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Бројно стање ученика и изборни предмети за шк.2021/2022.  

 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одељење 
Број 

ученика 

ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТ 

Први 
страни 
језик 

Други страни језик 

Грађанско 
васпитање 

Верска  
настава 

Енглески
језик 

Немачки
језик 

Француски
језик 

Руски 
језик 

1-1 18 11 7 18 0 18 0 

1-2 17 7 10 17 11 5 1 

1-3 30 16 14 30 12 13 5 

1-4 17 8 9 17 / / 0 

        

2-1 18 16 2 18 17 0 1 
2-2 16 7 9 16 0 16 0 
2-3 27 4 23 27 9 18 0 

2-4 11 4 7 11 6 1 0 

        
3-1  27 22 5 27 0 22 5 
3-2  29 24 5 29 18 11 0 
3-3  24 15 9 24 8 16 0 

        
4-1  13 1 12 13 4 9 0 
4-2  29 0 29 29 9 20 0 
4-3  29 0 29 29 17 12 0 
4-4 12 0 12 12 0 0 0 

        



5 
 

Реализација плана  рада по Годишњем календару рада школе 
 
Школску годину започели смо у складу са календаром образовно-васпитног рада уз 
примену мера заштите због трајања пандемије вирусом Ковид 19.  У складу са  календаром 
за средње школе у Србији,  утврђен је календар рада Гимназије у Параћину.  
 
Већ у првим данима школске године установљене су електронске адресе свих ученика и 
наставника, формирана евиденција у електронском дневнику, усвојен распоред часова 
наставе и дежурства наставника, као и распоред коришћења учеионица, кабинета и школке 
библиотеке. 
 
Настава и  други облици рада са ученицима реализовани су комбиновано – у школи и 
применом дигиталне технологије, врло кратко,  само на почетку наставне године. Установа 
је током једне седмице применила рад на даљину за све ученике. Свих осталих наставних 
седмица, школа је остваривала непосредну наставу са свим ученицима.  
 
Наставна година завршена је у складу са каледаром, као и школска година у целини.  
Реализован је матурски испит, обезбеђена је подршка за ученике који су желели да 
унапреде школски успех или да се такмиче, одржане седнице стручних органа школе.  
 
Тематским програмима обележени су празници и важни датуми кроз академију, вечери 
страних језика, трибине, тематске часове, сценски програм. У мају месецу, матуранти су 
плесали на градском тргу, а завршетак гимназијског школовања обележили 
традиционалном генерацијском прославом.   
 
Екскурзије ученика нису реализоване због пандемијског ризика, мада су постојале 
иницијативе ученика и родитеља да се реализују уз поштовање препорука државних 
органа. Ученици су путовали на такмичења у земљи и иностранству (Република Северна 
Македонија), као и у Петницу, на образовне семинаре за средњошколце. Реализована је и 
посета факултета у Нишу и компаније у Ћуприји.  
 
Сарадња са родитељима ученика одвијала се кроз непосредне контакте у школи, 
родитељске састанке и рад савета родитеља школе. Такође, коришћен су  школски сајт и 
електронске друштвене мреже за комуникацију са окружењем и промоцију установе.  
 

 
 
 



 

 

 
 

Резултати наставе и учења изражени општим школским успехом ученика 

на крају наставне  2021 – 2022.  године  

 

Одељење Укупан 
број 
ученика 

Број 
одличних 

Брпј вр. 
добрих 

Број 
добрих 

Број 
довољних 

Број  
недовољ.  

Напомена 
 

1-1 18 15 2 1 0 0  
1-2 18 15 3 0 0 0  
1-3 28 14 11 3 0 0  
1-4 16 11 4 1 0 0  

 80 55 20 5    
2-1 18 17 1 0 0 0  
2-2 17 10 6 0 0 0 1 допунски 

испити 
2-3 28 18 8 2 0 0  
2-4 11 6 4 1 0 0  

 75 51 19 3    
3-1 27 10 15 2 0 0  
3-2 29 16 9 3 0 0 1 ванредан уч. 
3-3 24 16 8 0 0 0  

 81 42 32 5    
4-1 14 10 3 0 0 0  
4-2 28 15 11 2 0 0 1 разредни 

испити 
4-3 29 20 9 0 0 0  
4-4 12 5 6 1 0 0  

 84 50 29 3    

 320 
100% 

198 
61,87% 

100 
31,25% 

16 
5% 

0 
0% 

0 
0% 

3 
0.9% 

 

                                  
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ  

 
 

Миљана Миљуш, ученица 4-1 је проглашена за најбољу ученицу у својој генерацији.  
 
 
 
 
 
 



 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ ГЕНЕРАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ЗАВРШИЛА ГИМНАЗИЈУ 2022. 
ГОДИНЕ  

 
 

На матурски испит у јунском року изашао је укупно 81 ученик, једна ученица ове 
генерације матураната упућена је на полагање разредних пре матурског испита.   

 
Предмети које су ученици полагали писмено:  
 
Српски језик и књижевност: 81 ученика.  
Енглески језик: 63 ученика. 
Немачки језик: 1 ученик. 
Француски језик: 1 ученик. 
Математика: 4 ученика. 
Базе података: 12 ученика  

 
           Предмети из којих је рађен домаћи рад и усмена одбрана: 
 
Музичка култура 23 ученика, 
Математика  5 ученика, 
Биологија 5 ученика, 
Географија 7 ученика, 
Историја 7 ученика, 
Ликовна култура 13 ученика, 
Енглески језик 1 ученик, 
Српски језик и књижевност 4 ученика, 
Филозофија 1 ученик, 
Физика 3 ученика, 
Рачунарство и информатика 2 ученика,  
Рачунарска група предмета 10 ученика,  
Латински језик 2 ученика, 
 
 

НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“ 
 
1. Анастасија Миленковић 
2. Миљана Миљуш 
3. Теодора Петровић 
4. Марија Радосављевић 
5. Лазар Стојановић 
6. Јована Шајкић 
7. Ива Арсенијевић 
8. Милица Јеремић                                                                                    



 

 

9. Мина Милачић 
10.Анђела Митић 
11.Милица Стојановић 
12.Јулија Филиповић 
13.Милица Војиновић 
14.Милица Митровић 
15.Емилија Милојковић 
16.Јована Радосављевић 
17.Михајло Томић 
18.Анђела Радосављевић 
19.Тара Радуловић 
 

НАЈБОЉИ У ДРЖАВИ НА ТАКМИЧЕЊИМА СРЕДЊОШКОЛАЦА  
 
     Ученици који су освојили једно од прва три места на такмичењу републичког (државног) 

нивоа награђени су од стране општине Параћин. То су:  
 
1. Анастасија Миленковић,1.место на  републичком такмичењу из биологије 
2. Кристина Мојсиловић, 1.награда на републичком такмичењу из физике 
3. Бранко Јанковић, 3.награда на републичком такмичењу из физике 
4. Вера Стојановић, 3. награда на републичком такмичењу из физике 
5. Филип Вељковић, 3.награда на републичком такмичењу из физике 
6. Иван Карапанџин, 2. награда на републичком такмичењу из физике 
7. Урош Богдановић, 2. награда на републичком такмичењу из физике  
 
 

ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ И РЕЗУЛТАТИМА НА ТАКМИЧЕЊИМА  
 

Предмет Ученик Општинско Окружно Државно Наставник ментор 
Математика       
 Вера Стојановић 1-4 х х  Маја Петровић 
 Иван Карапанџин 1-

1 
х х  Ивана Лазић 

 Бранко Јанковић 1-1 х х  Ивана Лазић  
Физика       
 Гама категорија     
 Иван Карапанџин 1-

1 
1. 1. 2. Предраг 

Милошевић 
 Вук Јашовић 1-2 1. 2. х Предраг 

Милошевић 
 Урош Богдановић 1-

2 
2. 1. 2.  Предраг 

Милошевић 
 Брако Јанковић 1-1 2. 2. 3. Предраг 

Милошевић 



 

 

 Лазар Петровић 1-1 3. Пласман 
на 

државно 

х Предраг 
Милошевић 

 Кристина 
Мојсиловић 2-2 

1. 1. 1. Предраг 
Милошевић 

 Лена Лукић 2-1 2. 2. х Предраг 
Милошевић 

 Ема Ђорђевић 2-1 3. 2.  х Предраг 
Милошевић 

 Филип Вељковић 3-
2 

1. 2.  3. Предраг 
Милошевић 

 Исидора 
Милорадовић 3-2 

3. х  Предраг 
Милошевић 

 Бета категорија     
 Вера Стојановић 1-4 1. 1. 3. Предраг 

Милошевић 
 Петар Ћирковић1-4 2. х  Предраг 

Милошевић 
 Матеја Динић 1-4 3. х  Предраг 

Милошевић 
 Милица Јевтић 2-1 2.  х  Предраг 

Милошевић 
 Милена Стојанов 3-

1 
 1. 2. х Предраг 

Милошевић 
 Миљана Миљуш 4-1         1. 1. х Предраг 

Милошевић 
 Софија Тасић 1-2 Пласман 

на 
окружно 

2. х Предраг 
Милошевић 

 Петар Благојевић 1-
2 

Пласман  
на 
окружно  

2. х Предраг 
Милошевић 

Биологија      
 Марија 

Радосављевић 4-1 
Пласман  на 
окружно  

1. х Сузана Будисалић 

 Петар Благојевић 1-
2 

Пласман  на 
окружно  

2. х Сузана Будисалић 

 Ђорђина Николић 2-
2 

Пласман  на 
окружно  

3. х Сузана Будисалић 

 Мина Шубаревић 3-
2  

Пласман  на 
окружно  

2. х Сузана Будисалић 

 Анастасија 
Миленковић 4-1 

Пласман  на 
окружно  

1. 1. Сузана Будисалић 

Српски језик 
и језичка 
култура  

     

 Урош Богдановић 
1-2 

1. 2. х Марија Лукић 



 

 

 Вања Динић 2-1 1. х  Душица Илић 
 Вера Стојановић 1-4 3. 2. х Марија Лукић 
 Теодора Бркић 1-4 3.  2. х Марија Лукић 
 Давид Раконић 1-1 Директан 

пласман 
2. х Марија Лукић 

Историја      
 Лена Лукић 2-1 Пласман на 

окружно 
Пласман 

на 
државно  

х Малина Петровић 

Енглески 
језик 

     

 Марија 
Радосављевић 4-1 

х 2. х Мира Мијатовић 

 Ања Лазић 4-3 х 3. х Ана Петровић 
Књижевна 
олимпијада 

     

 Иван Карапанџин 1-
1 

3. х  Марија Лукић 

 Хелена Младеновић 
2-1 

3. 3.  х Светлана 
Филиповић 

 Милица 
Вукадиновић 2-3 

2. 3.  х Милица Милетић 

 Наташа Петровић 2-
3 

2. 1.  х Милица Милетић 

 Марија Симић 3-1 2.  3.  х Марија Лукић 
 Тара Живковић 3-1 3. х  Марија Лукић 
 Милица Војиновић 

4-3 
2. 3.  х Душица Илић  

Рецитовање       
 Вања Најдановић 3-

2 
1. х  Светлана 

Филиповић  
 Анђела Јанковић 2-3 3. 1. х Милица Милетић 
 Катарина 

Милосављевић 2-3 
похвала х  Милица Милетић 

Француски 
језик – песма 
на 
француском 
језику  

     

 Викторија 
Јоксимовић 3-3  

х Пласман 
у финале   

        х   Марија Живковић  

Филозофија      
 Милош 

Милосављевић 4-1 
  х Зоран 

радосављевић 
 
 
 



 

 

ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ И РЕЗУЛТАТИМА НА СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 

-  прво полугодоште  

Стони тенис 

12.10.2021.-хала спортова Параћин-општинско првенство 

Наша школа учествовала је у мушкој конкуренцији,Екипно момци су освојили 
1.место.Екипу су чинили Матеја Медић 4/1,Божидар Јовановић ½ и Вукашин Радун ¼.У 
појединачном пласману Вукашин Радун осваја 1.место,а Матија Медић 2. 

21.10.2021.- хала спортова Параћин-окружно првенство 

Наша мушка екипа осваја  2. место. 

РТС крос  

Одржан је 12.10. у 13ч на градском кеју.Ученице су трчале 500м,а ученици 800м.На кросу 
су учествовали сви здрави и способни ученици школе.1.разред-трчало је 19 мушкараца и 
22 девојке;2.разред-18 мушкараца и 24 девојке;3.разред-20 мушкараца и 21 девојка и 4.-
разред-15 мушкараца и 18 девојака.Укупно у школи на крос је изашло 157 ученика(72 
мушкарца и 85 девојака). 

Пливање 

26.10.2021.-базаен УСЦР 7.Јули Параћин-отворено окружно првенство 

Карапанџин Иван 1/1 у трци на 100м прсним стилом осваја 1.место и пласман на државно 
првенство 

Лука Драшковић 2/3 у трци на 100м прсним стилом осваја 2.место 

Лука Милошевић у рци на 100м краул 3.место 

Стрељаштво 

27.10.-општинско првенство 

Мушка екипа у саставу –Бранислав Радојковић ¼,Растко Марјановић 1/3 и Матеја Динић 
¼ осваја 2.место.Бранислав Радојковић у појединачном пласману осваја 2.место и пласман 
на окружно првенство. 

29.10.-Јагодина-окружно првенство-Бранислав Радојковић осваја 5.место у појединачном 
пласману. 

Одбојка 

25.11.-општиско првенсрво 



 

 

Женска екипа у саставу:Теодора Мирковић 4/2,Ања Јеличић 3/1,Вања Најдановић 
3/2,Милица Симоновић 3/2,Тамара Љубисављевић 1/3,Ленка Јовановић 1/3,Нада 
Аксентијевић 3/3 освојила је 1.место 

Мушка екипа у саставу:Стајић Петар 4/3,Глишић Стефан 3/2,Марковић Петар 
3/2,Драшковић Лука 2/3,Јовановић Божидар ½,Остојић Вељко 3/1,Јевтић Богдан 4/2,Васић 
Никола 3/3,Ђокић Петар 4/3,Урош Петковић 4/2 освојили су 3.место 

9.12.-окружно првенство-Ћуприја 

-наша женска екипа освојила је 3.место 

Кошарка 

2.12.-општинско првенство 

-женска екипа у саставу:Николета Марјановић 4/3,Анђела Митић 4/2,Анђела Петровић 
3/2,Тијана Миљковић 3/2,Маша Ицић 3/3,Нада Аксентијевић 3/3,Нађа Јевђевић ½,Наталија 
Миловановић ½ и,Хелена Марковић 1/3 и Ана Милојевић 1/3 освојила је 1.место. 

-мушка екипа у саставу:Петар Ђокић 4/3,Реља Костић 4/2,Никола Васић 3/3,Божидар 
Јовановић ½,Бодин Милићевић 1/3,Петар Стајић 4/3,Петар Павловић 4/3,Филип Вељковић 
3/2,Вељко Остојић 3/1 и Лука Петровић 4/2 освојила је 1.место. 

15.12.-окружно првенство-Свилајнац 

Наше обе екипе(мушка и женска) освајају 1.место и пласман на међуокружно првенство.  

 

-  Друго полугодиште 

Спортска гимнастика  

-25.2.2022.-Параћин-отворено окружно првенство 

-наша школа учествовала је у женској конкуренцији-екипно девојке су освојиле 
1.место.Састав екипе-Ивана Ђорђевић 3/2,Марија Вељковић 3/1 и Милица Јевтић 
2/1.Појединачно-Милица Јевтић 1.место,Марија Вељковић 2.место. 

-5.3.2022.-Костолац-међуокружно првенство-наша женска екипа осваја 2.место. 

Пливање  

-1.3.2022.-државно првенство-Крагујевац 

Иван Карапанџин 1/1 у трци на 100м прсно осваја 6.место 

Кошарка 

-7.3.2022.-међуокружно првенство –Пожаревац 

-мушка екипа осваја 3.место 



 

 

-женска екипа осваја 2.место 

Футсал  

23.3.2022.-општинско првенство 

-наша школа је учествовала у обе категорије(м/ж) 

-женска екипа је освојила 2.место(Јулија Филиповић 4/2,Анђела Митић4/2,Миона 
Анђелковић ¼,Милица Живадиновић 2/2,Јања Милосављевић2/2,Сара Трифуновић 
2/2,Теодора Јовановић 2/1,Ема Трифуновић 1/3,Нађа Јевђевић ½,Наталија Миловановић ½) 

-мушка екипа је освојила 4.место(Илија Јовановић 4/2,Огњен Митић 4/2,Илија Марјановић 
4/4,Јован Филиповић 3/1,Алекса Јовановић 3/2,Вељко Милојковић 3/2,Милош Маринковић 
¼,Вукашин Радун ¼,Божидар Јовановић ½) 

Рукомет  

-1.4.2022.-општинско првенство-Параћин 

-женска екипа у саставу Николета Марјановић 4/3,Анђела Митић 4/2,Теодора Мирковић 
4/2,Анђела Петровић 3/2,Тијана Миљковић 3/2,Милица Живадиновић 2/2,Кристина 
Мојсиловић 2/2,Наталија Миловановић ½,Нађа Јевђевић ½,Хелена Марковић 1/3,Ема 
Трифуновић 1/3,Ана Милојевић 1/3, осваја 1.место 

-мушка екипа у саставу Илија Јовановић 4/2,Урош Петковић 4/2,Огњен Митић 4/2,Илија 
Марјановић 4/4,Лука Петровић 4/2,Петар Ђокић 4/3,Јован Филиповић 3/1,Алекса 
Јовановић 3/2,Стефан Глишић 3/2,Никола Васић 3/3,Вељко Остојић 3/1,Божидар Јовановић 
½,Бодин Милићевић 1/3 осваја 1.место. 

