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1 УВОД 

1.1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

1.1.1 ЗАКОНСКИ ОКВИР 

- Закон о основама система образовања и васпитања   

- Закон о средњем образовању и васпитању  

- Остали закони који регулишу поједине делатности школе  

- Подзаконска акта (правилници, стручна упутства, пословници...)  

- Школски развојни план  

- Акциони план за унапређење вредноване кључне области у претходној школској години   

Основни законски прописи којима се уређује делатност образовања у Гимназији су:  

- Закон о основама система образовања и васпитања   

- Закон о средњем образовању и васпитању  

Остали битни закони који се примењују у раду школе, и којима се уређују радни односи, 

заштита на раду, и остала питања битна за обављање делатности су:  

- Закон о раду  

- Закон о платама у државним органима  

- Закон о спречавању злостављања на раду у вези са радом  

- Закон о штрајку  

- Закон о безбедности и здрављу на раду 

- Закон о заштити узбуњивача  

- Закон о заштити од пожара  

- Закон о заштити становништва од изложенсти дуванском диму  

- Закон о јавним набавкама  

- Закон о агенцији за борбу против корупције  

- Закон о доступности информација од јавног значаја и заштити података о личности   

- Закон о здравственом осигурању  

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању, и др.  

- Закон о образовању одраслих   

1.2 ПОДЗАКОНСКА АКТА 

Гимназија поседује и користи следећа општа акта:  

1.2.1 СТАТУСНИ ОПШТИ АКТИ  

- Статут школе  

- Пословник о раду Школског одбора  

- Пословник о раду Савета родитеља  

- Пословник о раду Наставничког већа  

- Пословник о раду Ученичког парламента   

1.2.2 РАДНИ ОДНОСИ  

- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима 

ученика  

- Појединачни колективни уговор Гимназије “Свети Сава” Пожега  

- Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у гимназији  

- Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у  школи  

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у школи  

- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 

1.2.3 СТАМБЕНИ ОДНОСИ  

- Правилник о стамбеним односима  

1.2.4 ЗАШТИТА НА РАДУ  

- Правилник о безбедности и здрављу на раду у школи  

- Акт о процени ризика  

- Правила заштите од пожара  
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- Програм обуке запослених из области заштите од пожара  

1.2.5 РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ  

- Правилник о попису (инвентарисању) средстава и извора средстава школе 

-  Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама  

1.2.6 ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНИ РАД  

- Школски програм  

- Годишњи план рада  

- Извештај о раду  

- Школски развојни план ( за период од 2013. до 31.8.2018.)  

- Правилник о правима и обавезама ученика у остваривању образовно- васпитног рада  

- Правила понашања ( садржи одредбе којима се уређује начин понашања и међусобни 

односи ученика, запослених и родитеља ученика, и одредбе о дисциплинској 

одговорности ученика и васпитно- дисциплинским мерама)  

- Правилник о организацији и спровођењу испита у школи  

- Правилник о оцењивању ученика у средњој школи  

- Правилник о садржају и начину полагања матурског испита у Гимназији  

- Правилник о ванредним ученицима у школи  

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика у школи  

- Посебан протокол за заштитудеце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно- васпитним установама  

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање  

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику  

- Правилник о васпитно – дисциплинској одговорности ученика у школи  

- Правилник о похваљивању и награђивању ученика Гимназије „Свети Сава“ Пожега 

1.2.7 АДМИНИСТРАТИВНО И АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ  

- Правилник о вођењу педагошке евиденције и о административном пословању школе  

1.2.8 ОСТАЛИ ОПШТИ АКТИ  

- Одлуке, упутства, закључци, наредбе и др. Акти којима се уређују одређена питања 

школе   

1.3 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА 

Подручје рада  Образовни профил  Трајање  
Број решења  

верификације  

ГИМНАЗИЈА  

Друштвено-језички смер  четири године  
022-05-192/9403 од  

11.3.1994  

Природно-математички смер  четири године  
022-05-192/94-03 од  

11.3.1994  

Информатички смер  четири године  
022-05-00192/94-03 од 

11.5.2009  

 Обдарени ученици у 

рачунарској гимназији  
четири године  

022-05-00192/94-03 од 

11.5.2014.  
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2 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

РАДА 

Назив школе, адреса, број телефона, број факса, електронска адреса;  

Гимназија ''Свети Сава'' Пожега,031-811-460,www.gimnazijapozega.edu.rs  

Просторни услови рада:  

- број кабинета 5  

- број учионица опште намене 13 

Информатички кабинет:   

Гимназија располаже са два кабинета за рачунарство и информатику чија је опремљеност на 

веома високом нивоу. Кабинети су опремљени са укупно 38 рачунара (по 18 за ученике и по  1 за 

наставника), 2 штампача, 2 скенера, 2 видео пројектора (по 1 у сваком кабинету). Намештај у 

кабинетима је наменски израђен за потребе кабинета, према просторним и техничким условима у 

самим кабинетима и састоји се од по 8 клупа и катедре у сваком кабинету. Клупе су пројектоване за 

по два рачунара и са по 4 места за седење ученика. Таква концепција омогућава да у кабинету буде 

смештено до 32 ученика и то тако да број ученика по рачунару не прелази два, а у случају када је 

одељење подељено у групе, сваки ученик ради самостално на рачунару. Кабинети су опремљени и 

белим таблама и зидним платном за пројекцију слике са пројектора. Пројектори су фиксирани на 

наменске држаче на таваници кабинета. Рачунари су умрежени коришћењем мрежних свичева 

унутар сваког кабинета,  а свичеви међусобно повезани и повезани са рутером. Рутер је даље повезан 

на АДСЛ прикључак тако да је са сваког рачунара из кабинета могуће приступити Интернету. 

Електрична мрежа у кабинетима је усклађена са бројем рачунара а сви кабловски разводи, 

електрични и рачунарски су изведени назидним инсталацијама што омогућава безбедну употребу 

кабинета.   

• Фискултурна сала:   

- Добро опремљена фискултурна сала,  димензија 16 x32 м . У склопу сале, постоје две 

свлачионице са туш- кабинама. 

- Спортски терени:   

- Школа располаже са шест отворених асфалтираних терена (по два за мали фудбал и 

рукомет, одбојку и кошарку) који су санирани и на којима су замењене све 

конструкције. Постоје три  тениских терена са подлогом од шљаке. 

- Око терена се налази атлетска стаза дужине 340 метара  

- Библиотека:  

- Књижни фонд је 18 542 наслова књига, претежно школске лектире, белетристике,  али 

и стручних књига  

- У склопу библиотеке је и читаоница намењена за рад ученика.  

- У библиотеци била су ангажована два  библиотекара са одговарајућим процентом 

радног времена   

• Простори за реализацију ваннаставних активности (нпр: ученички парламент, простор за 

родитеље)  

- С обзиром на то да зграду делимо са другом школом,  просторни проблем постоји. 

Услед недостатка адекватне просторије као решење за рад Ученичког  парламента 

привремено је оспособљена припремна просторија у склопу специјализоване учионице 

где се налази један рачунар за потребе ученика .  

- За пријем родитеља постоји импровизовани простор (сто и две фотеље) у углу ходника   
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2.1 ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 

2.1.1 OПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА И ОПРЕМОМ У 

ОДНОСУ НА ВАЖЕЋЕ НОРМАТИВЕ ПО ПРЕДМЕТИМА 

Смер – наставни предмет  Опремљеност по нормативу у %  

Природно-математички  смер   80  

Друштвено-језички смер  80  

Информатички смер, рачунарска гимназија 90  

Српски језик  80  

Страни језици  70  

Ликовна култура   80  

Музичка култура   90  

Физичко васпитање  90  

Информатика   100  

Историја   80  

Географија  80  

Математика  80  

Физика   80  

Хемија   60  

Биологија   80  

 

2.1.2 СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛИ И ДРУГА ВОЗИЛА  

Школа не поседује службена возила. 
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2.1.3 ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА  РАДА 

Време 

реализације  
Место  Начин Носиоци  

Септембар  Школа  Исказивање потреба  ПК, директор  

Септембар  општина  

Упознавање са потребом набавке 

намештаја и побољшања хигијенских 

услова  

ПК, директор  

Септембар 

 

школа  

 

Израда пројекта ограђивањa школског 

дворишта 
Школа, општина, МПНТР 

Октобар школа Реконструкција котлова за грејање Школа, општина 

Септембар школа 
Израда пројекта реконтрукције  подова у 

учионицама 
Школа, општина 

Септембар школа  
Набавка 20 рачунара за кабинет 

информатике 
Школа, општина 

Октобар - 

новембар 
школа 

Набавка опреме и литературе по 

исказаним потребама стручних већа 
Школа, општина 

Новембар школа 
Реконструкција оштећеног кровног 

покривача 
Школа, општина 

Октобар - 

децембар 
школа 

Набавка столица и репарација школских 

клупа 
Школа, општина 

Новембар - 

март 

школа,  

МПНТР  

Конкурс за пројекат  енергетске 

ефикасности школске зграде (фасада и 

столарија) 

Школа, општина, МПНТР , 

акредитоване установе 

није 

реализовано 
школа Реконтрукција подова у учионицама Школа, општина, МПНТР 

Октобар- 

фебруар  

школа, 

општина  

Обезбеђивање материјално техничких 

организацију Гимфеста  

директор,  

Организациони тим 

Гимфеста  

Децембар, 

јануар  

Локална 

самоуправа  

Обезбеђивање материјално техничких 

средстава за прославу Савиндана  

ПК, директор, 

Организациони одбор  

Фебруар  

школа, 

општина, 

нво  

Организовање Гимфеста  
директор , организациони. 

тим Гимфеста  

Март - август  
школа,  

општина  
Набавка потребне опреме  

ПК, директор, секретар, шеф 

рачуноводства  

Јун - август  школа  
Неопходна поправка и реновирање 

простора и опрeме  

ПК, директор, секретар, шеф 

рачуноводства  

Март-август  општина  
Упознавање са потребама Школе и 

могућностима општине  
директор  
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3 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  

3.1 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

Име и презиме 
Врста стр. 

спреме 

Год. радног 

стажа 
Лиценца 

Проценат ангажовања на другим 

пословима у школи и којим 

Владан Недељковић 
Дипломирани 

математичар 
36 Не - 

3.2 НАСТАВНИ КАДАР 

Име и презиме Врста стр. спреме 
Предмети 

које предаје 

Г
о

д
.р

ад
. 

ст
аж

а
 

Л
и

ц
ен

ц
а
 

П
р

о
ц

ен
ат

 
ан

га
ж

о
в
а
њ

а 
у

 
ш

к
о

л
и

 Проценат  
ангажовања у 
другој школи 

(којој) 

1. Алексић Драгана 
Професор енглеског 

језика и 
књижевности 

Енглески језик 16 Да 45 
55% ОШ „Нада 
Матић“ 

2.Баковић Биља 
Дипломирани 

биолог 
Биологија 16 Да 105 - 

3.Бенка Марина 
Професор руског 

језика и 
књижевности 

Руски језик 4 Да 22 

ОШ „Стеван 
Чоловић“44%,  
СШ  „Свети 
Ахилије“ 33 % 

4.Варница Гордана 
Дипломирани 

физичар 
Физика 19 Да 100 - 

5.Варница Небојша 
Дипломирани 
математичар 

Математика 22 Не 110 - 

6.Вукајловић Зорица 
Професор 

француског језика и 
књижевности 

Француски 
језик 

29 Да 100 - 

7.Гордић мр 
Александра 

Магистар уметности 
–сликар  

Ликовна 
култура 

20 Да 55 
45% Техничка 
школа Пожега 

8.Девеџић Весна 
Дипломирани 
математичар  

Математика 8 Да 110 - 

9.Наташа Драгојевић 
Савић 

Дипломирани 
психолог 

Грађанско 
васпитања 

9 Да 10 

45% Техничка 
школа Пожега, 
30% Средња 
школа Драгачево 

10.Демировић 
Миланка 

Дипломирани 
хемичар 

Хемија 21 Да 25% 
75% 
Пољопривредна 
школа Пожега 

11.Драшкић Иван 
Професор физичке 

културе 
Физичко 

васпитање 
12 Да 100 - 

12.Ђукић Злата 
Професор српског 

језика и 
књижевности 

Српски језик 24 Да 100 - 

13.Зарић Весна 
Дипломирани 
математичар 

Програмски 
језици, Увод у 
програмирање 

18 Да 100 - 

14.Јанковић Светлана 
Дипломирани 

социолог 

Социологија и 
устав и права 

грађана 
3 Не 100 

Неплаћено 
одсуство 

15. Јеверичић Марија 
Професор српског 

језика и 
књижевности 

Српски језик и 
књижевност 

17 Да 100 - 

16.Јовановић Милош 
Дипломирани 

историчар 
Историја 29 Да 100 - 

17.Јовановић Ивана 

Мастер професор 
шпанског језика и 

хиспанских 
књижевности 

Шпански 
језик 

3 Не 33 

22% Техничка 
школа  Пожега 
44% ОШ''Емилија 
Остојић''  
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18.Јовићевић Моника 
Професор немачког 

језика и 
књижевности 

Немачки језик 19 Да 66 
56% ОШ 
''П.Лековић'' 

19.Каранац 
Александар 

Дипломирани 
теолог 

Верска 
настава 

6 Не 80 

10% ОШ 
''П.Лековић'' 
10% ОШ „Е. 
Остојић“ 

20.Крстонић Весна 
Професор енглеског 

језика и 
књижевности 

Енглески језик 32 Да 100 - 

21.Кузмић Јелена 
Дипломирани 

историчар 
Историја 13 Да 70 

30 % Основна 
школа ''Нада 
Матић'' 

22.Лучић Вера 
Дипломирани 
математичар 

Математика 30 Да 122 - 

23.Марић Зорица 
Професор 

француског језика и 
књижевности 

Француски 
језик 

21 Да 33 
67%Техничка 
школа Пожега 

24. Марковић Ана 
Професор српског 

језика и 
књижевности  

Српски језик и 
књижевност 

11 Да 100 - 

25.Матић Зора 
Дипломирани 

социолог 

Социологија и 
устав и право 

грађана 
10 Да 70 

5% Техничка 
школа Пожега 
20% Техничка 
школа Косјерић 

26. Матовић Петар 
Професор српског 

језика и 
књижевности 

Српски језик и 
књижевност 

9 Да 56 
44 %Техничка 
школа Пожега 

27.Мершник Марио 

Академски музичар 
и професор музике 
за основне школе и 

гимназије 

Музичка 
култура 

40 Да 85 
15% Техничка 
школа Пожега 

28.Милићевић Раде 
Професор 

филозофије и 
социологије 

Филозофија и 
грађанско 
васпитање 

25 Да 80 

10 %Техничка 
школа Пожега 
10% 
Пољопривредна 
школа Пожега  

29.Миросавић Јелица 
Дипломирани 

биолог 
Биологија 14 Да 30 

30% Техничка 
школа Пожега 
50% ОШ“Е. 
Остојић“ 

30. Недељковић 
Бранислава  

Професор српског 
језика и 

књижевности 

Српски језик и 
књижевност 4 Не 15 

44%  ОШ  
„Севан Чоловић“ 
Ариље (до 
20.2.2017.) 

31.Новаковић Иван 
Мастeр професор 

технике и 
информатике 

Рачунарство и 
информатика 

15 Да 100 - 

32. Протић Наташа 
Дипломирани 

географ 
Географија 20 Да 100 - 

32.Радовић Биљана 
Дипломирани 

хемичар 
Хемија 14 Да 100 - 

34.Радоњић Ивана 
Дипломирани 

класични филолог 
Латински 

језик 
19 Да 66 

22%СШ''С. 
Ахилије'' Ариље 
11% Пољоприв. 
школа Пожега 

35. Савковић Грозда 
Професор технике и 

информатике 
Рачунартво и 
информатика 

12 Да 100 - 

36. Смиљанић Иван 
Дипломирани 

физичар 
Физика 12 Не 95 

20 % ОШ 
„Емилија Остојић“ 

37.Станчић Дејан 
Професор технике и 

информатике 
Рачунарство и 
информатика 

11 Дa 100 - 

38.Стефановић Весна 
Дипломирани 

географ 
Географија 25 Да 25 

65 % Техничка 
школа Пожега 
10% ОШ''Петар 
Лековић'' 



Гимназија „Свети Сава“, Пожега Извештај за школску 2016/2017. 

9 

39. Тановић Петар 
Професор Физичке 

културе 
Физичко 

васпитање 
4 Не 60 

20% ОШ''Петар 
Лековић'', 20 % 
Техничка школа 

40.Томић Кристина 
Професор 

педагогије и 
психологије 

Психологија 25 Да 100 - 

41. Томић Горица 
Мастер филолог- 

англиста 
Енглески језик 
и књижевност 

4 Не 100 - 

42.Танасковић 
Душица 

Професор 
италијанског језика 

и књижевности 

Италијански 
језик 

8 Не 33 

27,5 Техничка 
школа Пожега, 
55% ОШ „Танаско 
Рајић“ Чачак 

3.3 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Име и презиме Врста стр. Спреме 
Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа Л
и

ц
ен

ц
а
 

Проценат 

ангажова

ња у 

школи 

Проценат 

ангажов. Другој 

школи 

1.Томић Кристина 
Професор педагогије 

и психологије 
педагог 24 Да 60 - 

2.Бошковић Јелена Дипломирани педагог 
педагог , 

библиотекар 
22 Да 

40 

60 
- 

3.Недељковић 

Бранислава 

Професор српског 

језика и књижевности 
библиотекар 4 Не 

40 
до 20.2.2017. 

44% ОШ  

„С. Чоловић“ 

Ариље 

3.4 САРАДНИЦИ – РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ПО УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ 

Име и презиме Врста стр. Спреме 
Предмети који 

предаје 

Год. Рад. 

Стажа 

% ангажо. 

у школи 

Радна организација 

из које долазе 

Катарина Стојчић 
Дипл. инжењер 

електротехнике 

Рачунарски 

системи 
22 10 Марвел софт 

3.5 ВАННАСТАВНИ КАДАР 

Име и презиме 
Врста стр. 

Спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа 

Лиценца 

% 

ангажовања у 

школи 

1.Ђедовић Ђенић Ана 
Дипломирани 

правник 
Секретар 11 Да 100 

2. Радић Јелена 
Дипломирани 

економиста 

Шеф 

рачуноводства 
6 Не 

100 (породиљско 

одсусутво- од 

30.3.2017) 

3.Ђедовић Бојана 
Дипломирани 

економиста 

Шеф 

рачуноводства 
 Не 100 (од 30.3.2017) 

3. Перишић Никола Аутомеханичар Домар 21  100 

4. Ивановић Милан 
КВ 

машинбравар 
Ложач 19  100 

5. Дрндаревић Снежана Основна школа Хигијеничар 21  100 

6.Бојић Снежана Основна школа Хигијеничар 28  100 

7.Гороњић Весна Основна школа Хигијеничар 26  100 
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4 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 

4.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

4.1.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА, ОБРАЗОВНИМ 

ПРОФИЛИМА  

 

Подручје рада  Образовни профил:  Разред и одељење  
Број ученика  

Укупно М Ж 

Гимназија 

Друштвено – језички смер 

I1 30 8 22 

I2 31 8 23 

II1 33 9 24 

II2  32 10 22 

III1 30 7 23 

III2 32 10 22 

IV1 22 5 17 

IV2 21 4 17 

Укупно  231 61 170 

Природно- математички смер 

I3 30 10 20 

II3 31 10 21 

III3 32 10 22 

IV3 33 15 18 

Укупно  126 45 81 

Информатички смер 
IV4 31 18 13 

Укупно  31 18 13 

Обдарени ученици у 

рачунарској гимназији 

I4 20 13 7 

II4 16 11 5 

III4 16 11 5 

Укупно 52 35 17 

Укупно у свим одељењима  440 159 281 

 

 

 

 

4.1.2 БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
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4.1.3 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПРЕМА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА 

 

Одељења  

Први страни 

језик  
Други страни језик  

Енглески   Шпански   Италијански  Немачки  Француски  Руски  
Б

р
о

ј 
у

ч
ен

и
к
а 

 

Н
ед

ељ
н

и
 ф

о
н

д
  

Г
о

д
и

ш
њ

и
 ф

о
н

д
  

Б
р

о
ј 

у
ч

ен
и

к
а 

 

Н
ед

ељ
н

и
 ф

о
н

д
  

Г
о

д
и

ш
њ

и
 ф

о
н

д
  

Б
р

о
ј 

у
ч

ен
и

к
а 

 

Н
ед

ељ
н

и
 ф

о
н

д
  

Г
о

д
и

ш
њ

и
 ф

о
н

д
  

Б
р

о
ј 

у
ч

ен
и

к
а 

 

Н
ед

ељ
н

и
 ф

о
н

д
  

Г
о

д
и

ш
њ

и
 ф

о
н

д
  

Б
р

о
ј 

у
ч

ен
и

к
а 

 

Н
ед

ељ
н

и
 ф

о
н

д
  

Г
о

д
и

ш
њ

и
 ф

о
н

д
  

Б
р

о
ј 

у
ч

ен
и

к
а 

 

Н
ед

ељ
н

и
 ф

о
н

д
  

Г
о

д
и

ш
њ

и
 ф

о
н

д
  

I1  30 2  74  - - - -  -  -  -  -  -  30 2 74 -  -  -  

I2  31 2  74  - - - -  -  -  - - - 22 2 74 - -  -  

I3  30 2  74  - - - - - - - - - 30 2  74  - -  -  

I4  20 2  72 -  -  -     - -  -  - - - -  -  -  

I2,4          15 2 74 - - - 7 2 74 

Укупно 

Iразред 111 8  294 - - - -  -  -  15 2 74 82 6 222 7 2  74 

II1  33 3  105  - - - -  -  -  - -  -  33 2 70 -  -  -  

II2  32 3  105  - - - - -  -   24 2 70 8 2 70 - -  -  

II3  31 2  70  - - - - - - 14 2 70 
 

17 

 
2  70  -  -  -  

II4  16 2  72 - - - - - - - - -    - - -     

Укупно 

Iiразред 112 10  252 - - - - - - 38 6  140 58 6 210 - - 
- 

 

III1  30 5  180  23 2 72 -  -  -  1 РИ - - 5 2 72 1РИ  -  -  

III2  32 5  180  20 2 72 1РИ  -  - 1РИ  -  -  10 2 72 -  -  -  

III3  32 2  72  25 2 72 - - - -  -  -  7 2  72  -  -  -  

III4  16 2  74  - - - - - - 16 2 74 - - - -  -  -  

Укупно 

IIIразред  
110 14  506  68 6 216 1 РИ   - - 18  2  74  22  6 215 

1 

РИ 
-  - 

IV1  22 4  128  - - - -  -  -  - - - - - - -  -  -  

IV2  21 4  128  - - - -  -  -  - - - - - -  -  -  -  

IV3  33 2  64  - - - 13  2  64  - - - 12 2  64  -  -  -  

IV4  31 2  66  - - -    22 2  66 - - - 9 2 66 -  -  -  

IV1.2,3,4          7 2 64 6 2 64 12 2 64 

IV1.2 -  -  -  - - - 26  2  64  - - - -  -  -  - - -  
Укупно 

Ivразред   
107 12  386  - - - 61  6  216  7 2 64 27 6 194  12  2  64  

УКУПНО  440 44  1542  68 6 216 62 6 216 78 12 352 189 24 194 20 4 138 

 

4.1.4 ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ  

Подручје рада Образовни профил Разред Број ученика 

Гимназија Друштвено језички смер III 1 

Гимназија Друштвено језички смер IV 1 

Укупно 2 
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4.1.5 ПЛАН УПИСА НА ПРОГРАМЕ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ И 

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА 

 

Гимназија не реализује програме преквалификације, доквалификације и стручног 

оспособљавања  

 

 

4.2 ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ 

РАЗРЕД  
Број ученика који путују у једном правцу  

3 – 5  км  6  - 10  км  Преко 10  км  

Први 5 10 12 

Други 7 25 20 

Трећи 8 12 24 

Четврти 3 10 30 

У К У П Н О  23 57 86 

 

4.3 ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Р
аз

р
ед

 

Б
р

о
ј 

у
ч

ен
и

к
а 

О
д

л
и

ч
н

и
 

В
р

л
о

 д
о

б
р

и
 

Д
о

б
р

и
 

С
в
ег

а 
са

 п
о

з.
 

У
сп

ех
о

м
 

% 

Са недовољним 

оценама 

% 

С
р

ед
њ

а 
о

ц
е
н

а
 

Н
ео

ц
ењ

ен
и

 

%
 

С
а 

1
 н

ед
. 

С
а 

2
 н

ед
. 

У
к
у

п
н

о
 

I1 30 8 20 2 30 100 - - - - 4.18 - - 

I2 31 13 16 2 31 100 - - - - 4.33 - - 

I3 30 22 7 1 30 100 - - - - 4.59 - - 

I4 20 13 5 2 20 100 - - - - 4.43 - - 

Укупно I 

разред 
111 56 48 7 111 100 - - - - 4.38 - - 

II1 33 18 11 4 33 100 - - - - 4.25 - - 

II2 32 12 19 1 
32 

 
100 - - -  4.16 - - 

II3 31 25 6 - 31 100 - - - - 4.66 - - 

II4 16 14 2 - 16 100 - - - - 4.75 - - 

Укупно II 

разред 
112 69 38 5 112 100 - - - - 4.46  - 

III1 30 24 6 - 30 100 - - - - 4.58 - - 

III2 32 16 11 5 32 100 - - -  4.17 - - 

III3 32 23 5 4 32 100 - - - - 4.48 - - 

III4 16 8 8 - 16 100 - - - - 4.39 - - 

Укупно 

III разред 
110 71 30 9 110 100    - 4.41 - - 

IV1 22 13 7 2 22 100 - - - - 4,46 - - 

IV2 21 16 5 - 21 100 - - - - 4,57 - - 

IV3 33 26 7 - 33 100 - - - - 4,74 - - 

IV4 31 18 13 - 31 100 - - - - 4,39 - - 

Укупно 

IV разред 
107 73 32 2 107 100 - - - - 4,54 - - 

Укупно 440 269 148 23 436 100 - - - - 4.45 - - 
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4.4 ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ 

 

Разред 

ИЗОСТАНЦИ 

оправдани по ученику неоправдани по ученику укупно 
просек по 

ученику 

I1 1825 60.83 69 2.30 1894 63.13 

I2 1669 53.84 9 0.29 1678 54.13 

I3 1981 66.03 20 0.67 2001 66.70 

I4 1251 62.55 4 0.2 1255 62.75 

Укупно I разред 6726 60.59 102 0.92 6828 61.51 

II1 2457 74.45 74 2.24 2531 76.7 

II2 1678 52.44 33 1.03 1711 53.47 

II3 1425 45.97 21 0.67 1446 46.64 

II4 625 39.06 3 0.19 628 39.25 

Укупно II разред 6185 55.22 131 1.17 6316 56.39 

III1 2282 76.06 73 2.43 2355 78.5 

III2 3798 118.69 77 2.41 3875 121.09 

III3 2269 70.90 70 2.18 2339 73.09 

III4 1113 69.56 32 2 1145 71.56 

Укупно III разред 9462 86.01 252 2.29 9714 88.31 

IV1 2190 99,55 68 3,09 2258 102,64 

IV2 3099 147,57 67 3,19 3166 150,76 

IV3 1673 50,70 48 1,45 1721 52,15 

IV4 1647 53,13 63 2.03 1710 55,16 

Укупно IV разред 8609 80,46 246 2,30 8855 82,76 

Укупно 30982 70.42 731 1.66 31713 72.08 

4.5 РИТАМ РАДА 

4.5.1 РАСПОРЕД СМЕНА 

 Гимназија ради у једној смени која се наизменично мења са Техничком школом. 

 Преподневна смена почиње у  7 сати а завршава се у 13 сати. 

 Поподневна смена почиње у 13 сати  а завршава се у 19 сати. 

4.5.2 РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ШКОЛИ 

Смена  Час Од До Одмор 

Преподневна 

смена  

1 7:00 7:45 5 минута 

2 7:50 8:35 25 минута 

3 9:00 9:45 5 минута 

4 9:50 10:35 10 минута 

5 10:45 11:30 5 минута 

6 11:35 12:20 5 минута 

7 12:20 13:00  

Поподневна 

1 13:00 13:45 5 минута 

2 13:50 14:35 20 минута 

3 14:55 15:40 5 минута 

4 15:45 16:30 10 минута 

5 16:40 17:25 5 минута 

6 17:30 18:15 5 минута 

7 18:20 19:00  
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5 ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА 

ЗАДУЖЕЊА 

5.1 НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ У НАСТАВИ  

 Презиме и име,  

Г
о

д
и

н
е
 

ст
аж

а
 

О
д

ељ
е
н

ск
и

 

ст
ар

еш
и

н
а
 

Предавао у одељењима, 

Задужења 

СУ у 

установи 

СУ 

ванустан

ове 

1.  
Алексић Драгана,  

проф. енглеског језика 
16  III1, III2,– 45% 52+174 48 

2.  
Баковић Биља,  

проф. биологије 
16 II3 I3, II1, II2, II3, III1, III2, III3, III4 IV3 46 24 

3.  
Бенка Марина, проф. 

руског језика 
3  I2,4,IV1,2,3,4 – 22% 81 32 

4.  
Бошковић Јелена, дипл. 

Педагог 
23  педагог 48 16 

5.  
Варница Гордана,  

проф. физике 
19 III4 I1, I2, I3, I4, III1, III2, III3,III4 44 50 

6.  
Варница Небојша,  

проф. математике 
21 I3 I1, I2, I3, I4, III4 (напредне технике програмирања) 44 32 

7.  
Вукајловић Зорица,  

проф. француског језика 
30 II1 I1, I2, I3, II1,II2,II3, III1, III2,III3 50 48 

8.  
Гордић мр Александра,  

проф. ликовне културе 
20  

I1, I2, I3, I4, II1, II2, 

II3, III1, III2, IV1,IV2 – 55% 
109 32 

9.  
Девеџић Весна,  

проф. математике 
8 II4 

II1, II2, II3, II4 

IV3,4  (нацртна геометрија), 

III4 ( дискретна математика) 

11 26 

10.  
Драгојевић Савић Наташа, 

дипломирани психолог 
8  

I4, IV1 

(грађанско васпитање) 
  

11.  
Демировић Миланка, 

проф. хемије 
21  II1, II2, II4 26 6 

12.  
Драшкић Иван,  
проф. физичког васпитања 

11 IV4 
I3,I4, II1, II2,II3,II4,  

IV1,IV2 ,IV3, IV4 
8 39 

13.  
Ђукић Злата,  

проф. српског језика 
24 III1 II1, II3, II4, III1, III3 123 56 

14.  

Зарић Весна, 

проф. рачунарске групе 

предмета 

18 I4 

I4,II4,III4 (програмирање и програмски језици) 

IV4 (практикум 2) 

IV1, IV2 (математика) 

- 62 

15.  
Јанковић Светлана,  

проф. социологије 
4  неплаћено одсуство - - 

16.  
Јеверичић Марија,  

проф. српског језика 
18 II2 II2, III2, IV1, IV2 134 64 

17.  
Јовановић Ивана, 

проф. шпанског језика 
3  III1, III2, III3 -  33% 51 16 
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18.  
Јовановић Милош,  

проф. историје 
25 I1 I1, I2, I3, I4, III1, III2, IV1, IV2 80 24 

19.  
Јовићевић Моника,  

проф. немачког језика 
19  I2,4, II2 II3,III4, IV1,2,3 ,4- 66% 81 48 

20.  
Каранац Александар,  

вероучитељ 
5  

I1, I2, I3, I4, II1, II2, II3, II4, III1, III2, III3, 

III4, 

IV1, IV2, IV3, IV4 – 80% 

- - 

21.  
Крстонић Весна,  

проф. енглеског језика 
33 IV2 I1, I2, II1, II2, IV1, IV2 44 16 

22.  
Кузмић Јелена,  

проф. историје 
15  

II1, II2, II3,II4,III3, 

III3 (грађанско васпитање) – 70% 
57 24 

23.  
Лучић Вера,  

проф. математике 
31 IV3 

III1, III2, III3, III4,IV3,IV4 

 
53 16 

24.  
Марић Зорица,  

проф. француског језика 
21  

IV1,2,IV3,IV4 

33% 
24 49 

25.  
Марковић Ана,  

проф. српског језика 
13 I2 I1, I2, I3, I4 58 58 

26.  
Матић Зора, 

проф. социологије 
10  IV1, IV2, IV3, IV4- 70% 26 24 

27.  
Матовић Петар,  

проф. српског језика 
9  IV3, IV4  – 56% 64 24 

28.  
Мершник Марио,  

проф. музичке културе 
40 IV1 

I1, I2, I3, I4, II1, II2, 

II3, III1, III2, IV1, IV2 – 85% 
70 8 

29.  
Милићевић Раде, 

проф. филозофије   
26  

III1, III2, III3, III4, 

IV1, IV2, IV3, IV4 
- 32 

30.  
Миросавић Јелица,  

проф. биологије 
15  I1,I2,IV4 – 30% 141 53 

31.  
Недељковић Бранислава, 

проф. српског језика 
4  III1, III2,4 ( грађанско васпитање) 20 24 

32.  
Новаковић Иван,  
проф. рач. и информатике 

16  
I1, I2, I3, II1, II2, III1, III2,III3 

II4 ( примена рачунара) 
44 6 

33.  
Протић Наташа,  

проф. географије 
21 III3 

I3, I4, II1, II2, II3, II4, III3 

IV3, IV4 (грађанско васапитање) 
44 48 

34.  
Радовић Биљана,  

проф. хемије 
11  I1, I2, I3, I4, II3, III3, IV3,IV4 16 24 

35.  
Радоњић Ивана,  

проф. латинског језика 
19  

I1, I2, I3, II1, II2 

I2, I3  (грађанско васпитање) 66% 
45 8 

36.  
Савковић Грозда,  
проф. рач. и информатике 

13  

I1, I2, I3,II1, II2, II3 

I4 (примена рачунара), 

II4 (оперативни системи), 

IV4(web дизајн) 

29 8 

37.  
Смиљанић Иван,  

проф. физике 
12  

II2, II3, II4, IV1, IV2, IV3, IV4, IV3 – астрономија 

95% 
54 24 

38.  
Станчић Дејан 
проф. рач. и информатике 

11  
II3, IV1, IV2, IV3 

III4 (модели и базе података; примена рачунара), 

IV4 (инф. системи и базе података) 

47 8 
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39.  
Стефановић Весна,  

проф. географије 
25  

I1, I2 

I1 -  грађанско васпитање 25% 
48 40 

40.  

Стојчић мр Катарина, 

проф. рачунарске групе 

предмета  

  I4 - - 

41.  
Танасковић Душица, 

проф. италијанског језика 
8  

IV1,2, IV3, IV4- 33% 

од 1.12. 2015. 
75 24 

42.  
Тановић Петар,  
проф. физичког васпитања 

4 III2 I1,I2, III1, III2, III3, III4- 60% 10 27 

43.  
Томић Горица, проф. 

енглеског језика 
4  I3, I4, II3, II4, III3, III4, IV3 21 16 

44.  
Томић Кристина,  

проф. психологије 
24  II1, II2, II3, II4  (педагог) 104 32 

5.2 АДМИНИСТРАТИВНО - ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ 

 
Презиме и име, звање 

Годинерадногстажа 
Задужења 

1.  
ЂенићАна, дипл. правник,  

10 годинарадногстажа 
Секретар 

2.  
Радић Јелена, дипл. економиста,  

6 година радног стажа 

шеф рачуноводства 

 (породиљско одсуство) 

3. Ђедовић Бојана шеф рачуноводства 

5.3 ПОМОЋНО - ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

 Презиме и име, звање, године радног стажа Задужења 

1.  Перишић Никола, 20 година радног стажа Домар 

2.  Ивановић Милан, 19 година радног стажа Ложач 

3.  Бојић Снежана, 28 година радног стажа Спремачица 

4.  Гороњић Весна, 26 година радног стажа Спремачица 

5.  ДрндаревићСнежана, 21 година радног стажа Спремачица 

5.4 СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

(члан 125. Закона, ТАБЕЛА у прилогу); 

5.5 РАДНИ ОДНОС НАСТАВНИКА РАДНИ ОДНОС НАСТАВНИКА 

Врсте радног односа  
Стручност 

Стручни Нестручни Свега  

Радни однос неодређено 34 - 34 

Радни однос на одређено 7 -  7 

Ангажовани из других радних организација  1 - 1 

СВЕГА  42 - 42 

5.5.1.НЕСТРУЧНО ЗАСТУПЉЕНИ ЧАСОВИ 

Наставни предмет  
Годишњи фонд 

часова 

Нестручно одређено 

ЧАСОВА ПРОЦЕНАТ 

- - - - 

5.5.2.ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК 

Наставни предмет  Недостаје часова  Број наставника оглашених технолошким вишком 

Историја 2 1 

Рачунарство и информатика 15 1 
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6 РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 

6.1 РЕДОВНА НАСТАВА 

Одељење 
Теоријска настава 

планирано одржано 

I1 1184 1184 

I2 1332 1332 

I3 1184 1184 

I4 1320 1328 

Укупно I разред 5020 
5028 

 

II1 1180 1181 

II2 1217 1219 

II3 1250 1257 

II4 1176 1176 

Укупно IIразред 4823 4833 

III1 1296 1296 

III2 1296 1296 

III3 1255 1256 

III4 1188 1188 

Укупно IIIразред 5035 5036 

IV1 1248 1248 

IV2 1248 1248 

IV3 1246 1246 

IV4 1225 1210 

Укупно IVразред 4967 4962 

УКУПНО 1967 19859 

6.2 БЛОК НАСТАВА 

Смер Разред Предмет Годишњи фонд 

Рачунарска гимназија I Програмирање и програмски језици 60 

Рачунарска гимназија II Програмирање и програмски језици 30 

Рачунарска гимназија II Оперативни системи и рачунарске мреже 30 

Рачунарска гимназија III Програмирање и програмски језици 30 

Рачунарска гимназија III Модели и базе података 30 

6.3 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА КОЈИ СЕ ЈАВЉА ЗБОГ ПОДЕЛЕ ОДЕЉЕЊА НА 

ГРУПЕ 

Подела одељења на групе на часовима страних језика приказана је у посебној табели. 

Подела одељења на групе на часовима информатичких предмета приказана је у следећој 

табели.  

Предмет Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Рачунарство и информатика   518 360 180 180 

Примена рачунара  144 - - - 

Информациони системи и базе података     132 

Web дизајн     132 

Практикум 2     66 

6.4 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

6.4.1 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Предмет 
Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. 

