) 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

сарадници Носиоц 

активности 

Промоција 

акције„Сат за 

нашу планету“ 

Март 

израда паноа и 

афирмација 

акције 

заинтересовани 

ученици 
чланови секције 

Квиз „Шта знаш 

о здрављу“ 
Март 

учешће у квизу 

у организацији 

Црвеног крста 

предметни 

наставници 
чланови секције 

Обележавање 

Дана планете 

Земље 

Април 
израда паноа, 

еколошки квиз 

предметни 

наставници 
чланови секције 

Обележавање 

Светског дана без 

дуванског дима 

Мај израда паноа 
предметни 

наставници 
чланови секције 

Обележавање 

Дана заштите 

животне средине 

Jун израда паноа 
предметни 

наставници 
чланови секције 

 

 

Душанка Савић и Јелена Марковић 

(предметни наставници и координатори секције)  

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници Носиоц 

активности 
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1. Формирање 

групе, 

упознавање са 

циљевима и 

плановима рада 

секције 

Септембар 

2021. године 

Састанак на који су 

ученици позвани на часу 

рачунарства и 

информатике 

 

Душанка 

Галечић, 

професор 

рачунарства 

и 

информатике 

2. Пројекат 

"Превенција 

медијске 

злоупотребе 

деце"  

14.10.2021. 

Коришћена је припрема за 

час -  Заштита идентитета 

деце у (новим) медијима, 

која је преузета из пакета 

за наставнике о 

превенцији медијске 

злоупотребе деце  - 

Пријатељи деце Србије 

Спроведена је 

самопроцена о сигурности 

на друштвеним мрежама 

Одељење 1б 

Душанка 

Галечић, 

Весна Смуђа 

и Снежана 

Инђић 

3. Школско 

такмичење из из 

рачунарске и 

информатичке 

писмености 

„ДАБАР“ 

 

15.-

19.11.2021. 

 

 

Такмичење је реализовано 

онлајн.  

Ученици од 

првог до 

четвртог 

разреда. 

У категорији 

„Дабар“ 

учествовало је 

92 ученика 

првог и другог 

разреда. 

У категорији 

„Старији 

дабар“ 

такмичило се 

29 ученика 

трећег и 

четвртог 

разреда. 

 

 

 

 

Весна Смуђа 

и Душанка 

Галечић 

4. Републичко  

такмичење из из 

рачунарске и 

информатичке 

писмености 

„ДАБАР“ 

 

18.12.2021. 

Такмичење је било у 

Крушевцу.  

Учествовали су: 

Лана Лепосавић (1б), 

Давид Чмелик (1б) и 

Милица Опачић (2б). 

 

 

Весна Смуђа, 

Директор 

школе 

5. Пројекат 

„Улога школе у 

превенцији и 

Новембар и 

децембар 

2021. године 

Приказане су 

презентације на часу 

рачунарства и 

Анђела Антић 

1а, Ана 

Вујановић 1б, 

Душанка 

Галечић 
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заустављању 

дигиталног 

насиља“ 

информатике у 

одељењима првог разреда 

Направљен је пано на 

тему „Облици дигиталног 

насиља“ 

Реализован је квиз на тему 

„Сигурност на интернету“ 

у одељењима првог 

разреда 

 

Милица 

Колчановић 1б, 

Невена Ковач 

1д, Маша 

Гаврановић 1д,  

Ирина 

Јовановић 1д, 

Милица 

Ђурђевић 1д и  

Уна Ђукановић 

4ц 

 

 

 

 

6. Глобална 

акција „Час 

програмирања“ 

06. – 12. 

12.2021. 

Ученици су учили 

програмирање решавајући 

задатке на веб страници 

https://code.org/ 

Ученици првог 

и другог 

разреда 

Весна Смуђа 

и Душанка 

Галечић 

7. Обележавaње  

„Дана безбедног 

интернета“  – 

 

”SAFER 

INTERNET 

DAY 2022” 

7. – 9. 

фебруар 

2022.  

Сарадња са основном 

школом „Симеон 

Араницки“ из Старе 

Пазове 

 PowerPoint презентације и 

Kahoot квиз за ученике 

четвртог и осмог разреда 

 

Ирина 

Јовановић 1д 

Маша 

Гаврановић 1д  

Невена Ковач 

1д 

Педагог 

Директор 

Душанка 

Галечић 

8. Обележавaње  

„Дана безбедног 

интернета“  – 

 

”SAFER 

INTERNET 

DAY 2022” 

7. фебруар 

2022. године 

 

Ученице су направиле  

PowerPoint 

презентације  „Савети 

како да сачувате 

приватност док сте на 

интернету“ и „5 правила 

како креирати јаку и 

чезбедну лозинку“ и 

приказале их у 

одељењима осмог разреда. 

 

Ирина 

Јовановић 1д и 

Маша 

Гаврановић 1д 

Душанка 

Галечић 

9. Обележавaње  

„Дана безбедног 

интернета“  – 

 

”SAFER 

INTERNET 

DAY 2022” 

9. фебруар 

2022. године 

Ученица је направила 

PowerPoint 

презентацију  „Безбедност 

на интернету“ и приказала 

је у три одељења четвртог 

разреда. 

  

Невена Ковач 

1д 

Душанка 

Галечић 

10. Обележавaње  

„Дана безбедног 

интернета“  – 

 

”SAFER 

8.  фебруар 

2022. године 

Ученице су направиле  

PowerPoint 

презентацију  „Безбедност 

на интернету“ и приказале 

је у  одељењу 1а 

Дарија 

Беловановић 3а 

Миа Вереш 3а 

Слободан 

Атанасов  

 

Душанка 

Галечић 

https://code.org/
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УМЕТНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ  

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Реализатори 

активности 

Састанак чланова  Март 2022. Састанак чланова 

и формирање 

плана рада 

Проф. Софија 

Милошевић, 

ученици 

Избор такмичења 

и  активности у 

школи 

Март 2022. Састанак чланова 

и договор око 

активности и 

такмичења 

Чланови 

уметничке секције 

и проф. Софија 

Милошевић 

Уређивање 

школског паноа за 

Светски дан 

поезије 

Март 2022. Одабир песама и 

фотографија 

песника; уређење 

паноа 

Чланови 

уметничке секције 

и проф. Софија 

Милошевић 

Конкурс 

„Светлост“ ФСУ 

Април-мај 2022. Монтирање видео 

материјала. 

Пријава на 

такмичење 

Проф. Софија 

Милошевић и 

ученица Јана Јашо 

Републичка Април 2022. Одабир ликовних Чланови 

INTERNET 

DAY 2022” 

11. Учешће у 

Еразмус + 

пројекту СИДЕ 

– „Успешни 

иноватори у 

грађанству 

дигиталне 

културе“ 

25. март 

2022. 