-13.4.2022.-окружно првенство-Деспотовац 

-мушка екипа осваја 1.место 

-женска екипа осваја 3.место 

-10.5.2022.-међуокружно првенство –Смедерево 

-мушка екипа осваја 4.место 

Атлетика  

-8.4.2022.-општинско првенство 

-женска екипа осваја 1.место(Јулија Филиповић4/2,Ива Арсенијевић4/2,Николета 
Марјановић4/3,Анђела Петровић3/2,Анђела Митић4/2,Тијана Мљковић3/2,Нађа 
Јевђевић1/2,Наталија Миловановић1/2,Тамара Љубисављевић1/3,Ана 
Милојевић1/3,Кристина Мојсиловић2/2,Хелена Марковић 1/3) 

Појединачно: 



 

 

Јулија Филиповић 1.место на 100м,Николета Марјановић 1.место на 400м,Ива Арсенијевић 
1.место на 800м,Анђела Петровић 2.место скок у даљ,Ана Милојевић 3.место бацање 
кугле,Тамара Љубисављевић 1.место скок у вис 

-мушка екипа осваја 1.место(Илија Марјановић 4/4,Никола Васић 3/3,Јован Хаџић 
4/2,Јован Филиповић 3/1,Вељко Остојић 3/1,Бодин Милићевић 1/3,Божидар Јовановић 
½,Алекса Јовановић 3/2,Петар Ђокић 4/3,Вукашин Петровић 2/2) 

Појединачно: 

Илија Марјановић 1.место на 100м,Никола Васић 2.место 400м,Јован Хаџић 1.место 
1000м,Божидар Јовановић 1.место бацање кугле,Јован Филиповић 1.место скок у 
даљ,Петар Ђокић 2.место скок у вис 

-15.4.2022.-окружно првенство-Ћуприја 

-женска екипа осваја 1.место 

-мушка екипа осваја 1.место 

-5.5.2022.-међуокруђно првенсрво-Ћуприја 

-женска екипа осваја 2.место 

-мушка екипа осваја 2.место 

16.5.2022.-државно првенство-Краљево 

-Јован Филиповић у скоку у даљ осваја 11.  место 

-Божидар Јовановић у бацању кугле осваја 9.место 

КРОС РТС-а-14.5.2022. 

На градском кеју одржан је крос ртс-а.Наша школа је била најбројнија школа у општини 
.Учествовало је 164 ,  девојака 89 и  75   мушкараца. 

 

Балканско првенство за ученике средњих школа –Охрид 13.-16.6.2022. 

Први пут у историји се одржава балканско првенство за ученике средњих школа.Наша 
школа је имала представнике у 3 дисциплине:баскет 3x3 за девојке,баскет 3x3 за мушкарце 
и одбојка на песку.Девојке у баскету освајају 3.место.Састав екипе чиниле су 4 девојке-
Анђела Петровић 3/2,Наталија Миловановић ½,Нађа Јевђевић ½,Хелена Марковић 
1/3.Мушка екипа у баскету  у финалној утакмици у продужетцима губи и осваја 
2.место.Састав екипе-Никола васић 3/3,Вељко Остојић 3/1,Божидар Јовановић ½ и Бодин 
Милићевић 1/3.У одбојци на песку женска екипа осваја 3.место.Састав екипе-Кристина 
Мојсиловић 2/2,Ленка Јовановић 1/3 и Тамара Љубисављевић 1/3. 

Велики успех наших ученика на међународном нивоу и прве медаље за нашу школу са 
међународних такмичења,а уједно и прве медаље за Србију са балканског такмичења. 
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1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ТИМОВА 
 

                    Тим за заштиту ученика од дискриминације,   
насиља, злостављања и занемаривања  

 
 

 
Тим је радио по препорукама за безбедност у складу са упутством о мерама заштите 
здравља ученика и запослених за основне и средње школе током трајања пандемије 
COVID-19. Тим се састајао редовно и констатовао број ученика који похађају наставу по 
комбинованом моделу, број ученика у изолацији и број заражених ученика.Једном 
недељно  задужено лице је  подносило извештај школској управи а директор школе 
Министарству просвете. Упознати су запослени, савет родитеља и ученици са 
правилником о изменама и допунама објављеног у Службеном Гласнику РС број104/2020 
од 31.07.2020.године а ступио на снагу 08.08.2020.године са чланом 4 који објашњава 
„заштиту запослених“ од стране ученика, родитеља или трећег лица у установи као и о 
редоследу поступања у интервенцији. 
  
 Планиране активности за прво полугодиште које су одрађене су: пано о ненасилном 
понашању и радионице у првом разреду на тему унапређивање комуникације у школи и 
решавање конфликата уз помоћ наставника грађанског васпитања и одељењских 
старешина. 
 
 Тим се састао и разматрао допис од 5.10. 2021.године о превентивним активностима за 
спречавање насиља,дискриминације,злостављања и занемаривања и допуне које су донете 
везано за ПРИЛОГ2: формулар о извештавању установе о ситуацијама насиља. 
Предложено је да се уради анкета за ученике БЕЗБЕДНОСТ У ШКОЛИ са 5 питања тако 
да ученици дају одговоре да ли се безбедно осећају у школи, да ли препознају облике 
насиља и да ли знају коме да се обрате ако примете да неки ученик трпи насиље у школи 
( фебруар-март 2022. године). Ова анкета је детаљно анализирана а безбедност у школи 
ученици  оцењују оценом 4 на петостепеној скали. 
 
У фебруару месецу десио се случај насиља ученика Машинско-електротехничке школе 
над учеником Гимназије из одељења 2/3(жртва насиља). По правилнику и протоколу 
поступања бр104/2020 од 31.07.2020.године, тим је овај случај сврстао у први ниво насиља 
а интервенције тима биле су на другом нивоу и израђен је план заштите ученика. Стручни 
сарадник школе-психолог Весна Илић, написала је ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА И 
ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА УСТАНОВЕ да препозна и одговори на угрожавање 
безбедности школе ( мере активности, на кога су усмерене, како се спроводе, период 
реализације и носиоци активности) као и ЕВАЛУАЦИЈУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
под бр 1/2022.  
 



 

 

У мају месецу десило се насиље у одељењу 1/1 ,тим је закључио да се догодио први ниво 
насиља и предложио опомену и појачани васпитни рад у школи за ученике, као и сарадњу 
са родитељима у циљу корекције понашања ученика.  
Стручни сарадник школе-психолог Весна Илић, написала је ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
И ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА УСТАНОВЕ да препозна и одговори на угрожавање 
безбедности школе ( мере, активности, на кога су усмерене, како се спроводе, период 
реализације и носиоци активности) као и ЕВАЛУАЦИЈУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
под бр 2/2022. 
 
У јулу месецу Тим је упознат са упутством за израду акта којим установе образовања и 
васпитања прописују мере, нечин и поступак заштите, начин и поступак заштите и 
безбедности деце и ученика. Упутство је објављено у СГ РС, бр.67/2022 од 
17.06.2022.године, а ступило је на снагу 25.06.2022.године. Израда овог акта  или 
усклађивање истог биће у складу са ЗОСОВ. 
Тим предлаже да се формира комисија у саставу: Ивана Николић Стојанов, Весна Илић, 
наставник одељењски старешина 1/3 Весна Бранковић, наставник Малина Петровић. 
 
Одељењским старешинама у августу месецу дате су припреме за часове одељењског 
старешине о јачању безбедности и превенција насиља (тема часа,циљеви часа, методе 
рада). 
На видном месту у школи изложени су панои, постери, упутства о COVID-u 19 и мерама 
заштите, као и на сајту школе. Појачана је безбедност наставника и ученика на 
такмичењима и смотрама као и контрола рада ученика активиста Црвеног крста који они 
пружају као помоћ у школи. 
 
 

Извештај о остварености акционог план развоја установе у шк.2021/22.  

 
 Развојни циљ 1: Унапредити примену наставе оријентисане на остваривање 
образовних исхода, предметних и међупредметних компетенција 
 
Већина планова јесте урађена тако. Што се тиче међупредметних компетенција, током 
школске године су одржани сараднички часови (6), а остварене су и кроз програм свих 
изборних предмета. 

 

Развојни циљ 2: Пројектовати трошкове за организацију такмичења и одлазак 
ученика у Петницу 

Током школске године је било доста ученика који су учествовали на разним такмичењима и 
остварили завидне резултате. Превоз је био организован за све, али је потребно да се направи 
боља пројекција трошкова на основу броја такмичара претходних година, као и на основу 
извештаја стручних већа, како би и организација смештаја била равноправнија. Неки од 
предлога су да се уведе критеријум километраже, да се потражи финансијска помоћ 
приватних фирми ... 



 

18 
 

 

Развојни циљ 3: Унапређење техничких услова у установи 

Школа је добила 4 лаптопа, 4 пројектора, 20 нових рачунара. Урађен је под испред 
информатичких кабинета. Није реализовано кречење и није набављен видео надзор. 

 

Развојни циљ 4: Унапређење безбедности ученика и јачање одговорности за здравље и 
животну средину 

Све активности у вези овог циља су реализоване током целе школске године. 

 

Развојни циљ 5: Поднети захтев са образложењем за верификацију гимназијског смера 
за ученике са посебним способностима за аудио-визуелне и сценске уметности. 

Предлог је усвојен и реализован. Остаје да се пошаље елаборат. 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 
           Кључна област вредновања: Образовна постигнућа ученика  
           
  Тим:  

1. Момчило Миловановић, наставник, председник тима, 
2. Марија Лукић, наставница, 
3. Данијел Бркић, наставник,  
4. Весна Илић, стр. сарданица.  

 
На основу извештаја о самовредновању из претходних година, годишњег плана рада, 

развојног плана школе  и потреба установе да прати и унапређује квалитет рада, педагошки 
колегијум је предложио а наставничко веће донело одлуку да се у току школске 2021/2022.г. 
изврши самовредновање области рада установе Образовна постигнућа ученика ослањајући 
се на  Правилник о стандардима квалитета рада установе и Правилник о вредновању 
квалитета рада установе.   
 
 
                                      Кораци у поступку самовредновања 
 

 

 

 
 
 
 

Као извори коришћени су: 
- изврештаји стручних органа, 
- записници стручних органа, 
- евиденција о настави, додатним програмима и ученицима, 
- извештаји о матурском и пробном матурском испиту. 
 
 

Самовредновање је извршено на основу евиденције о постигнућима ученика током 
наставне 2021/2022.године и то: 
- резултати на матурском испиту, 
- резултати на пробном матурском испиту у пројекту Државна матура у Србији,  
- резултати наставе и учења у обавезним и изборним предметима, 
- резултати на такмичењима, 
- резултати у ваннаставним активностима и додатним програмима. 
 

 
 
 

                     Извори података  
                     Избор показатеља  
                     Послови чланова 
                     Рокови за све кораке   
                     Сумирање резултата  
                     Израда и представљање извештаја  



 

20 
 

 
Матурски испит показује да ученици остварују резултате који су врло слични из године 

у годину, а према извештајима испитног одбора најбоље су урађени задаци из енглеског 
језика. Сви ученици који су пријавили полагање матурског испита остварили су најмање 
средње ниво постигнућа, а више од 50% добило је врло добре или одличне оцене.   
                                                    

Резлтати пробног матурског испита – Државна матура у Србији, нису у потпуности 
сумирани (екстерно). Мада је постигнуће ученика само један аспект који је тестиран 
пилотирањем, узели смо у обзир број бодова на тестовима у пробном матурском испиту.  
Наставници који су прегледали тестове поднели су извештај на седници наставничког већа 
из ког се види да: 

- највећи број ученика достиже средњи ниво постигнућа, 
- мотивација ученика много утиче на однос према тестирању, па тако и на резултате 

тестова, 
- стандарди који се односе на евалуативне способности и критичко мишљење су 

ређе досезани (мањи број ученика),  
- на успех у реашавању задатака утиче формат теста / тестовног задатка.  

 
Резултати наставе и учења у обавезним и изборним предметима показују да ученици 

достижу у просеку врло восока постигнућа. На крају трећег класификационог периода 
84,638% ученика остварује позитиван, док 14,42% ученика има бар једну недовољну 
оцену. Само 3 ученика нису имала оцене из свих предмета. На крају наставне године 99,05% 
завршило је разред са позитивним општим школским успехом. 
 
                           Средња оцене одељења на крају наставне године 
 

1-1 4,68 
1-2 4,73 
1-3 4,29 
1-4 4.48 
Први разред  4,55 
2-1 4,85 
2-2 4,40 
2-3 4,49 
2-4 4,34 
Други разред 4,52 
3-1 4,22 
3-2 4,33 
3-3 4,45 
Трећи разред  4,33 
4-1 4,82 
4-2 4,40 
4-3 4,50 
4-4 4,28 
Четврти разред 4,45 
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Укупно 19 ученика завршили су гимназијско школовање са просечном оценом 
5,00 и након одличних резултата на матурском испиту стекли Диплому Вук Стефановић 
караџић.   

Петоро ученика нашло се међу прва три у држави на такмичењима 
средњошколаца.   

Још 20 ученика похваљено је или награђено за изузетно високе резултате у 
научним, техничким, језичким и спосртским дисциплинама.   

Две ученице другог разреда оствариле су најбоље резултате на такмичењу у 
рецитовању.  

Спортске екипе такмичиле су се и на регионалној Балканској смотри 
средњошколаца.  
 Двочлани тим ученика награђен је за креацију веб сајта по конкурсу 
општинског центра за иновације. 
  Четири ученице похађале су додатне напредне програме у Истраживачкој 
станици Петница. 
 

Набројаним постигнућима додајемо и: 
- висок квалитет сценског програма који су ученици приказали на тематским 

вечерима и академији (страни језици, франкофона песма, поезија, глума), 
- богату изложбу ученичких радова насталих кроз наставу књижевности, 
- неколико трибина, радионица и интердисциплинарних часова на којима су 

ученици испољили висок ниво знања и вештина.  
 

Ученици којима је потребна додатна образовна подршка – око 12% од укупног броја 
ученика у школи позвани су да се прикључе групама или да добију индивидуалну 
ппомоћ наставника како би унапредили школске резултате. Ипак, одзив ученика је слаб. 
Поред организационих проблема, ниска мотивација утиче на слаб одзив ученика да похађају 
допунске и припремне часове, а то се одражава на школска постигнућа. Они који похађају 
допунску наставу показују напредак у учењу. Уочи полагања свих врста испита ученици 
добијају подршку наставника, о чему се прави план и води евиденција.  
 
 На основу показатеља присутних у пракси, из документације и школске евиденције 
– квантификованих онолико колико је могуће, сматрамо да је стандард квалитета рада 
установе у подручју Постигнућа ученика остварен на нивоу 3 – остварен у већој мери. 
Унапређење квалитета у овој области могуће је кроз: 

- јасније и доследније критеријуме у процењивању постигнућа ученика, 
- пружању подршке талентованим ђацима и ученицима којима је потребна додатна 

помоћ у школском раду, 
- боље коришћење података самовредновања за развој установе.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 
И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

Прво полугодиште 
 
У складу са динамиком предвиђеном  Планом рада за шк 2021/2022.годину, Тим за 
МПКиП је реализовао следеће: 
Септембар – октобар:  
- у овом периоду, чланови тима су у сарадњи са педагошким колегијумом, подсећали 
и подстицали наставнике да кроз наставне и ваннаставне садржаје остваре исходе 
који су обухваћени међупредметном компетенцијом Одговоран однос према 
здрављу 
Новембар –децембар 
- у овом периоду чланови тима су прикупили појединачне извештаје предметних 
наставника-обласних већа о реализованим наставним садржајима који су допринели 
јачању међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу; 
- у скалду са прикупљеним подацима приступило се формулисању извештаја на 
крају првог полугодишта; 
Друго полугодиште 
 
Јануар – март 
- на састанку одржаном 19.01.2022. године чланови тима су формулисали коначну 
верзијуИзвештаја о оствареностимеђупредметне компетенције одговоран однос 
према здрављукроз наставне садржаје и ваннаставне активностиу току првог 
полугодишта школске 2021/2022.године; 
- овај Извештај је предат управи школе; 
- у складу са планом рада договорено је да се током другог полугодишта наставници 
упознају са међупредметном компетенцијом Одговорно учешће у демократском 
друштву како би се подстакли да кроз наставне и ваннаставне садржаје дођу до 
исхода које ова компетенција развија; 
Април - јун 
- током овог периода чланови тима су прикупљали информације о  остварености 
наведене компетенције кроз наставне и ваннаставне садржаје а такође су и сами 
учествовали у реализацији истих; 
- на основу прикупљених извештаја предметних наставника и обласних већа, 
чланови тима су сачинили Извештај о остварености међупредметне компетенције 
одговорно учешће у демократском друштву кроз наставне садржаје и ваннаставне 
активности током другог полугодишта чколске 2021/2022.године; 
- овај извештај је достављен управи школе; 
- тим је сачинио и Извештај о реализованим садржајима којима се подстиче 
ученичко предузетништво јер је примећено да ученици све више виде практичну 
примену својих знања и вештина, посебно ИТ, у испуњавању захтева који се 
појављују на тржишту (израда сајта, доступност образовних садржаја кроз израду 
апликација и сл.); 
Одржани састанци 
  Током шк 2021/2022.године тим је одржао пет састанака са следећим дневним 
редом: 
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17.09.2021, Дневни  ред:   1. Договор о динамици  активности, предвиђених планом рада тима, 
                                                        за септембар и октобар     
        2. Начин развоја међупредметне компетенције „Одговоран однос  
                                                       према здрављу“ 
 3.  Разно 
19.01.2022, Дневни ред:     1. Разматрање и формулисање извештаја о реализованим  
                                                        активностимаусмереним на развијање међупредметне  
                                                        компетенције одговоран однос према здрављу 
  2. Договор о плану и начину развијања и јачања међупредметне  
                                                       компетенције Одговорно учешће у демократском друштву, током  
                                                 другог полугодишта 
 3. Разно 
17.05.2022, Дневни ред:    1. Евиденција и анализа информација о току и начину реализације  
      садржаја којима се унапређује међупредметна компетенција  
                                                      Одговорно учешће у демократском друштву 
 2. Динамика активности тима до краја наставне године 
23.06.2022, Дневни ред:     1. Анализа информација и формулисање извештаја о реализованим  
      активностима усмереним на развијање међупредметне  
                                                       компетенције одговорно учешће у демократском друштву 
 2. Анализа информација и формулисање извештаја о активностима  
     кроз које се подстиче ученичко предузетништво 
 3. Разно 
29.08.2022, Дневни ред:    1. Разматрање Извештаја о раду Тима у шк 2021/2022.г 
 2. Разматрање Плана рада Тима у шк 2022/2023.г 
 3. Избор руководства Тима за шк 2022/2023.г 
 4. Разно 
Евалуација  
 
- Тим за међупредметне компетенције и предузетништво остварио је током школске 
2021/2022. године све активности које су предвиђене планом формулисаним на 
почетку школске године; 
- током школске године чланови тима су се састајали, договарали и планирали о 
чему постоје записници у свесци записника; 

 
 

Програми и активности из годишњег плана рада установе којима се 
развијају међупредметне компетенције ученика 

 
                        ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ  
- наставни предмет Физичко и здравствено васпитање,  
- Дан пешачења – пешачка тура у граду (наставници и ученици), 
- изборни програм Здравље и спорт,    
- циљани делови наставе биологије, хемије, психологије,  
- систематски здравствени преглед ученика, 
- тематски часови одељенског старешине, постери у школи.  
 