Верска настава 4 50 4 69 4 75 4 62 
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Грађанско васпитање 4 61 3 53 2 35 3 45 

 

6.4.2 ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА 

Наставни предмет Разред Број ученика Бр. Група Годишњи ф. Реализација 

Нацртна геометрија  IV 16 1 64 64 

Немачки језик  III 16 1 72 72 

 

6.4.3 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА 

Не реализује се настава у специјалним одељењима  

6.5 ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ ЗА 

ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

6.5.1 ЛЕТОПИС ГИМНАЗИЈЕ “СВЕТИ САВА” ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

22.8.2016.  Седница Наставничког већа 

30.8.2016.  Седница Наставничког већа 

30.8.2016.  Седница Одељењског већа 

1.9.2016. Почетак школске године 

15.9.2016.  Седница Школског одбора 

14.9.2016.  Седница Наставничког већа 

15.9.2016.  Седница Савета родитеља 

24.9–1.10.2016. Екскурзија четвртог разреда – Грчка 

25.9–1.10.2016.  Екскурзија трећег разреда – Северна Италија 

12.10.2016. Предавање: Безбедност у саобраћају  

13.10.2016. Вече страних језика 

17.10.2017. Гимспорт 

27.10.2016.  Сајам књига у Београду 

28.10.2016. Јавни час: Поезија Артура Рембоа 

28.10.2016. Тематски час: српски језик, француски језик,   ликовна култура 

29.10.2016. Акција добровољног давања крви 

9.11.2016. Општинско такмичење у кошарци 

11.11.2016.  Државни празник 

18-19.11.2016. Фестивал науке у Скопљу 

10.11.2016. Седница Школског одбора 

10.11.2016. Седница Наставничког већа 

17.11.2016. Окружно такмичење у кошарци- Пожега 

22.11.2016. Седница Одељењског већа 

23.11.2016.  Међуокружно такмичење у кошарци- Крагујевац 

1.12.2016. Тематски час биологија – латински језик 

6-7.12.2016.  Републичко такмичење у кошарци- Кладово 

8.12.2016. Седница Наставничког већа 

14.12.2016. Седница Савета родитеља 

14.12.2016. Предавање: Пронађи праву информацију 

15-18.12.2016. Фестивал науке у Београду 

28.12.2017. Седница Школског одбора 

28.12.2016. Историјско вече: Женско лице Великог рата 

1.1–10.1.2017. Зимски распуст – I део 

9.1.2017.  Седница Наставничког већа  

21.1.2017. Општинско такмичење из математике  

22.1.2017. Општинско такмичење из физике 

23.1.2017. Седница Школског одбора 

25.1.2017. Национална географска олимпијада - општински ниво 

25.1.2017. Такмичење у беседништву на тему„Говорићу о матерњем језику“ 

25.1.2017. Изложба ликовних радова на тему: „Слика као визуелизација речи“ 

26.1.2017.  Премијера позоришне представе „Љубавно писмо“ – Културни центар 

27.1.2017.  Света литургија у цркви „Света Три Јерарха“ 

27.1.2017.  Светосавска академија – Културни центар Пожега 

27.1.2017. Завршетак наставе на крају првог полугодишта 
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28.1.2017. Седница Одељењског већа 

30.1–12.2.2017. Зимски распуст – II део 

15-16.2.2017. Државни празник 

19.2.2017. Окружно такмичење из математике – Пожега 

23.2.2017. Седница Наставничког већа 

 

26.2.2017. 
Окружно такмичење из физике – Ужице 

27.2.2017. Седница Школског одбора 

5.3.2017. Гимфест 

5.3.2017. Општинско такмичење из српског језика и језичке  културе 

10.3–4.6.2017. Припремна настава за упис у Рачунарску гимназију 

11.3.2017. Републичко такмичење из математике у Београду 

8.3.2017. Општинско такмичење у фудбалу 

12.3.2017. Општинско такмичење из историје 

16.3.2016.  “Masterclasses – Hands on Particle Physics”- Институт за физику, Београд 

16.3.2016. Окружно такмичење у фудбалу- Чајетина 

17.3.2017. Фестивал науке у Крагујевцу 

18.3.2017. Општинско такмичење – књижевна олимпијада 

19.3.2017. Окружно такмичење из биологије – Ужице 

21.3.2017. Обележен Светски дан поезије: Са очима изван сваког зла  

22.3.2017. Седница Наставничког већа 

22.3.2017. Тематски час: напредне технике програмирања- математика 

24.3.2017. Општинска смотра рецитатора 

25.3.2017. Републичко такмичење из физике- Кладово 

25.3.2017. Национална географска олимпијада- окружно  

28.3.2017. Сајам образовања- ОШ „ Петар Лековић“, Пожега 

29.3.2017. Акција добровољног давања крви 

4.4.2017. Седница Савета родитеља  

4.4.2017. Угледни час из физике 

8.4.2017. Окружно такмичење – књижевна олимпијада у Пожеги 

11.4.2017. Окружна смотра рецитатора– Косјерић 

11.4.2017. Седница Одељењског већа 

11.4.2017. Општинско такмичење у рукомету 

13- 17.4.2017. Пролећни распуст 

18.04.2017. Предавање: Трговина људима, МУП 

20.4.2017. Јавни час: Бука (није) у моди 

22.4.2017. Републичко такмичење из страних језика– Београд 

22.4.2017. Окружно такмичење из хемије- Ужице 

23.4.2017. Окружно такмичење из историје- Ужице 

24.4.2017. НИС-ова олимпијада из руског језика  

24.4.2017. Презентација Машинског факултета, Београд 

25.4.2017. Презентација Правног факултета, Крагујевац 

25.4.2017. Фестивал: На пола пута, Ужичка гимназија 

26.4.2017. Презентација Високо струковне медицинске школе „ Милутин Миланковић“, Београд  

27.4.2017. Окружна Смотра аматерских позоришта Златиборског округа – Бајина Башта 

27.4.2017. Седница Савета родитеља 

29.4.2017. Окружно такмичење из српског језика и језичке култутре у Ужицу 

1–2.5.2017. Државни празник 

4.5.2017. Седница Наставничког већа 

7.5.2017. Републичко такмичење из историје у Крагујевцу 

7.5.2017. Окружна смотра радова научног и уметничког стваралаштва у Чачку 

10.5.2017. Предавање „ Ризична понашања адолесцената“, ПС Пожега 

12.5.2017. Пролећни крос 

12-15.5.2017. Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита у рачунарски смер 

13.5.2017. Математички турнир „Архимедес“, Београд 

14.5.2017. Републичка књижевна олимпијада у Сремским Карловцима 

14.5.2017. Републичко такмичење из биологије –Нови Сад 

18.5.2017. Гимкрос 

18.5.2017. Фестивал „ Трагом Милутина Миланковића“- Крагујевац 

20-21.5.2017. Национална географска олимпијада- републички ниво, Београд 
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23.5.2017.  Завршетак наставе за четврти разред 

25–26.5.2017. Пријављивање кандидата за матурски испит 

24.5.2017.  Седница Одељењских већа  

26.5.2017. Писмени задатак из српског језика и књижевности на матурском испиту 

27.5.2017. НИС-ова олимпијада из руског језика – Београд 

29.5.2017. Писмени задатак из страног језика/ математике  на матурском испиту 

30.5.2017.  Матурско вече 

1.6–7.6.2017.  Одбрана матурских радова 

4.6.2017.  Полагање пријемног испита за рачунарски смер 

7.6.2017. Републичка  смотра радова научног и уметничког стваралаштва у Београду 

7.6.2017. Седница Испитног одбора 

7.6.2017.  Седница Наставничког већа  

8.6.2017. Књижевно вече: Романи Растка Петровића 

12.6.2017. Тематски час- физика, програмирање и програмски језици 

12.6.2017. Историјско вече : „800 година од настанка Краљевине Србије“ 

14.6.2017. Угледни час - српски језик и књижевност 

14.6.2017.  Свечана додела диплома матурантима 

19.6.2017. угледни час из физике 

20.6.2017.  Завршетак наставе за први, други и трећи разред 

21.6.2017. Седница Школског одбора 

22.6.2017. Седница Одељењских већа 

24-30.6.2017. Балканска географска олимпијада- Словенија 

26.6.2017.  Додела општинских признања 

28.6.2017.  Упис и подела сведочанстава за први, други и трећи разред 

30.6.2017 Лазар Стевановић, ученик генерације добио похвалницу Краљевског дома Карађорђевића 

3.07.2017. Седница Наставничког већа 

4. и 5.7.2017.  Упис ученика у I разред – први уписни круг 

7.7.2017. Упис ученика у I разред – други уписни круг 

21-23. 8.2017.  Пријављивање поправних испита  

21–24.8.2017.  Припремна настава за поправне испите  

 25. до 29.8.2017.  Поправни испити 

1.9.2017.  Почетак наставе 
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7 ИЗВЕШТАЈ О КУЛТУРНОЈ И ЈАВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

ШКОЛЕ 

Мисија Гимназије „ Свети Сава“ Пожега је да подстиче развој ученика који ће у атмосфери 

поверења, међусобног уважавања и толеранције развијати свест о правима као и личним и 

колективним одговорностима. Желимо да у наредном периоду повећамо значај школе у свом 

окружењу промоцијом позитивних вредности кроз квалитетан наставни процес, а посебно кроз 

ваннаставне активности.  

Активности ученика у школској 2016/17. године, су се одвијајале у два правца: 

популаризација науке, 

промовисање здравих стилова живота и хуманих вредности кроз културне и спортске 

активности. 
 

7.1.1 САВИНДАН - ДАН ШКОЛЕ 

У среду, 25.1.2017. године, по девети пут, у холу школе одржано је Такмичење у 

беседништву. Тема на коју су ученици беседили била је „Говорићу о матерњем језику“. Додељене 

су три награде стручног жирија и награда публике:  

I награда –  Сара Крсмановић III4 

II награда – Андреа Бојовић III2 

III награда –  Никола Лукић III1 

 

Према гласовима публике најбоље је беседила Ивона Бојовић II3. Осим награђених, ове вечери 

беседили су и Ива Миловановић I1, Ања Стефановић I2, Лазар Исиловић II3, Милица Милосављевић 

III3, Марија Дивљаковић III2, Ивана Нешовановић III2  и  Ана Дробњак III3.  

Истог дана постављена је изложба ликовних радова на тему „ Слика као визуелизација речи“ 

настала по расписаном конкурску, где су се између великог броја кандидата издвојили ученици који 

су презентовали своје радове. Међу излагачима, по оцени стручног жирија, посебно су се истакли 

радови следећих ученика: 

 

I награда –  Михаило Марковић III2 

II награда –  Јана Продановић III2 

III награда – Ковина Андрић IV1 
 

Позоришна трупа Гимназије „Свети Сава“ и ове године је на посебан начин обележила 

Савиндан. У  четвртак, 26. јануара, у сали Културног центра Пожега, изведена је премијера 

позоришне представе „Љубавно писмо“. Редитељ представе, Ана Марковић, професор српског 

језика, определила  се за текст Косте Трифуновића. У изради представе учествовао је већи број 

ученика ангажованих и из других секција.  

Улоге су тумачили:  

Евица: Даница Радосављевић I2 

Јован: Михаило Марковић III2 

Лаза:Илија Рњаковић II2 

Васа:Јован Стојковић  II4 

Марија:Мина Митровић III1 

Софија:Милица Стојковић  II2 

Милан: Бориша Вајевић  I1 

сценографија:  Иван Новаковић 

светло: Марио Мершник 

техничка подршка: Лука Ђокић II3, Ђорђе Марковић I4 

У петак, 27.1.2017. године, у храму Света Tри Jерарха у Пожеги, одржана је Света литургија 

и обављен је славски обред резања колача. Била је то прилика да се присутни гимназијалци 

послуже колачем и житом. Неки од њих извршили су свети обред причешћа.  
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Истог дана, у 17 часова, у Сали Културног центра Пожега одржана је Светосавска академија. 

После најаве програма и поздравне речи, изведена је светосавска химна. Хор, вокални солисти, 

чланови дечјег хора „Бубице“, фолклорни  ансамбл „Коло“ и рецитатори су и ове године на 

Савиндан, били део музичко-сценског наступа. Вокално умеће је представљено кроз композиције 

Химна Светом Сави, Светлости нам треба, Србија, Извор воде, Песма за све нас, Рум, дум дум, Само 

да рата не буде. Фолклорни ансамбл’’ Коло ‘’ је одиграо премијерно Игре из Црне траве. Чланови 

рецитаторске секције су казивали текстове владике Николаја Велимировића, Мирослава Антића, 

Алексе Шантића, као и стихове народне поезије.  

Исте вечери приређен је коктел за пријатеље, ученике и раднике Гимназије. Свечаност је 

почела речима добродошлице директора Гимназије Владана Недељковићa. Директор је посебно 

истакао изузетне резултате које су ученици постигли претходних година у различитим научним 

дисциплинама на републичким и државним такмичењима и смотрама.  

Ово је била прилика да се награде најзначајнији успеси. Наставничко веће наградило је 

најбоље ученике четвртог разреда. Награде су уручиле одељењске старешине следећим ученицима: 

Ани Весовић IV1, Марији Петровић IV2, Кости Малопарац IV3 и Јулији Крсмановић IV4. 

Наставничко веће је наградило најуспешније ученике, који су освојили једно од прва три 

места на неком од републичких такмичења, и доделило захвалнице ученицима за учешће на 

републичким такмичењима у  2016. години. Награде је уручила  Марија Јеверичић, професор 

српског језика и књижевности..  
Стојиљковић Урош IV3, физика – 2. Место; 

Стевановић Лазар IV3, математика – 2. место, екипно такмичење из математика; 

Бојовић Андреа III2, српски језик – 2. место, латински језик; 

Дивљаковић Марија III2, Књижевна олимпијада – 3. место; 

Васиљевић Милица II3, Републичка смотра радова научног и уметничког стваралаштва- област 

математика- 3. место и 1. место у категорији истраживачких радова; 

На конкурсу за најбољу секцију у организацији Друштва за српски језик и књижевност 

Србије, Лингвистичка секција Гимназије „Свети Сава“, освојила је другу награду. Секцију води 

Марија Јеверичић, професор српског језика и књижевности, а ученици ангажовани у активностима 

секције су: Ана Весовић IV1, Ивана Нешовановић III2, Марија Дивљаковић III2, Анастасија 

Димитријевић IV1, Дуња Комадинић IV1, Андреа Бојовић III2, Кристина Вајовић III2, Тина 

Миловановић II1 и Вања Саватијевић II1; 
Врањевац Радомир IV3, физика – похвала; 

Топаловић Ђорђе, финалиста поетског  конкурса „Десанка Максимовић“. Ђорђе је сада 

студент Медицинског факултета у Београду; 

Милосављевић Никола, екипно такмичење из математика. Никола је сада студент 

Електротехничког факултета у Београду; 

Вуковић Лазар II3, екипно такмичење из математике; 

Столић Анђела III3, екипно такмичење из математике; 

Ђокић Лука II4, републичка смотра радова научног и уметничког стваралаштва- област 

математика; 

Нешовановић Ивана III2, Књижевна олимпијада; 

Петровић Ања II3, Књижевна олимпијада; 

Лукић Никола III1,  латински језик; 

Петронијевић Јован III2, српски језик; 

Весовић Ана IV1, српски језик; 

Вранешевић Николија IV2, српски језик; 

Котарац Андрија III3, физика; 

Женска кошаркашка екипа Гимназије „Свети Сава“. 

Наставничко веће доделило је награде и наставницима за изузетан успех у раду са ученицима 

и постигнуте резултате у протеклој години. Награде наставницима – Вери Лучић, Марији Јеверичић, 

Весни Девеџић и Ивану Смиљанић уручио је Владан Недељковић, директор школе.  

Књижарско предузеће „Жиравац“ и овог Савиндана  доделило је награду ученику који се 

истакао у литерарном стваралаштву. Ове године награда је додељена Ђорђу Топаловићу, а уручио 

је господин Зоран Недељковић.  
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Владан Недељковић, директор школе, уручио је захвалнице донаторима школе за сарадњу, 

помоћ и подршку:  

Црвени крст, Пожега 

Титан Цементара, Косјерић 

Господин Зоран Маринковић 

Фондација ''Нина 2012'' 

Господин Никола Божић 

Предузеће ''Развитак'' 

Предузеће ''Ramax'' 

Радионице '' Крсмановић'' 

Предузеће Минтранс  

Господин Никола Гачевић 

Изречена је захвалност и за сарадњу и изузетно разумевање дугогодишњим пријатељима 

школе: СО Пожега, Дому здравља Пожега,ТВ и радију Пожега, Културном центру Пожега, 

Књижарском предузећу „Жиравац“, Фото и видео „Миленијуму“.  

Протоколарни део програма је завршен победничком беседом, коју је говорила Сара 

Крсмановић, ученица III4 ,на тему „Говорићу о матерњем језику“. Коктел у холу школе био је 

завршни део ове свечаности. 

7.1.2 ПОСЕТА НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ПОЖЕГИ 

Ученици II2 одељења, са Маријом Јеверичић, професором српског језика и књижевности, 

7.октобра 2016.године, посетили су Народну библиотеку у Пожеги. Том приликом видели 

су  необичну  изложбу минијатурних књига “Минијатура на зрну грашка”, аутора др Дејана 

Вукићевића. О изложеним књигама говорила је Гордана Стевић, виши библиотекар.  

7.1.3 ВЕЧЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик, докле год га љубимо, њиме говоримо и 

пишемо, дотле живимо и ми, људи! Такође, верује се да човек вреди онолико колико језика говори, 

те су у то име ученици наше школе ( Никола Лукић, Александра Миловановић, Марија Дивљаковић, 

Ана Весовић, Лазар Стевановић, Јована Ерчић, Ивана Нешовановић, Ђина Марић, Јана Продановић, 

Душица Спасојевић, Исидора Сарић, Катарина Ристовић, Ивана Никитовић, Сања Минић, Сара 

Чолаковић), у сарадњи са својим професорима енглеског (Драганом Алексић, Горицом Томић) 

,француског ( Зорицом Вукајловић и Зорицом Марић ), италијанског ( Душицом Танасковић ), 

немачког (Моником Јовићевић ), руског (Марина Бенка) и шпанског језика ( Иваном Јовановић), 

13.10.2016. године приредили музичко – поетско Вече страних језика. У боемском амбијенту, уз 

звуке гитаре, и кроз мелодије горе поменутих језика, могле су се чути интересантне биографије, као 

и стихови неких од највећих светских песника попут Фроста, Пушкина, Ваљеха, Рилкеа, Петрарке, 

Бодлера и Превера. 

7.1.4 БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ 

Дана 12.10.2016. ПС Пожега и Републичка агенција за безбедност у саобраћају одржао 

ученицима завршних разреда предавање на тему: „Безбедност у саобраћају“. Ова превентивно 

пропагандна активност реализована је са циљем повећања безбедности возача са недовољним 

искуством. 

7.1.5 ТРИБИНА О МИЛЕВИ МАРИЋ АЈНШТАЈН 

У Београду је 29.11.2016.године, у оквиру међународног пројекта „Милева Марић – Ајнштајн 

– знаменита Српкиња“ одржана трибина и уручене награде за истраживачки конкурс на тему 

личности и дела чувене научнице. 

О животу и научном раду Милеве и Ајнштајна говорили су Јелена Митровић – председница 

Удружења жена „Милева Марић Ајнштајн“ из Цириха, проф.др Мирјана Поповић Божић са 

Института за физику, председник Друштва физичара Србије – др Иван Дојчиновић и Миленија 

Јоксимовић из Хемијско–прехрамбене технолошке школе из Београда. Након трибине, школа 

домаћин је отворила и Еколошки фестивал науке у Дечијем културном центру. Међу ученицима 

основних и средњих школа из Србије и Швајцарске који су се пријавили на конкурс, запажене 

радове су имале и ученице трећег разреда наше школе: Марија Дивљаковић III-2 и Лена Божовић 

III-1. 
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7.1.6 „ ПРОНАЂИ ПРАВУ ИНФОРМАЦИЈУ“ 

У среду, 14.12.2016. одржано је предавање на тему „ Пронађи праву информацију“, у 

организацији Народне библиотеке, Ужице.  Предавачи: Драгана Ристановић, Биљана Ристовић и 

Илија Смиљанић. Била је то и прилика и за практичну обуку ученика у коришћењу савремених 

технологија, база и сервиса у едукацији и наставном процесу.  

7.1.7 ИСТОРИЈСКО ВЕЧЕ 

Дана 28.12.2016. године одржано је историјско вече посвећено знаменитим женама 

учесницама Првог светског рата, под називом „ Женско лице Великог рата“. Вече су реализовали 

ученици четвртог разреда Гимназије, чланови историјске секције, уз подршку професора историје 

Милоша Јовановића и Јелене Кузмић. 

7.1.8 ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

Припремна настава за полагање пријемног испита из математике за упис у рачунарску 

гимназију почела је у петак, 10. марта 2017. године. 
Бесплатну припремну наставу  су могли да похађају сви заинтересовани ученици осмог разреда. 

 

7.1.9 ЗНАЊЕ ЈЕ ПУТ- ОДАБЕРИ СМЕР 

Мини сајам образовања у ОШ „ Петар Лековић“ је одржан у уторак, 28.3.2017. године. Осмаци 

су  имали прилику да упознају смерове и занимања пожешких средњих школа.  На штанду 

Гимназије „ Свети Сава“ представљене су специфичности предности уписа у нашу школу као и 

могућности даљег образовања. 
 