Рајко Маринковић, 

председник удружења,  је 

приказао  уводну 

презентација о удружењу 

и СИДЕ пројекту  

 

Дејан Глувачевић је 

презентовао досадашњи 

рад на реализацији „Курса 

дигиталне културе“ и 

представио писани 

материјал  

 

Јелена 

Петровић,   професорка у 

Карловачкој Гимназији у 

Сремским Карловцим  је 

презентовала Модул 9 

„Курса дигиталне културе 

Чланови 

удружења 

Дунав 1245 из 

Сремских 

Карловаца, 

који су  

партнери на 

пројекту у 

Србији  

 

 28 ђака 4а и 4ц 

одељења 

 

Душанка 

Галечић 

 

Весна Смуђа 
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смотра ученичког 

ликовног 

стваралаштва 

радова и 

уметничких 

фотографија. 

Пријава на 

такмичење 

уметничке секције 

и проф. Софија 

Милошевић 

Изложба 

уметничких 

радова 

Јун 2022. Одабир 

уметничких 

радова и 

постављање 

изложбе 

Чланови 

уметничке секције 

и проф. Софија 

Милошевић 

 

НАПОМЕНА: Уметничка секција је, мада није била предвиђена годишњим планом, формирана 

током другог полугодишта због потреба ученика. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ХОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

У протеклој школској години активност музичке - хорске секције одвијала се 1 

час недељно. 

Ученици су полазници основних музичких школа на индивидуалним 

инструментима, а поједини су узели учешћа и на пригодној свечаности поводом 

Дана школе које наша школа је организовала у Културном центру, 

коју су сами спремили , уз саветодавну улогу наставника. 

Наши ученици су активни чланови КУД-а, у оркестру, хору, фолклору.  

 

 

 

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

сарадници Носиоц 

активности 

Дан Економске 

школе 

8.11.2021.  

одржано 

Колеге из 

економске 

школе 

Економска 

школа 
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Свети Сава 27.1.2022. одржано Проф. Српског 

језика 

Гимназија 

Дан гимназије 28.3.2022. Културни 

центар 

Проф. Српског 

језика 

Гимназија 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА   

 

Реализована 

активност 

време 

реализације 

начин 

реализације 

носиоци евалуација 

Конституисање 

ученичког 

парламента 

19.11.2021. седница координатор, 

наставници 

задужени за рад 

уч.парламента, 

ученици 

записник са седнице 

уч.парламента 

Упознавање са 

надлежностима 

ученичког 

парламента, 

доношење 

годишњег плана 

рада 

уч.парламента 

19.11.2021. седница, 

информисање, 

предлози, идеје 

координатор, 

ученици 

записник са седнице 

уч.парламента 

Избор ученика за 

рад у школском 

одбору, тиму за 

самовредновање, 

развојно 

плаанирање, 

заштиту ученика 

26.11.2021. седница, избор 

ученика 

председник уч. 

парламента, 

чланови 

записник са седнице 

уч. парламента 
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од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

државна матура 

Учешће у 

хуманитарним 

акцијама 

26.11.2021. седница, два 

хуманитарна 

турнира 

председник, 

чланови 

ученичког 

парламента, 

Црвени крст 

записник, прикупљена 

средства  

Уређивање 

школског 

простора 

26.11.2021. седница, 

прикупљање 

идеја 

председник, 

чланови 

записник са седнице 

уч.парламента 

сарадња са 

ученичким 

парламентима, 

Унијом 

средњошколаца 

26.11.2021. седница, 

успостављање 

контаката са 

школама из 

западне Србије 

председник, 

чланови 

записник са седнице 

уч.парламента 

однос између 

ученика и 

наставника 

16.12.2021. седница председник, 

чланови 

записник са седнице 

уч.парламента 

безбедност 

ученика, право на 

приватност 

16.12.2021. седница, разговор председник, 

чланови 

записник са 

седницеуч.парламента, 

петиција ученика 

Израда грба 

уч.парламента 

16.12.2021. седница председник, 

чланови 

записник са седнице 

уч.парламента 

озвучење у школи 16.12.2021.  седница, идеја 

која није 

реализована 

председник, 

чланови 

записник са седнице 

уч. парламента 

промоција школе током године друштвене мреже, 

интернет 

чланови садржаји  

инстаграм профил 

@ucenickiparlament-

gbr 

извештај о раду  јун 2022. заједничка 

анализа( 

8седница) 

чланови извештај о раду 
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. 

 

 

ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

  

 У току школске године унапређиван је образовно васпитни рад применом знања стечених кроз 

стручно усавршавање унутар установе и ван ње. 

Већина наставника/24 је присуствовала обуци о самовредновању /Компас за учење и подучавање и 

учење / и индивидуално су похађали поред обуке и стручне скупове, симпозијуме. 

Стручно усавршавање у установи остваривало се кроз приказ стручног усавршавања ван установе на 

седници наставничког већа,примену  активности ,стручне посете...хоризонтално учење. 

Током године, кроз сарадњу  тима за самовредновање и тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе прикупљале су се различите идеје за процес унапређивања квалитета рада и израду Развојног 

плана за период 2022-2027. 

Тим за праћење спровођења реформи испитивао  је мишљења ученика о утицају изборних програма на 

развој међупредметних компетенција. 

Такође се пажња посветила иницијалном оцењивању/процењивању које се анализирало на седницама 

стручних већа из области предмета. 

У наредној школској години, на почетку, јасно истаћи критеријуме оцењивања/формативног и 

сумативног/. 

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''. 

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

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

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

хуманости,истинољубивости,партиотизма и других етичких својстава личности, васпитање за хумане 

односе међу половима и људима, без обзира на расу, пол, веру, националност и лично уверење, 
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развијање и неговање потреба за културом, очување културног наслеђа, неговање лепог понашања у 

свим приликама. 

Циљеви васпитног рада остваривали су се кроз: 

редовну наставу, програме наставних и изборнихпредмета (грађанско васпитање) програм наставе и 

учења,изборне програме у првом, другом ,трећем  и четвртом разреду,програм факултативног  

предмета, посебан део има увођење здравственог васпитања као дела предмета физичко и здравствено 

васпитање... 

међупредметне компетенције/комуникација, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, 

одговоран однос према здрављу и одговоран однос према околини 

рад одељењских старешина и одељењских заједница 

ваннаставне активности 

сарадњу са родитељима 

активност ученичког парламента 

друштвено користан рад 

сарадња са институцијама друштвене средине 

правила понашања и одевања 

 излете, посете... 

 

Носиоци  реализације програма васпитног рада су сви наставници школе, одељењски старешина, 

педагог. 