 
                   ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОКОЛИНИ  
- добровољно давање крви – ученици који су пунолетни,   
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- организовано прикупљање ПЕТ амбалаже у школи 
- препоруке и едукација о одговорном односу током епидемије Ковид 19.  
 
                   ПРЕДУЗИМЉИВОСТ И ОРЈЕНТАЦИЈА КА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 
- учешће на конкурсу за дизајн веб стране Општинског центра за иновације,  
- израда апликације за мобилни телефон „периодни систем елемената“,  
- активизам у Парламенту ученика.  
 
                     КОМУНИКАЦИЈА  /   САРАДЊА 
- ангажовање ученика у програму међународне образовне размене,  
- сарадња у ученичкој организацији - Парламент ученика, 
- сарадња у самовредновању квалитета рада установе,  
- сарадња у школским тимовима са наставницима и родитељима, 
- сарадња у припремању и реализацији сценских програма за јавност.  
                    
                   РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА,   
                           ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
- упознавње ризика по здравље инфекцијом Ковид 19,  
- коришћење дигиталног садржаја и електронске комуникације за учење и сарадњу,  
- рад на ђачким пројектима у изборним програмима,  
- припремање за такмичења средњошколаца,  
- рад у мултимедији на настави обавезних и изборних предмета.   
 
                                 
                      РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА И КОНСТРУКТИВНА КОМУНИКАЦИЈА  
- превазилажење тешкоћа у тимском раду ученика, 
- радионице којима се унапређује самопоуздање, ненасилно решавање сукоба и сл, 
- постери у школи којима се предупређује партнерско и породично насиље.  
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ о остварености 
међупредметне компетенције одговоран однос према здрављу 

кроз наставне садржаје и ваннаставне активности 
у току првог полугодишта  

 
 
        Према  Плану рада Тима за међупредметне компетенције за шк 2021/22. годину, 
планирано је да се током првог полугодишта кроз наставне садржаје различитих 
наставних предмета развија међупредметна компетенција одговоран однос према 
здрављу.  
      План активности нашег тима поклопио се са планом развијања међупредметних 
компетенција који је МПНТР доставило школама. Упутства за јачање компетенције 
одговорног односа према здрављу достављена су стручном сараднику-психологу на 
обуци која је организована пред почетак школске године. На школском гугл диску 
постављена је у септембру 2021.г следећа информација: 
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 „Јачање компетенције ученика за одговоран однос према здрављу 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја и ЗУОВ подстичу запослене у образовним установама да јачају 
компетенције ученика у областима: здравље, мировна култура и родна перспектива кроз стручно усавршавање и 
непосредни рад са младима. Предстоји нам обука наставника унутар установе. Како бисмо поштовали препоруке за 
превенцију ширења Ковида 19, не органузујемо обуку уживо, већ користимо приступ дигиталном садржају  и 
комуникацију преко интернета (имејл, вибер).  

1. На школском диску налази се садржај подељен у тематске и дидактичке целине; биће стално доступан свим 
наставницима; 

2. Школски психолог је на располагању наставницима (тимовима, активима) за боље разумевање тема, 
припремање часова, реализацију и евалуацију, непосредно у школи или преко интернета;  

3. За помоћ и консултације можемо договорити заједнички рад свако пре подне у канцеларији школског 
психолога или преко скајпа / зума. 

 
Позивам вас да најпре унапредите своје знање, а затим израдите припреме за часове на којима ће бити развијана 

међупредметна компетенција ученика Одговоран однос према здрављу користећи материјале, као и сарадњу унутар 
школе. Припреме пошаљите на strsaradnik@gimnazija-paracin.edu.rs до 9.октобра 2021. 

Најуспешније припреме за часове приказаћемо на платформи ЗУОВ-а и колегама у Гимназији.  
                                                                                Весна Илић, стр. сарадник – психолог „ 

Материјали који су постављени на гугл диску обухватају: 
1. Брошуре: „Репродуктивно здравље“ и „Ромска насеља и проблеми“ 
2. Презентације: Увод у међупредметне компетенције; Здравствено васпитање; Родна 
равноправност; Контрацепсија и трудноћа; Ментално здравље; Лична хигијена; 
Репродуктивно здравље. 
3. Радионице: Сексуално и репродуктивно здравље; Здрави стилови живота 
4. Линкове ка филмовима и литератури на тему здравља 
 
      Руководећи се описом ове међупредметне компетенције и очекиваним исходима, 
одговоран однос према здрављу промовисан је кроз садржаје различитих наставних 
предмета као и кроз ваннаставне садржаје који су били прилагођени обележавању 
неких значајних датума.  
 
У складу са тим,  реализовано је следеће: 
 

1. Трибина „Старост и право на здравље“ (библиотека Гимназије, 01.10.2021.од 
12:30-13:30ч) – поводом 1.октобра међународног Дана старијих особа ученици 
трећег разреда који похађају наставу грађанског васпитања бавили су се 
следећим темама: 

 О Међународном дану старијих особа 
 Ејџизам 
 Старење и проблеми старења 
 Друштвена заједница и заштита здравља старих 
 Старост и људска права 
 Право на здравље 
 Старије особе и ковид 19 

Садржаји који су обрађени део су наставних садржаја грађанског васпитања за трећи 
разред гимназије планираних у оквиру прве наставне теме „Људска права, грађанин и 
демократија“.  
Очекивани исходи реализованих садржаја : ученик је свестан  свих димензија здравља 
(физичко, ментално, социјално, емоционално здравље); познаје факторе који доприносе здрављу или 
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га угрожавају и импликација њиховог деловања по појединца, групу или заједницу; својим понашањем, 
као појединац и део различитих група и заједница, промовише здравље, заштиту здравља и здраве 
стилове живота.  
 

2. Сараднички часови поводом 16.октобра Светског дана хране (библиотека 
Гимназије, 15.10.2021.од 14:00-15:35ч) 

 
1. 14:00ч – одељење 3/2 - „Здрава исхрана – само део нашег речника или саставни део нашег живота?“ (Српски 

језик и књижевност/ Грађанско васпитање, наставници: Марија Лукић/Снежана Дачић) 
 

2. 14:50ч – одељење 3/1 – „Здрава исхрана – моје право и одговорност према здрављу“ (Биологија/Грађанско 
васпитање, наставници: Сузана Будисалић/Снежана Дачић) 
 

Очекивани исходи реализованих садржаја: ученик познаје факторе који доприносе здрављу 
или га угрожавају и импликација њиховог деловања по појединца, групу или заједницу; својим 
понашањем, као појединац и део различитих група и заједница, промовише здравље, заштиту здравља 
и здраве стилове живота; познаје основне састојке хране и промене које утичу на њен квалитет; разуме 
значај правилне исхране и адекватне прераде хране за очување здравља.  
 

3. Предавање „Читање и здравље одувек су пријатељи“ (библиотека 
Гимназије, 28/29.10.2021.) – поводом октобра – месеца књиге, у част сећања на 
Међународни сајам књига у Београду, библиотека Гимназије и чланови тима за 
међупредметне компетенције одржали су предавање које је обухватило следеће 
теме:  
 

 Књига у доба короне 
 Читањем до здравља 
 Библиотерапија  
 Која си ти књига? 

 
Предавања су одржана током два дана, у различитим сменама у седам одељења: четвртак, 
28.10.2021.  од 11:30 - 13:00ч  (1/3, 3/3) и од 15:50 – 17:30ч  (4/2, 4/3) 
петак,      29.10.2021.  од 12:30 – 14:45ч  (3/2, 3/1, 2/4) 
Очекивани исходи реализованих садржаја: ученик својим понашањем, као појединац и део 
различитих група и заједница, промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове живот. 

4. Предавање поводом 1.децембра - Светског дана борбе против СИДе – (кабинет 
хемије, 1.12.2021.) – предавање су одржали активисти Црвеног крста Параћин и 
ученица одељења 4/4 Тара Радуловић  

Очекивани исходи реализованих садржаја: ученик просуђује релевантне околности и, по 
потреби, доноси одлуке и/или се укључује у активности значајне за превенцију болести и очување 
здравља; познаје карактеристике основних заразних болести, њихове изазиваче и мере превенције; 
свестан је свих димензија здравља (физичко, ментално, социјално, емоционално здравље) 

 

5. Сараднички час изборних предмета Примењене науке (наставник Драгана 
Стамболић) и Грађанско васпитање (наставник Снежана Дачић) „Таин – чувар 
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здравља српског војника“ (библиотека Гимназије, 23.12.2021.од 12:25 – 13:45ч, 
одељење 3/3) – на часу су обрађени следећи садржаји: 

 Хлеб – храна за тело и душу 
 Таин – хлеб српске војске 
 Технологија домаћег квасца 
 Таин на нашем столу – моје право на здравље 

 

Очекивани исходи реализованих садржаја: Ученик прикупља информације о темама у вези са 
ризицима, очувањем и унапређењем психофизичког здравља; познаје основне састојке хране и промене 
које утичу на њен квалитет; разуме значај правилне исхране и адекватне прераде хране за очување 
здравља.  
 
6. У сарадњи са Школским диспанзером Дома здравља у Параћину, у току првог 
полугодишта урађени су систематски прегледи ученика првог и трећег разреда. Ова 
активност, која спада у ред редовних активности Здравственог центра, доприноси 
подстицању и развијању свести ученика о значају превентивних прегледа као вида 
одговорног односа према сопственом здрављу.  
 
7. Ученици првог, другог и трећег разреда учествовали су у радионицама чије су теме 
биле усмерене на јачање компетенције за одговоран однос према здрављу, посебно 
менталном здрављу, поштовању родне равноправности и заштити репродуктивног 
здравља. Одржано је укупно 6 радионица, а у свакој је учествовало по 12-22 ученика 
(укупно у свим радионицама 96 ученика). Водитељица је била стручна сарадница – 
психолошкиња; у периоду октобар – децембар 2021.г обрађене су следеће теме:                            

 

 Здравље, како га виде адолесценти  
 Притисак вршњака – како реагујем на убеђивање  
 Симетрија и асиметрија у партнерским односима 
 Ментално здравље – шта је то и како га чувати( 3 радионице)  
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                                            ИЗВЕШТАЈ 

                        о реализованим садржајима којима се подстиче 
                            ученичко предузетништво 

 
1. У марту 2022.године, на конкурсу Регионалног иновационог стартап центра у 
Параћину, ученици Гимназије, Јована Радосављевић и Лазар Стојановић, са ментором 
Дејаном Јовановићем, добитници су прве награде на конкурсу за најбољи сајт.  

                                                   

2. Током марта 2022. године, матуранти прве генерације  ИТ смера Гимназије, Лука Стајић, 
Михајло Томић, Тара Радуловић и Огњен Стевић применили су своје знање у пракси. 
Израдили су апликацију „Периодни систем елемената“. Из ове апликације могу да се 
прочитају карактеристике сваког елемента периодног система. Апликација је флексибилна 
те корисници могу да обогаћују ове карактеристике.  
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ИЗВЕШТАЈ о остварености 
међупредметне компетенције одговорно учешће у демократском 

друштву 
кроз наставне садржаје и ваннаставне активности 

 
 
Према  Плану рада Тима за међупредметне компетенције за шк 2021/22. годину, 
планирано је да се током другог полугодишта кроз наставне и ваннаставне садржаје 
различитих наставних предмета развија међупредметна компетенција одговорно 
учеће у демократском друштву. Извештај обухвата и активности реализоване током 
првог полугодишта којима се такође јачала ова међупредметна компетенција те 
можемо да кажемо да су се током целе школске године одвијале активности којима је 
развијана међупредметна компетенција одговорно учешће у демократском друштву. 
Руководећи се описом ове међупредметне компетенције и очекиваним исходима, 
одговорано учешће у демократском друштву промовисано је кроз садржаје 
различитих наставних предмета као и кроз ваннаставне садржаје који су били 
прилагођени обележавању неких значајних датума, учешћу у пројектима и сл. 
 
У складу са тим,  реализовано је следеће: 
 
1.   Израда графичког симбола за пројекат Заједно против насиља 2, од 1. до 30. 
10.2021.ученици првог разреда који похађају изборни програм Уметност и дизајн 
креирају лого; ученици гласањем бирају најуспешнији; сарадња средњих школа у 
региону, прекоTweeningплатформе. Наставници ментори: Игор Станисављевић и 
Весна Илић.  
Очекивани исходи: ученик критички и аргументовано учествује у разматрању отворених питања за која 
је заинтересован поштујући разлике у мишљењу и интересима и даје лични допринос постизању 
договора – кроз креативно изражавање.  

               
 
 

3. Дебата „Pro et contra“ поводом међународног Дана солидарности, 20.12.2021. Ученици 
трећег разреда износе мишљење и сучељавају ставове о солидарности међу људима 
(нормативно, супстанцијално, развојно полазиште). Дебата је реализована као део 
активности у регионалном образовном пројекту Заједно против насиља 2. Наставници 
ментори: Снежана Дачић, Весна Илић, техничка подршка Игор Станисављевић.  
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Очекивани исходи ученик критички и аргументовано учествује у разматрању отворених 
питања за која је заинтересован поштујући разлике у мишљењу и интересима и даје лични 
допринос постизању договора.  
 
3. Предавање „15. фебруар и пут Србије ка слободи, демократском друштву и 
државности“ (библиотека Гимназије, 11.02.2022. од 12:25-13:45ч, присутна одељења 3/1 
и 3/2, наставник Снежана Дачић) – предавање је одржано поводом 15. фебруара – Дана 
државности Републике Србије и обухватило је следеће садржаје: 

 Сретење – велики хришћански празник 
 Први српски устанак 
 Први српски устав 
 Димитрије Давидовић – творац Сретењског устава 
 Србија и свет 

Очекивани исходи реализованих садржаја: 
ученикимаосећањеприпадностиодређенимкултурнимзаједницама, локалнојзаједници, региону у 
којемживи, ширемдруштву, државиСрбији и међународниморганизацијама у којејеСрбијаукључена; 
изражаванаафирмативанначинсвојидентитет и поштуједругачијекултуре и традиције и 
такодоприносидухуинтеркултуралности.  
 
4. Часови енглеског језика током фебруара посвећени обележавању фебруара као 
месеца борбе за права црнаца (наставник Борко Петровић, одељења којима предаје): 
пројекат је имао за циљ да ученике подстакне на размишљање о једнакостима, одговорном 
учешћу у демократском друштву, средствима борбе за људска права и сл. Пројектом је 
обухваћен историјски значајан период борбе црнаца за своја права. Такође, направљено је 
и поређење са дешавањима у свету и покретом BLACK LIVES MATTER  који је савремена 
верзија покрета за грађанска права Афроамериканаца. Ученици су креативно изразили 
своја мишљења кроз ПП презентације, есеје, говоре, дебате, подкасте, писање поезије и 
компоновање реп песама. Месец је завршен гледањем филма „Дебатни тим“ са Дензелом 
Вашингтоном у главној улози. Филм говори о професору на првом црначком колеџу који 
је основао први црначки дебатни тим у САД  који је изазвао до тада непобеђене шампионе 
у дебати, екипу Харварда, и победио их на њиховом терену. Ово такмичење у дебати 
преношено је путем радија у САД и изазвала је позитиван след догађаја у борби за 
једнакост у образовању. 
 
Очекивани исходи реализованих садржаја: ученик поштује равноправност различитих заједница и 
њихових традиција и идентитета. Посебно води рачуна о могућој маргинализацији или дискриминацији 
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своје или других заједница. Својим активностима у заједници доприноси заштити и неговању људских и 
мањинских права, хуманистичких вредности и основних демократских вредности и принципа и активно 
изражава солидарност са онима који су дискриминисани или маргинализовани.  
 
5.Трибина „Дан жена у светлу борбе жена за место у (не)демократском друштву“ 
(библиотека Гимназије, 08.03.2022. од 15:50-16:35ч, наставник Снежана Дачић. Присутни 
ученици одељења 2/1 са наставником Маријом Живковић) – трибина је  одржана поводом 
Дана жена и обухватила је следеће садржаје:  

 борба жена за равноправност – почетак и садашњост 
 жене - осетљива друштвена група 
 медији и стереотипи жене 
 женско предузетништво 

Очекивани исходи реализованих садржаја: ученик активно учествује у животу школе и заједнице 
тако што поштује друге учеснике као једнако вредне аутономне особе и њихова људска и мањинск аправа 
и тако што се супротставља различитим формама насиља и дискриминације; својим активностима у школи 
и заједници афирмише дух толеранције, равноправности и дијалога; критички и аргументовано учествује у 
разматрању отворених питања за која је заинтересован поштујући разлике у мишљењу и интересима и даје 
лични допринос постизању договора.  
 
6. Предавање посвећено Светском дану заштите шума (кабинет биологије, 21.03.2022. 
од 15:50-16:35ч, ученици одељења 4/2 под менторством наставника Николе Денчића. 
Присутни ученици одељења 3/2) – предавање је одржано поводом 21. марта – Светског 
дана заштите шума 
Очекивани исходи реализованих садржаја: учениккритички и аргументованоучествује у 
разматрањуотворенихпитањазакојајезаинтересованпоштујућиразлике у мишљењу и интересима и 
дајеличнидоприноспостизањудоговора; имаосећањеприпадностиодређенимкултурнимзаједницама, 
локалнојзаједници, региону у којемживи, ширемдруштву, државиСрбији и међународниморганизацијама у 
којејеСрбијаукључена; изражаванаафирмативанначинсвојидентитет и поштуједругачијекултуре и 
традиције и такодоприносидухуинтеркултуралности.  
 