7.1.10 БУКА (НИЈЕ) У МОДИ 

Дана 20.4.2017. године у холу школе обележен је Светски дан заштите од буке. Ученици , 

Анастасија Дробњак III1, Ирена Ђорђевић III1 и Стефан Јовићевић III4, организовали су 

интерактивно предавање на тему: Бука (није) у моди. Подршку у реализацији ове вечери пружила 

им је Гордана Варница, професор физике. 

 

7.1.11 ГИМСПОРТ 

Дана, 17.10.2016. одржан је шести Гимспорт, са поруком „Стоп хулиганству“. Циљ ове 

спортске манифестације јесте да код младих пробуди спортски дух и свест о важности здравог 

живота и бављења физичком активношћу. На овај начин, окупљамо велики број учесника и поред 

афирмације спорта, промовишемо праве вредности и супростављање хулиганству. Верујемо да је 

ово начин да изградимо вредности као што су тимски дух, фер плеј и солидарност. 

Овогодишњи Гимспорт је наишао на велики одзив публике. Ученици који су се претходно 

пласирали у финале, екипно су се такмичили у одбојци, кошарци и фудбалу. Укупан број учесника 

је 250, што значи да је свако одељење у просеку имало од 5 до 8 играча. Победнички тим у фудбалу 

је IV4-Б група, а победници у кошарци и одбојци одељење III3. Судија: Адам Тодоровић III3. 

 

7.1.12 ПРЕВЕНЦИЈА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

 У понедељак 10.4.2017. године у холу Гимназије одржано је предавање за матуранте на тему: 

''Превенција трговине људима'' у организацији ПУ Ужице. Представници СУП-а Ужице,   у 

сврху  превентивног деловања аутентичним причама, предавањима, филмовима подучавали су 

матуранте како  да препознају различите  облике трафикинга и како да се одупру евентуалним 

ризичним ситуацијама. Циљ програма био је подизање нивоа свести и знања ученика о  феномену 

трговине људима, њихова сензибилизација, подучавање како да прате кретања и облике у којима  се 

трафикинг јавља. Ученици су заинтересовано слушали важна упутства  како да не падну у руке 

трговцима људима, као и информације о томе коме да се обрате за помоћ и подршку у случају ако 

су сведоци или жртве трговине људима. 

Надамо се и дубоко верујемо, да је ово само први корак ка даљем  успешном ширењу свести 

и превентивном деловању на ризична понашања младих у нашем окружењу. 
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7.1.13 ГИМКРОС 

Дана, 18.5. 2017. године одржано је финале Гимкроса. У категорији девојчица  прво место 

освојила је  Драгана Ђукић II1, иза које су одмах  Мина Јовичић II4 и Магдалена Анђелић I1 

освојивши 2. и 3. место. Први у конкуренцији дечака у  био је Ђорђе Марковић II4, други Михаило 

Шестовић II1, а трећи Филип Кречковић IV4.  

Гимназијалци који се нису такмичили су имали прилику да испрате обе финалне трке, 

навијајући и подржавајући своје фаворите. 

 

7.1.14 КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 

У холу школе, у четвртак 8. јуна 2017. године одржано је књижевно вече посвећено великану 

српске књижевности Растку Петровић. О лику и делу овог нашег књижевника говорио је др Предраг 

Петровић. Предраг Петровић рођен је 1975. године у Ужицу. Докторирао ја на Филолошком 

факултету у Београду где ради као професор Српске књижевности XX века. Сарадник је Института 

за књижевност и уметност у Београду. Бави се проучавањем новије српске књижевности и 

књижевном критиком. Објавио је књиге: Авангардни роман без романа: поетика кратког романа 

српске авангарде (2008), Откривање тоталитета: романи Растка Петровића (2013), Између музике и 

смрти: огледи о модернистичкој поезији (2016). 

 

7.1.15 ИСТОРИЈСКО ВЕЧЕ 

Дана 12.6.2017. одржано је историјско вече посвећено настанку независне српске државе под 

називом „ 800 година од настанка Краљевине Србије“. Вече су реализовали ученици другог  разреда 

Гимназије, чланови историјске секције, уз подршку професора историје Јелене Кузмић Милоша 

Јовановића. 

 

7.1.16 СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА 

У среду, 14.6.2017. године одржана је традиционална свечаност поводом доделе диплома и 

признања ученицима завршних разреда – матурантима. У Културном центру Пожега,  на посебно 

свечан начин, уручене су дипломе за 107 матураната. Окупљене госте и још једну генерацију 

матураната Гимназије „Свети Сава” поздравио је Владан Недељковић, директор.  

У име своје генерације '98, матурантима, професорима и гостима обратила се и Душица 

Спасојевић ученица IV1. Том приликом награђени су и ученици који су својим успесима како у 

наставним тако и у слободним активностима афирмисали нашу школу и обележили ову генерацију.  

У музичком делу програма композиције „Нисмо сами“ и „Када се светла упале“ извели су 

ученици осмог разреда- будући гимназијалци, Сандра Матовић и Сара Јовићевић. Завршну 

композицију Генерација извела је Тамара Спасојевић, ученица II3, где су пратећи вокали  били 

бивши  ученици Гимназије: Александра Митровић, Јована Варничић и Марко  Маринковић. Аутор 

композиција је Марио Мершник, професор музичке културе. 

Дана 30.6.2017. организован је пријем у Краљевском дому Карађорђевића за 250 највреднијих 

и најталентованијих ученика средњих школа у Србији. Свечаности је присуствовао и ученик 

генерације Гимназије „Свети Сава“ Лазар Стевановић. Том приликом, Лазар је добио Похвалницу 

Краљевског Дома Карађорђевића.  

 

7.2 ПРОМОЦИЈА НАУКЕ 

7.2.1 ФЕСТИВАЛ НАУКЕ У СКОПЉУ 

У Скопљу је, 18. и 19.новембра 2016. године, у организацији Друштва физичара Македоније, 

одржана Школа младих физичара, уз пратећи Фестивал науке. На фестивалу су гостовали Иван 

Смиљанић, професор физике и ученици наше школе Николу Тешовића, Душана Цвијовића и 

Стефана Нешковића (сви из II4) са пројектом ласерске харфе. Ученици су били смештени код 

ученика из Скопља, који су  учествовали на фестивалу. Првог дана манифестације ученици су 

слушали занимљива предавања из области физике, а другог дана је био одржан Фестивал науке. У 

конкуренцији ученика из Македоније, Србије, Хрватске и Бугарске, наши ученици су у својој 
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категорији (I и II разред гимназије) освојили III награду, док је професор Иван Смиљанић био члан 

комисије за преглед и оцењивање радова ученика III и IV разреда гимназије. 

Поред учешћа у комисији за преглед и оцењивање радова, професор Смиљанић је учествовао 

и на (неслужбеним) панел сесијама, на којима су учесници из Србије размењивали искуства везана 

за наставу физике са колегама из Македоније и Хрватске. Ту се могло приметити да за сада неке 

суштинске разлике нема, осим што колеге из Хрватске имају приступ ЕУ фондовима, али ти 

фондови финансирају само одређене пројекте, не и унапређење наставе у целини. Другим речима, 

из тих фондова се може добити новац углавном за пројекте намењене најбољим ученицима. 

Наше учешће било је веома запажено, тако да смо добили позив да дођемо и следеће године. 

 

7.2.2 X ФЕСТИВАЛ НАУКЕ У БЕОГРАДУ 

Јубиларни X Фестивал науке у Београду одржан је од 15. до 18. децембра 2016. године на 

Беградском сајму. Као и ранијих година, и ове године наша школа је активно учествовала на 

Фестивалу. Наша поставка је ове године била превасходно посвећена примени електронике и 

физике у музици. На нашем штанду посетиоци су могли да свирају бубњеве помоћу воћки, да 

свирају клавир на папиру и да испробају дигиталну верзију теремина, музичког инструмента који 

се свира без додира. Поред тога, посетиоци су могли и да виде робота који се самостално креће 

пратећи линију, а уме и да се сам заустави када наиђе на препреку. Будући да су сви наши изложени 

експонати били у потпуности интерактивни, наш штанд је био један од најпосећенијих на Фестивалу 

науке. Штавише, привукао је и пажњу неколико ТВ станица, које су снимале наше експонате и 

интервјуисале наше ученике. Поред тога, наши ученици су гостовали и на Радио-Београду, када су 

искористили прилику и да најаве предстојећи Гимфест. 

Учесници овогодишњег фестивала  били су ученици: 

Јована Гачевић II1 

Стефан Нешковић II4 

Душан Цвијовић II4 

Никола Тешовић II4 

Данило Рајковић II4 

Кристина Вајовић III2 

Ана Боловић IV4 

Драган Мићић IV3 

Душко Сретеновић IV3 

Урош Стојиљковић IV3 

Радомир Врањевац IV3 

 

7.2.3 „ДАЈ(Т)Е СЕ НА ЗНАЊЕ“ 

 У Крагујевцу је 17. марта 2017. године  у Првој крагујевачкој гимназији одржан  фестивал 

науке ,,Дај(т)е се на знање”. Нашу школу је представљало тридесет ученика. 

На штанду електронике посетиоци су могли да се друже са малим паметним роботима, виде 

како се звук може добити додиривањем воћа или померањем руку у ваздуху. Велику пажњу је 

привукао „клавир на папиру“. Посебно интересовање посетилаца је било за Gimbot , IR Snake – змију 

којој се могу контролисати покрети, Digital Teremi и  Fruity drums. 

На поставци из физике се причало о Кориолисовој сили и њеним последицама, дискутовало о 

ротацији Земље, инерцији и законима механике. Храбрији су испробали добацивање лопте на 

ротирајућој платформи. Забаву су улепшали стојећи таласи од стиропора у Кунтовој цеви и пламен 

у Рубенсовој. Публика различитих узраста је желела да види типове конструкција грађевина и 

отпорност на  сеизмичке таласе. Иако је Француска академија у 18. веку проблем прављења 

Perpetuum mobil–а прогласила немогућим, најхрабрији гимназијалци су се усудили да опет 

покушају.  Инжењери, научници и студенти су се укључивали у дискусију да ли је могуће добити 

више од уложеног. 
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7.2.4 MASTERCLASSES – „HANDS ON PARTICLE PHYSICS” 

На Институту за физику, 16. марта 2017. Године, под покровитељством CERN-а и групе 

IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) одржао се 13. Међународни програм 

“Masterclasses – Hands on Particle Physics”. У овом образовно-истраживачком програму је, у оквиру 

200 научних институција, активно учествовало око 10.000 ученика средњих школа из 50 земаља 

широм света. Први део програма обухватао је уводна излагања о теоријским и експерименталним 

аспектима елементарних честица и њихових интеракција. Други део програма се састојао од вежби 

које укључују анализу података и идентификацију честица на основу експерименталних догађаја 

евидентираних на експериментима у CERN-у. На крају дана, учесници су имали прилику да 

учествују у видео-конференцији на енглеском језику са научницима из CERN-а и учесницима овог 

програма из осталих института и универзитета из неколико земаља широм света код којих се истог 

дана организује МC2017 и учествују у  квизу из обрађеног градива. 

Нашу школу су представљали матуранти  Радомир Врањевац, Урош Стојиљковић и Лазар 

Стевановић. 

 

7.2.5 „ЗВЕЗДЕ НАУКЕ“ У РУМУНИЈИ 

Пожешка гимназија на CEYS National Conference „Science Education in School” – Creativity in 

Early Years Science Education и на националном такмичењу у експерименталним наукама „Звезде 

науке“ у Галацију (Румунија) 

На позив организатора, Иван Смиљанић, професор физике, на конференцији у Румунији 

одржао је предавање и радионицу. Тема предавања била је „Ученички пројекти у мојој школи – од 

идеје до реализације“, а тема радионице била је израда ласерске харфе и могућности коришћења 

истих компонената (ласера, сензора и ардуина) у друге сврхе. Коференција и такмичење одржани 

су у граду Галаци у Румунији 31. марта и 1. априла 2016. Године. Трошкове пута и смештаја сносио 

је организатор – румунски огранак CEYS пројекта. 

Главна тема конференције била је наука у образовању, односно како деци разних узраста 

приближити науке (пре свега природне) и како им објаснити научни метод и научни поглед на свет. 

Већина учесника конференције била је из Румуније. Инострани гости били смо самод др Ана 

Благотиншек Гостинчар са Универзитета у Љубљани, др Ана Паскући, директорка Италијанског 

националног центра за унапређење образовања у природним наукама и др Иван Смиљанић, 

професор физике.  

У свом предавању професор Смиљанић је представио нашу школу, уз посебан осврт на 

Гимфест. Гимфест је манифестација око које се окупи више од половине ученика наше школе, који 

припремају сопствене пројекте, уз малу помоћ наставника. На тај начин се велики број  ученика 

наше школе  укључује у науку. Учесницима конференције је нарочито било интересантно то што се 

у нашој школи раде и пројекти из друштвених наука, не само природних, и највише су питања имали 

управо на ту тему. Циљ радионице је био да се објасни учесницима како са мало новца могу да са 

својим ученицима направе нешто занимљиво, попут ласерске харфе, и како је један такав пројекат 

заправо мултидисциплинаран – укључује физику, електронику, али и програмирање. На крају, 

учесници су успели да саставе једну харфу и да добију звук, мада помоћу већ готових програма које 

је написао наш ученик Никола Тешовић. Због временског ограничења, није било времена да 

учесници радионице напишу своје програме, али је важно да су ове постојеће добро разумели. 

Професор Смиљанић је обишао и национално такмичење у експерименталним наукама и са 

поносом истакао да је већина експеримената који су приказивани на нашем Гимфесту сасвим у 

рангу са експериментима приказаним на овом такмичењу, а усудио се да примети да су неки чак и 

бољи, озбиљнији. 

Са колегиницама из Словеније и Италије, професор је гостовао и на локалној телевизији. 

Говорили су о томе какво је стање са ученичким експериментима и пројектима у њиховим државама 

и школама.  

7.2.6 ТРАГОМ МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 

Дана 18. маја 2017. године, на Институту за физику ПМФ-а у Крагујевцу, одржана је 

манифестација ,,Трагом Милутина Миланковића“.  



Гимназија „Свети Сава“, Пожега Извештај за школску 2016/2017. 

28 

Наши ученици су имали запажену поставку. Инспирисани личношћу великог научника, 

показали су модел који симулира Кеплерове законе  led диодама представљајући Земљу и планету 

Сунчевог система, демонстрирали су Ератостенов метод за одређивање полупречника Земље, 

показали модел црне рупе, представлили неколико perpetuum–mobila, Ван дер Графов генератор, 

прецесију Земљине осе, идеалан резервоар који је Миланковић осмислио по узору на античку 

клепсидру. 

Учествовали су: Тешовић Никола II-4, Рајковић Данило II-4, Маричић Вук II-4, Обреновић 

Марко II-4, Ђорђевић Ђорђе I-4, Мићић Марко I-4, Јовановић Алекса I-4, Ђорђевић Ирена III-1, 

Дробњак Анастасија III-1, Никетић Наталија II-1, Ђукић Никола II-1, Крагуљац Ана III-1, Новаковић 

Катарина III-1, Чумић Милица III-1 и Јовићевић Никола III-4. 

Милутин Миланковић је био велики научник, али и узвишени стваралац чији пут кроз васиону 

и векове стреми много даље од одредишта научне мисли. 

Најзначајнији српски научник који је своју каријеру провео у Србији, академик и професор 

Универзитета у Београду, Милутин Миланковић, снагом свог талента, али надасве, упорним и 

систематским радом, исказао се у низу научних дисциплина: математици, климатологији, 

метеорологији, астрономији, геологији, геофизици, географији и грађевинарству. У свету је познат 

као аутор астрономске теорије климатских промена, којом је објаснио мистерију ледених доба. 

Иако се одвојио од грађевинарства и кренуо путем изучавања проблема ледених доба, 

грађевинарство је, ипак, било његов позив, али и његова страст. 

  Своју градитељску делатност у Србији крунисао је пројектовањем деветнаест армирано-

бетонских мостова преко реке Тимок, на изузетно тешким теренима, којима и данас пролази пруга 

Ниш-Књажевац, објектима за потребе Команде ваздухопловства, Ковнице новца у Топчидеру и 

многим другим грађевинама.  

 

 

 

7.2.7 ГИМФЕСТ 

Гимфест је фестивал науке и уметности Гимназије „Свети Сава“ из Пожеге. Настао је 2009. 

године уз подршку Министарства омладине и спорта и Европског покрета у Србији, а по угледу на 

сличне фестивале науке (првенствено Фестивал науке у Београду), са циљем популаризације науке 

и уметности.  

Први „Гимфест“ одржан је 1. марта 2009. године и посетило га је око 600 људи, што је значајан 

број за малу средину каква је Пожега. Нашим суграђанима је тада наука први пут представљена на 

један атрактиван начин, што је изазвало опште одушевљење  

У недељу 5. марта 2017. године, свечано је отворен девети Фестивал науке и уметности 

Гимфест. 

ГОСТИ ГИМФЕСТА 2017. 

Милан Туцовић, сликар, Марио Лигуори, књижевник, Друштво астронома Србије, 

Математички факултет Београд, Наташа Вукашиновић, дипл. Физичар. 

ПОСТАВКЕ ГИМФЕСТА 

Српски језик, Француски језик , Шпански језик , Руски  језик , Енглески језик, Немачки језик, 

Биологија, Физика, Електроника, Хемија, Психологија, Други светски рат, Логори, Римска 

митологија , Пожега XX века, Мозгај са нама, Hollywood, Индијанци и каубоји, Спорт, Уради сам, 

Играоница, гејминиг, chill zone , Играоница од 3-103, Штанд изненађења, Disco, Црвени крст, 

Техничка школа Пожега, Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд. 

Донатори Гимфеста: 

Општина Пожега - генерални покровитељ 

Прехрана, Хотел Пожега, Бранко Николић Шабан, Гарман, Титан, Перформ, Чикарић, 

Техника д.о.о., Мин Транс ДОО, Зрно М, Радионице Крсмановић, ФОТО Milenijum, Grimm, Frigo 

Paun, Две липе, Парамун, ValIng, Фондација „Нина 2012“  

 

http://www.gimnazijapozega.edu.rs/gimfest-7/#fizika
http://www.gimnazijapozega.edu.rs/gimfest-7/#elektronika
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7.3 ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД 

Редовни ученици полажу поправне, разредне и допунске испите  у роковима утврђеним 

Законом о средњој школи.  

 Поправни испит редовни ученици полажу у августовском испитном року, осим ученика 

завршног разреда који поправни испит полажу у јунском и августовском испитном року.  

 Разредни испит редовни ученици полажу у јунском и августовском испитном року.  

 Допунске испите ученици полажи у току школске године.  

 Матурски испит ученици полажу у јунском и августовском испитном року. Ученик који не 

полажи испит у августовском испитном року, полаже тај испит наредне године у роковима 

утврђеним општим актом школе.  

 Ванредни ученици испите полажу у роковима утврђеним одлуком Школског одбора, и то у: 

новембарском, јануарском, априлском, јунском и августовском року.  

7.3.1 УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ДОПУНСКЕ ИСПИТЕ 

Име и презиме ученика  одељење предмет датум  

Тамара Стаматовић II3 

Биологија 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Латински језик 

13.12.2016. 

28.02.2017. 

11.04.2017. 

16.06.2017. 

Вељко Милошевић II1 Ликовна култура 19.06.2017. 

Михаило Илић IV1 Латински језик 05.05.2017. 

7.3.2 УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ РАЗРЕДНИ ИСПИТ 

Име и презиме ученика  одељење предмет датум  

Лена Божовић 

Александра Мићић 

Марија Цицовић 

Деспот Мишовић 

III1 

III1 

III2 

III2 

Немачки језик 

Руски језик 

Италијански језик 

Немачки језик 

20.06.2017. 

15.06.2017. 

15.06.2017. 

20.06.2017. 

7.3.3 УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ МАТУРСКИ ИСПИТ 

После завршеног четвртог разреда ученици су полагали матурски испит који се састојао из: 

писменог испита из српског језика и књижевности, писменог испита из страног језика или 

математике и израде и одбране  матурског рада.  

У јунском испитном року школске 2016/2017. године на матурски испит изашло је 107 

ученика и то:  

• 43  ученика друштвено-језичког смера  

• 33  ученика природно-математичког смера 

• 31  ученик информатичког смера.  