 

 

 

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 Часови одељењског 

старешине, редовни 

часови,одељењске старешине, 

наставници, разговор 

током 

године 

здравствено васпитање 
испитивање интересовања 

ученика за обраду тема, 

септембар 

2021. 
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анкета, педагог, одељењске 

старешине ( ментално 

здравље) 

одговоран однос према здрављу 

наставници психологије, 

немачког, феанцуског и 

енглеског језика, социологије, 

биологије,одељењски 

старешина-часови, 

презентације, радионице 

септембар 

2021 

брак и породица-''беба бити или не бити'' радионица, наставник 

социологије/4.разред 

септембар  

2021 

Хуманизација односа међу људима и планирање 

породице 

емоције, љубав, љубомора, 

 

наставник психологије-

редовна настава 

 

Током 

године 

Заштита репродуктивног здравља младих 

-ризично сексуално понашање 

-малолетнички бракови 

- Заштита репродуктивног здравља, коме се 

обратити за савет? 

-контрацепција и трудноћа 

радионица септембар 

2021 

одговорност за сопствено здравље, 

- алкохолизам, пушење, психоактивне супстанце 

-систематски стоматолошки преглед ученика/1р, 

3 разред; 

 

 

наставници, Дом здравља; 

разговори, прегледи 

Током 

године 

 

април 

правилна исхрана изборни програм током 

године 

Наркоманија 

Рад са ученицима 

Превенција употребе дрога 

 

 

Час одељењског старешине 

Секције 

 

 

 

 

Током 

године 

секте и млади час одељењског старешине 3д фебруар 

2022. 
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Вештине комуникације  разговор, радионица, педагог, 

наставници 

током 

године 

 

Спортске активности 

наставници физичког и 

здравственог васпитања, рад 

спортских секција; турнири 

Током 

године 

Акције добровољног давања крви у сарадњи са 

Трансфузијом и ООЦК 

Представници Црвеног крста,  

Дијана Влаинић координатор 

тима 

  

10.март 

2022. 

Идентификовање  и подршка ученицима који 

имају телесних, емоционалних, здравствених и 

социјалних потреба  

Одељењски старешина, 

педагог, 

Током 

године 

Обележавање значајних датума везаних за 

здравствену превенцију: 

16.октобар-Светски дан хране 

1.Децембар-Светски дан борбе против сиде 

Март-месец борбе против рака 

7.април-Светски дан здравља 

31.Мај-светски дан против пушења 

5.јун- заштита животне средине 

Панои, разговори на часовима 

одељењских старешина 

 

током 

године 

 

 

 

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  

Војним одсеком 

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...) 
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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 

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 

  

Мере индивидуализације 

Записници са седница   

одељењских већа 

Током године  Одељењске 

старешине и 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ЧАСОВИМА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ  
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 Посећено је 41 часа, према унапред сачињеном плану, са извесним одступањима, из 

оправданих разлога. 

Посећени су часови : српски језик и књижевност/5,енглески језик/4,латински језик, 

психологија,социологија, филозофија, историја/2,географија, биологија, 

математика/3,физика,хемија/2, рачунарство и информатика/2. верска настава, физичко и 

здравствено васпитање /3, ликовна култура, музичка култура, немачки језик/2 и француски 

језик  

Наставници су имали писане припреме за час, у различитим облицима и са различитим 

елементима.Један наставник је накнадно доставио припрему на увид. 

Сви наставници, сем једног су имали истакнут циљ часа у припреми и исходе који су у већини 

били конкретизовани, док је код мањег броја наставника исход дат уопштено;На часу су сви 

ученици били упознати са циљем часа. 

Колико су ученици разумели објашњења, упутства и кључне појмове, који су наведени у 

припремама, тешко је било проценити у потпуности.Наставници су објашњавали и одговарали 

на питања ученика 

Наставници су користили највише монолошко дијалошку методу (28),заједно са илустративно 

демонстративним, радом на тексту ... ( 4 ) су користила практичан рад, методу 

демонстрирања...( 2 ) наставника у припреми нису имали наставне методе планиране. 

Комбиноване су разне методе,и наставна средства и повезивали делови часа.Код (8) наставника 

није била временска динамика планирана и уочено је да је било часова где планирани садржаји 

нису реализовани... 

Постојала је поступност у постављању захтева ученицима, постављању питања 

Коришћена су питања и идеје ученика али интеракција међу ученицима није била увек 

подстицана 

Коришћена су различита наставна средства:уџбеник, табла, историјска карта,текстови, 

брошуре, ,линкови на јутјубу,презентације, речници, телефони, енциклопедије, ЦД плејер, 

музички стуб...која су била у функцији.Код ( 6 ) наставника нису евидентирани у припреми али 

су коришћени...Могуће је, и пожељно више коришћење  различитих наставних средстава, код 

неких наставника 

 

 

Прилагођавање захтева могућностима сваког ученика, прилагођавање начина рада и наставног 

материјала индивидуалним карактеристикама сваког ученика  није присутно у довољној 

мери.Наставник се  обраћа свим ученицима, најчешће сарађује са ученицима који су 

активни,тако да део ученика  који није активан  или омета час, или ради нешто што није 

предмет рада на часу, што неки наставници не уочавају, или не реагују... 

Темпо рада се не прилагођава различитим образовним и васпитним потребама ученика  у 

довољној  мери  
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На већини часова, активност једног броја ученика показује да су размели предмет учења на 

часу 

 

 Ученици су повезивали предмет учења са претходно наученим у оквиру предмета или из 

других предмета, као и са свакодневним животом/на свим часовима ( корелација са другим 

предметима  и унутар предмета је наведена у припремама код 19 наставника)Код неких 

наставника (5) наведени су и садржаји који се повезују. 

 

Од међупредметних компетенција развијане су :компетенција за целоживотно учење/12. 

комуникација/11, сарадња/6, рад са подацима и информацијама 6, одговорно учешће у 

демократском друштву 3, решавање проблема 3, дигитална компетенција /3, естетичка 3, 

одговоран однос према околини/2 

 

Угрупном раду ученици су прикупљали идеје, критички их разматрали и тражили одговоре на 

постављене захтеве 

Ученици су подстицани  да дају своје мишљење, решења  

Повратна информација је давана ученицима и они су је користили за решавање задатака... 

 

Код вредновања рада  ученика уочено је: 

да наставници дају разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, уз 

препоруке за наредне кораке 

на писменим задацима су били јасни к ритеријуми вредновања као и на већини осталих часова 

начини провере остварености исхода су евидентирани у припреми код 25 наставника( разговор, 

квиз, укључивање ученика, разлагање, објашњавање, презентације, конструкције примера, 

образлагање, одговоре на питања, излазне картице,посматрање, решавање задатака, 

разумевање, дефинисање, навођење, укљученост у рад у групи...) 

 

на часовима је уочено међусобно поштовање и уважавање наставника и ученика 

наставници су подстицали слободно изношење мишљења  

слабо су коришћени различити поступци за мотивисање  ученика 

начин обраде теме, облик рада је углавном саопштаван ученицима 

наставници су показивали поверење у напредак ученика, искључиво уз рад ученика 

 

Након посете часовима обављени су разговори са већином наставника са освртом на добре 

стране и пропусте. 