7.  Дискусија о теми Васпитавање без батина, 27.4.2022. ученице првог и трећег 
разреда дискутују са вршњацима из Загреба, Сплита и Трогира. Ментор: Весна Илић  

                                      
 
Очекивани исходи: Уме да сарађује са другима како би ангажовано, толерантно, аргументовано и 
критички заступали одређене ставове, интересе и политике поштујући права оних који заступају 
супротстављене иницијативе, као и правила и процедуре за доношење одлука 
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8. Часови немачког језика посвећени заштити животне средине (наставник Маја 
Јочић): уодељењима 3/2 и 3/3 је у другом полугодишту, на часовима немачког језика, 
рађена тема „Заштита животне средине“ у оквиру 6 часова.  
Ученици су активно учествовали набрајајући штетне изворе загађивача природе, а потом 
су за сваки проблем тражили решења, нпр: фабрике - филтери / сагоревање угља - 
соларни панели / аутомобили - аутомобили на електрични погон....  
Упознати су са појмом сортирање смећа и научили су како изгледају контејнери за 
сортирање у Немачкој. Одгледали су видео на ову тему. Упознати су са Кјото-
протоколом и његовим главним задацима за очување животне средине до 2050. године.  
Завршни део теме су биле ученичке презентације о природним катастрофама (ураганима, 
поплавама, пожарима у Аустралији...) 
Очекивани исходи реализованих садржаја:учениккритички и аргументованоучествује у 
разматрањуотворенихпитањазакојајезаинтересованпоштујућиразлике у мишљењу и интересима и 
дајеличнидоприноспостизањудоговора; Имаосећањеприпадностиодређенимкултурнимзаједницама, 
локалнојзаједници, региону у којемживи, ширемдруштву, државиСрбији и међународниморганизацијама у 
којејеСрбијаукључена;Изражаванаафирмативанначинсвојидентитет и поштуједругачијекултуре и 
традиције и такодоприносидухуинтеркултуралности. 
  
9. Часови немачког језика посвећени осетљивим друштвеним групама (наставник 
Маја Јочић): усва три одељења 4. разредарађена је тема „Маргиналне групе“.  
Ученици су упознати са називима припадника различитих маргиналних група. 
Објашњене су разлике између имиграната, емиграната, избеглица, усењеника, азиланата 
и гастарбајтера. Ови и остали појмови су потанко објашњени.  
Одгледан је филм „Ми деца са станице ЗОО“, која говори о деци са улице и наркоманима 
у Берлину 80-их година. Набројане су разлике између „обичних људи“ и људи чија се 
права мање поштују. Направљена је анализа о правима и остваривању права. Одгледана 
је емисија немачке станице „Дојче веле“ на ову тему.  
На крају су ученици презентовали своје радове на тему припадника различитих 
маргиналних група.  
Очекивани исходи реализованих садржаја: ученикактивноучествује у животушколе и 
заједницетакоштопоштуједругеучесникекаоједнаковреднеаутономнеособе и њиховаљудска и 
мањинскаправа и такоштосесупротстављаразличитимформаманасиља и дискриминације; 
Својимактивностима у школи и заједнициафирмишедухтолеранције, равноправности и дијалога; Залаже се 
за солидарност и учествује у хуманитарним активностима 

 

Извештај Тима за професионални развој наставника  

  
Током школске 2021/22. године, Тим за професионални развој, у оквиру својих 

активности, континуирано је радио на подршци професионалном развоју наставника 
школе. Активности су усмерене ка стварању предуслова за успешан професионални развој 
запослених, али и ка индивидуалном, личном учешћу појединих чланова овог тима у 
разним облицима стручног усавршавања у установи.  

Ради постизања успеха Тим је промовисао модел професионалног развоја кроз 
систем радионица, угледно/огледних часова, едукацију кроз акредитоване програме који 
су одржани у школи и онлајн, разне обуке и рад у великом броју тимова стручних већа по 
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принципу хоризонталног стручног усавршавања, али и кроз размену искустава са 
гостујућим предавачима (колега Мајкл Грегори из Париза) и слање наших колега на 
усавршавање у иностранство (колега Борко Петровић је боравио недељу дана у Бриселу). 
Школа је имала и представника (Борка Петровића) на највећем светском образовном 
онлајн форуму, који је имао част, по други пут заредом, да исти затвори својом дискусијом. 
Овакав модел професионалног развоја не даје увек гаранцију успеха, јер не можемо 
очекивати једнак успех свих тимова и њихових чланова, али се препоручује континуирана 
и већа сарадња како у самим тимовима, тако и међу различитим тимовима у оквиру 
установе где се тема професионалног развоја провлачи у планирању и организовању 
активности током школске године. Разлог овакве препоруке је чврсто уверење да међу 
колегама у колективу постоји велики неискоришћени  потенцијал да уче једни од других.  

Да би повећали вероватноћу да ће учење наставника и њихово усавршавање бити успешно, 
Тим је кроз свој рад поставио и предуслове за успешан професионални развој наставника. 
То су :  

Култура прихватања промена у професионалној пракси  

Промене у начину остваривања Програма наставе и учења у новој реформи пре 
пандемије омогућиле су и лакшу транзицију са традиционалне на наставу на даљину. 
Сада је јасно да је брза трансформација могућа и неопходна у даљем напредовању и 
праћењу образовних трендова у свету.   

Побољшано разумевање процеса учења  
Превазилазе се тешкоће наставника у разумевању савремено постављеног процеса учења. 
Подстицана је хоризонтална размена савремених знања и вештина код наставника кроз 
рад школских тимова и Стручних већа и стваране су прилике да наставник посматра 
примену нових метода и техника у пракси а охрабривани су у њиховој примени. Једна од 
таквих прилика је искоришћена за објаву стручног истраживачког рада колеге Борка 
Петровића у иностраном Журналу Образовних Наука и Психологије.  

Развијане су вештине потребне за самостално учење наставника  
Подстицан је развој вештина које помажу да се максимално искористи поменути модел 
учења одраслих. Модел подразумева развој способности наставника да систематски 
спроводе дугорочни план учења и усавршавања, да упореде ниво сопствених вештина са 
другим колегама, али и са својим претходним нивоом, да добро испланирају своје учење, 
прикупљају доказе о сопственом учењу и напретку и повезују своја знања и вештине са 
новим облицима праксе у учионици.  

Осигурана је активна подршка руководства школе  
Директор и стручни сарадници редовно посећују едукативне радионице у школи као и 
угледно-огледне часове, чиме пружају свој допринос стручном усавршавању. 
Руководство школе и стручна служба подржавају стварање прилика за несметан 
професионални развој, подстичући иницијативу, креативне активности и ефикасност 
наставника. Најновијим донацијама рачунара решен је дугогодишњи проблем недостатка 
ИКТ опреме, а и члан тима Борко Петровић је у децембру помогао да се тај процес 
опремања убрза донацијом девет лаптопова париског универзитета.  
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Предлог за наредну школску годину  
Оформити тим који ће се бавити приликама за професионални развој кроз аплицирање за 
Еразмус+ пројекте мобилности наставника.  

 
ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Тим се састајао два пута у току школске године. Како на седницама стручних органа, 

као ни у сарадњи са родитељима, одељенским старешинама и наставницима, није било 
предлога за процену потребе за примену ИОП-а, ученици су користили следеће видове 
подршке: 

-  допунски часови за обавезне предмете,  
- индивидуална припремна настава са ученицима који су много изостајали са наставе, 
- помоћ у примени техника ефикасног учења, 
- подршка за развој саморегулисаног учења.  
 
На предлог Парламента ученика, тим је у новембру 2021. г оформио школски тим за 

подршку ученицима састављен од ученика и наставника како би се пружила помоћ 
ученицима који имају тешкоће у учењу. Одређен је распоред рада: 

- четвртком, од 14,00ч до 14,30ч, 
-  средом, за време 5. и 6. Часа у преподневној смени.  
 
Тим је усвојио план активности за наредну школску годину који садржи: 
-   обучавање наставника за примену инклузивних модела у раду, 
-   учешће у изради планова додатне подршке за ученике, 
-   информисање и координисање рада у одељенском већу, 
- сарадњу са родитељима ученика, одељенским старешиама и предметним 

наставницима.  
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА   
 
 

Време 
 
 

Активност из плана рада 
Педагошког колегијума  за 

2021/22. 

Оствареност / реализација   
(опис)  

Септембар -  
октобар 
2021.  
 

- верификација нових чланова 
колегијума 
- разматрање  модела наставе по 
комбинованом, онлајн и непосредном 
моделу 
- разматрање изборних програма и 
њихове реализације 
- разматрање и договор о изради 
глобалних и оперативних планова за 
школоску 2021/22.год 

- Колегијум је радио у пуном саставу 
тј. са  7 председника стручних већа, 
директором  и стручним сарадником. 
Закључак је да сви модели имају 
предности и неке недостатке и да је 
најбоље комбиновати их, као и да 
постоје разлике које зависе од 
природе наставног предмета да ли 
је реторички или се раде задаци 
који се шаљу путем гугл учионице. 
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- разматрање израде глобалних и 
оперативних планова 

- Предложен  је састанак са 
наставницима који предају изборне 
програме са стручним сарадником . 
Прошле школске године 
реализовани су онлајн, а ове по 
непосредном моделу наставе и има 
их у већем броју.   
- Одржани су састанци стручних већа 
и тимова, ааписници заведени у 
правној служби 
- договорено је да се глобални и 
оператив ни план ови поставе на гугл 
диску и предају у штампаном облику 
стручном сараднику 

 
Новембар – 
децембар 
2021.  
 

- анализа успеха ученика на крају 
првог класификационог периода и на 
крају првог полугодишта и 
утврђивање мера за побољшање 
успеха и пружање стручне помоћи 
- поднет је предлог плана уписа за 
наредну школску 2022/23.год 
- колегијум је упознат са новим 
правилником о стручном 
усавршавању наставника , васпитача 
и стручних сарадника 

- пружена је подршка ученицима који 
спорије напредују на допунској н 
астави и психолошка подршка од 
стране стручног сарадника 
- предложен је план уписа  од стране 
свих стручних већа 
- предложене су промотивне 
активности школе путем друштвених 
мрежа 
 
 

 
Фебруар-март 
2022.год. 
 

- разматрање такмичења ученика 
предвиђена календаром МПНТР 
- колегијум је упознат са најављеним , 
другим по реду, пилотирањем матуре 
за ученике четвртог разреда, 
организацијом и реализацијом са 
којима  ће бити упознати наставници, 
ученици и родитељи на онлајн обуци 
- предложени су наставници за 
вођење евиденције о стручном 
усавршавању наставника 

- председници већа су изнели податке 
за која такмичења су се ученици 
определили и у ком броју 
- успешно је, почетком априла,  
обављено пилотирање матуре у 
сарадњи са дежурним наставницима, 
наставницима прегледачима и тимом 
за организацију и спровођење 
пилотирања. Ученици су били 
мотивисани, највећим делом, са чим 
се сложила и супер визор – саветница 
из ШУ, која је присуствовала 
пилотирању 

Мај-јуни 
2022.год. 

- анализа пилотирања државне матуре 
- утврђивање  изборних програма за 
школску 2022/23. год. 
- предложено да се направи избор 
уџбеника од стране предметних 
наставника 
- предложене су припреме за израду 
извештаја о раду стручних већа у 
школској 20221/22.год. 
- предложене су припреме за израду 
новог школског програма , за период 
2023-2027. 

- изнети су коментари наставника и 
анализа резултата пилотирања да су 
ученици урадили солидно тестове, 
изнад 50%. и да су највећи проблем 
предсетављали текстуални задаци из 
српског језика 
- наставници су доставили листу 
уџбеника за сва четири разреда и за 4 
смера 
- предложен је тим који ће радити на 
новом школском програму који је 
обиман документ и усваја га ШО 
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Јули-авгист 
2022.год. 

- анализа уписа ученика у први разред 
школске 2022/23.год. 
- унапређење рада тимова и стручних 
већа 
- организација и реализација наставе 
у школској 2022/23.год. 
- разматрање глобалних и 
оперативних планова 
- упознавање колегијума са донацијом 
20 рачунара од стране МПНТР  и са 
радовима на ходницима, за време 
летњег распуста 

- констатовано је да је план уписа 
остварен, обзиром да су уписана 4 
одељења првог разреда и да јошувек 
има места на општем смеру као и да 
је број одељења од 15 задржан 
- тимови су одржали састанке, 
направили записнике који су заведени 
у правној служби 
- договорено је да се глобални и 
оперативни за септембар месец 
предају до 9.09. стручном сарадн ику 
- упознат је колегијум са упутством 
МПНТР о реализацији наставе по  
непосредном моделу 

 

 
Извештај о праћењу и вредновању образовно – васпитног рада 

 

        Праћење и вредновање образовно –васпитног рада спроводи се: 

- Увидом и часове наставе и друге облике непосредног рада са ученицима,  
- Надгледањем евиденције о настави и облицима подршке ученицима, 
- Увидом у одељенске извештаје о образовно – васпитном раду и сарадњи са 

родитељима ученика, 
- Увидом у опертаивне планове наставе који се израђују седмично, у складу са 

упутством за примену Посебног плана и програма наставе и учења, 
- Надгледањем евиденције о раду стручних органа и периодичној евалуацији 

резултата образовно – васпитног рада (одељенска већа, извештаји о постугнућима 
ученика и сл), 

- Евалуацијом и извештавањем.            
Већина наставника прихватила је прилагођавање начина рада у интересу достизања 
кључних исхода учења. То се препознаје у: 

- усклађивању ритма обраде, вежбања и провера, као и толерантном динамиком 
оцењивања постигнућа, 

- прилагођавању планирања наставе, посебмно за ученике који траже додатну 
подрршку,  

- примени дигиталних платформи и алата за учење, 
- коришћењу доступних дигиталних уџбеника и других електронских извора за 

учење.                                          
 Слабости у евидентирању рада са ученицима  

- нису евидентирани сви часови према дневном распореду наставе (недостаје 10-так 
процената), 
- сувише мало је евидентираних формативних оцена, запажања, коментара ... наставника о 
текућем раду ученика, што може да омета сумативно оцењивање, 
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- није ажурна евиденција часова одељенског старешине за око 2-3% одељења, 
- није сасвим ажурна евиденција наставе мешовитих група ученика у изборним 
програмима. 
  
                                               ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ЧАСОВА 

 

                 Остварен је следећи план посете часова:  

предмет наставник датум час по 
распореду  

Српски језик и 
књижевност 

Марија Лукић 19.10.2021. 7. час 

Биологија Никола Денчић 21.10.2021. 4. час 

Географија Александар Симић 21. 10.2021. 5. час 

Хемија Драгана Стамболић 19.10.2021. 6. час 

Математика  Снежана Богдановић 18.10.2021. 4. час 

Математика Весна Илић 18.10.2021. 3. час 

Математика Маја Петровић 19.10.2021. 1. час 

Физичко и здравствено 
васпитање 

Биљана Ђукић 20.10.2021. 4. час 

Физичко и здравствено 
васпитање 

Данијел Ђукић 20.10.2021. 4. час  

Француски језик / 
латински  

Весна Бранковић 22.10.2021. 1. час 

Енглески језик Ана Петровић 18.10.2021. 6. час 

Француски језик / 
латински  

Марија Живковић 19.10.2021. 3. час 

Енглески језик Борко Петровић 25.10.2021. 3. час 

Енглески језик Јелена Антић 20.10.2021. 1. час 

Немачки језик Драгана 
Миловановић 

19.10.2021. 3. час 

Информатички 
предмети 

Дарко Ђолић 18.10.2021. 5. час 
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Грађанско васпитање Игор Станисављевић 20.10.2021. 6. час  

 

У складу са Годишњим планом рада, директорка школе и стручна сарадница присуствовале 
су часовима обавезне и изборне наставе у циљу праћења и вредновања образовно – 
васпитног рада.  Током октобра 2021.год посећено је 16 часова, из више наставних 
предмета, у 5 образовних области: 

- Језик, кљижевност и комуникација (српски језик и књижевност, страни језици), 
- Природне науке (биологија, хемија, географија), 
- Техничке науке (информатика, програмирање), 

                                 и 
- Изборни предмет (грађанско васпитање). 

 
После сваког посећеног часа, у краћем разговору са наставником, размењене су процене и 
сугестије. Примењени су раније усвојени протоколи за евиденцију процена и запажања о 
квалитету наставе.   

Узорак наставе у коју је остварен увид показује педагошке квалитете: 

-  јасно изражавање наставника и добра комуникацијa са ученицима, 

- примена опреме и учила за наставу (колико услови дозвољавају), 

- остваривање учења у школи – током часова обраде,  

- добра контрола времена,  

- коришћење примера, илустрација, дигиталних и штампаних извора.  

     

           80% часова били су солидно припремљени од стране наставника, што се доказује и 
писаним припремама. У припремању се препознају  компетенције наставника: 

- да се час структуише садржински и по временским етапама, 
- да се истакну тежишни појмови, процедуре, феномени,  
- да се ученицима пружи прилика да испробају и провежбају научено, 
- да се оствари двосмерна комуникација између наставника и ђака. 

 

          На посећеним часовима доминирао је фронтални облик рада: предавачки поступци 
наставника уз прилоге за нову грађу и повремени дијалог са ученицима. Наставници често 
проверавају да ли их ученици разумеју, али ређе пружају повратну информацију ученицима: 
колико је добар одговор који је ученик дао, да ли ученик показује напредовање, да ли се 
ученик умесно надовезује и сл. Само на часу енглеског језика ученици су били оцењени – 
бројчано или описно, а наставници су често давали поврaтну информацију.  
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Наставници и ученици користе дигиталну платформу за допуну рада у учионици, 
тако да су ученици упућени на задатке и прилоге у електронском формату.   

           Ученици са интересовањем прате наставу. Највећи број ученика у својим свескама 
бележи предавање или концентрисано прати обраду нове грађе. У комуникацији са 
наставницима и међусобно, ученици су слободни и држе се теме.  

            Наставници изражавају самоевалуативне увиде у разговору после часова.  