Положило је свих 107 ученика и то  са одличним успехом 104 ученика и 3 ученика са врло 

добрим успехом 

Сви ученици су полагали писмени матурски испит из српског језика и књижевности и 

положили са следећим успехом: 90 са одличним успехом и 17 ученика са врло добрим успехом.  

Сви ученици су полагали  писмени  матурски испит из страног језика, и то 106 ученика из 

енглеског језика, и 1 ученик из руског језика. Сви ученици који су полагали писмени матурски испит 

из страног језика положили су са одличним успехом.  

Матурски рад ученици су полагали из следећих предмета:  

 

Предмет Број ученика 

Социологија 22 

Биологија 21 

Енглески језик 16 

Психологија 10 

Рачунарска група предмета 8 

Српски језик и књижевност 8 

Географија 7 
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Физика 5 

Историја 4 

Математика 3 

Музичка култура 2 

Хемија 1 

 

Од 43 ученика друштвено-језичког смера са одличним успехом положило је свих 43 ученика. 

Од 33 ученика природно-математичког смера са одличним успехом положило је  32 ученика 

и један ученик са врло добрим успехом. 

Од 31 ученика информатичког смера са одличним успехом положило је 29 ученика и два 

ученика са врло добрим успехом. 

7.4 РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Наставне и ваннаставне активности реализоване по распореду часова који је у прилогу.  

7.5 ОГЛЕДИ У ШКОЛИ 

Тим за праћење огледа је своје активности реализовао кроз редовне седнице Одељењских већа 

одељења информатичког смера  

7.6 ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Гимназија не реализије праксу. 

7.7 ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

У гимназији не постоји проширена делатност. 
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8 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, 

УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

8.1 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

8.1.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Време реализације Активности/теме 
Начин реализације: седнице Наставничког већа 

Носиоци реализације 

Израда глобалних –годишњих и оперативних (месечних) планова обавезне на ставе, 

додатног рада и слободних акт ивности- 

Руководиоци већа и сви 

наставници 

22.8.2016. 

Информисање о организационо-

техничким припремама и актуелностима 

за почетак школске године 

Анализа реализације програмских 

задатака 

Анализа, саветодавни 

рад и припремање са 

пп службом 

директор, педагог 

30.8.2016. 
Формирање стручних већа и тимова 

Текућа питања 

Извештавање на 

Наставничком већу 

Директор, одељењске  

старешине, предметни 

наставници 

14.9.2016. 

Разматрање извештаја о раду за школску 

2015/16. годину 

Усвајање листе уџбеника за школску  

2016/17. годину 

Разматрање Годишњег плана рада за 

школску 2016/17. годину 

извештавање 
Директор, педагог, 

предметни наставници 

10.11.2016. 

Разматрање извештаја са екскурзија 

Разматрање и доношење програма 

екскурзија за школску 2016/17. годину 

Усвајање тема за матурске радове у 

школској 2016/17. 

Презентација семинара „Обука 

запослених у образовању за примену 

стандарда постигнућа за крај општег 

средњег образовања“ 

Саветодавни рад 

иизвештавање 

Вођа пута 

директор, ПП служба 

8.12.2016 

Извештај о успехуи васпитно- 

дисциплинске мере  на крају првог 

класификационог периода 

Разматрање правила понашања 

Предлог плана уиса за школску 2017/18. 

Предлози, дискусија, 

усвајање 
ПП служба, директор 

19.01.2017. 

Прослава Савиндана (награђивање 

ученика, избор најбољег ученика 

завршног разреда) 

Обавезе до краја првог полугодишра 

Тимски саветодавни 

рад и извештавање 

Директор, чланови 

Наставничког већа, 

Марија Јеверичић, 

координатор 

23.2.2017. 

Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

Припрема Гимфеста 9 

Анализа реализације Годишњег плана 

рада школе за прво полугодиште 

Извештавање, 

усвајање 

ПП служба,  директор, 

предметни наставници 

22.3.2017. 

Васпитно- дисциплинске мере 

Разматрање безбедности у школи 

Извештај са такмичења 

Извештавање 

ПП служба,  директор, 

предметни наставници, 

стручна већа 

4.5.2017. 

Анализа успеха на крају другог 

класификационог периода  

Васпитно- дисциплинске мере 

Оцена и анлиза посећених часова 

Извештавање , 

анализа 

Педагог, директор, 

Наставничко веће 

7.06.2017. 

Извештај о резултатима матурских 

испита 

Одлуке о награђивању ученика 

Извештавање на 

Наставничком већу, 

дискусија, усвајање 

Секретар испитног 

одбора за спровођење 

матурских испита 

Директор 

3.07.2017. 

Анализа успеха на крају другог 

полугодишта 

Извештај о упису у први разред за 

школску 2017/ 18. 

Предлози, дискусија 

усвајање 

ПП служба, директор, 

Наставничко веће 
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Прелиминарна подела часова на 

нсатвнике 

21.8.2017. 

Информисање о организационо-

техничким припремама и актуелностима 

за почетак школске године 

Анализа реализације програмских 

задатака 

Анализа, саветодавни 

рад и припремање са 

пп службом 

директор, педагог 

31.8.2017. 

Извештај са поправних испита 

Формирање стручних већа и тимова 

Текућа питања 

Извештавање на 

Наставничком већу 

Директор, одељењске  

старешине, предметни 

наставници 

* Начини праћења реализације програма Наставничког већа и носиоци праћења: 

Увид у свеску Наставничког већа , записничар Зора Матић, ,увид у Годишњи извештај о раду школе 

Наставничко веће за свој рад одговара директору школе у складу са одредбама Статута школе 

Своје мишљење и ставове Наставничко веће преко чланова ШО из реда запослених упућује на разматрање ШО 

Закључци и одлуке Наставничког већа усвојени на седници објављују се на огласној табли школе, а о извршењу 

одлука стара се директор. 

8.1.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

Одељенска већа, као стручни органи, реализују задатке које пред њих поставља Закон  о 

средњој школи и нормативна акта школе. У раду одељенског већа учествују сви предметни 

професори и представници одељенских заједница ученика.  
Извештај  Одељењског већа првог разреда  

Време реализације  Активности/теме  
Начин реализације:  

седнице Одељењског већа  
Носиоци реализације  

Усвојено на првој 

седници Наставничког 

већа, , август, септембар 

20.08.2016. 

30.08.2016. 

 

Конституисање већа-

организационо техничке припреме 

Анализа реализације плана 

Одељењских већа за претходну 

шк. годину.  

Разматрање и усвајање плана и 

програма рада ОВ 

Извештај са поправних испита  

Конституисање одељења 

Подела предмета на наставнике 

Седница ОВ 

Тимски саветодавни рад 

Чланови Одељењског већа 

другог разреда, одељењске 

старешине, ПП служба , 

директор  

 У извештају Стручних 

већа 

Анализа услова извођења наставе 

у школи, план набавке наставних 

средстава 

Планирање индивидуавлизације 

наставе 

Сарадња са родитељима-

утврђивање социјалног статуса -

социјалне, породичне прилике и 

здрвасветни услови  ученика 

Седница ОВ Чланови Одељењског већа 

У извештају Стручних 

већа 

Разматрање могућности и 

планирање тематске корелације  
Састанак  Чланови Одељењског већа 

09.09.2016.  

Утврђивање распореда и  

планирање  

(план извођења писмених задатака 

и вежби) 

Тимски саветодавни рад и 

извештавање  
Чланови Одељењског већа  

У извештају Стручних  

већа 

Анализа програма предметних 

група, утврђивање уџбеника, 

распореда  писмених задатака  

Тимски саветодавни рад, 

извештавање  
Чланови одељењског већа  

Током септембра 
Израда плана и динамике 

родитељских састанака  

Тимски саветодавни рад и 

извештавање  

Одељењске старешине 

првог разреда  

Током септембра 

Организација допунске, додатне 

наставе и ваннанставне 

активности 

Тимски саветодавни рад 
Директор Предметни 

наставници 

30.08.2016.  

Усаглашавање ставова око 

правдања изостанака ученика и 

поштовања Кућног реда  

Седница, извештавање  
Одељењске старешине, 

директор  
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октобар  

Идентификовање ученика и 

утврђивање видова подршке  

(додатни или корективни рад) 

Тимски саветодавни рад  

Предметни 

наствници.одељењске 

старешине  

Седница Педагошког 

колегијума 

Предавање: Корак по корак до 

индивидуализованог плана 
Седница ОВ ПП служба  

Током године  
Оцењивање ученика 

/усаглашавање критеријума  
Седница ОВ Представници ОВ 

Кл. периоди  

22.11.2016. 

28.01.2017. 

11.04.2017. 

22.06.2017. 

 

Реализација  редовне наставе  и 

ваннаставних активности 

Васпитне и васпитно-

дисциплинске мере 

Утврђивање оцена и општег 

успеха  

Усаглашавање  критеријума 

вредновања постигнућа ученика 

Предлог мера за побољшање 

успеха   

Седница:извештавање, 

анализа , предлог мера  
Представници ОВ  

Децембар, јануар, март 

Припрема за такмичење ученика , 

културне и јавне манифестације 

школе  

Тимски саветодавни рад, 

извештавње 

Предметни наставници. 

Одељењска већа  

Кл. периоди  
Извештај  тима за рачунарску 

гимназију  
Извештавање, дискусија  Представник тима  

04.04.2017. 

Разматрање Извештаја 

Интерресорне комисије о увођењу  

и реализацији ИОП-а 2 

Извештавање, дискусија, 

усвајање 

Координатор тима, стручни 

сарадник 

22.06.2017.  
Разредни, поправни  испити, 

похвале, награде  
Извештавање и усвајање  Одељењске старешине  

Током године  Рад на педагошкој документацији  Тимски саветодавни рад,  Чланови одељењског већа  

28.01.2017. 

Анализа реализације 

индивидуалне наставе за поједине 

ученике 

Тимски саветодавни рад Чланови Одељењског већа 

14.06.2017. 

Тимска процена савладаности 

програмских   захтева за поједине 

ученике (индивидуализација) 

Препоруке за наставак рада 

Тимски саветодавни рад Чланови Одељењског већа 

22.06.2017. 

Осврт на рад већа у претходној 

години, предлог мера за 

успешнији  

рад  

Седница:извештавање, 

дискусија, закључци  
Чланови Одељењског већа  

30.8.2017. 
Анализа Извештаја о вредновању 

ИОП-а у 2016-17 

Седница:извештавање, 

дискусија, закључци 
Чланови Одељењског већа 

* Начини праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења:  

Увид у дневнике рада, Увид у записник седница Наставничког већа, увид  у евиденционе листе праћења код 

директора и педагога. Одељењска већа за свој рад одговарају Наставничком већу  

 

Извештај о раду Одељењског већа другог разреда  

Време реализације  Активности/теме  
Начин реализације:  

седнице Одељењског већа  
Носиоци реализације  

Усвојено на првој 

седници Наставничког 

већа, , август, септембар 

20.08.2016. 

30.08.2016. 

 

Конституисање већа-

организационо техничке припреме 

Анализа реализације плана 

Одељењских већа за претходну 

шк. годину.  

Разматрање и усвајање плана и 

програма рада ОВ 

Извештај са поправних испита  

Конституисање одељења 

Подела предмета на наставнике 

Седница ОВ 

Тимски саветодавни рад 

Чланови Одељењског већа 

првог разреда, одељењске 

старешине, ПП служба , 

директор  
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 У извештају Стручних 

већа 

Анализа услова извођења наставе 

у школи, план набавке наставних 

средстава 

Планирање индивидуавлизације 

наставе 

Сарадња са родитељима-

утврђивање социјалног статуса -

социјалне, породичне прилике и 

здрвасветни услови  ученика 

Седница ОВ Чланови Одељењског већа 

У извештају Стручних 

већа 

Разматрање могућности и 

планирање тематске корелације  
Састанак  Чланови Одељењског већа 

09.09.2016.  

Утврђивање распореда и  

планирање (план извођења 

писмених задатака и вежби) 

Тимски саветодавни рад и 

извештавање  
Чланови Одељењског већа  

У извештају Стручних  

већа 

Анализа програма  предметних 

група, утврђивање уџбеника, 

распореда  писмених задатака  

Тимски саветодавни рад, 

извештавање  
Чланови одељењског већа  

Током септембра 
Израда плана и динамике 

родитељских састанака  

Тимски саветодавни рад и 

извештавање  

Одељењске старешине 

првог разреда  

Током септембра 

Организација допунске, додатне 

наставе и ваннанставне 

активности 

Тимски саветодавни рад 
Директор Предметни 

наставници 

Август, септембар 

Упознавање чланова ОВ са 

наставним планом и програмом 

рачунарске гимназије   

Седница Извештавање  
тим за праћење рачунарске 

гимназије, директор  

30.08.2016.  

Усаглашавање ставова око 

правдања изостанака ученика и 

поштовања Кућног реда  

Седница, извештавање  
Одељењске старешине, 

директор  

25.10.2016.  

Разматрање обавеза  из 

Правилника за утврђивање права 

на ИОП, његову примену и 

вредновање  

Седница, извештавање 
Чланови Одељењског већа 

првог разреда  

октобар  

Идентификовање ученика и 

утврђивање видова подршке  

(додатни или корективни рад) 

Тимски саветодавни рад  

Предметни 

наствници.одељењске 

старешине  

Педагошки колегијум 
Предавање: Корак по корак до 

индивидуализованог плана 
Седница ОВ ПП служба  

Током године  
Оцењивање ученика 

/усаглашавање критеријума  
Седница СВ Чланови СВ 

Кл. периоди  

22.11.2016. 

28.01.2017. 

11.04.2017. 

22.06.2017. 

 

Реализација  редовне наставе  и 

ваннаставних активности 

Васпитне и васпитно-

дисциплинске мере 

Утврђивање оцена и општег 

успеха  

Усаглашавање  критеријума 

вредновања постигнућа ученика 

Предлог мера за побољшање 

успеха  

Седница:извештавање, 

анализа , предлог мера  
Представници ОВ  

Децембар, јануар, март 

Припрема за такмичење ученика , 

културне и јавне манифестације 

школе  

Тимски саветодавни рад, 

извештавње 

Предметни наставници. 

Одељењска већа  

Кл. периоди  
Извештај  тима за рачунарску 

гимназију  
Извештавање, дискусија  Представник тима  

Наставничко веће 
Припреме за екскурзију за 

наредну школску годину 

Разматрање понуде, 

извештавање и усвајање 

Одељењске старешине, 

директор, секретар 

22.06.2017.  
Разредни, поправни  испити, 

похвале, награде  
Извештавање и усвајање  Одељењске старешине  
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Током године  Рад на педагошкој документацији  Тимски саветодавни рад,  Чланови Одељењског већа  

28.01.2017. 

Анализа реализације 

индивидуалне наставе за поједине 

ученике 

Тимски саветодавни рад Чланови Одељењског већа 

14.06.2017. 

Тимска процена савладаности 

програмских   захтева за поједине 

ученике (индивидуализација 

Препоруке за наставак рада 

Тимски саветодавни рад Чланови Одељењског већа 

22.06.2017. 

20.08.2017. 

Осврт на рад Одељењског већа у 

претходној години, предлог мера 

за успешнији рад  

Седница:извештавање, 

дискусија, закључци  
Чланови Одељењског већа  

* Начини праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења:  

Увид у дневнике рада, Увид у записник седница Наставничког већа, увид  у евиденционе листе праћења код 

директора и педагога. Одељењска већа за свој рад одговарају Наставничком већу  

Програм одељењског већа другог разреда  

Време реализације  Активности/теме  
Начин реализације:  

седнице Одељењског већа  
Носиоци реализације  

Усвојено на првој 

седници Наставничког 

већа, , август, септембар 

20.08.2016. 

30.08.2016. 

 

Конституисање већа-

организационо техничке припреме 

Анализа реализације плана 

Одељењских већа за претходну 

шк. годину.  

Разматрање и усвајање плана и 

програма рада ОВ 

Извештај са поправних испита  

Конституисање одељења 

Подела предмета на наставнике 

 

Седница ОВ 

Тимски саветодавни рад 

Чланови Одељењског већа 

другог разреда, одељењске 

старешине, ПП служба , 

директор  

 У извештају Стручних 

већа 

Анализа услова извођења наставе 

у школи, план набавке  наставних 

средстава 

Планирање индивидуавлизације 

наставе 

Сарадња са родитељима-

утврђивање социјалног статуса -

социјалне, породичне прилике и 

здрвасветни услови  ученика 

Седница ОВ Чланови Одељењског већа 

У извештају Стручних 

већа 

Разматрање могућности и 

планирање тематске корелације  
Састанак  Чланови Одељењског већа 

09.09.2016.  

Утврђивање распореда   (план 

извођења писмених задатака и 

вежби) 

Тимски саветодавни рад и 

извештавање  
Чланови Одељењског већа  

У извештају Стручних  

већа 

Анализа програма  предметних 

група, утврђивање уџбеника, 

распореда  писмених задатака  

Тимски саветодавни рад, 

извештавање  
Чланови одељењског већа  

Током септембра 
Израда плана и динамике 

родитељских састанака  

Тимски саветодавни рад и 

извештавање  

Одељењске старешине 

првог разреда  

Током септембра 

Организација допунске, додатне 

наставе и ваннанставне 

активности 

Тимски саветодавни рад 
Директор Предметни 

наставници 

Август, септембар 

Упознавање чланова ОВ са 

наставним планом и програмом 

рачунарске гимназије   

Седница Извештавање  Директор  

30.08.2016.  

Усаглашавање ставова око 

правдања изостанака ученика и 

поштовања Кућног реда  

Седница, извештавање  
Одељењске старешине, 

директор  

октобар  

Идентификовање ученика и 

утврђивање видова подршке  

(додатни или корективни рад) 

Тимски саветодавни рад  

Предметни 

наствници.одељењске 

старешине  



Гимназија „Свети Сава“, Пожега Извештај за школску 2016/2017. 

36 

Педагошки колегијум 
Предавање: Корак по корак до 

индивидуализованог плана 
Седница ОВ ПП служба  

Током године  
Оцењивање ученика 

/усаглашавање критеријума  
Седница СВ Чланови СВ 

Кл. периоди  

22.11.2016. 

28.01.2017. 

11.04.2017. 

22.06.2017. 

 

Реализација  редовне наставе  и 

ваннаставних активности 

Васпитне и васпитно-

дисциплинске мере 

Утврђивање оцена и општег 

успеха  

Усаглашавање  критеријума 

вредновања постигнућа ученика 

Предлог мера за побољшање 

успеха  

Седница:извештавање, 

анализа , предлог мера  
Представници ОВ  

Децембар, јануар, март 

Припрема за такмичење ученика , 

културне и јавне манифестације 

школе  

Тимски саветодавни рад, 

извештавње 

Предметни наставници. 

Одељењска већа  

Кл. периоди  
Извештај  тима за рачунарску 

гимназију  
Извештавање, дискусија  Представник тима  

Наставничко веће 
Припреме за екскурзију за 

наредну школску годину 

Разматрање понуде, 

извештавање и усвајање 

Одељењске старешине, 

директор, секретар 

22.06.2017 

20.08. 2017. 

Разредни, поправни  испити, 

похвале, награде  
Извештавање и усвајање  Одељењске старешине  

Током године  Рад на педагошкој документацији  Тимски саветодавни рад,  Чланови одељењског већа  

28.01.2017. 

Анализа реализације 

индивидуалне наставе за поједине 

ученике 

Тимски саветодавни рад Чланови Одељењског већа 

14.06.2017. 

Тимска процена савладаности 

програмских   захтева за поједине 

ученике (индивидуализација) 

Препоруке за наставак рада 

Тимски саветодавни рад Чланови Одељењског већа 

22.06.2017. 

20.08.2017. 

Осврт на рад Одељењског већа у 

претходној години, предлог мера 

за успешнији рад  

Седница:извештавање, 

дискусија, закључци  
Чланови Одељењског већа  

* Начини праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења:  

Увид у дневнике рада, Увид у записник седница Наставничког већа, увид  у евиденционе листе праћења код 

директора и педагога. Одељењска већа за свој рад одговарају Наставничком већу  

 

Извештај о раду Одељењског већа трећег разреда  

Време реализације  Активности/теме  
Начин реализације:  

седнице Одељењског већа  
Носиоци реализације  

Усвојено на првој 

седници  

Наставничког већа, , 

август, септембар. 