 

У наредном периоду потребно је обавити разговоре са наставницима са којима то није 

учињено.Посетити часове који су одложени. 

Упоредити резултате анкете за област настава и учење за наставнике, ученике са запажањима о 

посети часова. 



191 
 

Самоевалуација наставника обавезна. 

Примена обрасца за посматрање и вредновање школског часа ОБАВЕЗНА. 

 

           

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 4.РАЗРЕДА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2021/2022 ГОДИНЕ 

 

ОД бр.у М Ж + % 5 4 3 2 - % 1н 2н 3н св.н по 

уч 

РАЗ 

4а 29 11 18 27 93,1 5 6 14 2 1+1 6,9 1   1 0,07 1 

4б 29 10 19 27 93,1 9 7 8 3 2 6,9 1 1  3 0,1  

4ц 25 9 16 22 88 6 10 6 - 1 4 1   1 0,04 2 

4д 27 9 18 27 100 9 10 7 1 - - - - - - - - 

4.р 110 39 71 103 93,6 29 33 35 6 5 4,54 3 1  5 0,04 3 

                  

 

1.Крунић Предраг 4а-  разредни испит - српски језик и књижевност довољан ( 2 ) 

                поправни испит – математика довољан  ( 2 ) 

2-Обрадовић Ана 4а-понавља разред   успех после разредних и поправних у јуну 

3.Миленов Стефан 4б – поправни испит-хемија, математика     довољан 2,26 

4.Тукелић Лука 4б – поправни испит-математика   довољан 2,22 

5.Илиевски Александар 4ц-разредни испит-математика  добар 3,20 

6.Миљановић Огњен 4ц- разредни испит – математика  добар 2,67 

7.ЈанковићТеодора 4ц- поправни испит – математика   добар 2,93 

8.Крунић Предраг 4а разредни/српски језик и књ. и поправни испит/математика    довољан (2,40) 
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РАЗРЕДНИ ИСПИТ 

1.Крунић Предраг 4а- српски језик и књижевност                     

2.Илиевски Александар 4ц- математика 

3.Миљановић Огњен 4ц- математика 

 

ПОПРАВНИ ИСПИТ 

1.Крунић Предраг 4а –математика 

2.Миленов Стефан 4б –математика, хемија 

3.Тукелић Лука 4б – математика 

4.Јанковић Теодора 4ц - математика 

 

РАЗРЕДНИ ИСПИТ 

ОДЕЉЕЊЕ српски језик и књижевност математика 

4а 1  

4ц  2 

 1 2 

 

ПОПРАВНИ ИСПИТ 

Одељење математика хемија 

4а 1  

4б 2 1 

4ц 1  

 4 1 

 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 1,2,3 РАЗРЕД НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2021/2022 ГОДИНЕ И 4.РАЗРЕД (после разредних и 

поправних) 
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ОД бр.у М Ж (+) % 5 4 3 2 (-) % 1н 2н 3н св.н по 

уч 

раз 

1а 27 9 18 21 77,8 5 11 5 - 6 22,2 1 3 2 14 0,52  

1б 26 6 20 26 100 14 11 1          

1ц 27 10 17 26 96 13 9 4 - 1 4  1  2  1 

1д 27 5 22 25 93 9 13 3 - 1 3,70      2 

1р 107 30 77 98 91,6 44 44 13 - 8 7,5 1 4 2 16 0,14 3 

2а 30 10 20 28 93,3 7 13 8 - 1 3,3 1   1  1 

2б 26 7 19 26 100 12 8 6 -         

2ц 26 9 17 26 100 6 13 7          

2д 30 13 17 26 86,7 7 8 10 1 4 13,3 1 1 2 18 1,6  

2р 112 39 73 106 94,6 32 42 31 1 5 4,5 2 1 2 19 0,16 1 

3а 26 8 18 24 92 9 9 6 - 1 4 1   1  1 

3б 30 8 22 26 86,7 5 14 7 - 3 10 2 1 - 4 0,13 1 

3ц 26 10 16 25 96,2 11 5 8 1 1 3,8 1    0,03  

3д 27 9 18 22 81,5 7 8 7 - 5 18,5 1   1 0,03  

3р 109 35 74 97 88,9 32 36 28 1 10 9,2 5 1  6 0,05 2 

4а 29 11 18 28 96,5 5 6 14 3 1 3,5   1    

4б 29 10 19 29 100 9 7 8 5         

4ц 25 9 16 25 100 6 10 9          

4д 27 9 18 27 100 9 10 7 1         

4.р 110 39 71 109 99,09 29 33 38 9 1 0,91   1    

1-4 438 143 295 410 93,6 137 155 110 11 24 5,47 8 6 5 41 0,09 5 
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ПОПРАВНИ ИСПИТ:         

Наталија Јовановић 1а математика   

Теодора Ђорђевић 1а математика, хемија 

Данка Кекић 1а математика, историја 

Тамара Бошњачић 1а историја, хемија 

 Лука  Росић 1ц математика, историја   

Анђела Вучићевић 1д историја    

Милица   Вучковић 2а математика                                                

Павле Божовић 2д математика, физика 

Александар Зајц 2д математика 

 Ивана Шаго  3а математика 

Биљана Ђорем 3б математика 

Кристина Зоркић 3б математика, физика 

Данијела Челар 3б физика 

Милош Ратковић 3ц математика 

Стефан Крмелић 3д математика             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 1,2 и 3 разред ПОСЛЕ РАЗРЕДНИХ У  ЈУНУ  2021/2022. 

 

 

 

 

ОД бр.у М Ж (+) % 5 4 3 2 (-) % 1н 2н 3н св.н по 

уч 

раз 
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УСПЕХ УЧЕНИКА у августу  школске 2021/2022.године 

 

1а 27 9 18 21 77,8 5 11 5 - 6 22,2 1 3 2 14 0,52  

1б 26 6 20 26 100 14 11 1          

1ц 27 10 17 26 96 13 9 4 - 1 4  1  2  1 

1д 27 5 22 25 93 9 13 3 - 1 3,70      2 

1р 107 30 77 98 91,6 44 44 13 - 8 7,5 1 4 2 16 0,14 3 

2а 30 10 20 28 93,3 7 13 8 - 1 3,3 1   1  1 

2б 26 7 19 26 100 12 8 6 -         

2ц 26 9 17 26 100 6 13 7          

2д 30 13 17 26 86,7 7 8 10 1 4 13,3 1 1 2 18 1,6  

2р 112 39 73 106 94,6 32 42 31 1 5 4,5 2 1 2 19 0,16 1 

3а 26 8 18 24 92 9 9 6 - 1 4 1   1  1 

3б 30 8 22 26 86,7 5 14 7 - 3 10 2 1 - 4 0,13 1 

3ц 26 10 16 25 96,2 11 5 8 1 1 3,8 1    0,03  

3д 27 9 18 22 81,5 7 8 7 - 5 18,5 1   1 0,03  

3р 109 35 74 97 88,9 32 36 28 1 10 9,2 5 1  6 0,05 2 

4а 29 11 18 28 96,5 5 6 14 3 1 3,5   1    

4б 29 10 19 29 100 9 7 8 5         

4ц 25 9 16 25 100 6 10 9          

4д 27 9 18 27 100 9 10 7 1         

4.р 110 39 71 109 99,09 29 33 38 9 1 0,91   1    

1-4 438 143 295 410 93,6 137 155 110 11 24 5,47 8 6 5 41 0,09 5 

 