            Настава се може унапредити у следећим елементима: 

- више усмерености на излазне ефекте наставе,  
- више повратних информација ученицима као оријентир за напредовање, 
- чешће и разноврсније прилике за оцењивање ученика, 
- помоћ ученицима који спорије напредују кроз речник кључних речи и појмова, 

мапу градива, индивидуализовани домаћи задатак и сл.  
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2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И 
ФИЛОЗОФИЈУ  

 
Област рада Реализовано Напомена 

Обавезна настава у 
наставним предметима из 

образовне области 

План наставе оствариван у 
условима комбиноване и 

наставе на даљину 

 
евидентирано 

Остали облици рада са 
ученицима 
Допунска: 
Додатна: 

Факултативне активности: 
Припремна настава 

 
 

Филозофија, Психологија 
Историја 

Интердисциплинарно 
 

 
 
 

Праћење напредовања 
ученика 

Текуће и периодично Записници сртучних органа 
школе, педагошке свеске 

Прилагођавање и 
индивидуализовање 

Предмети у образовној 
области 

5% ученик обухваћено 

Планирање и припремање 
наставе 

Комплетно, ажурно У педагошкој 
документацији 

Факултативне активности 
за ученике 

 
Услед сложених 
епидемиолошких 

околности током школске 
године није реализован овај 
облик активности ученика 

 

 

Такмичења  
Семинари у истраживачкој 

станици Петница 

Историја 
Филозпфија 

једна ученица 
један ученик 

 

Обогаћења образовно-
васпитног програма и рада 

Пројектна настава 
Посета изложб у 
Завичајном музеју 
посвећене страдању Срба, 
Јевреја, Рома и других у 
логору Јасеновац ( у оквиру 
часова Историје) 
Обележавање дана 
Државности, Дана жена, 
међународног дана старих 
лица ( колегиница Снежана 
Дачић) 

Обухваћено 100 % ученика 
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Избор уџбеника за све 
предмете 

100 % предмета унутар 
образовне области 

Записник 

Постигнућа ученика и 
исходи учења 

Сумативни резултати прате 
вишегодишњи тренд; 
Примећено повећање 
средње оцене из свих 

наставних предмета на 
крају школске године 

На основу извештаја 
чланова стручног већа 

Евалуација од стране 
ученика 

Усмено, сви предмети 
унутар образовне области 

Комуникација 
Оцењивање 

Методе радас 
Ресурси за рад у образовној 

области 
Примењују се ресурси 

расположиви у локалној 
средини 

 

Стручно усавршавање 
наставника 

Вебинари Евидентирано 

Сарадничка настава Није реализовано  

Евалуација- шта треба 
унапредити 

-Редовност евидентирања 
- Примена стандарда  
- Пројектна настава 

Самопроцена чланова 
стручног већа 

 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 
 

Област рада Реализовано / примењује 
се 

(у ком обиму, за које 
предмете) 

Напомена 

Обавезна настава у 
наставним предметима из 

образовне области 

Реализовано у потпуности 
за предмете: геогрaфија, 
хемија, биологија и физика. 

 
 

Остали облици рада са 
ученицима 
Допунска: 
Додатна: 

Факултативне 
активности: 

Припремна настава: 

Реализована допунска и 
додатна настава. 
Припремна настава за 
упис на медицину и ПМФ- 
биологију је реализована из 
хемије и биологије. Наставу 
су реализовале  Драгана 
Стамболић и Сузана 
Будисалић. 

Е-дневник 
 
 



 

42 
 

Припремна настава из 
физике за полагање 
разредног испита ученице 
4. разреда реализовала Соња  
Гроздановић 
Припремну наставу у 
одељењу смера 
информационе  
технологије (4/4) 
реализовали Биљана 
Стојановић,Никола Денчић 
и Снежана Танић. 

Праћење напредовања 
ученика 

Примењује се Е-дневник, педагошке 
свеске,записници са 
одељењских већа и  

стручних органа школе,  
Прилагођавање и 

индивидуализовање 
 

 Настава на даљину 
 Комбинована настава 

 

Настава из свих предмета се 
одвијала по комбинованом и 
непосредном моделу. 

Преко 90% ученикa је 
обухваћено. 

Планирање и припремање 
наставе 

Настава из свих предмета је 
организована у складу са 
постојећим плановима и 
програмима и уз поштовање 
препоруке министарства да 
је због специфичне 
епидемиолошке ситуације и  
дозвољено скраћење 
програма за 20%. 

Планови и програми се 
налазе у педагошкој 
документацији наставника 
или код стручног сарадника. 

Факултативне активности 
за ученике 

У складу са расположивим 
временом, из појединих 
предмета су реализовани 
задаци у виду пројеката. 
Обележен је 1.децембар 
светки дан борбе против 
сиде 
Обележен18.октобар 
европски дан борбе против 
трговине људима 
Обележен 22.март светски 
дан заштите шума 

 

Обухваћено је 90% ученика 
свих разреда и смерова. 

 
Израда паноа за светски дан 

борбе против сиде 
 

Одржана видео бим 
презентација за ученике 2 

разреда о трговини људима 
у сарадњи са Црвеним 

крстом 
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Такмичења, смотре, 
турнири, 

семинари у истраживачкој 
станици Петница 

Ученици наше школе су 
учествовали и постигли 
значајне резултате на 
републичком такмичењу 
из физике. (Једна прва, две 
друге и три треће награде, 
подаци су евидентирани у 
записнику стручног већа). 
Ученике је спремао Предраг 
Милошевић а  водио на 
такмичење Никола Денчић. 
Из биологије на 
републичком такмичењу 
ученица четвртог разреда 
освојила је прво место а 
ученицу је припремала 
Сузана Будисалић. 

 

Обогаћења образовно-
васпитног програма и 

рада 

Проширење дигиталних 
компетенција ученика и 
наставника, пре свега кроз 
комуникацију преко googl-e 
учионица, самостално 
предавања ученика, рад 
ученика у групи на 
огледним часовима, 
примена знања енглеског и 
немачког језика ученика у 
презентацијама.  

 

Избор уџбеника за све 
предмете 

Одабрани уџбеници из свих 
предмета за све разреде су 
достављени школском 
психологу-стручном 
сараднику. 

Евидентирано у записнику 
стручног већа. 

Постигнућа ученика и 
исходи учења 

Сумативни резултати тј. 
сумативне оцене у 
електронском дневнику су 
формиране на основу 
формативних оцена и 
праћења рада ученика у 
току школске године..... 
 

На основу извештаја 
чланова стручног већа 

Евалуација од стране 
ученика 
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Ресурси за рад у 
образовној области 

  

Стручно усавршавање 
наставника 

Наставници физике Предраг 
Милошевић и Соња 
гроздановић су похађали 39. 
републички семинар о 
настави физике (19-21. 05 . 
2022.године) на 
Дивчибарима. 
Наставници биологије и 
хемије су похађали 
акредитован онлајн семинар  
етика и интегритет. 
Снежана Танић похађала 
семинар: Дигитална 
учионица (април- мај 2022, 
онлајн). 
Соња Гроздановић и 
Снежана Танић: Стручни 
скуп Настава астрономије у 
гимназијама 
(11.12.2021,вебинар). 

Евидентирано је у 
портфолијима наставника. 

У установи Огледни час: Бирам 
исправан став за живот 
здрав – хемија, 
биологија,социологија 
(Драгана Стамболић, 
Никола Денчић, Јована 
Симић) 4/2 
Огледни час: Једињења 
мангана и хрома, хемијски 
састав и биолошка 
функција  
хемија-биологија (Драгана 
Стамболић, Сузана 
Будисалић) 2/1 
Сараднички 
час:Одређивање 
карактеристика диоде 
физика-физика (Соња 
Гроздановић, Снежана 
Танић) 

Евидентирано је у 
портфолијима наставника. 

Пилот матура 6 ученика радило тест из 
биологије 
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2 ученика радила су тест из 
физике 

Евалуација- шта треба 
унапредити 

-Редовност евидентирања 
оцена, због комуникације са 
ученицима и родитељима. 
- Примену стандарда треба 
ускладити са расположивим 
временом и  моделом 
наставе. 
- Мотивисати ученике да 
буду промотери и извођачи 
огледа ( отворена врата за 
основце),зато што опада 
број ученика 
заинтересованих за 
природне науке у целом 
свету, већ дужи низ година. 
Промотивне активности су 
свакако пожељне. 
-Смањење недељног фонда 
часова хемије, физике и 
биологије у Гимназијама у 
реформи, велика је 
препрека за  реализовања 
плана и програма за 
теоријско знање и 
демонстрационе огледе. 
- Пројектна настава би 
свакако била заступљена у 
већој мери да су часови 
трајали 45 минута. 
-Онлајн настава се може 
користити и у регуларним 
условима, као допуна 
класичног, фронталног 
облика наставе. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  
 

Област рада Реализовано / примењује 
се  

(у ком обиму, за које 
предмете)  

Напомена 

Обавезна настава у 
наставним предметима из 

образовне области 

Српски језик и књижевност Језик, медији и 
култура(изборни програм) 

 
Остали облици рада са 

ученицима 
Допунска: 
Додатна: 

Факултативне 
активности: 

Припремна настава:  

 
Допунска и додатна настава 

је одржавана у склопу 
могућности рада на даљину 

и осталих субјективних и 
објективних околности у 

којима су се нашли ученици 
и наставници. 

-Одржани су додатни 
часови за такмичење ,, 
Књижевна олимпијада“ 

-Одржане су консултације 
са ученицима 4. разреда 

који полажу српски језик на 
пријемном испиту 

 
 

Таккичење за први и други 
разред средњих школа није 
одржано, услед пандемије 

вируса covid-a 
- На Републичком 
такмичењу из књижевности, 
ученица трећег разреда, 
Јована Војиновић ,освојила 
је 2.место. 

Праћење напредовања 
ученика 

Путем електронског 
дневника, гугл учионице, 

вођења педагошке свеске и 
непосредног рада на часу 

Е-дневник, записници 
стручних органа школе, 

педагошке свеске 

Прилагођавање и 
индивидуализовање 

 
 Настава на даљину 
 Комбинована 

настава 
 

Настава на даљину 
реализована је у периоду 

новембар- децембар 2020.и 
март-април 2021, путем 

платформи Zoom и Google 
учионица, гугл учионица 

 98 % ученикa обухваћено 

Планирање и припремање 
наставе 

Оперативни и глобални 
планови 

У педагошкој 
документацији 

Факултативне активности 
за ученике 

 
  У оквиру драмске секције 

планирано је књижевно вече 
под називом „Љубави 
српских романтичара“ 

Обухваћено 90% ученика 
свих разреда и смерова 



 

47 
 

Такмичења, смотре, 
турнири,  

семинари у истраживачкој 
станици Петница 

Учешће на Републичкој 
смотри рецитатора 

,,Песниче народа мог“ 

Такмичења нису одржана 
услед пандемије 

Обогаћења образовно-
васпитног програма и 

рада 

 
Путем дигиталних ресурса и 
платформи 

 

Избор уџбеника за све 
предмете 

100 % предмета унутар 
образовне области 

Записник 

Постигнућа ученика и 
исходи учења 

Сумативни резултати  На основу извештаја 
чланова стручног већа 

Евалуација од стране 
ученика 

 - Слабија активност и 
разумевање неких 
наставних садржаја 
од стране ученика 

Ресурси за рад у 
образовној области 

Учионица (непосредна 
настава), наставни садржаји 

преузети са интернета   

Непосредна настава, 
интернет, повезизање са 

другим предметима и 
њиховим наставним 

садржајима   
Стручно усавршавање 

наставника 
Вебинари: 

- .Републички зимски 
семинар 

- ЗУОВ семинар 
- ,,Академија 

Филиповић....... 
 

 
 

Евидентирано 

Евалуација- шта треба 
унапредити 

-Редовност евидентирања 
- Примена стандарда  
- Опада број ученика 

заинтересованих за рад.... 
- Пројектна .настава... 

 

Примена стандарда 
        Већа заинтереесованост 

ученика за рад 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

 
 

1.План и програм је у потпуности реализован. 

Резултати такмичења у првом полугодошту школске 2021./2022.године 

Стони тенис 

12.10.2021.-хала спортова Параћин-општинско првенство 

Наша школа учествовала је у мушкој конкуренцији,Екипно момци су освојили 1.место.Екипу су 
чинили Матеја Медић 4/1,Божидар Јовановић ½ и Вукашин Радун ¼.У појединачном пласману 
Вукашин Радун осваја 1.место,а Матија Медић 2. 

21.10.2021.- хала спортова Параћин-окружно првенство 

Наша мушка екипа осваја  2. место. 

РТС крос  

Одржан је 12.10. у 13х на градском кеју.Ученице су трчале 500м,а ученици 800м.На кросу су 
учествовали сви здрави и способни ученици школе.1.разред-трчало је 19 мушкараца и 22 
девојке;2.разред-18 мушкараца и 24 девојке;3.разред-20 мушкараца и 21 девојка и 4.-разред-15 
мушкараца и 18 девојака.Укупно у школи на крос је изашло 157 ученика(72 мушкарца и 85 
девојака). 

Пливање 

26.10.2021.-базаен УСЦР 7.Јули Параћин-отворено окружно првенство 

Карапанџин Иван 1/1 у трци на 100м прсним стилом осваја 1.место и пласман на државно 
првенство 

Лука Драшковић 2/3 у трци на 100м прсним стилом осваја 2.место 

Лука Милошевић у рци на 100м краул 3.место 

Стрељаштво 

27.10.-општинско првенство 

Мушка екипа у саставу –Бранислав Радојковић ¼,Растко Марјановић 1/3 и Матеја Динић ¼ осваја 
2.место.Бранислав Радојковић у појединачном пласману осваја 2.место и пласман на окружно 
првенство. 

29.10.-Јагодина-окружно првенство-Бранислав Радојковић осваја 5.место у појединачном 
пласману. 

Одбојка 

25.11.-општиско првенсрво 
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Женска екипа у саставу:Теодора Мирковић 4/2,Ања Јеличић 3/1,Вања Најдановић 3/2,Милица 
Симоновић 3/2,Тамара Љубисављевић 1/3,Ленка Јовановић 1/3,Нада Аксентијевић 3/3 освојила је 
1.место 

Мушка екипа у саставу:Стајић Петар 4/3,Глишић Стефан 3/2,Марковић Петар 3/2,Драшковић Лука 
2/3,Јовановић Божидар ½,Остојић Вељко 3/1,Јевтић Богдан 4/2,Васић Никола 3/3,Ђокић Петар 
4/3,Урош Петковић 4/2 освојили су 3.место 

9.12.-окружно првенство-Ћуприја 

-наша женска екипа освојила је 3.место 

Кошарка 

2.12.-општинско првенство 

-женска екипа у саставу:Николета Марјановић 4/3,Анђела Митић 4/2,Анђела Петровић 3/2,Тијана 
Миљковић 3/2,Маша Ицић 3/3,Нада Аксентијевић 3/3,Нађа Јевђевић ½,Наталија Миловановић ½ 
и,Хелена Марковић 1/3 и Ана Милојевић 1/3 освојила је 1.место. 

-мушка екипа у саставу:Петар Ђокић 4/3,Реља Костић 4/2,Никола Васић 3/3,Божидар Јовановић 
½,Бодин Милићевић 1/3,Петар Стајић 4/3,Петар Павловић 4/3,Филип Вељковић 3/2,Вељко Остојић 
3/1 и Лука Петровић 4/2 освојила је 1.место. 

15.12.-окружно првенство-Свилајнац 

Наше обе екипе(мушка и женска),освајају 1.место и пласман на међуокружно првенство које ће се 
одржати почетком 2.полугодишта. 

Резултати такмичења у 2.полугодишту шк.2021/22.године 

 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 

-25.2.2022.-Параћин-отворено окружно првенство 

-наша школа учествовала је у женској конкуренцији-екипно девојке су освојиле 1.место.Састав 
екипе-Ивана Ђорђевић 3/2,Марија Вељковић 3/1 и Милица Јевтић 2/1.Појединачно-Милица Јевтић 
1.место,Марија Вељковић 2.место. 

-5.3.2022.-Костолац-међуокружно првенство-наша женска екипа осваја 2.место. 

ПЛИВАЊЕ 

-1.3.2022.-државно првенство-Крагујевац 

Иван Карапанџин 1/1 у трци на 100м прсно осваја 6.место 

КОШАРКА 

-7.3.2022.-међуокружно првенство –Пожаревац 

-мушка екипа осваја 3.место 
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-женска екипа осваја 2.место 

ФУТСАЛ 

23.3.2022.-општинско првенство 

-наша школа је учествовала у обе категорије(м/ж) 

-женска екипа је освојила 2.место(Јулија Филиповић 4/2,Анђела Митић4/2,Миона Анђелковић 
¼,Милица Живадиновић 2/2,Јања Милосављевић2/2,Сара Трифуновић 2/2,Теодора Јовановић 
2/1,Ема Трифуновић 1/3,Нађа Јевђевић ½,Наталија Миловановић ½) 

-мушка екипа је освојила 4.место(Илија Јовановић 4/2,Огњен Митић 4/2,Илија Марјановић 
4/4,Јован Филиповић 3/1,Алекса Јовановић 3/2,Вељко Милојковић 3/2,Милош Маринковић 
¼,Вукашин Радун ¼,Божидар Јовановић ½) 

РУКОМЕТ 

-1.4.2022.-општинско првенство-Параћин 

-женска екипа у саставу Николета Марјановић 4/3,Анђела Митић 4/2,Теодора Мирковић 
4/2,Анђела Петровић 3/2,Тијана Миљковић 3/2,Милица Живадиновић 2/2,Кристина Мојсиловић 
2/2,Наталија Миловановић ½,Нађа Јевђевић ½,Хелена Марковић 1/3,Ема Трифуновић 1/3,Ана 
Милојевић 1/3, осваја 1.место 

-мушка екипа у саставу Илија Јовановић 4/2,Урош Петковић 4/2,Огњен Митић 4/2,Илија 
Марјановић 4/4,Лука Петровић 4/2,Петар Ђокић 4/3,Јован Филиповић 3/1,Алекса Јовановић 
3/2,Стефан Глишић 3/2,Никола Васић 3/3,Вељко Остојић 3/1,Божидар Јовановић ½,Бодин 
Милићевић 1/3 осваја 1.место. 

-13.4.2022.-окружно првенство-Деспотовац 

-мушка екипа осваја 1.место 

-женска екипа осваја 3.место 

-10.5.2022.-међуокружно првенство –Смедерево 

-мушка екипа осваја 4.место 

 

АТЛЕТИКА 

 

-8.4.2022.-општинско првенство 

-женска екипа осваја 1.место(Јулија Филиповић4/2,Ива Арсенијевић4/2,Николета 
Марјановић4/3,Анђела Петровић3/2,Анђела Митић4/2,Тијана Мљковић3/2,Нађа 
Јевђевић1/2,Наталија Миловановић1/2,Тамара Љубисављевић1/3,Ана Милојевић1/3,Кристина 
Мојсиловић2/2,Хелена Марковић 1/3) 
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Појединачно: 

Јулија Филиповић 1.место на 100м,Николета Марјановић 1.место на 400м,Ива Арсенијевић 1.место 
на 800м,Анђела Петровић 2.место скок у даљ,Ана Милојевић 3.место бацање кугле,Тамара 
Љубисављевић 1.место скок у вис 

-мушка екипа осваја 1.место(Илија Марјановић 4/4,Никола Васић 3/3,Јован Хаџић 4/2,Јован 
Филиповић 3/1,Вељко Остојић 3/1,Бодин Милићевић 1/3,Божидар Јовановић ½,Алекса Јовановић 
3/2,Петар Ђокић 4/3,Вукашин Петровић 2/2) 

Појединачно: 

Илија Марјановић 1.место на 100м,Никола Васић 2.место 400м,Јован Хаџић 1.место 
1000м,Божидар Јовановић 1.место бацање кугле,Јован Филиповић 1.место скок у даљ,Петар Ђокић 
2.место скок у вис 

-15.4.2022.-окружно првенство-Ћуприја 

-женска екипа осваја 1.место 

-мушка екипа осваја 1.место 

-5.5.2022.-међуокруђно првенсрво-Ћуприја 

-женска екипа осваја 2.место 

-мушка екипа осваја 2.место 

16.5.2022.-државно првенство-Краљево 

-Јован Филиповић у скоку у даљ осваја 11.  место 

-Божидар Јовановић у бацању кугле осваја 9.место 

КРОС РТС-а-14.5.2022. 