22.06.2017 

20.08.2016. 

30.08.2016. 

 

Конституисање већа-

организационо техничке припреме 

Анализа реализације плана 

Одељењских већа за претходну 

шк. годину.  

Разматрање и усвајање плана и 

програма рада ОВ 

Извештај са поправних испита  

Конституисање одељења 

Подела предмета на наставнике 

Седница ОВ 

Тимски саветодавни рад 

Чланови Одељењског већа 

трећег разреда, одељењске 

старешине, ПП служба , 

директор  

 У извештају Стручних 

већа 

Анализа услова извођења наставе 

у школи, план набавке наставних 

средстава 

Планирање индивидуавлизације 

наставе 

Сарадња са родитељима-

утврђивање социјалног статуса -

социјалне, породичне прилике и 

здрвасветни услови  ученика 

Седница ОВ Чланови Одељењског већа 
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У извештају Стручних 

већа 

Разматрање могућности и 

планирање тематске корелације  
Састанак  Чланови Одељењског већа 

09.09.2016.  

Утврђивање распореда и  

планирање (план извођења 

писмених задатака и вежби) 

Тимски саветодавни рад и 

извештавање  
Чланови Одељењског већа  

У извештају Стручних  

већа 

Анализа програма  предметних 

група, утврђивање уџбеника, 

распореда  писмених задатака  

Тимски саветодавни рад, 

извештавање  
Чланови одељењског већа  

Током септембра 
Израда плана и динамике 

родитељских састанака  

Тимски саветодавни рад и 

извештавање  

Одељењске старешине 

првог разреда  

Током септембра 

Организација допунске, додатне 

наставе и ваннанставне 

активности 

Тимски саветодавни рад 
Директор Предметни 

наставници 

Август, септембар 

Упознавање чланова ОВ са 

наставним планом и програмом 

рачунарске гимназије   

Седница Извештавање  
тим за праћење рачунарске 

гимназије, директор  

30.08.2016.  

Усаглашавање ставова око 

правдања изостанака ученика и 

поштовања Кућног реда  

Седница, извештавање  
Одељењске старешине, 

директор  

Октобар  

Идентификовање ученика и 

утврђивање видова подршке  

(додатни или корективни рад) 

Тимски саветодавни рад  

Предметни 

наствници.одељењске 

старешине  

Педагошки колегијум 
Предавање: Корак по корак до 

индивидуализованог плана 
Седница ОВ ПП служба  

Током године  
Оцењивање ученика 

/усаглашавање критеријума  
Седница СВ Чланови СВ 

Кл. периоди  

22.11.2016. 

28.01.2017. 

11.04.2017. 

22.06.2017. 

 

Реализација  редовне наставе  и 

ваннаставних активности 

Васпитне и васпитно-

дисциплинске мере 

Утврђивање оцена и општег 

успеха  

Усаглашавање  критеријума 

вредновања постигнућа ученика 

Предлог мера за побољшање 

успеха  

Седница:извештавање, 

анализа , предлог мера  
Представници ОВ  

Децембар, јануар, март 

Припрема за такмичење ученика , 

културне и јавне манифестације 

школе  

Тимски саветодавни рад, 

извештавње 

Предметни наставници. 

Одељењска већа  

Кл. периоди  
Извештај  тима за рачунарску 

гимназију  
Извештавање, дискусија  Представник тима  

Наставничко веће 
Припреме за екскурзију за 

наредну школску годину 

Разматрање понуде, 

извештавање и усвајање 

Одељењске старешине, 

директор, секретар 

22.06.2017.  
Разредни, поправни  испити, 

похвале, награде  
Извештавање и усвајање  Одељењске старешине  

Током године  Рад на педагошкој документацији  Тимски саветодавни рад,  Чланови одељењског већа  

28.01.2017. 

Анализа реализације 

индивидуалне наставе за поједине 

ученике 

Тимски саветодавни рад Чланови Одељењског већа 

14.06.2017. 

Тимска процена савладаности 

програмских   захтева за поједине 

ученике (индивидуализација) 

Препоруке за наставак рада 

Тимски саветодавни рад Чланови Одељењског већа 

22.06.2017. 

20.08.2017. 

Осврт на рад Одељењског већа у 

претходној години, предлог мера 

за успешнији рад  

Седница:извештавање, 

дискусија, закључци 
Чланови Одељењског већа  

* Начини праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења:  

Увид у дневнике рада, Увид у записник седница Наставничког већа, увид  у евиденционе листе праћења код 

директора и педагога. Одељењска већа за свој рад одговарају Наставничком већу  

Извештај о раду Одељењског већа четвртог разреда  
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Време реализације  Активности/теме  
Начин реализације:  

седнице Одељењског већа  
Носиоци реализације  

Усвојено на првој 

седници Нас 

тавничког већа, , август, 

септембар. 

22.06.2017 

20.08.2016. 

30.08.2016. 

 

Конституисање већа-

организационо техничке припреме 

Анализа реализације плана 

Одељењских већа за претходну 

шк. годину.  

Разматрање и усвајање плана и 

програма рада ОВ 

Извештај са поправних испита  

Конституисање одељења 

Подела предмета на наставнике 

Седница ОВ 

Тимски саветодавни рад 

Чланови Одељењског већа 

четвртог разреда, 

одељењске старешине, ПП 

служба , директор  

 У извештају Стручних 

већа 

Анализа услова извођења наставе 

у школи, план набавке наставних 

средстава 

Планирање индивидуавлизације 

наставе 

Сарадња са родитељима-

утврђивање социјалног статуса -

социјалне, породичне прилике и 

здрвасветни услови  ученика 

Седница ОВ Чланови Одељењског већа 

У извештају Стручних 

већа 

Разматрање могућности и 

планирање тематске корелације  
Састанак  Чланови Одељењског већа 

09.09.2016.  

Утврђивање распореда и  

планирање (план извођења 

писмених задатака и вежби) 

Тимски саветодавни рад и 

извештавање  
Чланови Одељењског већа  

У извештају Стручних  

већа 

Анализа програма  предметних 

група, утврђивање уџбеника, 

распореда  писмених задатака  

Тимски саветодавни рад, 

извештавање  
Чланови одељењског већа  

Током септембра 
Израда плана и динамике 

родитељских састанака  

Тимски саветодавни рад и 

извештавање  

Одељењске старешине 

првог разреда  

Током септембра 

Организација допунске, додатне 

наставе и ваннанставне 

активности 

Тимски саветодавни рад 
Директор Предметни 

наставници 

Август, септембар 

Упознавање чланова ОВ са 

наставним планом и програмом 

рачунарске гимназије   

Седница Извештавање  
тим за праћење рачунарске 

гимназије, директор  

30.08.2016.  

Усаглашавање ставова око 

правдања изостанака ученика и 

поштовања Кућног реда  

Седница, извештавање  
Одељењске старешине, 

директор  

октобар  

Идентификовање ученика и 

утврђивање видова подршке  

(додатни или корективни рад) 

Тимски саветодавни рад  

Предметни 

наствници.одељењске 

старешине  

Педагошки колегијум 
Предавање: Корак по корак до 

индивидуализованог плана 
Седница ОВ ПП служба  

Током године  
Оцењивањеученика 

/усаглашавање критеријума  
Седница СВ Чланови СВ 

Кл. периоди  

22.11.2016. 

28.01.2017. 

11.04.2017. 

24.05.2017. 

 

Реализација  редовне наставе  и 

ваннаставних активности 

Васпитне и васпитно-

дисциплинске мере 

Утврђивање оцена и општег 

успеха  

Усаглашавање  критеријума 

вредновања постигнућа ученика 

 

Седница:извештавање, 

анализа , предлог мера  
Представници ОВ  

Децембар, јануар, март 

Припрема за такмичење ученика , 

културне и јавне манифестације 

школе  

 

Тимски саветодавни рад, 

извештавње 

Предметни наставници. 

Одељењска већа  
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Кл. периоди  
Извештај  тима за рачунарску 

гимназију  
Извештавање, дискусија  Представник тима  

24.05.2017.  
Разредни, поправни  испити, 

похвале, награде  
Извештавање и усвајање  Одељењске старешине  

Током године  Рад на педагошкој документацији  Тимски саветодавни рад,  Чланови Одељењског већа  

Наставничко веће 

Награђивање ученика,  

Избор ученика генерације 

 Матурско вече 

Извештавање, дискусија и 

усвајање 
Чланови Одељењског већа 

28.01.2017. 

Анализа реализације 

индивидуалне наставе за поједине 

ученике 

Тимски саветодавни рад Чланови Одељењског већа 

24.05..2017. 

20.08.2017. 

Осврт на рад Одељењског већа у 

претходној години 

 

Седница:извештавање, 

дискусија, закључци  

Чланови Одељењског већа 

четвртог разреда 

* Начини праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења:  

Увид у дневнике рада, Увид у записник седница Наставничког већа, увид  у евиденционе листе праћења код 

директора и педагога. Одељењска већа за свој рад одговарају Наставничком већу  

О реализацији планираних активности/тема одељењског већа води се евиденција кроз записнике у дневницима 
образовно-васпитног рада за свако одељење посебно. 

 

 

 

8.1.3 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ  СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

8.1.3.1 СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Председник Стручног већа Марија Јеверичић, професор српског језика и књижевности  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

21.8.2016. 

27.8.2016. 

2.9.2016. 

 

-конституисање  Стручног већа и избор 

председникаСтручног већа 

-израда плана личног професионалног 

усавршавања  

-анализа рада у претходној школској години 

-избор одабраних уџбеника ,часописа и 

стручне литературе 

-усаглашавање критеријума оцењивања 

-израда годишњих и месечних планова рада 

-избор члана тима за самовредновање и 

тематско планирање 

-усвајање годишњег плана рада секција 

-договор у вези са организацијом угледног 

часа 

-састанакСтручног 

већа 

 

 

-сви чланови већа 

 

5.10.2016. 

9.10.2016. 

19.10.2016. 

28.10.2016. 

-достављање спискова потребних учила и 

помоћних средстава 

-планирањедодатне,допунске и 

припремненаставе и 

достављањесписковаученика 

-планирање контролних вежби и писмених 

задатака 

-посетаСајму књига 

 –упознавање са одлукама тима за Школски 

програм 

Реализација тематског часа , аналиѕа, 

дискусија 

 

-састанак Стручног 

већа,подела              

задужења 

 

 

-сви чланови већа 

-сви чланови већа 

-сви чланови већа 

-сви чланови већа, 

Александра Гордић и 

Зорица Вукајловић 

 

4.11.2016. 

16.11.2016. 

 

-индетификацијаучениказа ИС Петница 

-уобличавање тема за матурске радове 

-састанак 

Стручногвећа 

-договор 

-сви чланови Стручног 

већа 

-сви чланови већа 
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 4.12.2016. 

17.12.2016.  

 

-припрема програма заСавиндан 

-индетификација ученика за израду матурских 

радова, списак тема за матурск ерадове и 

уобличавање јединственог обрасца заизраду 

матурских радова 

-састанак Стручног 

већа 
-сви чланови већа 

22.1.2017. 

9.1.2017. 

 

-организовање  такмичења у беседништву и 

свих пропратних активности везаних за 

прославу Дана школе-Савиндана 

-организовање часова за консултације у вези  

са израдом матурских  радова 

-анализа успеха на крају првог 

полугодишта  

-организација'припремних часова за 

такмичење 

-Светосавске 

свечаности   

-састанак Стручног 

већа 

 

 

Сви чланови Стручног 

већа 

 

 

18.2.2017. 

5.3.2017. 

12.3.2017. 

18.3.2017. 

19.3.2017. 

 

-организација школског такмичења из 

књижевнбости „Књижевна олимпијада“ 

-анализа успеха ученика на такмичењу из 

књижевности 

-организација општинског такмичења из 

српског језика и језичке културе 

-анализа успеха ученикана општинском 

такмичењу  из српског језика и језичке културе 

-организација општинског такмичења из 

књижевности „Књижевна олимпијада“ 

-анализа успеха ученика на такмичењу из 

књижевности 

  

 

 

састанакСтручног 

гвећа 

 

-сви чланови Стручног 

већа и наставници 

других већа школе 

-сви чланови Већа 

- Петар Матовић 

-Марија Јеверичић 

1.4.2017. 

8,4.2017. 

11.4.2017. 

15.4.2017. 

21.4.2017. 

. 

 

-анализа испеха ученика на општинском 

такмичењу из рецитовања 

-организација окружног такмичења из 

књижевности 

анализа успеха ученика на окружном 

такмичењу из књижевности „ Књижевна 

олимпијада“ 

анализа успеха ученика на окружном 

такмичењу из рецитовања 

-консултативни састанци у вези са матурским 

радовима 

-извештаји са такмичења из језика и 

рецитовања 

-презентовање одабраног материјала за 

‘’Гимназијалац’’ 

-анализа успеха ученика на окружном 

такмичењу из језика 

 

-састанак Стручног 

већа, консултације 

-сви чланови Већа, 

ЗлатаЂукић 

5.5.2017. 

16.5.2016. 

17.5.2016. 

25.5.2015. 

30.5.2017. 

 

-извештаји са такмичења из језика и 

рецитовања 

-презентовање одабраног материјала за 

‘’Гимназијалац’’ 

-анализа успеха ученика на окружном 

такмичењу из језика 

-анализа резултата са републичког такмичења 

из књижевности као и поетског конкурса 

Десанка Максимовић 

-усвајање тема за писмени матурски испит из 

српског језика 

-организација комисија за одбрану матурских 

радова 

- анализа успеха ученика на такмичењима и 

предлози за даље припреме ученика,такмичара 

-састанак Стручног 

већа, дискусија 
-сви чланови Већа 
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4.6.2017. 

13.6.2017. 

20.6. 2017. 

 

Анализа успеха постигнутог на матурском 

испиту  

-организација књижевне вечери 

‘-угледни час,реализација, анализа, дискусија 

-активности око испраћаја матураната 

-израда извештаја стручног усавршавања 

-осврт на рад 

Актива у току школске године 

 

-састанак Стручног 

већа, дискусија 

 

-сви чланови Већа, 

колеге које су 

присуствовале угледном 

часу 

* Начини праћења реализације програмаСтручногвећа и носиоци праћења: 

Увид у записникеСтручних већа по разредима (председнициСтручнихвећа и директор), увид у Годишњи извештај 

школе 
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8.1.3.2 СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ (ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ИТАЛИЈАНСКИ 

ЈЕЗИК, ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК, НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, РУСКИ ЈЕЗИК, ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК, ШПАНСКИ ЈЕЗИК) 

Председник стручног већа: Ивана Јовановић 

 

Чланови стручног већа: 

1. Енглески језик: Драгана Алексић, Весна Крстонић, Горица Томић 

2. Италијански језик: Душица Танасковић 

3. Латински језик: Ивана Радоњић 

4. Немачки језик: Моника Јовићевић 

5. Руски језик: Марина Бенка 

6. Француски језик: Зорица Вукајловић, Зорица Марић 

7. Шпански језик: Ивана Јовановић 

Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

22. aвгуст 

2016.године 

Образовање стручног већа и избор 

председника Стручног већа 

Састанак 

Стручног већа 

Сви чланови Стручног 

већа 

2. септембар 

2016.године 

Израда и усвајање плана рада Стручног 

већа и усвајање плана стручног 

усавршавања наставника за школску 

2016/2017.годину; избор уџбеника и 

стручне литературе; састављање листе 

потребне опреме за извођење наставе за 

школску 2016/2017.годину 

Састанак 

Стручног већа 

Сви чланови Стручног 

већа 

8. септембар 2016. 

године 

Усаглашавање плана стручног 

усавршавања на нивоу Стручног већа, 

планирање писмених и контролних 

задатака за прво полугодиште. 

Доношење предлога о обележавању 

Дана језика. 

Састанак 

Стручног већа 

Сви чланови Стручног 

већа 

22. септембар 2016. 

године 

Договор око програма обележавања 

Дана језика - Поетско вече страних 

језика 

Састанак  

Стручног већа 

Сви чланови 

Стручног већа 

октобар 2016. 

године 

Последње припреме за одржавање 

поетске вечери, генерална проба 

Састанак 

Стручног већа 

Сви чланови 

Стручног већа 

13. октобар 2016. 

године 
Поетско вече страних језика Приредба 

Сви чланови 

Стручног већа 

20. октобар 2016. 

године 

Презентовање извештаја са седнице 

Педагошког колегијума 

Састанак 

Стручног већа 

Сви чланови 

Стручног већа 

7. октобар 

 2016. године 
Одређивање тема за матурске радове  

Састанак 

Стручног већа 

Сви чланови 

Стручног већа 

6. децембар 2016. 

године 

Презентовање семинара „Интегрисана 

амбијентална настава“  

Састанак 

Стручног већа 

Сви чланови 

Стручног већа 

15. децембар 2016. 

године 

Презентовање семинара „Од предрасуда 

и стереотипа до дискриминације и 

насиља“  

Састанак 

Стручног већа 

Сви чланови 

Стручног већа 

7. фебруар  

2017. године 

Планирање одржавања школског 

такмичења из страних језика 

Састанак 

Стручног већа 

Сви чланови 

Стручног већа 

26. фебруар 2017. 

године 

Анализа рада Већа у току првог 

полугодишта 

Анализа стручног усавршавања 

наставника током првог полугодишта 

Састанак 

Стручног већа 

Сви чланови 

Стручног већа 

5. март  

2017. године 
Учешће на Гимфесту учешће 

Чланови Већа 

ученици 

9. март 

2017. године 

Презентовање семинара „Сазнајмо, 

применимо, раменимо“ 

Састанак Стручног 

већа 

Сви чланови Стручног 

већа 

22. март 

2017. године 

Презентовање извештаја са седнице 

Педагошког колегијума станак 

Састанак Стручног 

већа 

Сви чланови Стручног 

већа 

25. април 

2017. године 

Презентовање семинара „Како 

унапредити ангажовање ученика 

креирањем електронских часова на 

Мудл платформи“ 

Састанак Стручног 

већа 

Сви чланови Стручног 

већа 
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29. јун 

 2017. године 

Израда извештаја о стручном 

усавршавању чланова Већа 

Састанак Стручног 

већа 

Сви чланови Стручног 

већа 

август 2017. године 

Анализа резултата рада Већа 

Избор новог руководиоца Већа 

Подела задужења у вези са израдом 

Годишњег извештаја и Годишњег плана 

рада Школе 

Састанак Стручног 

већа 

Сви чланови Стручног 

већа 

* Начини праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења: 

Увид у записнике Стручних већа по разредима (председници Стручних већа и директор), увид у 

Годишњи извештај школе 

 

8.1.3.3 СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ  (ИСТОРИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, 

ФИЛОЗОФИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, ВЕРСКА НАСТАВА, УСТАВ И ПРАВА 

ГРАЂАНА И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ) 

Председник Стручног већа: Раде Милићевић, наставник филозофије 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

 22.8 
Анализа реализације плана већа за 

претходну школску годину 
Састанак Стручног већа  

Алексанадар Каранац, 
председник 

30 .8 
Конституисање Стручног већа и избор 

председника 
Састанак Стручног већа Сви чланови већа 

30.8 Усвајање  програма рада за 2016/17. Састанак Стручног већа 
Председник, сви 

чланови већа 

30.8 
Тематско планирање  (израда 

годишњих и месечних планова) 
Састанак Стручног већа Сви чланови већа 

8.9 

Стручно усавршавање наставника 

/израда реализације плана 

професионалног развоја наставника  

Састанак Стручног већа Сви чланови већа 

8.9 
Разматрање и усаглашавање Личног 

плана професионалног развоја 
Састанак Стручног већа Сви чланови већа 

15.9 Планирање ваннаставних активности Састанак Стручног већа 

Предметни наставници 

задужени по год. плану 

рада 

15.9 

Избор уџбеника, стручне литературе, 

преглед  наставних средстава и 

указивање потребе за новим 

Састанак Стручног већа Сви чланови већа 

15.9 Планирање контролних задатака Састанак Стручног већа Сви чланови већа 

Током 

школске 

2016/17 год. 