 

 

 

 

 

 

ОД бр.у М Ж (+) % 5 4 3 2 (-) % 1н 2н 3н св.н по 

уч 
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1а 27 9 18 24 88,8 5 11 8 - 3 11,1  1 2 9 0,3 

1б 26 6 20 26 100 14 11 1         

1ц 27 10 17 26 96 13 9 4 - 1 4   1 3 0,1 

1д 27 5 22 25 92,5 9 13 3 - 2 7,5   2 7 0,26 

1р 107 30 77 101 94,4 41 44 16 - 6 5,6  1 5 16 0,14 

2а 30 10 20 30 100 7 13 10 -        

2б 26 7 19 26 100 12 8 6 -        

2ц 26 9 17 26 100 6 13 7         

2д 30 13 17 28 93,3 7 8 12 1 2 6,7   2 15 0,5 

2р 112 39 73 110 98,2 32 42 35 1 2    2 15 0,13 

3а 26 8 18 25 96,2 9 9 7 - 1 3,8   1 3 0,11 

3б 30 8 22 30 100 5 14 10 1        

3ц 26 10 16 26 100 11 5 9 1        

3д 27 9 18 26 96,2 7 10 9 - 1 3,8   1 8 0,29 

3р 109 35 74 107 98,1 32 38 35 2 2    2 11 0,1 

4а 29 11 18 28 96,5 5 6 14 3 1 3,5   1 14  

4б 29 10 19 29 100 9 7 8 5        

4ц 25 9 16 25 100 6 10 9         

4д 27 9 18 27 100 9 10 7 1        

4.р 110 39 71 109 99,09 29 33 38 9 1 0,91   1 14 0,1 

1-4 438 143 295 427 97,5 134 157 124 12 11 2,5  1 10 56 0,12 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ФОНДА ЧАСОВА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2021/2022 ГОДИНЕ-НЕОДРЖАНО 

ЧАСОВА 

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

Српски ј 10 11 4 8 5 8 9 9 3  4  9 5 +1 1 94 

Енглески 1 12 2 8 10  2 +7 1  9 8 +5   +1 3 55 

А група       3 6,5 5 6 8 1 1   2 32,

5 

Б група       5 1,5 2 6 8 +2 1   3 26,

5 

Латински ј 7 6 3 6 3 6 8 6         45 

психологија      4 4 4         12 

социологија             8 8 9 10 35 

филозофија         4 4 5 7 1 9 5 6 48 

историја 1 2  1 1  1 2  2  +4  2 2 2 16 

географија 4 5 5 2 6 4 4 8 8 7 7 1     61 

биологија 6 4 1 2 2 4 4 3 2 5 3 1  3 5 4 50 

математика 6 11 3 4 4 3  5 6 4 12 14 1 10 8 7 98 

физика 6 5 5 8 1 3 4 4 1 1 1  4 4 4 4 55 

А група     +2  1 0,5 1 1 2      5,5 

Б група     2  4 1,5 4 5 4 4  1   24 

хемија 7 6 5 4 +1 1 +2 +1    +2 5 4 3 4 39 

  А група     2  3 1,5    1     7,5 

   Б група       +2 +1,

5 

1 1  1     3 
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Рачунарство и 

инф. 

2   2   4 3       1  12 

     2      3 1  3   9 

     2      3 1  2  1 9 

Музичка 

култура 

     +1            

Ликовна 

култура 

2 2 2   1 2 2         11 

Физичко и 

здр.в 

13 3 3 2 6 4 2 6 4  3 3  3 11 7 70 

Грађанско в.      1 1 +1    +1     2 

Верска 

настава 

5 4 3 3 2 3 5/1 3 3  3 3 3 3 1 1 45/

1 

Словачки ј.  2     2  2   +2   2  8 

немачки ј 3 2 4 3 3 3         4 1 23 

А     +1   0,5        1 1,5 

Б     1   0,5 +1      2  3,5 

руски ј 6   7 3   2      1   19 

А          2,5 0,5      3 

Б        +1,

5 

         

француски ј  6     1     +3   +3  7 

А           5,5 4   3  12,

5 

Б       3       3,5   6,5 

Језик ,м и к   1  2 3 4 4,4,

3 

        21 

     2 4           6 

     4 3           7 

Примењене н   1   5 1 5         12 
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     2            2 

Уметност и д  1 1   1  1/1  3  +4     8 

      1   4 2 2 4 1 1   15 

         2  6 4   2 2 16 

Здравље и 

спорт 

    2  2/3 2/3         6/6 

     2 2           4 

      2           2 

Примењене н. 

1 

         2       2 

         2  2   2 2 1 9 

               2 2 4 

С.технологије                  

         2 2 2    2 2 10 

         2  2   2 2 2 10 

Религије и ц.          4  2     6 

         2 4 4 4 6 14 6  40 

         4  4  2 11 6  27 

Мет.науч.ист

раж. 

         3       3 

         4 4 3  1  2 2 16 

         3  4  6 6 4 6 29 

 

 

 

 

 

На основу члана 45.Закона о средњем образовању и васпитању ( '' Службени гласник РС''број 

55/2013 И 101/2017,27/2018-др.закон и 6/2020) и члана 6.Правилника о похваљивању и 
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награђивању ученика Гимназије ''Бранко Радичевић'' у Старој Пазови Наставничко веће 

Гимназије на седници одржаној 30.5.2022.донело је следећу  

О Д Л У К У 

За постигнут одличан успех у четвртом разреду: 

КНЕЖЕВИЋ МАЈА 4А 5,00 

ЂОКИЋ ДАЈАНА 4Б 4,73 

ЈОВАНОВСКИ ПАВЛЕ 4Б 4Б  4,53 

КОСТИЋ ЛУКА 4Б  5,00 

НИКОЛИЋ ИВАНА 4Б 4,53 

ПАИЋ ТИЈАНА 4Б 4,67 

ЧЕТНИК ЈАНА 4Б 4,93 

ЗОРКИЋ ОГЊЕН 4Ц 4,80 

ЂУРЂЕВИЋ КАТАРИНА 4Ц 4,53 

ФИТОШ ЛЕОНА 4Ц 4,53 

БОГОВАЦ ВУК 4Д 4,93 

ДОРОНТИЋ АНДРЕА 4Д 4,93 

ЂЕКИЋ САРА 4Д 4,80 

МИЛИЧИЋ САЊА 4Д 5,00 

ОПАЧИЋ НИКОЛА 4Д 4,87 

ПОДМАЈОРСКИ МИЛИЦА 4Д 4,87 

ПУШКАР ЈОВАН 4Д 4,80 

СКОПЉАК ЗОРАНА 4Д 5,00 

 

Ову одлуку Објавити на огласној табли Гимназије и прочитати приликом свечаног уручења диплома. 