На градском кеју одржан је крос ртс-а.Наша школа је била најбројнија школа у општини 
.Учествовало је 164 ,  девојака 89 и  75   мушкараца. 

 Балканско првенство за ученике средњих школа –Охрид 13.-16.6.2022. 

Први пут у историји се одржава балканско првенство за ученике средњих школа.Наша школа је 
имала представнике у 3 дисциплине:баскет 3x3 за девојке,баскет 3x3 за мушкарце и одбојка на 
песку.Девојке у баскету освајају 3.место.Састав екипе чиниле су 4 девојке-Анђела Петровић 
3/2,Наталија Миловановић ½,Нађа Јевђевић ½,Хелена Марковић 1/3.Мушка екипа у баскету  у 
финалној утакмици у продужетцима губи и осваја 2.место.Састав екипе-Никола васић 3/3,Вељко 
Остојић 3/1,Божидар Јовановић ½ и Бодин Милићевић 1/3.У одбојци на песку женска екипа осваја 
3.место.Састав екипе-Кристина Мојсиловић 2/2,Ленка Јовановић 1/3 и Тамара Љубисављевић 1/3. 

Велики успех наших ученика на међународном нивоу и прве медаље за нашу школу са 
међународних такмичења,а уједно и прве медаље за Србију са балканског такмичења. 
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Ове године такмичили смо се у 11 спортова укупно.9 у мушкој конкуренцији (стони 
тенис,пливање,стрељаштво,одбојка,кошарка,футсал,рукомет,атлетика,баскет 3:3) и 8 у женској 
конкуренцији(одбојка,кошарка,футсал,рукомет,спортска гимнастика,атлетика,баскет3:3 и одбојка 
на песку).У 7 спортова смо се такмичили на окружним првенствима,у 3 спортна на међуокружним, 
у 2 на републичким и у 3 на балканском првенству. 

Такође ове године су одржана 2 РТС кроса.Један у јесењем делу,као надокнада за предходну 
годину(није одржан због тренутне епидемиолошке ситуације) и редовно у пролећном делу.Крос је 
одржан оба пута на Градском кеју у сарадњи са колегама из осталих средњих школа.Ученицима су 
подељене дипломе за првих шест места. 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТИ 

 

Област рада Реализовано / примењује 
се  

(у ком обиму, за које 
предмете)  

Напомена 

Обавезна настава у 
наставним предметима из 

образовне области 

Музичка култура (један час 
недељно) 

Ликовна култура ( један час 
недељно) 

Уметност и дизајн –изборни 
предмет (један час недељно) 

 
 

Остали облици рада са 
ученицима 
Допунска: 
Додатна: 

Факултативне 
активности: 

Припремна настава:  

 
Хор, као слободна 

активност; 
Припремна настава за 

одбрану матурских радова; 
Припремна настава за 

пријемне испите за 
факултете 

 
 
 

Праћење напредовања 
ученика 

Педгошка свеска и ес 
дневник 

Е-дневник, записници 
стручних органа школе, 

педагошке свеске 
Прилагођавање и 

индивидуализовање 
 

 Настава на даљину 
 Комбинована 

настава 
 

Протекле године настава је 
извођена непосредно у 

школи  

  100 % ученикa обухваћено 

Планирање и припремање 
наставе 

Настава је планирана на 
меечном нивоу и налази се 

У педагошкој 
документацији 
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на г драјву школе и у 
прпремама  

Факултативне активности 
за ученике 

 
Хор је организован 

непосредно у школи 

Обухваћено 30% ученика 
свих разреда и смерова 

Такмичења, смотре, 
турнири,  

семинари у истраживачкој 
станици Петница 

  

Обогаћења образовно-
васпитног програма и 

рада 

 
 

 

Избор уџбеника за све 
предмете 

100 % предмета унутар 
образовне области 

Записник 

Постигнућа ученика и 
исходи учења 

Сви ученици су савладали 
грдиво и у складу са тим су 

оцењени. 

На основу извештаја 
чланова стручног већа 

Евалуација од стране 
ученика 

  

Ресурси за рад у 
образовној области 

Ове године није било 
кабинетске наставе тако да 
је сав матерјал постављен у 

г учионици 

 

Стручно усавршавање 
наставника 

Вебинари: 
- Етика и 

интегритет 
- SELFI 

Евидентирано 

Евалуација- шта треба 
унапредити 

-Редовност евидентирања 
- Примена стандарда, 
сагледавање исхода  

      - корелација са осталим     
предметима 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ  

 
Област рада Реализовано / примењује 

се  
(у ком обиму, за које 

предмете)  

Напомена 

Обавезна настава у 
наставним предметима из 

образовне области 

Сви часови наставе су 
реализовани, највећим 
делом у школи, док је у 
1.полугодишту било и 
комбиноване и наставе на 
даљину.  

С обзиром на прилично  
компликоване околности у 
овој школској години, ово 
Веће је задовољно 
постигнутим резултатима.  
 

Остали облици рада са 
ученицима 
Допунска: 
Додатна: 

Факултативне 
активности: 

Припремна настава:  

Одржани су часови 
допунске наставе са 
ученицима који су 
захтевали додатни вид 
подршке (појединачно 
стоји у  записнику Већа), 
али и како се који ученик 
разбољевао и изостајао са 
наставе, тако је сваком од 
њих пружана подршка по 
повратку у наставу.  
Часови додатне наставе за 
припрему за такмичење на 
фестивалу Франкофоне 
песме одржала је 
колегиница Живковић са 
ученицом 3/3,  Викториом 
Јоксимовић, која је дошла 
до финала!  
Припремну наставу за 
такмичење из енглеског 
језика су одржале 
колегинице Мијатовић и 
Петровић и постигнути су 
запажени резултати:   
Марија Радосављевић (4/1) 
освојила је 7. место на 
Републичком такмичењу, а 
Ања Лазић (4/3) 3.место на 
Окружном.  
У основном нивоу Хиппо-
такмичења из енглеског 
језика су учествовали 
Ивона Гркић, Нина 

 
Поред уобичајених нивоа 
такмичења, учествовало се 
и у другим видовима 
такмичења, као што је 
Хиппо-такмичење 
(Интернационална 
олимпијада у енглеском 
језику), Франкофона песма 
(у организацији 
француских амбасада и 
Француског института), 
пројектном наставом се 
водило рачуна о 
међупредметним 
компетенцијама, тако да 
имамо разлога за 
задовоњство.  
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Миленовић, Милица 
Вукашиновић (2/3), 
Ђорђина Николић (2/2), а 
Ивона је остварила и 
пролаз у полуфинале.  
Пројектна настава је 
урађена са ученицима 
четвртог   разреда који уче 
немачки језик (Маја Јочић 
је, на предлог колегинице 
Снежане Дачић, 
реализовала пројектну 
наставу о демократски 
одговорном односу према 
друштву.  
Колегиница Антић је 
држала часове српског 
језика ученици Аксел 
Симон (3/3) која је из 
Француске дошла на 
размену ученика и ученица 
је успешно положила Б1 
ниво српског језика.  

Праћење напредовања 
ученика 

Усвојени су заједнички 
критеријуми  оцењивања и 
бодовања свих врста 
задатака.  
Сваки наставник има своју 
педагошку свеску, али и 
могућност праћења рада 
ученика у електронском 
дневнику, тако да се може 
констатовати да је постојао 
континуирани напредак код 
ученика.  

Е-дневник, записници 
стручних органа школе, 
педагошке свеске. 

Прилагођавање и 
индивидуализовање 

 
 Настава на даљину 
 Комбинована 

настава 
 

Како је већ наведено, ова 
школска година је била 
комликована и ванредна, те 
су наставници „у ходу“ 
прилагођавали програм и 
план, у складу са 
околностима, 
епидемиолошком 
ситуацијом у граду и 
држави.  

Прилагођавање програма је 
изведено у складу са 
препорукама Министарства 
просвете, али и у оквиру 
мењања Школског 
календара. Коришћен је 
прошлогодишњи Г-суит на 
Гоогл платформи, а 
коришћени су и други 
алати, као и зоом-
апликација. 
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Планирање и припремање 
наставе 

На почетку школске године 
предати су планови сваког 
наставника, а у току године 
је, како је већ горе 
наведено, долазило до 
корекције истих, у складу 
са околностима.  

У педагошкој 
документацији 

Факултативне 
активности за ученике 

Ово Стручно веће је јако 
поносно на организацију 
Франкофоне вечери у 
Културном центру и на 
организацији Вечери 
страних језика у 
позоришту. Обе вечери су 
прошле врло добро, биле 
запажене и направиле су 
велики плус у промоцији 
школе.  

Обухваћено 90% ученика 
свих разреда и смерова 

Такмичења, смотре, 
турнири,  

семинари у 
истраживачкој станици 

Петница 

Како је већ наведено, 
ученици су учествовали на 
тамичењу из енглеског и 
француског језика. 

Остварени су запажени 
резултати.  

Обогаћења образовно-
васпитног програма и 

рада 

Овде можемо навести да 
смо имали одличну 
сарадњу ове године са 
јеврејском заједницом 
„Хавер“. Представнице 
организације су одржале 
радионице са ученицима 
свих разреда, једна на тему 
„Дискриминација и 
толеранција“, а једну на 
тему „Холокауст“. На 
молбу Маје Јочић, 
цементара „Моравацем“ је 
изашла у сусрет и донирала 
нам аутобус, те су ученици 
1/2 и 2/1 отишли у Београд 
на едукативни час о Старом 
сајмишту.  

Велику захвалност дугујемо 
јеврејској организацији 
„Хавер“ и фабрици 
„Моравацем“.  

Избор уџбеника за све 
предмете 

Усвојен је избор уџбеника и 
он је коришћен у 
потпуности у овој школској 
години.  

Наведен је избор уџбеника 
у записнику Већа и предат 
педагошкој служби.  
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Постигнућа ученика и 
исходи учења 

На крају године смо 
задовољни резултатима, 
крајње оцене и други 
показатељи једва да се 
разликују у односу на 
претходне године.   

На основу извештаја 
чланова стручног већа се 
могу направити поређења. 

Евалуација од стране 
ученика 

Ове године није рађена 
анкета или неки други тип 
провере наставника од 
стране ученика, једино 
можемо констатовати да 
говоре да су задовољни 
излажењем у сусрет и за 
пружање помоћи током 
ванредног рада.  

 

Ресурси за рад у 
образовној области 

Свакако увек постоји 
потреба за унапређивањенм 
наставних средстава, 
неопходно је опремити бар 
још једну учионицу за рад 
за стране језике, с обзиром 
на то да се одељења стално 
деле током истог часа.  

 

Стручно усавршавање 
наставника 

       Верица Јовић: 
1.  Учешће у едукативним 
радионицама на тему 
медијске писмености и 
дигиталних компетенција у 
пројектној настави у 
периоду новембар 2021. 
-  фебруар 2022. (16 бодова) 
2. Учешће у припремању 
Вечери страних језика у 
гимназији. 
      Весна Бранковић: 
1. Припрема Вечери 
страних језика 
2. Етика и интегритет 
     Марија Живковић: 
1. припрема Франкофоне 
вечери 
2. припрема Франкофоне 
песме 
3. припрема Вечери 
страних језика 

Евидентирано је и предато 
секретару школе.  
Може се констатовати да су 
чланови овог Већа били 
јако активни и вредни.  
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4. 31.3.2022. учествовње у 
"SELFIE 2021-2022. session 
2", у оквиру Селфи 
инструмента 
5. 25.4.2022. Обука на 
даљину "Етика и 
интегритет" 
6. 19.5.2022. присуство 
огледном часу "Бирам 
исправан став за живот 
здрав" ( 2 бода) 
 
Драгана Миловановић: 
1. Дигитална учионица 
Београд 13.4.2022. 19,5 сати 
2. Обука за супервизоре 
23.6.2022. 8 сати 
             Маја Јочић:  
1. Дигитална 
учионица/дигитално 
компетентан наставник  
(40 бодова) 
2.SchulDeutsch 
Fortbildungstag Belgrad, 
октобар 2021. (8 бодова) 
3.Кораци прошлости, 
садашњости и будућности, 
Хавер, септембар-децембар 
2021. (104) 
4. Етика, 2022. 
5. Creative Spaces for 
Dialogue, Финска, април 
2022. (24) 
6. Српски средњовековни 
манастири (3) 
7. Едукативна тура са 
ученицима (30) 
8. "SELFIE 2021-2022, 
session 2" у оквиру Селфи 
инструмента, март 2022. (3) 
9. Припрема Вечери 
страних језика 
         Јелена Антић:  
СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ ВАН 
УСТАНОВЕ 
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1. Introducing My Disney 
Stars and Friends- Pearson 
(29. 9. 2021.)- 1 сат 
2. Bringing reading into the 
classroom with Disney Kids 
Readers- Pearson (29. 9. 
2021.)- 1 сат 
3. Routines and classroom 
management for very young 
learners- Pearson (29. 9. 
2021.)- 1 сат 
4. Авантура ума на 
школском часу (18. 11. 
2021.)- 1 бод 
5. Онлајн презентација 
уџбеника енглеског језика 
за 4. и 8. разред ОШ (16. 12. 
2021.) -1 сат 
5. Образовне неуронауке у 
школи (2. 12. 2021.)-1 бод 
6. Формативно оцењивање: 
методе, технике, 
инструменти (2. 2. 2022.)-1 
бод 
7. Making the right noise: 
Primary edition (31.3. 2022.)- 
1 сат 
8. Из наше учионице- 
интегративна настава (6. 4. 
2022.)- 1 бод/ 2 сата 
9. Из наше учионице- 
превенција насиља (19. 4. 
2022.)- 1 бод/ 2 сата 
10. Обука: Етика и 
интегритет (26. 4. 2022.) 
11. Ко се боји медијске 
писмености још (26. 5. 
2022.)- 1 бод 
12. Подршка ученицима из 
осетљивих група у 
дигиталном окружењу 
(обука је почела у октобру, 
траје још увек)- 96 сати 
У УСТАНОВИ 
1. Стручно предавање: 
Изокренута учионица у 
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теорији и пракси (23. 12. 
2022.)- 4 сата 
2.  Обука за запослене- 
породично насиље (1. 6. 
2022.)-16 сати 
3. Безбедно коришћење 
дигиталне технологије- 
превенција диг. насиља (1. 
6. 2022.)-16 сати 
4. Стратегије у раду са 
ученицима који показују 
проблеме у понашању (14. 
6. 2022.)-16 сати 
5. Заштита деце са 
сметњама у развоју у 
случајевима занемаривања 
и дискриминације, 
злостављања и насиља (20. 
6. 2022.)-16 сати 
6. Улога установа 
образовања и васпитања у 
борби против трговине 
људима (21. 6. 2022.)-16 
сати 
7. Припрема Вечери 
страних језика  
 
     Мирјана Мијатовић:  
1. Онлајн обука школских 
администратора за рад у 
систему за управљање 
Мудл. 
2. Етика и лични 
интегритет 
3. Дигитална учионица 
4. Српски средњовековни 
манастири- усавршавање у 
оквиру установе 
5. Припрема Вечери 
страних језика   
6. Републичко такмичење из 
енглеског језика 
             Ана Петровић: 
1. Вече страних језика  
2. Хиппо такмичење из 
енглеског језика, Семи-
финал 
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3. Рад са студентом Сашком 
Стојановић  
4. Making the right noise 
5. Etika i integritet 
6. Окружно такмичење из 
енглеског језика  
7. T4 TECH SUMMIT  
8. HIPPO Preliminary round  
9. Sa nastavnikom na ti  
10. Global schools festival 
11. Рад у Тиму за школски 
развој 
 
        Борко Петровић 
има 203 сата усавршавања, 
а евиденција постоји код 
секретара школе.  

Евалуација- шта треба 
унапредити 

Као општи закључак, 
сматрамо да, како број 
ученика опада, треба да се 
надамо да ће увођење 
Државне матуре усмерити 
већи број деце на гимназију 
и да ће се тиме у многоме 
побољшати рад са 
ученицима.  Волели би да 
се направи другачија 
реализација рада у школи 
која би  омогућила 
индвидидуализацију рада и 
прилагођавање рада 
талентованијим ученицима.  

 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИНФОРМАТИКУ И МАТЕМАТИКУ 

 
 
Председник Стручног већа: Милић Иван – наставник рачунарства и информатике 
Чланови Стручног већа: 
• Снежана Богдановић – наставник математике, 
• Весна Илић– наставник математике, 
• Маја Петровић– наставник математике, 
• Ивана Лазић - наставник математике,  
• Бојан Младеновић – наставник рачунарства и информатике, 
• Дарко Ђолић - наставник рачунарства и информатике,  
• Дејан Јовановић – наставник рачунарства и информатике, 
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• Данијел Бркић – наставник рачунарства и информатике 
 
 
Стручно веће је реализовало следеће активности: 

- Договорена израда глобалних (годишњих) и оперативних планова рада за редовну 
наставу сва четири разреда оба смера, као и за одељење информатичког смера; 

- Утврђен је списак одобрених уџбеника као и збирки које ће се користити. План и 
програм за наставу математике и информатике реализован је у потпуности у свим 
разредима и смеровима, а наставници су у реализацији примењивали различите 
методе ИКТ-a; 

- Анализа израде  годишњих и месечних планова за сваки предмет, усаглашавање 
термина писмених задатака и критеријума оцењивања, планирање допунске и 
додатне наставе, анализа успеха ученика; 

- Опремање кабинета рачунарском опремом; 
- Предавања; 
- На крају сваког класификационих периода анализиран је успех ученика и 

реализација часова допунске и додатне наставе, као и мере за побољшање резултата; 
- Чланови Стручног већа су учествовали у планирању и реализацији ваннаставних 

активности, манифестација, као и пројеката у сарадњи са члановима других већа и 
ученицима, унутар школе као и ван ње; 

- Утврђен је списак тема за матурске радове, реализован је избор тема од стране 
ученика, спроведени су матурски испити по плану рада школе; 

- Избор председника Стручног већа за школску 2021/22. 