Промовисање активности Црвеног 

крста 
Предавање, радионице 

Кристина Томић, 

професор психологије 

6.10 

Идентификација ученика за додатну, 

допунску, припремну наставу  

(осмишљавање нових метода за рад са 

ученицима) 

Састанак Стручног већа и 

подела задужења 

Кристина Томић и 

Милош Јовановић 

27.10 Посета Сајму књига 
Састанак Стручног већа, 

подела задужења, реализација 

Председник Стручног 

већа 

28.10 
Избор једне припреме за угледни час на 

нивоу стручног већа   
Планирано за друго полугође 

Раде Милићевић 

филозофија 

По календару 

оперативног  

планирања 

Узајамна  посета часовима по сродним 

предметима 
Није одржано  Предметни наставници 

новембар Сарадња  са ИС ''Петница '' 
Идентификација нових 

полазника 
Чланови већа 

Током 

школске 

2016/17 год. 

Шаховски клуб Није одржано 
Раде Милићевић, 

професор филозофије 

12.12 
Усаглашавање критеријума оцењивања 

ученика 

Састанак - анализа тестова, 

закључних оцена 
Чланови већа 

12.12 
Предлог ученика за награде поводом 

Савиндана 

Састанак - предлози, 

дискусија, усвајање 
Предметни наставници 
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28.12 Женско лице Великог рата Предавање уз учешће ученика 

Јелена Кузмић,Милош 

Јовановић професори 

историје 

15-18.12 Фестивал науке у Београду Посета, реализација 
Заинтересовани 

наставници 

3.2 
Реализација стручног усавршавања по 

Годишњем плану 

Увид у Каталог, предлози за 

семинаре, извештавање по 

реализованим семинарима 

Чланови већа 

3.2 
Припрема за учешће на такмичењима  

на свим нивоима 

Састанак -договор за 

организацију  додатне наставе 

Председник и чланови 

одељењског већа 

5.3 

Професорица Јелена Кузмић узела је 

учешће са угледном радионицом 

Логори у другом светском 

рату:професор Милош Јовановић са 

угледном радионицом Оружје у другом 

светском рату.Својим саветима и 

предлозима кад су били у питању 

радови из психологије велики допринос 

је дала професорица психологије 

Криситна Томић 

учешће 

Томић Кристина 

Кузмић Јелена 

Јовановић Милош 

Током 

школске 

2016/17. год. 

Менторски рад са ученицима Информисање и дискусија Чланови већа 

Током 

школске 

2016/2017. 

год. 

Реализација едукативног програма 

,,Превенција трговине људима'' 
Предавање, дискусија 

Кристина Томић, 

професор психологије 

По календару 

такмичења 

Извештај о успеху ученика на 

такмичењима 
Састанак Чланови већа 

 

Током 

школске 

2016/17.год. 

Припремна настава за факултете Информисање, дискусија Чланови већа 

12.6 
800 година од настанка Краљевине 

Србије 
предавање 

Милош Јовановић 

Јелена Кузмић 

15.6 
Тематски 

час:филозофија,физика,српски 

Ксенија Атанасијевић- жена 

која је поранила век 
Раде Милићевић 

јун 
Реализација стручног усавршавања по  

Годишњем плану  
Извештавање Чланови већа 

новембар, 

јануар, 

април, јун 

Анализа успеха у настави и 

ванаставним активностима  

Састанак - извештавање, 

анализа постигнутих резултата 

предлози 

Чланови већа 

јун 
Одбрана матурских радова  

. 

Извештавање , анализа и 

дискусија  
Задужени наставници 

* Начини праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења: 

 

Увид у записнике Стручних већа по разредим (председници Стручних већа и директор), увид у Годишњи извештај 

школе 

  
8.1.3.4 СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ (ФИЗИКА, ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА, 

ГЕОГРАФИЈА) 

 Председник Стручног већа Гордана Варница, професор физике 

Време релације aктивности / теме Начин реализације Носиоци реализације 

aвгуст 

 

Eколошки камп у Тометином пољу 

28.7. до 30.7. 2016. год. 

Одабир ученика, припрема 

за пројекат, реализација 
Јелица Миросавић 

конституисање Стручног већа и избор 

председника 30.8.2016.год 
састанак Стручног већа сви чланови Већа 

Израда плана личног професионалног 

развоја наставника и избор 

представника у савету 

 за професионална усавршавања на 

нивоу школе  

састанак Стручног већа сви чланови Већа 
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31.8.2016.год. 

подела наставних предмета на часове 

и наставнике 31.8.2016.год. 
састанак Стручног већа сви чланови Већа 

израда месечних и годишњих планова 

рада 31.8.2016.год. 
састанак Стручног већа сви чланови Већа 

анализа рада током претходне 

школске године и усвајање програма 

рада 31.8.2016.год. 

састанак Стручног већа сви чланови Већа 

септембар 

Обука наставника у Microsoft Office 

365 2.9.2016.год.  

Презентација  

 Ивана Новаковића   

присуство 

Наташа Протић и 

Биљана Радовић  

Усвајање плана реализације тимских 

и угледних часова 5.9.2016.год. 
састанак Стручног већа сви чланови Већа 

избор часописа, уџбеника, збирки  и 

стручне литературе – поред 

постојећих издања претплатити се и 

на „Елементаријум“  и „Popular 

Science “ 

састанак Стручног већа сви чланови Већа 

рад са учеником са развојним 

проблемом 

9.9.2016.год.  

Одељенско веће I-1 сви чланови Већа 

тимски час ,,Облик и кретање Земље“ 

5.10.2016.год. 

планирање, реализација, 

дискусија 
Н.Протић, Г.Варница 

oктобар 

 

Достављање спискова потребних 

учила и материјала за кабинете 

физике, хемије, биологије и 

географије  

2.10.2016.год. 

састанак Стручног већа председник већа 

Идентификација ученика за додатну, 

допунску, припремну наставу , 

осмишљавање нових метода за рад са 

даровитом децом 9.10.2016.год. 

прикупљање информација од 

одељенских старешина, 

педагога школе, предметних 

професора, дискусија и 

планирање 

сви чланови Већа 

планирање контролних вежби и 

писмених задатака(попуњавање 

табеле слободних термина путем 

интернета) 

предлози и дискусија сви чланови Већа 

Еколошка секција – састанак, 

предлози садржаја, прикључивање 

нових чланова 

18.10.2016.год 

планирање, реализација, 

дискусија 
Б.Баковић 

Педагошки колегијум 21.10.2016.год. Састанак чланова 
Председници Стручних 

већа 

Рад са учеником са развојним 

проблемом 24.10.2016.год. 
Одељенско веће I-1 Сви чланови већа 

Посета Сајму књига 27.10.2016.год. планирање и реализација 

Наташа Протић, 

Кристина Томић, Иван 

Новаковић 

Oгледни час из хемије ,,Угљени 

хидрати“ 2.11.2016.год. 

планирање, реализација, 

дискусија 
Биљана Радовић 

Маssive Open Online Course “Using 

Online Labs in the Classroom: an 

introductory course for teachers” 

organised by the Go-Lab Project 

19.09.2016.-30.11.2016.год. 

Програм је реализован on-

line 
Јелица Миросавић 

новембар 

онлајн обука за примену стандарда 

намењена наставницима 

општеобразовних предмета у 

гимназијама  

програм је реализован  on-

line 
сви чланови Већа 

припрема за учешће на такмичењима 

на свим нивоима  

17.11.2016.год. 

додатна настава сви чланови Већа 

сарадња са ИС ,, Петница“ и 

идентификација нових полазника  
анкета 

сви чланови Већа  

одељењске старешине и 
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24.11.2016.год. Педагошка служба 

школе 

Учешће у програму  

 „Ноември – месец на науката“ 

Скопље 18-19.11.2016.год. 

припрема поставке и учешће Иван Смиљанић 

Тимски час ,,Биљни и животињски 

свет Србије“ 

28.11.2016.год. 

Припрема, реализација, 

дискусија 

Наташа Протић 

Биља Баковић 

Завршна трибина у оквиру 

међународног  пројекта Милева 

Марић Ајнштајн - знаменита 

Српкиња 

29.11.2106.год. 

одабир ученика, писање 

истраживачког рада, 

презентација 

Гордана Варница 

Организовање часова за консултације 

у вези израде матурских радова 

29.11.2016.год. 

састанак Стручног већа сви чланови Већа 

децембар 

 

Тематски час биологија – латински 

језик „Морфологија и систематика и 

њен значај – како биљке добијају 

латинске називе“ 

1.12.2016.год 

Припрема, реализација, 

дискусија 

Јелица Миросавић и 

Ивана Радоњић 

Фестивал науке  

15-18.12.2016.год. 

Припрема поставке, 

реализација 
Иван Смиљанић 

Посета Фестивалу науке у Београду 

17.12.2016.год. 
планирање и реализација Миланка Демировић 

Сарадња чланова Већа на методичко-

дидактичкој организацији часа, 

планирање и реализација наставе, 

оцењивање и сл. 6.12.2016.год. 

састанак Стручног већа и 

подела задужења 
сви чланови Већа 

Индивидуални образовни планови  

3.12.2016.год 
Семинар у школи 

Иван Смиљанић 

Биља Баковић 

Биљана Радовић 

Наташа Протић 

Гордана Варница 

Весна Стефановић 

организовање факултативне наставе и 

секције 13.12.2016.год. 

састанак Стручног већа и 

подела задужења 
сви чланови Већа 

јануар 

 

Предавање Еколошке секције о 

напуштеним животињама 

18.1.2017.год. 

планирање, реализација, 

дискусија 
Биља Баковић 

организовање припремне наставе за 

пријемне испите 15.1.2016.год. 
састанак Стручног већа 

професори биологије и 

хемије 

Општинско такмичење из физике  

22.1.2017.год. 
припрема и реализација Професори физике 

Општинско такмичење из географије  

25.1.2017.год. 
припрема и реализација професори географије 

фебруар 

 

припреме за матурске радове и помоћ 

ученицима у њиховој изради 

 3.4.2017. 

разговор са ученицима сви чланови Већа 

Анализа успеха ученика из 

природних предмета на крају првог 

полугодишта 26.1.2017.год. 

састанак Стручног Већа сви чланови Већа 

Окружно такмичење из физике у  

Ужичкој гимназији  

26.2.2017.год. 

Преглед задатака, дискусија Професори физике 

март 

професионално 

усавршавање,семинари 1.3.2016.год. 

 

састанак Стручног Већа 

 

сви чланови Већа 

организација Гимфест-а 

5.3.2017.год. поставке 

Сарадња са Ђачким 

парламентом-доношење 

одлуке о организовању 

-материјална средства и 

помоћ локалне заједнице 

Н.Протић, Б.Баковић, 

Б.Радовић, 

М.Демировић, 

И.Смиљанић и 

Г.Варница 
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-подршка других 

организација 

Eколошка секција обележила Дан 

енергетске ефикасности 

5.3.2017.год. 

планирање, реализација, 

дискусија 
Биља Баковић 

CERN - ов Masterclass програм у 

Крагујевцу 16.3.2017.год. 

присуство, учешће и 

дискусија 

Иван Смиљанић 

 

Фестивал науке у Крагујевцу ,,Дај(т)е 

се на знање“ 

 17.3.2017.год. 

припрема поставке, 

присуство, учешће 
Професори физике 

Окружно такмичење из биологије 

Медицинска школа – Ужице 

19.3.2017.год. 

Учешће, дискусија Биља Баковић 

Педагошки колегијум 

21.3.2017. год 

присуство, учешће и 

дискусија 
Гордана Варница 

Научни клуб РЦУ, презентација  

Јавни позив за финансирање 

пројеката из области промоције науке 

21.3.2017.год. 

присуство, учешће и 

дискусија 
Гордана Варница 

окружно такмичење из географије 

25.3.2017.год. 
учешће Наташа Протић 

државно такмичење из физике 

Кладово 25.3.2017.год. 
Припрема ученика и  учешће  Иван Смиљанић 

Анализа резултата такмичења 

 30.3.2016.год. 

 

састанак Стручног Већа 
сви чланови Већа 

Предавање Еколошке секције о 

инфективним и тропским болестима 

5.4.2017.год. поводом Светског дана 

здравља (7.април) 

Припрема и реализација 

Проф. Биља Баковић и 

ученици Теодора 

Тодосијевић III-3 и 

Сара Јанковић II-3 

Огледни час ,,Акустика – 

систематизација“ 4.4.2017.год. 
Припрема и реализација Гордана Варница 

Обележавање Дана заштите од буке 

20.4.2017.год. 
Припрема и реализација 

Гордана Варница 

присуство: Наташа 

Протић Иван 

Смиљанић 

 

International Conference "Science 

Education in School" i nacionalno 

takmičenje ,,Звезде науке"  

Румунија -Галац 

 31.3.2017.год.- 2.4.2017.год. 

  

учешће Иван Смиљанић 

мај 

Представљање уџбеника Клетт, 

Фреска, Логос на Агрономском 

факултету  

у Чачку 

8.5.2017.год. 

презентација Јелица Миросавић 

Републичко такмичење из биологије 

Нови Сад 

14.5.2017. год. 

Припрема ученика и учешће Биља Баковић 

Траговима Милутина Миланковића – 

ПМФ Крагујевац 

18.5.2017.год. 

 

Припрема поставке и учешће 

у манифестацији 

Гордана Варница 

 

Национална географска олимпијада 

19-21.5.2017.год. 
Припрема ученика и учешће Наташа Протић 

 

јун 

Тимски час: Примена програмирања 

код обраде и анализе података у 

физичком експерименту 

12.6.2017. 

Припрема и реализација 
Весна Зарић и Иван 

Смиљанић 

Тимски час 

Ксенија Атанасијевић – жена која је 

поранила век 

15.6.2017.год 

Припрема и реализација 

Гордана Варница 

Злата Ђукић и Раде 

Милићевић 
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Присуство: Наташа 

Протић, Биљана 

Радовић 

Преглед и бодовање комбинованог 

теста на малој матури – 

16.06.2017.год. 

 

учешће 

Иван Смиљанић, 

Наташа Протић, 

Гордана Варница, 

Јeлица Миросавић 

Рад са учеником са развојним 

проблемом 16.6.2017.год. 
Одељенско веће I-1 Сви чланови већа 

Дан Ератостеновог мерења 

полупречника Земље 

jавни час 

 (на спортском терену) 

19.6.2017.год. 

Припрема и реализација Гордана Варница 

 

анализа успеха ученика на 

такмичењима, предлози за наредну 

годину 20.6.2016.год. 

анализа података сви чланови Већа 

 

предлог стручних екскурзија и 

летњих школа у организацији 

Друштва физичара, математичара, 

географа, биолога 20.6.2107.год. 

 

прикупљање информација, 

обавештавање ученика 
сви чланови Већа 

Балканска географска олимпијада – 

Руше 

 ( Марибор) 

 25.6-1.7.2017.год. 

Учешће и освојено III место 

Ученик Јован Петронијевић 
Наташа Протић 

анализа рада и предлози за идућу 

школску годину 

28.6.2017.год. 

прикупљање података из 

дневника рада, анализа 

постигнутих резултата 

Гордана Варница 

 

Извештај о раду Стручног већа у 

школској 2016/17.год., 

анализа записника већа 22.8.2017.год. 

 

 

Састанак већа 

 

Сви чланови већа 

август 

Анализа рада у претходној години, 

план за наредну годину 

- избор председника већа 

30.8.2017.год. 

 

 

Састанак већа 

 

 

Сви чланови већа 

 

Начини праћења реализације програма Стручног већа : 

увид у записнике Стручних већа по разредима, 

увид у Годишњи извештај школе 

Пројекти: 

У току школске 2016/17.год. реализовали су се пројекти из области екологије,  

Фестивал науке у Београду и Крагујевцу, учешће у програму ,,Месец на науката“ у Скопљу, учешће у 

манифестацији ,,Траговим Милутина Миланковића“, учешће на Националној географској олимпијади, учешће на 

конференцији 

 ,,Science Education in School"  у Румунији, учешће у пројектима ИЦ Петница и сл. 

Тимски и угледни часови: 

У овој школској години шланови Стручног већа природних наука 

 су реализовали  5 тимских и 3 огледна часа 
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8.1.3.5 СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ (МАТЕМАТИКА, 

ИНФОРМАТИКА) 

Председник: Грозда Савковић, наставник рачунарства и информатике 

 

 

 

Време релације aктивности / теме Начин реализације Носиоци реализације 

август 

конституисање Стручног већа и избор 

председника 30.8.2016.год 
састанак Стручног већа сви чланови Већа 

Израда плана личног професионалног 

развоја наставника и избор 

представника у савету 

 за професионална усавршавања на 

нивоу школе  

31.8.2016.год. 

састанак Стручног већа сви чланови Већа 

подела наставних предмета на часове 

и наставнике 31.8.2016.год. 
састанак Стручног већа сви чланови Већа 

израда месечних и годишњих планова 

рада 31.8.2016.год. 
састанак Стручног већа сви чланови Већа 

анализа рада током претходне 

школске године и усвајање програма 

рада 31.8.2016.год. 

састанак Стручног већа сви чланови Већа 

септембар 

Обука наставника у Microsoft Office 

365 2.9.2016.год.  

Презентација  

 Ивана Новаковића   
 

Усвајање плана реализације тимских 

и угледних часова 5.9.2016.год. 
састанак Стручног већа сви чланови Већа 

избор часописа, уџбеника, збирки  и 

стручне литературе 
састанак Стручног већа сви чланови Већа 

рад са учеником са развојним 

проблемом 

9.9.2016.год.  

Одељенско веће I-1 Иван Новакаовић 

oктобар 

 

 

Достављање спискова потребних 

учила и материјала за кабинете 

информатике  

2.10.2016.год. 

састанак Стручног већа председник већа 

Идентификација ученика за додатну, 

допунску, припремну наставу , 

осмишљавање нових метода за рад са 

даровитом децом 9.10.2016.год. 

прикупљање информација од 

одељенских старешина, 

педагога школе, предметних 

професора, дискусија и 

планирање 

сви чланови Већа 

планирање контролних вежби и 

писмених задатака (попуњавање 

табеле слободних термина путем 

интернета) 

предлози и дискусија сви чланови Већа 

Информатичка и програмерска 

секција – састанак, предлози 

садржаја, прикључивање нових 

чланова 

18.10.2016.год 

планирање, реализација, 

дискусија 

Грозда Савковић, 

Небојша Варница, 

Весна Зарић, Катарина 

Стојчић 

Педагошки колегијум 21.10.2016.год. Састанак чланова 
Председници Стручних 

већа 

Рад са учеником са развојним 

проблемом 24.10.2016.год. 
Одељенско веће I-1 Иван Новаковић 

Посета Сајму књига 27.10.2016.год. планирање и реализација Иван Новаковић 

новембар 

припрема за учешће на такмичењима 

на свим нивоима  

17.11.2016.год. 

додатна настава 

Вера Лучић, Весна 

Девеђић, Небојша 

Варница, Весна Зарић 

Школско такмичење из информатике 

„Дабар“  14. - 18.11.2016. 

Састанак професора 

информатике 

Небојша Варница, 

Весна Зарић 

сарадња са ИС ,, Петница“ и 

идентификација нових полазника  

24.11.2016.год. 

анкета 

сви чланови Већа  

одељењске старешине и 

Педагошка служба 

школе 
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Организовање часова за консултације 

у вези израде матурских радова 

29.11.2016.год. 

састанак Стручног већа сви чланови Већа 

децембар 

 

Сарадња чланова Већа на методичко-

дидактичкој организацији часа, 

планирање и реализација наставе, 

оцењивање и сл. 6.12.2016.год. 

састанак Стручног већа и 

подела задужења 
сви чланови Већа 

Индивидуални образовни планови  

3.12.2016.год 
Семинар у школи Сви чланови већа 

организовање факултативне наставе и 

секције 13.12.2016.год. 

састанак Стручног већа и 

подела задужења 
сви чланови Већа 

јануар 

 

организовање припремне наставе за 

пријемне испите 15.1.2016.год. 
састанак Стручног већа Грозда Савковић 

Општинско такмичење из  

Математике  

21.1.2017. 