У Старој Пазови,16.06.2022.  

 

 

СПИСАК УЧЕНИКА, НОСИОЦА ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ на крају 2021/2022 године 

БУРСАЋ СОФИЈА 4А  

MЛАДЕНОВИЋ МИЛИЦА 4А 

РОДИЋ СОФИЈА 4А 

ЋЕТОЈЕВИЋ НЕДА 4А   

БУРСАЋ ТЕОДОРА 4Б 

ВУЧИЋЕВИЋ СЕЛЕНА 4Б    

ЛУЧИЋ МАРИЈА 4Б   

ВАЛЕНТ МАРТИН 4Ц 

КАТИЋ ИВА  4Ц 

ФАРАГА МИХАЕЛА 4Ц 

ЛУКАВАЦ  ИРИНА 4Д 
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Ђак гедерације 2021/22 изабране су одлуком Наставничког већа Теодора Бурсац 4б и Софија Родић 4а. 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ОД ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ  2021/2022 ГОДИНЕ 

 ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО ПО УЧЕНИКУ 

1А 2910 118 3028 107,8 

1Б 2928 12 2940 113 

1Ц 3356 84 3440 127 

1Д 3667 84 3751 139 

1 12861 298 13159 122,9 

2А 5791 156 5947 198,2 

2Б 3199 91 3290 126,5 

2Ц 2425 58 2483 95,5 

2Д 4300 143 4443 148,1 

2 15715 448 16163 144,4 

3А 4804 489 5293 203,6 

3Б 3297 166 3463 115,4 

3Ц 2969 158 3127 120 

3Д 6309 67 6376 236,1 

3 17379 880 18259 167,5 

4А 5030 718 5748 198,2 

4Б 5656 244 5900 203.44 

4Ц 5106 197 5303 212 

4Д 3623 105 3728 138,07 

4 19415 1264 20679 187,9 

1-4 65370 

 

2890 68260 155,8 
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ОЦЕНЕ ИЗ ВЛАДАЊА 

ОДЕЉЕЊЕ Примерно 

5 

врло добро 

4 

добро 

3 

довољно 

2 

незадовољавајуће 

1 

1А 18 3 6   

1Б 26     

1Ц 26 1    

1Д 27     

2А 17 8 5   

2Б 25 1    

2Ц 26     

2Д 25 2 1 1 1 

3А 14 1 3 7 1 

3Б 23 3 1 3  

3Ц 19  5 2  

3Д 25 1 1   

4А 15  8 5 1 

4Б 15 4 7 3  

4Ц 22 3    

4Д 23 1 2 1  

1-4 346 

78,9% 

28 

6,39% 

39 

8,9% 

22 

5,02% 

3 

0,68% 
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БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА ПО ПРЕДМЕТИМА на крају наставне 2021/2022 године 

1,2 и 3.разред 

 

 историја математика хемија физика  

1а 2 3 2  7 

1ц 1 1   2 

1д 1    1 

2а  1   1 

2д  2  1 3 

3а  1   1 

3б  2  2 4 

3ц  1   1 

3д  1   1 

 4 12 2 3 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 са 1.недовољном са 2.недовољне 

1а 1 3 

1ц  1 

1д 1  

2а 1  

2д 1 1 

3а 1  

3б 2 1 

3ц 1  

3д 1  

 9 6 
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ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ ДОМАЋИХ МАТУРСКИХ РАДОВА У ЈУНСКОМ 

ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД. 
 

 

 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  4,20 4,00 4,20 

 Рачунарство и инфор 5,00 4,80 5,00 

 Хемија  5,00 5,00 5,00 

 Географија 4,33 4,33 4,50 

 Српски језик и књиже 5,00 5,00 5,00 

 Ликовна култура 4,50 5,00 5,00 

 Математика 2,00 3,00 3,00 

 Историја  4,67 5,00 5,00 

 Енглески језик 4,67 5,00 5,00 

  

IV б Социологија 4,00 4,00 4,00 

 Географија 5,00 5,00 5,00 

 Српски језик и књиже 2,00 2,00 2,00 

 Биологија  4,50 4,75 4,75 

 Психологија 3,50 4,50 4,00 

 Филозофија 3,86 3,57 4,00 

 Рачунарство и инфор 4,25 4,42 4,58 

 Хемија  5,00 5,00 5,00 

  

IV ц Социологија 4,00 4,00 4,00 

 Рачунарство и инфор 4,50 3,75 4,25 

 Психологија 4,00 2,00 3,00 

 Историја  5,00 5,00 5,00 

 Филозофија 5,00 4,00 5,00 

 Биологија  5,00 4,50 5,00 

 Математика 4,33 4,67 4,67 

 Географија 4,75 4,75 4,75 

 Енглески језик 5,00 5,00 5,00 

  

IV д Биологија  4,50 3,67 4,33 

 Рачунарство и инфор 4,50 3,38 4,00 

 Српски језик и књиже 4,00 4,00 4,33 

 Физика  4,00 5,00 5,00 

 Енглески језик 4,00 5,00 5,00 

 Математика 5,00 5,00 5,00 

 Историја  4,80 4,80 4,80 

  

Школа Биологија  4,55 4,23 4,57 

 Рачунарство и инфор 4,56 4,09 4,46 
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Српски језик и књиже 3,67 3,67 3,78 

Социологија 4,00 4,00 4,00 

Филозофија 4,43 3,79 4,50 
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 Енглески језик 4,56 5,00 5,00 

Историја  4,82 4,93 4,93 
Географија 4,69 4,69 4,75 
Математика 4,69 4,22 4,22 
Физика  4,00 5,00 5,00 
Ликовна култура 4,50 5,00 5,00 
Психологија 3,75 3,25 3,50 
Хемија  5,00 5,00 5,00 

 

 

 

У Старој Пазови , 16.06.2022.год. Директор Мирослав Марковић 

 

 

 

 О
д

ељ
ењ

е 

 С
р
п

ск
и

 ј
ез

и
к
 

С
тр

ан
и

 ј
ез

и
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 3,74 4,15   4,48 4,56 4,67 Врло доба 4,19 

IV б 4,03 4,21   4,10 4,21 4,34 Врло доба 4,20 

IV ц 4,36 4,16   4,60 4,16 4,52 Врло доба 4,35 

IV д 4,52 4,32   4,48 4,00 4,40 Врло доба 4,41 

IV ц  5,00 Математика      

IV б  5,00 Руски ј.       

IV б  3,17 Француски ј.      