 
Опремање кабинета 
Захваљујући финансијским средствима МПНТР,наша школа је опремила кабинет за 
информатику и рачунарство, новим рачунарима. Финансијска  средства која је Гимназија 
добила на јавном позиву МПНТР,у износу од 500.000,00 динара, утрошена су за набавку  
рачунара. Ова донација, умногоме је допринела  решавању дугогодишњег проблема 
школе, а то су   малобројни  и застарели рачунари у кабинетима и учионицама. Рачунари 
који су се раније користили за рачунарство и информатику распоређени су у кабинетима. 
Убудуће, биће омогућено усклађивање квалитета наставе са материјално техничким 
могућностима за рад, што је од важности у самовредновању и екстерном вредновању 
школе. 
 
 
Виртуелне посете ИТ компанијама 
У сараднњи са Министарством просвете и науке Републике Србије инцијативом 
”Дигитална Србија” за ученике ИТ смера организована је посета једне компаније у 
Ћуприји и факултета у Нишу.  
 
Додатни и допунски рад 
Додатна настава је извођена у школи и онлајн. Наставници су додатну наставу планирали 
са циљем да се интересовање ученика усмери у правцу њиховог непрекидног активирања 
и оспособљавања за самосталан стваралачки рад и непосредно и шире коришћење 
стручне и приручне литературе. Часови додатне наставе су извођени изван распореда 
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часова редовне наставе, а по посебном распореду додатног рада, и реализовали се 
индивидуално, групно или фронтално, што је зависило од броја ученика. Због исказаних 
проблема у праћењу наставе код мањег броја ученика, организована је и одговарајућа 
допунска настава. 
 
Припремна настава 
У школи и онлајн се одржавала припремна настава за матуранте за упис на факултете, 
али и као припрема за полагање матурског испита.  
 
Двоје ученика освојили су прво место на наградном конкурсу за дизајн веб стране; 
конкуренциија је била општинског обухвата.   
 
Матурски испити 
Ученицима четвртог разреда су на самом почетку школске године саопштене све 
информације о начину реализације матурског испита. Са испитним питањима и темама 
ученици су упознати у току првог полугодишта. Ове школске године, због специфичне 
здравствене ситуације, консултације са ученицима су реализоване у школи и онлајн у 
складу са начинима реализације наставе на даљину. Сви ученици који су полагали неки 
од предмета из ове образовне области су успешно одбранили своје матурске радове и 
положили матурски испит. 
 
Област рада Реализовано Напомена 
Обавезна настава по 
предметима 

Сви часови предвиђени по 
планираном годишњем фонду 
су реализовани 

Евиденција одржаних 
часова у  ЕсДневнику 

Остали облици рада са 
ученицима 

 допунска 
 додатна 
 факултативна 
 припремна 

Реализовани су часови 
допунске и додатне наставе по 
плану  

Часови евидентирани у 
ЕсДневнику 

Планирање и припремање 
наставе 

Ажурно и комплетно Педагошка документација 
наставника  

Праћење напредовања 
ученика 

Текуће и периодично, на 
часовима и током наставе на 
даљину 

Бележење активности у 
ЕсДневнику 

Такмичења Одржано Општинско, 
Окружно и Републичко 
такмичење из математике 

 

Избор уџбеника Уџбеници изабрани за све 
предмете у области за које 
постоје исти (специфични 
уџбеници за ИТ одељење) 

Записник са састанка СВ 

Постигнућа ученика Праћење и оцене из  
математике и информатике на 

ЕсДневник 
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основу редовне наставе и 
наставе на даљину 
 

Стручно усавршавање 
наставника 

Стручна усавршавања су 
одржана онлајнин и 
непосредно  

 

 
 
 
 
 
 

3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Наставничко веће заседало је  8 пута у току школске године. Наставничко веће доносило је 
одлуке од значаја за образовно – васпитни рад, дневну и седмичну организацију и 
ангажман наставника и ученика, расправљало о резултатима у настави и на такмичењима, 
доносило одлуке о наградама и похвалама.  

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА (ШКОЛСКОГ ОДБОРА) 

   О раду школског одбора, по наведеним датумима и тачкама дневног реда, води се уредан 
записник. Одржано је укупно 5 састанака.  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

Савет родитеља састао се укупно 2 пута. Савет је разматрао и одлучивао о свим питањима 
из своје надлежности, о чему постоји уредно вођен записник.   
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3.  

 

ИЗВЕШТАЈ О  РЕАЛИЗАЦИЈИ 

 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
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ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ШКОЛСКЕ СЛАВЕ, 

Светог Саве 27. јануар 2022.  

 

                                                        

 

ШКОЛСКА СЛАВА 

У 11:00Ч           СЕЧЕЊЕ СЛАВСКОГ КОЛАЧА  

На школски сајт постављенa je: 

- Поздравна реч и честитка директора Гимназије. 

 

 

 

 

Извештај о учешћу ученика у образовним програмима 
Истраживачке станице Петница  

 
    Наша школа са ИС Петница има дугогодишњу, веома успешну сарадњу. Сваке године 
неко од наших ученика је полазник петничких семинара. Школа, у оквиру својих 
буџетских средстава, преузима на себе обавезу финансирања боравка ученика у ИС 
Петница. Ученици су се пријавили на конкурс Истраживачке станице на основу конкурса. 
Након селекције, школа је обавештена о ученицима који су позвани у Петницу. 
     Ученици  наше школе који су похађали петничке семинаре у шк 2021/2022. години су: 
 
 
Име и презиме ученика 
 

Разред Назив семинара у ИС Петница 

Радосављевић Марија Четврти  Биологија 
Томић Марија Трећи Археологија  
Радосављевић Јована Четврти  Геологија  
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Извештај о учешћу ученика у образовним програмима Образовно – 
културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу 

 
 
На основу конкурса за средњошколце једна ученица 4. разреда пријавила се 
за учешће на образовном семинару у области Србистике који изводи 
Образовно – културни центар „Вук Караџић“ у Тршићу. Пријава је 
прихваћена, тако да је током јула 2022.г боравила у Тршићу као полазница 
тематских образовних програма. Рад ове ученице представља унапређење 
учења српског језика и књижевности, као и ученичких компетенција и 
самосталности.  
 
Ученица која је била позница програма Образовно – културног центра „Вук 
Караџић“ у Тршићу је Марија Радосављевић, одељење 4-1. 
 

 
Извештај о раду параламента ученика 

 
 
 

Месец Активности 
 

септембар 
 
 
 
 
* 
Дан 
општине 
Параћин 
 

Одржан конститутивни састанак  
Установљен сазив парламента ученика 
Усвојен извештај за претходну шк. годину 
Изабран председник, заменик председника и администратори ФБ 
стране 
Изабрана 2 представника за чланове школског одбора 
Усвојен план рада за текућу шк. годину 
 
* Остварена посета општинске управе на Дан отворених врата 
* Пријем код председника оптине поводом Дана општине Параћин  
  

октобар  Планирање посете Међународног сајма књига 2022. – ипак сајам 
није реализован 
Одређена 2 учесника националног састанка Уније средњошколаца 
Србије 
 

новембар  Одлука о учешћу на конкурсу Уније средњошколаца  
Учешће у активностима Уније средњошколаца – 1 представник 
Гимназије у Параћину  
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децембар Учешће на обуци у Зејчару – Омладинска иницијатива Зиман  

јануар Како функционише информисање преко ФБ ђачког парламента 
Обележавање Дана Св. Саве  

фебруар Сарадња са Унијом средњошколаца Србије  
Учешће ученика у школским тимовима 

март Прелазак на ФБ комуникацију због престанка наставе у школи  
 

април Школски сајт као начин да се повежемо и информишемо  
 

јуни Учешће у избору најбољег ученика у генерацији матураната  
 Усвајање извештаја о раду у протеклој шк. години  (вибер група)  
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4.     

 

ПОДРШКА УЧЕНИКА И ДОДАТНИ ОБЛИЦИ 
РАДА  
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РЕАЛИЗАЦИЈА ИНИЦИЈАТИВЕ О ОБУЦИ УЧЕНИКА ЗАВРШНОГ РАЗРЕДА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  О СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 

 

 

 

 
- Два пута обављен телефонски разговор са особом која прати остваривање обуке у 

средњим школама општине Параћин;  
- Годишњим планом рада установе за шк.2021/22.г  планирана је примена обуке о 

систему одбране РС za ученикe завршеног разреда, план је усвојен 15.09.2021;  
- За обуку су задужени наставници – одељенске старешине 4. разреда, а праћење и 

извештавање обавља школа; 

Групе 
тема 

План
иран

о 
изво
ђење 

у 
годи
шње

м 
план

у 
рада 

Планир
ано да 

се 
реализу

је 

Начин реализације  

Број 
одеље

ња 
која су 
похађа

ли 
обуку 

Број 
уче
ник
а 
који 
су 
пох
ађал
и  
обу
ку 

Оства
ренос

т 
плана  

Прва  
група 

Да 
 

24.02. 
2022. 

Учење на даљину преко платформе 
гугл учионица  
https://drive.google.com/drive/folders/0
APaLMhSgk1HXUk9PVA 

4 
 

81 реал
изова
но 

Друга 
група 

Да 03.03. 
2022. 

Учење на даљину преко платформе 
гугл учионица  
https://drive.google.com/drive/folders/0
APaLMhSgk1HXUk9PVA 

4 81 реал
изова
но 

Трећа 
група 

Да 10.03. 
2022. 

Учење на даљину преко платформе 
гугл учионица  
https://drive.google.com/drive/folders/0
APaLMhSgk1HXUk9PVA 

4 81 реал
изова
но 

Четврт
а група 

Да  17.03. 
2022.  

Учење на даљину преко платформе 
гугл учионица  
https://drive.google.com/drive/folders/0
APaLMhSgk1HXUk9PVA 

4 81 реал
изова
но 
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- Школа је користила Приручник за наставнике „Основе система одбране Републике 
Србије“; 

- Према плану, обука треба да се заврши до краја марта 2022.г, 
- Периодични извештај о реализацији обуке школа је поднела надлежној 

институцији,  
- Обука је реализована путем наставе на даљину – коришћењем приложене 

платформе /гугл учионица) за четири одељења, укупно 81 ученик, 
- Обука је завршена 17.03.2022. године, 
- На седници стручних органа школе, извештај о реализацији подносе одељенске 

старешине 4. разреда.  

 
Извештај о пилотирању државне матуре у Гимназији, 

од 5.04. до 7.04.2022.г 
 
 

Пилотирање државне матуре, друго по реду, обављено је у гимназији, од 5.04. 
до 7.04.2022.год. од 12:00 – 15:00 ч. У пилотирању су учествовали ученици четвртог 
разреда који су били распоређени у 7 учионица у 6 учионица по 12 и у кабинету за 
физику 10 ученика 

Првог дана ученици су решавали тест из српског језика и књижевности и то 
од 82 ученика,  на испит су  изашла 73.  
9 ученика је било одсутно из оправданих разлога. 

Другог дана био је тест из математике, а на испит је изашло такође 73 ученика 
од укупно 82. 

У школи је другог дана боравила спољни саветник  Школске управе Јагодина , 
Горица Милетић, која је испратила регуларност испита из математике и забележила 
број ученика који су изашли после првих пола сата и број оних који су остали до краја 
испита.Похвално је да су наши ученици, из једне учионице радили тест  до 15:00ч. 

Трећег дана ученици су полагали тест из изабраног предмета за који су се 
определили са листе понуђених. 

Од 82 учеика, такође 9 није полагало. За историју се определило 9, полагало је 
8, за географију 22, полагао је 21, за биологију 8 а полагало је 6, за енглески 40, а 
полагало је 36 ученика.За немачки језик је била пријављена 1 ученица, али није 
приступила испиту. 
 

Испити су организовани у складу са упутством и препорукама, као и у складу 
са епидемиолошким мерама, уз примену свих ресурса којима школа располаже, како 
људских тако и материјалних. 
 

Евалуација пилотирања  од највећег значаја биће за ученике садашњег 2, 
разреда, који ће 2024. како је најављено, полагати државну матуру. 
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ПСИХОЛОШКА ПОДРШКА УЧЕНИКА 

- Примери из праксе - 

 

                      Пандемија вируса Covid 19 није напала једино наше телесно здравље. Она 
утиче и на наш ментални живот. Можда примећујете промену расположења, спремате 
се да коригујете животне планове и преиспитујете своје ставове. Време је да појачате 
бригу о телесном и менталном здрављу. Зато, ево неких корисних препорука. Главне 
савете сигурно већ знате, али обратите пажњу на ПОСЕБНЕ ПОРУКЕ.  

 

 

                 

 
 
      Слика горе: Пример материјала који је постављан на школски сајт и у ходнику  
                           школе  
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                 КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА  
 
 
Ова област остварена је у школи на неколико начина: 
 

- Кроз рад стручног сарадника – тестирање, разговори, лични профил 
интересовања, 

- Кроз наставу грађанског васпирања – израда личне проф. биографије, разговор 
са послодевцем, шрикупљање информација о факултетима и компанијама,  

- Посетом веб страница факултета и компанија,  

- Коришћењем ресурса на тематском веб порталу, 

- Учешћем на конкурсима за ученичко стваралаштво, 

- Непосредним обиласком факултета и компанија,  

- Разговорима са студентима који су хоспитовали у нашој установи.  
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5.  
  

ИЗВЕШТАЈ  О 
 
 

СТРУЧНОМ   УСАВРШАВАЊУ 
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И ове школске године стручно усавршавање одвијало се путем 
семинара и вебинара које су похађали наставници Гимназије. 
Усавршавање се односило на развијање дигиталних компетенција, 
међупредметних компетенција, техника формативног оцењивања, 
метода мотивисања ученика у групном раду,  и др. 
Знање и вештине примењиване су у пројектној настави, сарадничком 
часу, дебатама, трибинама, презентацијама, радионицама, поводом 
неког значајног датума , из области  природних и друштвених наука 
и изборних програма као и из области ИТ. Следи преглед: 
- вебинар на тему: Примена  ИКТ у настави физичког васпитања, 
октобар 2021.год. Учесници Биљана и Данијел Ђукић 
- 17.11.2021.год. У организацији организације Хавер Србија, 
радионице на тему: Предрасуде и дискриминација и Антијеврејски 
закони и холокауст , учеснице: Маја Јочић, Весна Илић.   
- 18.11. вебинар на тему: У сусрет почетку рада новог система за 
електронско фактурисање, учесник Драгана Митровић, рачуновођа 
- 18.11. пројекат Заједно против насиља, Весна Илић и Игор 
Станисављевић , на е твининг порталу који подржава виртуелну 
сарадњу, размену добрих пракси и онлајн материјала између 
наставника и васпитача широм Европе 
- 23.11. онлајн обука на тему: Реализација нових програма наставе 
орјентисане ка исходима учења, учесник Зоран Радосављевић 
- 23.11.2021. вебинар на тему: Очување менталног здравља у новим 
условима рада насталим поводом пандемије Ковида 19, учесник 
Весна Илић, психолог 
- вебинар Медијска писменост, новембар-фебруар, учесник Верица 
Јовић 
- 11.11.2021. вебинар Ресурси морског рибарства, коришћење здраве 
хране из мора и Свет придмених заједница јужног Јадрана и 
Екологија мора и хемија морске хране, учесник Никола Денчић 
- 1.12.2022. вебинар на тему: Попис имовине и обавеза у 
организацији Параграфа, учесник Драгана Митровић, рачуновођа 
- вебинар, 11.12. Настава астрономије у физици, учесници Снежана 
Танић, Предраг Милошевић, Соња Гроздановић 
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- јануар 2022.год. Вебинар из математике, Маја Петровић, Весна 
Илић, Снежана Богдановић, Ивана Лазић 
- 5.02.Параћин, семинар Примена модела активности у природи у 
настави физичког васпитања12.02. Обука Породично насиље, на 
платформи Чувам те, учесник Верица Јовић 
- 1.03.2022.год. Онлајн обука тимова наставника, стручног сарадника 
и директора за спровођење пилотирања државне матуре 
- 18.03. онлајн обука из области рачуноводства, учесник Драгана 
Митровић 
- семинар: Новине у правним актима, Јагодина, март, учесник Ивана 
Николић, Стојанов 
- 26.032022.год. Обука за рад на Цасио калкулатору, Маја Петровић, 
Јагодина 
- семинар Кораци прошлости, садашњости и будућности, Београд, 
учесници Весна Илић и Маја Јочић, 6.05.2022. 
- обука Етика и интегритет, директор, наставници и ненаставно 
особље 
- Селфи самовредновање , онлајн обука , директор , стручни сарадник 
и наставници 
- семинар О настави физике, на Дивчибарама, 21.05. Соња 
Гроздановић и Предраг Милошевић 
- 15.05. Снежана Дачић, Београд, учесник са темом. Јавни споменици 
између колективнос не сећања и индивидуалног не знања 
- семинар у Белгији, учесник Борко Петровић, од 30.5. до 
3.06.2022.год., на тему: Глобалне компетенције, у организацији 
Европске федерације за интеркултурално учење 
- семинар у Финској, Маја Јочић, учесник, представила Модел 
финског образовања у коме је ученик  активан учесник нааставног 
процеса, наставничком већу, разлике и предности и недостатке у 
поређењу са нашим системом образовања 
- семинар за наставнике социологије, Јагодина, 18 и 19.06.2022.год. 
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6. 
 

Извештај о раду стручних 
 

сарадника 
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Извештај стручног сарадника-психолога  

 
  Стручни сарадник - психолог реализовао је професионалне задатке кроз:  
 
- саветодавни и инструктивни рад са ученицима, наставницима и родитељима ученика 
- тестирање, процене и идентификовање ученика за потребе пружања подршке,   
прилагођавања, напредовања у учењу или наставка образовања 
- посете часова и других видова образовно-васпитног рада у школи 
- праћење постигнућа ученика  
- примену и евалуацију индивидуалних мера образовне и васпитне подршке 
- сарадњу у самовредновању квалитета рада установе  
- подршку ученицима за развој каријере и избор студија  
- подршку наставницима у прилагођавању и примени појачаног васпитног рада   
 
- реализацију слободних обр-васпитних и развојно-превентивних активности за ученике 
- надгледање педагошке евиденције  
- праћење и евидентирање стручног усавршавања запослених кроз персонални и 
сумарни формат за установу  
- реализацију активности за развој личности и социјалних вештина 
- учешће у раду стручних органа, школских тимова и комисија  
- сарадњу са директором и службама у школи  
- сопствено професионално усавршавање и ажурирање професионалног портфолиа 
- сарадњу са установама, организацијама и стручњацима  
 
 
У складу са Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника (Сл. гл РС бр. 5 
од  19. јуна 2012. године,  Планом рада стр. сарадника – психолога за шк.2021/22, Планом 
рада школе за шк.2021/22. и Развојним планом установе, школски психолози су 
реализовали следеће активности у прописаним областима рада: 
 
 
 

1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ  И  ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

извештај о раду стручног сарадника - психолога у претходној шк. години      
план рада стручног сарадника – психолога за текућу школску годину  
припреме за тематске часове са ученицима   
допуна плана часова одељенског старешине  
израда структуре извештаја стручних актива и школских тимова  
израдa делова Извештаја о раду школе  
израдa делова Планa рада школе за наредну шк. годину  
извештаја о самовредновању квалитета рада  установе   
израда извештаја о реализованим превентивним програмима  
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израда извештаја о прегледању планова наставе и посети часова  

 
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
планови наставе (различите образовне области и 
разреди)  

глобалних, месечних  
    

реализација наставе и резултати учења (периодично 
за сва одељења, појединачно са наставником)  

15 одељења на састанцима 
одељенских већа,  
посета 16 часова наставе   

прилагођавање у настави и учењу  први разред доминантно 

додатна обр. подршка ученицима 11 ученика  

ажурирање персоналне евиденције о стручном 
усавршвању и професионалном напредовању 
наставника 

унутар установе и ван установе 

 
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 
сарадња у планирању наставе и учења  обавезни продемети и изборни 

програми    

помоћ у изради професионалног портфолиа  1 наставник 

сарадња у реализацији слободних активности за 
ученике 

образовни семинари за ученике  

сарадња у идентификовању ученика којима је 
потребна додатна подршка  

 1 одељ. старешина  

анализирање резултата пилотирања државне матуре 
   

10 наставника, наставничко веће  

сарадња са одељенским старешинама  примена упитника за ученике, 
примена програма о одбрани и 
војсци   

сарадња у примени појачаног васпитног рада 2 наставника – одељ. старешине 

педагошко – инструктивни рад са наставником  1 наставник  

 
 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 

саветовање, процене и инструкције 17  ученика  
психолошка подршка у индивидуалном раду   6 ученика  
психолошко тестирање, селекција, израда препорука 
и мишљења   

19 ученика 
 

информисање ученика о пројекту Државна матура и 
пилотирању процеса тестирања 

сви ученици 4. разреда 

јачање међупредметне компетенције за одговорно 
учешће у демократском друштву    

- трибина, дебата  
(еTweening)   
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сарадња са парламентом ученика Планиране активности, 
обучавање чланова, учешће у 
пројекту  

каријерно информисање и саветовање  ученици 4. разреда 
 

информисање о програмима за образовну размену, 
додатне образовне програме, стипендије и др.  

сви ученици  
(писано обавештавање)  

помоћ у учењу, развијању  самосталности,  
склоности и интересовања ученика 

технике учења, семинари,  
конкурси 

- Ис Петница,  
- ОКЦ Тршић 

здравствено превентивне активнсти преко плаката и школског сајта  

индивидуални психолошки рад са ученицима који 
имају застој у школском раду, развојне кризе или 
испаде у понашању  

6 ученика непосредно   

 
5. РАД СА РОДИТЕЉИМА (СТАРАТЕЉИМА) 

 
информисање о пројекту Државна матура 6 родитеља на инфо-сесији, 

Савет родитеља школе  
сарадња са родитељима ученика који су учесници у 
насилном вршњачком конфликту   

3 родитељска пара  

индивидуални рад са родитељима чија су деца у 
развојном ризику (саветовање)  

2 родитеља  
(ученик 1. раз, ученица 4. раз)   

информисање родитеља / старатеља о улози стручног 
сарадника у школи и облицима сарадње са школом  

Савет родитеља школе,  
 Кутак за родитеље у школи 

сарадња са родитељима: 
- ученика који се упућују на додатне програме, 
- ученика којима се пружа психолошка подршка  
 

 
- 4 родитеља, 
- 2 родитељска пара, 7 родитеља  
     индивидуално 
   

сарадња са родитељима који имају примедбе на рад 
наставника  

1 родитељ 

        
 6.   САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ 

 
У планирању, програмирању,  извештавању и 
евалуацији  

 кључне области рада школе 

У организацији факултативних,  превентивних и  
промотивних програма  

за ученике, за родитеље, за 
јавност  

У праћењу, вредновању и унапређивању наставе и 
учења 

посета часова, педагошко-
инструктивни рад, рад са 
ученицима и наставницима  

У надгледању педагошке евиденције и изради 
докумената 
 

Е-дневник, извештаји 
одељенског већа, извештаји 
одељенских старешина  

У развојним активностима установе израда апликације на 2 конкурса  
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У ажурирању педагошке евиденције,  избору 
програма за стручно усавршавање наставника   

све области предмета  

у сарадњи школе са родитељима / старатељима и 
спољним сарадницима  

Извештавање, информисање, 
комуникација са спољним 
сарадницима  

у креирању школског програма и изради докумената 
којима се остварују његови задаци  

Школски програм, образовни 
смерови, кључне области рада 
установе  

у припремању и реализацији седница наставничког 
већа и других стручних органа, тимова и комисија  
 

питања од значаја за реализацију 
плана рада школе  

 
6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

 
 у наставничком већу седнице и активности органа  

 у одељенским већима  седнице и активности органа 
 у педагошком колегијуму  састанци и активности органа 
у стручном активу за развој школе  састанци и активности органа 
у школском тиму за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

- планиране активности,  
- ангажовање у складу са протоком  
   у два случаја (насиље у пколи) 

у школском тиму за самовредновање   /          

у тиму за развој школског програма израда новог школског програма за 
период 2023 - 2026 

 
 

7.  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
 
 
 

8. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 
          Документација је вођена у штампаној и електронској форми.      
          Припремање за рад спровођено је као део 40-тосатне радне седмице, за све облике рада по 
програму и плану рада стручног сарадника-психолога.      

са Друштвом психолога Србије статутарна и програмска питања, развој 
струке у бранши  

са ИС Петница   
 

процене и препоруке ученика који 
конкуришу / похађају семинаре  

са ЗУОВ – ом / платформа за едукацију 
наставника  

Стручно усавршавање  

са Аутономним женским центром, Београд  
 

Израда програма за стручно 
усавршавање наставника  и аплицирање 
за акредитацију  

са секцијом стручних сарадника у средњим 
школама Србије    

новине од значаја за  професионани рад 
психолога у школи 

са лекаром – специјалистом дечје 
психијатрије  

сарадња у заштити ученика 
1 ученица 4. разреда  

са Центром за социјални рад општине 
Параћин  

сарадња у заштити ученика 
- 2  ученика  
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          Стручно усавршавање је остварено кроз следеће програме:        
     
 Облик стручног усавршавања Датум Компе 

тенције 
Област 

приорит. 
Бодови 

1. Сараднички час Књига као лек – 
учесник 

Октобар 2021.  К3 П4  

2. Обука: Оснаживање запослених 
унутар установе за развијање 
одговорног односа према здрављу, 
очување здравља и безбедности 
ученика – реализатор обуке 

08.12.2021.  К2, К3 Одобрење 
министра 

 

3.  Дебата Солидарност, за и 
против – суорганизатор  

24.12.2021. К3 П4  

4. Презентације поводом Дана 
сећања на жртве холокауста, 
преко зоом платформе, еТвининг 
пројекат Заједно против насиља - 
сарадник 

27.01.2022. К2, К3 П4  

5. Етика и интегритет, онлајн 
обука Агенција за спречавање 
копрупције;  полазник 

28.3.2022. К4   

6. SELFI – онлајн обука за 
самовредновање дигиталне 
зрелости установе  

29.3.2022.  К4   

7. Заједнички час поводом Дана 
васпитања без батина, онлине, 
Zoom састанак, ученици из 
Србије, Хрватске и Турске, 
еТweening платформа, пројекат 
Заједно против насиља 2 – 
суорганизатор  

29.4.2022.  К3 П4  

8.  Обука школског тима за 
пилотирање државне матуре – 
полазник  

24.3.2022. К4 Одобрење 
министра 

 

9. Представљање пројекта 
Државна матура и пилотирање 
државне матуре родитељима 
ученика – сарадник из установе  

28.3.2022.  К4 Одобрење 
министра 

 

10. Сараднички огледни час  
- Биологија, социологија, 

хемија  
Дроге и наркоманија из три 
перспективе  

19.5.2022.  К2 П4  

 
Истраживање педагошке праксе остварено је испитивањем безбедности ученика у 
школи и за време школских активности. Резултати су представљени школском тиму за 
заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.  
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Акредитација програма за стручно усавршавање запослених  
Стручни сарадник – психолог је члан тима аутора програма за стручно усавршавање 
запослених у образовању из области превенције родно заснованог насиља који је одобрен 
за примену од стране ЗУОВ почев од школске 2022-2023. 
 
 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА – ШКОЛСКИХ 
БИБЛИОТЕКАРА  

 
СЕПТЕМБАР 
 
- израђен је годишњи и оперативни плана рада за шк 2021/2022. годину 
- информисани су  ученици о радном времену библиотеке и доступности расположивог 
библиотечког фонда; 
Уторак, 15.09.2021. 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
 
      Обавештавамо ученике да је за ову школску годину одређено радно време школске библиотеке. Термини су 
константни, без обзира на  промену смене и библиотека ће бити доступна ученицима сваког дана у одређеном 
термину. Подаци о радном времену школске библиотеке налазе се на улазним вратима библиотеке као и на огласним 
таблама у школи. Подстичемо ученике да користе постојећи библиотечки фонд како за читање школске лектире тако 
и за израду семинарских и других радова. Наставници који су задужени за рад у библиотеци пружиће ученицима 
помоћ у изради писаних радова, било да је реч о литерарним саставима или обради тема из научних области.  
- упис ученика у школску библиотеку; 
- за рад у школској библиотеци у шк 2021/2022.г била су задужена два наставника: Снежана 
Дачић (35%), Светлана Филиповић (10%). 

РАСПОРЕД  РАДА  ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У ШК 2021/2022. ГОДИНИ 
Термини су константни, независно од промене смена 

Наставник Понедељак Уторак  Среда  Четвртак  Петак  
 

Дачић  Снежана 
 

13:30-14:30 13:00-17:30 09:00-14:00 10:30-14:00  

Филиповић 
Светлана 

   14:00-15:30 14:00-16:30 

 

ОКТОБАР 
 
- у сарадњи са ученицима трећег резреда који похађају наставу грађанског васпитања , 
реализована је трибина посвећена 1. октобру- Међународном дану старијих особа 
„Старост и право на здравље“ . Ова трибина је имала за циљ и допринос јачању 
међупредметне компетенције одговорног односа према здрављу.  

 
ПОВОДОМ  

1. ОКТОБРА 
МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СТАРИЈИХ ОСОБА 

УЧЕНИЦИ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ  ОРГАНИЗУЈУ  
ТРИБИНУ  

Старост и право на здравље 
 О Међународном дану старијих особа 
 Ејџизам 
 Старење и проблеми старења 
 Друштвена заједница и заштита здравља старих 
 Старост и људска права 
 Право на здравље 
 Старије особе и ковид 19 
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Библиотека Гимназије 
Петак, 01.10.2021. од 12:30 до 13:30ч 

 

 
- традиционално, поводом Октобара – месеца књиге ,  школска библиотека је организовала 
предавање за ученике седам одељења „Читање и здравље одувек су пријатељи“. Такође, овим 
садржајем је дат и допринос јачању међупредметне компетенције одговорног односа према 
здрављу. 
 
 

 
ПОВОДОМ  

ОКТОБРА – МЕСЕЦА КЊИГЕ   
У ЧАСТ СЕЋАЊА НА МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ  КЊИГА У БЕОГРАДУ 

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА ГИМНАЗИЈЕ  И ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗУЈУ 
ПРЕДАВАЊЕ 

„Читање и здравље одувек су пријатељи“ 
 Књига у доба короне 
 Читањем до здравља 
 Библиотерапија  
 Која си ти књига? 

Библиотека Гимназије 
Четвртак, 28.10.2021.          од 11:30 - 13:00ч (1/3, 3/3)  
 од 15:50 – 17:30ч  (4/2, 4/3) 
Петак, 29.10.2021.                од 12:30 – 14:45ч  (3/2, 3/1, 2/4) 

 

 
 
НОВЕМБАР 
 
- у овом периоду, ученици су из библиотечког фонда највише користили школску лектиру; 
- на снази су биле и мере заштите од епидемије корона вируса те су одељења радила по 
групама и он-лајн; 
- нерадни дани за државни празник „Дан примирја у Првом светском рату“ продужени су из 
безбедносних мера те се све ово одразило како на укупан рад школе тако и на рад школске 
библиотеке; 
 
ДЕЦЕМБАР 
 
- током децембра, пред карај првог полугодишта, матуранти су показали повећано 
интересовање за израду матурских радова. Тражили су на увид матурске радове претходних 
генерација, консултовали се о форми и начину писања радова. Ови разговори су послужили 
библиотекару да им укаже на грешке које се појављују у изради матурских радова; 
- школска библиотека је у сардњи са тимом за међупредметне компетенције организовала  
сараднички час изборних предмета  предмета примењене науке и грађанско васпитање: 

  
Поводом завршетка првог полугодишта посвећеног јачању међупредметне компетенције 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ 
 

 БИБЛИОТЕКА ГИМНАЗИЈЕ  И ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗУЈУ 
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САРАДНИЧКИ ЧАС 
ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Наставници:Драгана Стамболић, Снежана Дачић 

 
„Таин – чувар здравља српског војника“ 

 Хлеб – храна за тело и душу 
 Таин – хлеб српске војске 
 Технологија домаћег квасца 
 Таин на нашем столу – моје право на здравље 

 
Библиотека Гимназије 

Четвртак, 23.12.2021.          од 12:25 - 13:45ч (3/3) 
 

 
 
ЈАНУАР 
 
- према календару рада, цео месец јануар је одређен за зимски распуст осим последње 
недеље; 
- школска слава је обележена у условима пандемије корона вируса у складу са 
епидемијским мерама те није било већих припрема за свечани програм; 
ФЕБРУАР 
- поводом Дана државности Републике Србије, школска библиотека је организовала 
предавање које је, својим садржајем, уједно и допринос јачању међупредметне 
компетенције одговорно учешће у демократском друштву: 

 
ПОВОДОМ 15. ФЕБРУАРА 

ДАНА ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
БИБЛИОТЕКА ГИМНАЗИЈЕ  ОРГАНИЗУЈЕ  

ПРЕДАВАЊЕ 
 

15. ФЕБРУАР И ПУТ СРБИЈЕ КА СЛОБОДИ, ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ И ДРЖАВНОСТИ 
 Сретење – велики хришћански празник 
 Први српски устанак 
 Први српски устав 
 Димитрије Давидовић – творац Сретењског устава 
 Србија и свет 

 
Библиотека Гимназије 

Петак, 11.02.2022.  
од 12:25 до 13:05ч и од 13:10 до 13:45ч  

(одељења 3/2 и 3/1, јачање међупредметне компетенције Одговорно учешће у демократском друштву, наставник Снежана Дачић) 
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МАРТ 
-  као и претходних година, школска библиотека је организовала трибину посвећену 
Дану жена. Ове године је садржај прилагођен и јачању међупредметне компетенције 
одговорно учешће у демократском друштву; 

 
ПОВОДОМ  ДАНА ЖЕНА 

БИБЛИОТЕКА ГИМНАЗИЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ  
ТРИБИНУ ПОСВЕЋЕНУ ДАНУ ЖЕНА 

 
ДАНЖЕНАУСВЕТЛУБОРБЕЖЕНАЗАМЕСТОУ (НЕ)ДЕМОКРАТСКОМДРУШТВУ 

 борба жена за равноправност – почетак и садашњост 
 жене - осетљива друштвена група 
 медији и стереотипи жене 
 женско предузетништво 

Библиотека Гимназије 
Уторак, 08.03.2022. од 15:50 до 16:35ч 

 

 
- остварена је сарадња са активом наставника француског језика у обележавању марта 
као месеца франкофоније и у припреми вечери француског језика које је одржано у 
сали културног центра, 24. марта; 
- током месеца марта ученици су користили књижни фонд по уобучејеној динамици, 
посебно када су у питању дела која су на списку редовне лектире; 
 
АПРИЛ 
 
- у сарадњи са Градском библиотеком организована је изложба радова ученика другог разреда 
у холу библиотеке – скице за витраж (ментор Срећко Здравковић); 
- у склопу промотивних активности школе, Гимназији су у посету долазили ученици 
параћинских основних школа. Приликом обиласка простора школе,  ученици су се посебно 
радо задржавали у школској библиотеци постављајући питања о књижном фонду, раду 
библиотеке и сл. Током априла, школску библиотеку су посетили ученици основне школе 
„Стеван Јаковљевић“ (15.04.) и „Бранко Крсмановић“ из Сикирице (18.04.); 
 
МАЈ 
 
- матуранти су користили литературу из библиотеке за израду матурских радова; 
- направљена је евиденција књижног фонда школске библиотеке који се налази код матураната 
са роком до када књиге морају бити враћене; 
- током маја, настава грађанског васпитања за ученике одељења 3/1 и 3/2 одвијала се у 
простору школске библиотеке; 
- у сарадњи са наставом грађанског васпитања, у школској библиотеци, са ученицима трећег 
разреда, организоване су теметске радионице посвећене троризму – поводом масовних дојава о 
постављеним бомбама у Србији; 
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ЈУН 
- простор школске библиотеке наставници су користили у више наврата за одбрану матурских 
радова; 
- у периоду од 20. до 24. јуна у библиотеци су ученици одељења 2/3 са својом наставницом 
српског језика и књижевности, Милицом Милетић, поставили изложбу „Кутије успомена“. 
Ови ученички радови инспирисани су ликовима из романа „Ана Карењина“ Л.Н.Толстоја. 
 

 
 
АВГУСТ 
 
- наставници задужени за рад у школској библиотеци урадили су план рада за нову школску 
годину; 
 - припрема библиотеке за нову школску годину; 
 

 

 