IVa  4,15 Енглески ј.       

IV б  4,37 Енглески ј.      

IV ц  4,00 Енглески ј.       

IV д  4,32 Енглески ј.      

школа 4,16 4,21   4,42 4,23 4,48 Врло доб 4,29 

школа  5,00 Руски ј.       

школа  3,17 Француски ј.      

школа  4,21 Енглески ј.      

школа  5,00 Математика      
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РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ 

ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД. 
 

   ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО  ИЗБОРНИ ДЕО  ОПШТИ УСПЕХ 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

 

 

 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА  О

д
ељ

ењ
е 

С
р

п
ск

и
 

је
зи

к
 

С
тр

ан
и

 

је
зи

к
 

 

 Н
ас

та
в
н

и
 

п
р
ед

м
ет

 

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 

  

1 Аџић Оља IVa 5 4 Енглески ј. Историја 5 5 5 Одличан 4,67 

2 Ашћерић Чедомир IVa 3 5 Енглески ј. Енглески 5 5 5 Врло добар 4,33 

3 Богићевић Александра IVa 4 3 Енглески ј. Биологија 5 5 5 Врло добар 4,00 

4 Бурсаћ Софија IVa 5 5 Енглески ј. Рачунар 5 5 5 Одличан 5,00 

5 Дивнић Ања IVa 5 5 Енглески ј. Енглески 4 5 5 Одличан 5,00 

6 Драгојевић Марија IVa 3 3 Енглески ј. Географиј 5 3 4 Добар 3,33 

7 Живковић Андрија IVa 2 4 Енглески ј. Рачунар 5 4 5 Врло добар 3,67 

8 Илић Јана IVa 3 4 Енглески ј. Ликовно 5 5 5 Врло добар 4,00 

9 Јованчевић Анђелија IVa 2 3 Енглески ј. Географиј 5 5 5 Добар 3,33 

10 Јованчевић Јефимија IVa 3 4 Енглески ј. Ликовно 4 5 5 Врло добар 4,00 

11 Кнежевић Катарина IVa 3 3 Енглески ј. Биологија 4 4 4 Добар 3,33 

12 Кнежевић Маја IVa 5 5 Енглески ј. Рачунар 5 5 5 Одличан 5,00 

13 Лазић Николина IVa 3 3 Енглески ј. Биологија 5 4 5 Врло добар 3,67 

14 Марчетић Немања IVa 4 5 Енглески ј. Рачунар 5 5 5 Одличан 4,67 

15 Михајлов Марија IVa 4 5 Енглески ј. Енглески 5 5 5 Одличан 4,67 

16 Младеновић Милица IVa 5 5 Енглески ј. Српски 5 5 5 Одличан 5,00 

17 Ољача Лазар IVa 3 4 Енглески ј. Географиј 4 4 4 Врло добар 3,67 

18 Павић Филип IVa 2 3 Енглески ј. Географиј 3 4 4 Добар 3,00 

19 Перишић Милош IVa 4 4 Енглески ј. Математи 2 3 3 Врло добар 3,67 

20 Родић Софија IVa 5 5 Енглески ј. Хемија 5 5 5 Одличан 5,00 

21 Стојановић Софија IVa 3 4 Енглески ј. Рачунар 5 5 5 Врло добар 4,00 

22 Страживук Ања IVa 5 4 Енглески ј. Биологија 4 4 4 Врло добар 4,33 

23 Страживук Немања IVa 3 4 Енглески ј. Биологија 3 3 3 Добар 3,33 

24 Танасковић Немања IVa 5 5 Енглески ј. Историја 5 5 5 Одличан 5,00 

25 Томашевић Вук IVa 3 4 Енглески ј. Историја 4 5 5 Врло добар 4,00 
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26 Ћетојевић Неда IVa 5 5 Енглески ј. Географиј 5 5 5 Одличан 5,00 

27 Хајдуковић Вук IVa 4 4 Енглески ј. Географиј 4 5 5 Врло добар 4,33 
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1 Бурсаћ Теодора IV б 5 5 Руски ј. Биологија 5 5 5 Одличан 5,00 

2 Вујковић Теодора IV б 4 5 Енглески ј. Рачунар 5 5 5 Одличан 4,67 

3 Вукелић Наташа IV б 4 4 Енглески ј. Рачунар 3 2 3 Врло добар 3,67 

4 Вуковић Јована IV б 3 4 Енглески ј. Рачунар 5 4 5 Врло добар 4,00 

5 Вучићевић Селена IV б 5 5 Енглески ј. Психологи 5 5 5 Одличан 5,00 

6 Гаврић Кристина IV б 3 3 Француски ј. Рачунар 3 4 4 Добар 3,33 

7 Грчић Тамара IV б 5 3 Енглески ј. Српски 2 2 2 Добар 3,33 

8 Димитријевић Стефан IV б 4 4 Енглески ј. Рачунар 5 5 5 Врло добар 4,33 

9 Ђокић Дајана IV б 5 5 Руски ј. Рачунар 5 5 5 Одличан 5,00 

10 Ђукић Марина IV б 4 4 Француски ј. Рачунар 3 4 4 Врло добар 4,00 

11 Живановић Анђела IV б 4 4 Енглески ј. Рачунар 3 4 4 Врло добар 4,00 

12 Јовановски Павле IV б 5 4 Енглески ј. Географиј 5 5 5 Одличан 4,67 

13 Керечки Тања IV б 4 4 Француски ј. Рачунар 4 5 5 Врло добар 4,33 

14 Костић Лука IV б 5 5 Енглески ј. Филозоф 5 5 5 Одличан 5,00 

15 Кузмановић Татјана IV б 5 5 Руски ј. Рачунар 5 5 5 Одличан 5,00 

16 Кујунџић Михајло IV б 3 4 Енглески ј. Филозоф 3 2 3 Добар 3,33 

17 Кукић Сара IV б 4 4 Енглески ј. Филозоф 5 5 5 Врло добар 4,33 

18 Лучић Марија IV б 5 5 Енглески ј. Филозоф 5 5 5 Одличан 5,00 

19 Миленов Стефан IV б 2 2 Француски ј. Филозоф 3 4 4 Добар 2,67 

20 Мусић Петар IV б 4 4 Енглески ј. Социолог 4 4 4 Врло добар 4,00 

21 Николић Ивана IV б 5 5 Руски ј. Рачунар 5 5 5 Одличан 5,00 

22 Паић Тијана IV б 5 5 Енглески ј. Биологија 5 5 5 Одличан 5,00 

23 Радосављевић Тамара IV б 4 3 Француски ј. Психологи 2 4 3 Добар 3,33 

24 Рауковић Дејан IV б 3 4 Енглески ј. Филозоф 3 2 3 Добар 3,33 

25 Станисављевић Матеја IV б 4 5 Енглески ј. Биологија 5 5 5 Одличан 4,67 

26 Стругаловић Немања IV б 3 5 Енглески ј. Биологија 3 4 4 Врло добар 4,00 

27 Тукелић Лука IV б 2 4 Енглески ј. Филозоф 3 2 3 Добар 3,00 

28 Црнобрња Емилија IV б 3 3 Француски ј. Рачунар 5 5 5 Врло добар 3,67 

29 Четник Јана IV б 5 5 Енглески ј. Хемија 5 5 5 Одличан 5,00 
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1 Бељин Анђела IV ц 5 5 Енглески ј. Географиј 5 5 5 Одличан 5,00 

2 Валент Мартин IV ц 5 5 Математика Математи 5 5 5 Одличан 5,00 

3 Вукајловић Јулија IV ц 5 4 Енглески ј. Географиј 5 5 5 Одличан 4,67 

4 Вукајловић Ања IV ц 4 5 Енглески ј. Рачунар 5 5 5 Одличан 4,67 

5 Вукашиновић Михајло IV ц 4 5 Математика Математи 3 4 4 Врло добар 4,33 

6 Вуковић Невена IV ц 4 3 Енглески ј. Географиј 4 4 4 Врло добар 3,67 

7 Допуђа Нађа IV ц 5 4 Енглески ј. Биологија 5 4 5 Одличан 4,67 

8 Ђурђевић Катарина IV ц 5 5 Енглески ј. Енглески 5 5 5 Одличан 5,00 

9 Зоркић Огњен IV ц 5 5 Математика Математи 5 5 5 Одличан 5,00 

10 Илиевски Александар IV ц 4 3 Енглески ј. Социолог 3 3 3 Добар 3,33 

11 Јанковић Теодора IV ц 4 3 Енглески ј. Филозоф 5 4 5 Врло добар 4,00 

12 Јојић Меланија IV ц 5 5 Математика Историја 5 5 5 Одличан 5,00 

13 Катић Ива IV ц 5 5 Енглески ј. Биологија 5 5 5 Одличан 5,00 

14 Ковачевић Лука IV ц 5 5 Енглески ј. Филозоф 5 4 5 Одличан 5,00 

15 Крекић Нина IV ц 5 3 Енглески ј. Психологи 4 2 3 Врло добар 3,67 

16 Мацура Ана IV ц 3 3 Енглески ј. Рачунар 5 5 5 Врло добар 3,67 

17 Мацура Ивана IV ц 4 4 Енглески ј. Рачунар 5 3 4 Врло добар 4,00 

18 Миљановић Огњен IV ц 3 4 Енглески ј. Рачунар 3 2 3 Добар 3,33 

19 Миљевић Огњен IV ц 4 4 Енглески ј. Рачунар 4 3 4 Врло добар 4,00 

20 Молнар Тамара IV ц 4 5 Енглески ј. Рачунар 5 5 5 Одличан 4,67 

21 Сладаковић Вања IV ц 5 3 Енглески ј. Социолог 5 5 5 Врло добар 4,33 

22 Станић Михаило IV ц 3 4 Енглески ј. Филозоф 5 4 5 Врло добар 4,00 

23 Стругаловић Бранислав IV ц 3 3 Енглески ј. Рачунар 4 2 3 Добар 3,00 

24 Фарага Михаела IV ц 5 5 Енглески ј. Географиј 5 5 5 Одличан 5,00 

25 Фитош Леона IV ц 5 4 Енглески ј. Рачунар 5 5 5 Одличан 4,67 
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1 Аћимовић Ивана IV д 4 3 Енглески ј. Биологија 3 3 3 Добар 3,33 

2 Балта Срећко IV д 3 3 Енглески ј. Рачунар 3 2 3 Добар 3,00 

3 Боговац Вук IV д 5 5 Енглески ј. Историја 5 5 5 Одличан 5,00 

4 Божић Анастасија IV д 4 4 Енглески ј. Биологија 4 3 4 Врло добар 4,00 

5 Виленица Јована IV д 4 4 Енглески ј. Рачунар 5 3 4 Врло добар 4,00 

6 Владић Марта IV д 4 5 Енглески ј. Рачунар 5 3 4 Врло добар 4,33 

7 Врањеш Маја IV д 4 4 Енглески ј. Рачунар 4 4 4 Врло добар 4,00 

8 Гребовић Алекса IV д 5 4 Енглески ј. Историја 5 5 5 Одличан 4,67 

9 Доронтић Андреа IV д 5 5 Енглески ј. Математи 5 5 5 Одличан 5,00 

10 Ђекић Сара IV д 5 5 Енглески ј. Рачунар 5 5 5 Одличан 5,00 

11 Ђукановић Уна IV д 5 5 Енглески ј. Историја 5 5 5 Одличан 5,00 

12 Јовановић Анђела IV д 5 5 Енглески ј. Енглески 4 5 5 Одличан 5,00 

13 Јовановић Михајло IV д 3 3 Енглески ј. Рачунар 4 2 3 Добар 3,00 

14 Лукавац Ирина IV д 5 5 Енглески ј. Биологија 5 5 5 Одличан 5,00 

15 Миличић Сања IV д 5 5 Енглески ј. Историја 5 5 5 Одличан 5,00 

16 Опачић Никола IV д 5 4 Енглески ј. Рачунар 5 5 5 Одличан 4,67 

17 Петровић Милица IV д 4 4 Енглески ј. Српски 3 4 4 Врло добар 4,00 

18 Подмајорски Милица IV д 5 3 Енглески ј. Биологија 5 4 5 Врло добар 4,33 

19 Пушкар Јован IV д 5 5 Енглески ј. Физика 4 5 5 Одличан 5,00 

20 Радишић Срећко IV д 4 4 Енглески ј. Рачунар 5 3 4 Врло добар 4,00 

21 Радуловић Марија IV д 5 5 Енглески ј. Биологија 5 5 5 Одличан 5,00 

22 Скопљак Алекса IV д 5 5 Енглески ј. Биологија 5 2 4 Одличан 4,67 

23 Скопљак Зорана IV д 5 5 Енглески ј. Српски 5 5 5 Одличан 5,00 

24 Топаловић Вукашин IV д 4 4 Енглески ј. Српски 4 3 4 Врло добар 4,00 

25 Чикош Милица IV д 5 4 Енглески ј. Историја 4 4 4 Врло добар 4,33 

 

У Старој Пазови , 16.06.2022.год. Директор Мирослав Марковић 
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1 Крунић Предраг IVa 2 3 Енглески ј. Географија 2 2 2 Довољан 2,33 

2 Осмајић Миња IV д 5 4 Енглески ј. Географија 4 4 4 Врло добар 4,33 

3 Тица Бранка IV д 5 4 Енглески ј. Географија 3 4 4 Врло добар 4,33 

 

У Старој Пазови , 23.08.2022.год. Директор Мирослав Марковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Председник школског одбора 

                                                                                    _____________________ 

                                                                                   Мирослав Ђовчош 

  