припрема и реализација 
Професори  

математике 

фебруар 

 

 

припреме за матурске радове и помоћ 

ученицима у њиховој изради 

 3.4.2017. 

разговор са ученицима 
Грозда Савковић, Дејан 

Станчић 

Анализа успеха ученика из 

математике и информатике на крају 

првог полугодишта 26.1.2017.год. 

састанак Стручног Већа сви чланови Већа 

Окружно такмичење из математике 

19.2.2017. 
припрема и реализација 

Професори  

математике 

Квалификације за такмичење из 

програмирања 

18.2. – 26.2. 2017. 

Професори информатике 
Небојша Варница, 

Весна Зарић 

март 

професионално 

усавршавање,семинари 1.3.2016.год. 

 

састанак Стручног Већа 

 

сви чланови Већа 

организација Гимфест-а 

5.3.2017.год. поставке 

Сарадња са Ђачким 

парламентом - доношење 

одлуке о организовању 

-материјална средства и 

помоћ локалне заједнице 

-подршка других 

организација 

Сви чланови већа 

Окружно такмичење из 

програмирања 

5.3.2017. 

Професори информатике Весна Зарић 

Државно такмичење из математике 

11.3.2017. 
Реализација 

Вера Лучић, Весна 

Девеџић 

Тимски час: Примена аналитичке 

геометрије у програмирању 

15.3.2017. 

Састанак стручног већа 
Небојша Варница и 

Вера Лучић 

Педагошки колегијум 

21.3.2017. год 

присуство, учешће и 

дискусија 

Грозда Савковић, Иван 

Новаковић 

Анализа резултата такмичења 

 30.3.2016.год. 
састанак Стручног Већа сви чланови Већа 

април 
Државно такмичење из програмирања 

9.4.2017. 
Професори информатике Небојша Варница 

 

јун 

Тимски час: Примена програмирања 

код обраде и анализе података у 

физичком експерименту 

12.6.2017. 

Припрема и реализација 
Весна Зарић и Иван 

Смиљанић 

Рад са учеником са развојним 

проблемом 16.6.2017.год. 
Одељенско веће I-1 Иван Новаковић 

анализа успеха ученика на 

такмичењима, предлози за наредну 

годину 20.6.2016.год. 

анализа података сви чланови Већа 

предлог стручних екскурзија и 

летњих школа у организацији 

Друштва математичара,  

прикупљање информација, 

обавештавање ученика 
сви чланови Већа 
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8.1.3.6 СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ЛИКОВНУ И МУЗИЧКУ 

КУЛТУРУ 
Председник Стручног већа  Марио Мершник, професор музичке кулруте 

Време 

реализације 
Активности/ теме Начин реализације Носиоци реализације 

30.8.2016 
анализа реализације плана већа за 

претходну школску годину 
састанак Стручног већа  чланови Стручног већа 

30.8.2016 конституисање Стручног већа састанак Стручног већа  чланови Стручног већа 

30.8.2016 
подела наставника и наставних 

предмета на часове и наставнике 
Састанак Стручног већа  чланови Стручног већа 

30.8.2016 
Израда плана личног 

професионалног развоја наставника 
Састанак Стручног већа  чланови Стручног већа 

06.9.2016 
усвајање плана рада за наредну 

школску годину 
састанак Стручног већа  чланови Стручног већа 

06.9.2016 
израда и усаглашавање годишњих и 

месечних планова по предметима 
састанак Стручног већа предметни наставници 

06.9.2016 
преглед наставних средстава и 

указивање потреба за новим 
састанак Стручног већа предметни наставници 

15.9.2016 

организација рада секција 

-хор 

-ликовна секција 

 

-спортске секције 

( кошарка, одбојка, фудбал. рукомет) 

 

састанак Стручног већа 

-Петар Тановић проф. физичког 

васпитања 

(одбојка, рукомет) 

-Иван Драшкић, 

проф физичког васпитања 

(фудбал, кошарка) 

-Марио Мершник, 

професор музичке културе (хор) 

-Александра Гордић 

проф ликовне културе  (ликовна 

секција) 

15.9.2016 
 план реализације спортских 

такмичња и кроса 
састанак Стручног већа 

-Петар Тановић, проф физичког 

васпитања 

-Иван Драшкић, 

проф физичког васпитања 

15.9.2016 Реализација екскурзује-Грчка састанак Стручног већа чланови Стручног већа 

22.-25.9.2016 

Организација и учешће- 

Интернационални дечји фестивал „ 

Ја сам твој друг“ 

Учешће на фестивалу 

Марио Мершник, 

професор музичке културе 

 

28.9.2016 Избор стручне литературе састанак Стручног већа чланови Стручног већа 

28.9.2016 
договор о осавремењавању 

наставног процеса 
састанак стручног већа Чланови Стручног већа 

17.10.2016 организација кроса Гимспорт 

-Петар Тановић, проф физичког 

васпитања 

-Иван Драшкић, 

проф физичког васпитања 

19.10.2016 

договор о посети уметничким и 

спортским дешавањима по 

календару за претстојећу годину 

састанак Стручног већа чланови Стручног већа 

19.10.2016 
договор о реализацији програма 

прославе Савиндана 
састанак Стручног већа чланови Стручног већа 

анализа рада и предлози за идућу 

школску годину 

28.6.2017.год. 

прикупљање података из 

дневника рада, анализа 

постигнутих резултата 

Грозда Савковић 

Извештај о раду Стручног већа у 

школској 2016/17.год., 

анализа записника већа 22.8.2017.год. 

 

Састанак већа 

 

Сви чланови већа 

август 

Анализа рада у претходној години, 

план за наредну годину 

- избор председника већа 

30.8.2017.год. 

 

Састанак већа 
Сви чланови већа 

Начини праћења реализације програма Стручног већа : 

увид у записнике Стручних већа по разредима, 

увид у Годишњи извештај школе 
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28.10.2016 
Тематски час-српски језик, 

француски језик, ликовна култура 
састанак Стручног већа 

Александра Гордић, професор 

ликовне културе 

 

9.11.2016 Општинско такмичење у кошарци састанак Стручног већа 

-Петар Тановић, проф физичког 

васпитања 

-Иван Драшкић, 

проф физичког васпитања 

17.11.2016 Окружно такмичење у кошарци састанак Стручног већа 

-Петар Тановић, проф физичког 

васпитања 

-Иван Драшкић, 

проф физичког васпитања 

21.11.2016 

Узајамна посета чланова стручног 

већа 
Посета часа, анализа чланови Стручног већа 

Узајамна посета часовима других 

стручног већа (интеракција сродних 

тема) 

Посета часа, анализа Предметни професори 

22.11.2016 

анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

усклађивање начина оцењивања 

састанак Стручног већа чланови  Стручног већа 

26.12.2016 
предлог ученика за светосавске 

награде 
састанак Стручног већа чланови Стручног већа 

26.12.2016 
предлог тема за израду матурских 

радова 
састанак Стручног већа чланови Стручног већа 

25.01.2017 Изложба ученичких радова састанак Стручног већа Александра Гордић 

26.01.2017 Љубавно писмо-драмска представа састанак Стручног већа 
Ана Марковић, Марио 

Мершник 

27.01.2017 Светосавска академија састанак Стручног већа Марио Мершник 

28.1.2017 
анализа успеха на крају првог 

полугодишта 
састанак Стручног већа чланови Стручног већа 

28.1.2017 анализа прославе Савиндана састанак Стручног већа чланови Струћног већа 

02.3.2017 Методе и технике активне наставе састанак Стручног већа чланови  Стручног већа 

05.3.2017 гимфест састанак Стручног већа 
ућешће 

чланова Стручног  већа 

16.3.2017 Окружно такмичење у фудбалу састанак Стручног већа 

-Петар Тановић, проф физичког 

васпитања 

-Иван Драшкић, 

проф физичког васпитања 

11.4.2017 Општинско такмичење у рукомету састанак Стручног већа 

-Петар Тановић, проф физичког 

васпитања 

-Иван Драшкић, 

проф физичког васпитања 

11.4.2017 
анализа успеха на крају трећег 

тромесечја 
састанак Стручног већа чланови Стручног већа 

12.4.2017 
извештај о резултатима  са 

такмичења 
састанак Стручног већа чланови  Стручног већа 

24.5.2017 Анализа успеха четвртих разреда састанак Стручног већа чланови Стручног већа 

25-26.5.2017 организација матурских испита састанак Стручног већа чланови Стручног већа 

14.6.2017 
Планирање и реализација огледног 

часа ГЕНЕРАЦИЈА '98 
Огледни час 

предметни наставници 

-Марио Мершник, 

професор музичке културе 

-Марија Јеверичић, 

проф српског језика 

22.6.2017 
анализа реализације планираног 

градива 
састанак Стручног већа чланови  Стручног већа 

22.6.2017 
анализа успеха ученика у настави и 

ваннаставним активностима 
састанак Стручног већа чланови Стручног већа 

28.6.2017 анализа реализације плана рада већа састанак Стручног већа чланови Стручног већа 

* Начини праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења: 

Увид у записнике Стручних већа по разредим (председници Стручних већа и директор), увид у Годишњи извештај 

школе 
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8.1.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНИХ АКТИВА 

 

8.1.4.1 ИЗВЕШТАЈ О ШКОЛСКОМ РАЗВОЈНОМ ПЛАНИРАЊУ 

Развојни план Гимназије „Свети Сава“ настао је као производ тимског рада Стручног актива 

за самовредновање и Стручног актива за развојно планирање са циљем унапређења васпитно - 

образовног рада и отклањања свих уочених слабости.  

Стручни актив за самовредновање, користећи различите инструменте, сагледао је нивое 

успешности рада школе у свим стандардима квалитета. На основу њихових извештаја и предлога 

мера за побољшање стања сачињен је Школски развојни план за период 2013 - 2018. године.  

У току школске 2016/2017. године реализоване су следеће активности:  

I КЉУЧНА ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Координатор кључне области: Иван Новаковић 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Усклађивање Годишњег плана са потребама и условима рада Школе. 

1. ЗАДАТАК: Унапређење Годишњег плана рада Школе. 

Р. 

бр. 
Опис активности Носиоци активности 

Време реализације 

активности 

1.  
Упознавање наставника са садржајем функцијом 

Годишњег плана рада школе и процесом његове израде 
Директор и педагог школе Септембар 2016. 

2.  
Упознавање наставника са садржајем функцијом 

Школског развојног плана и процесом његове израде 

Актив за школско развојно 

планирање 
Септембар 2016. 

3.  
Анализа урађеног усклађивања планова рада школе, 

стручних већа, одељ. старешина са ШРП 

Актив за школско развојно 

планирање 

Септембар, 

октобар2016. 

4.  Усклађивање Школског програма Председници већа 
Септембар, 

октобар2016. 

II КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Координатор кључне области: Јелена Кузмић 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Превазилажење наставе која је претежно заснована на предавањима. Постизање квалитета наставе 

кроз примену савремених метода, облика и наставних средстава уз активно коришћење и уважавање наставникове 

живе речи. Постизање континуитета при оцењивању 

1. ЗАДАТАК: Демонстрација угледних часова  

Р.б. Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1.  

Утврђивање плана одржавања угледних часова 

укључујући различите облике рада и савремене 

системе наставе 

Стручна већа за област 

предмета 
Август, септембар 2016. 

2.  
Демонстрација угледних и огледних часова на 

основу различитих облика и система наставе 
Предметни наставник Током школске године 

2. ЗАДАТАК: Усаглашавање критеријума оцењивања  

 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. Дорада усаглашених критеријума оцењивања Стручна већа Током школске године 

2. 
Разматрање најчешћих видова оцењивања 

предметних наставника на нивоу стручних већа 
Стручна већа Током школске године 

3. 
Посета часова у оквиру стручних и сродних већа –

хоризонтална евалуација предметних наставника 
Стручна већа Током школске године 

3. ЗАДАТАК: Унапређивање планирања и реализације допунске наставе 

Р.бр Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. 
Презентација о значају реализације допунске и 

додатне наставне 
Педагог школе Август 2016. 

2. Планирање допунске и додатне наставе. Предметни наставници Септембар 2016.  

4. ЗАДАТАК: Развијањем личне одговорности ученика за сопствено напредовање. 

 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. Утврђен распоред контролних иписмених задатака Предметни наставници 
Септембар 2016. и 

фебруар 2017. 

2. 
Усмено оцењивање унапред договорено са 

ученицима 
Предметни наставници 

Континуирано током 

школске године 

III КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Координатор кључне области: Кристина Томић 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Јавном промоцијом ученика и њихових постигнућа мотивисати и ученике и наставнике 

најквалитетнији наставни рад. 

1.ЗАДАТАК: Мотивисати ученике за самообразовање и самоучење - промена односа ученика према учењу.  

 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. 
Развијање ученичких компетенција за различите облике 

учења  
Предметни наставници 

Континуирано током 

школске године 

2. 
Упућивање ученика на шире коришћење литературе и 

самостални истраживачки рад 
Предметни наставници 

Континуирано током 

школске године 

3. Развијање менторских односа ученик-наставник  Предметни наставници 
Континуирано током 

школске године 

2.ЗАДАТАК: Направити базу података школских постигнућа ученика и на основу тога континуирано пратити 

напредак школе у наредном периоду 2013-2018. године. 

 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. 
Праћење резултата ученика остварених при упису у 

Гимназију 
Школски педагог Септембар 2016. 

2. 
Праћење остварених резултата матураната при упису на 

жељене факултете 

Одељењске 

старешине,школски 

педагог 

Септембар 2016. 

3. Праћење постигнућа ученика на разним такмичењима 
Предметни наставници, 

школски педагог 

Континуирано 

током школске год. 

3. ЗАДАТАК: Направити систем јавне промоције ученика који постижу завидне резултате у наставним и 

ваннаставним активностима 

 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. Уређење огласне табле Предметни професори 
Током школске 

године 

2. 
Промоција талентованих ученика који су се устакли у 

појединим областима на родитељским састанцима, ШО и СР 

Разредне старешине, 

директор, педагог 

Континуирано 

током школске 

године 

3. 
Презентација талентованих ученика који су се устакли у 

појединим областима локалној заједници 

Предметни 

наставници,професори 

српског језика и 

књижевности,награђени 

ученици 

Континуирано 

током школске 

године 

4. Кратки текстови о награђеним ученицима у школском листу Новинарска секција Мај, јун 2017. 

IV КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Координатор кључне области: Наставник задужен за рад са Ученичким парламентом, председник Ученичког 

парламента 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Сензибилисати ученике и све запослене у школи за квалитетније међусобне односе у циљу 

стварања подстицајне радне атмосфере. 

1.ЗАДАТАК: Обезбедити безбедно и сигурно партиципирање свих учесника васпитно – образовног процеса. 

 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. 
Едукација и информисање о облицима насиља, 

злостављања и занемаривања свих заинтересованих  

Одељењске 

старешине,педагог, 

директор 

Током школске 

године 

2. Обука вршњачких едукатора Педагог 
Током школске 

године 

2. ЗАДАТАК: Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина. Подстицање и развијање социјалних 

вештина код ученика за конструктивно решавање проблема, толерантно понашање, ненасилну комуникацију, 

солидарност, развијање другарства и сл. 

3. ЗАДАТАК: Подршка личном и социјалном развоју ученика 

 Опис активности 
Време реализације 

активности 
Носиоци активности 

1. 
Омогућавање ученицима укљученост у хуманитарни и 

друштвено-корисни рад 

Предметни 

наставници,педагог, 

директор 

Током школске 

године 

2. 
Рад на адекватном укључивању ученика у живот и 

интересе школе, као и у окружење 

Предметни 

наставници,педагог, 

директор 

Током школске 

године 

3. 

Подршка и помоћ ученицима при организацији 

различитих врста културних, музичких, спортских и 

сличних манифестација и облика дружења 

Предметни 

наставници,педагог, 

директор 

Током школске 

године 

4. ЗАДАТАК: Пружање помоћи и подршке ученицима при избору даљег образовања 
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 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. 
Усклађивање програма професионалне оријентације са 

потребама ученика 
Школски педагог 

Континуирано током 

школске године 

2. Презентације факултета и виших школа 
Директор и школски 

педагог 
Март-мај 2017. 

5. ЗАДАТАК: Унапређење рада Ђачког парламента 

 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. Помоћ при конституисању новог Ђачког парламента 

Ученички парламент, 

руководство школе, 

предметни наставници 

Октобар 2016. 

2. Логистичка подршка акцијама Ђачког парламента 

Директор, школски 

педагог, предметни 

наставници 

Континуирано током 

школске год. 

V КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС 
Координатор кључне области: Злата Ђукић и Иван Новаковић 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених истицањем њених 

основних и посебних обележја, промоцијом ученичких постигнућа и резултата рада наставника, али и подизањем 

нивоа културе понашања; 

1.ЗАДАТАК: Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у школи. 

 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. 
Организовање дружења, излета и екскурзија за 

чланове колектива 

Руководство школе, 

предметни наставници 

Децембар 2016. 

Август 2017. 

2. ЗАДАТАК: Презентовати школу путем Веб-сајта; 

 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. Редовно одржавање Веб-сајта 
Проф. Рачунарства и 

информатике 

Континуирано током 

школске године 

3. ЗАДАТАК: Промоција Школе  

Задатак:  

 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. Израда плана представљања Школе  
Педагошки 

колегијум,Стручна већа 
Април 2017. 

2. Израда рекламног материјала Педагог школе, ученици Април 2017. 

3. 
Промоција Школе у основним школама у граду и 

окружењу 

Тим за промоцију, 

ученици 
Април – јун 2017. 

VI КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ - СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
Координатор кључне области:Биља Баковић 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Обезбедити савремен, стручан, мотивисан наставни кадар,  

1. ЗАДАТАК: Развијати систем стручног усавршавања и континуираног развоја наставника,  

 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. 
Анализа потреба и израда плана стручног 

усавршавања на свим нивоима 

Стручна већа за област 

предмета, Педагошки 

колегијум 

Август-септембар 2016. 

2. 
Присуство на семинарима и скуповима стручног 

усавршавања, дисеминација и примена наученог. 
Наставници 

Континуирано током 

школске године 

3. ЗАДАТАК: Побољшање материјално-техничких услова Школе –набавка школске опреме, наставних средстава и 

дидактичких материјала, реконструкција школских просторија 

 Опис активности Носиоци активности 
Време реализације 

активности 

1. 
Набавка стручне литературе, штампане и 

електронске 
Стручна већа 

Континуирано током 

школске године 

2. 
Унапређење бежичне рачунарске мреже за приступ 

Интернету 
Директор школе Током школске године 

VII КЉУЧНА ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА 
Координатор кључне области: Владан Недељковић 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Праведно, транспарентно и демократично руковођење са већим степеном одговорности у 

управљању јавним средствима које ће допринети повећању ефикасности и успешности остваривања постављених 

образовних циљева, али континуирано спровођење самовредновања и вредновања рада. 
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1. ЗАДАТАК: Директор као организатор, контролор, комуникатор, доносилац одлика, иноватор, мотиватор и вођа 

школских тимова. 

 Опис активности 
Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

1. 
Подизање квалитета комуникације и међуљудских 

односа свих школских актера 
Директор школе 

Континуирано током 

школске године 

2. 
Реализација, координација стручним већима, радним 

групама и школским тимовима 
Директор школе 

Континуирано током 

школске године 

3. 
Развијање сарадње са родитељима и локалном 

заједницом 
Директор школе 

Континуирано током 

школске године 

4. 
Развијање сарадње са партнерским школама у земљи и 

иностранству 
Директор школе 

Континуирано током 

школске године 

2. ЗАДАТАК: Самовредновање Школског развојног плана, његове реализације и постигнутих ефеката 

Задужени: Тим за самовредновање рада школе 

 Опис активности 
Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

1. ШРП – структура и садржај Актив за ШРП Септембар 2016. 

2. Реализација ШРП Сви запослени 
Континуирано током 

школске године 

3. Ефекти реализације Актив за ШРП Август 2017. 

 

 

8.1.4.2 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

школске 2016/2017. године 

Циљеви: Унапређење квалитета рада школе 

 

Време реализације Активности / теме Начин реализације Носиоци реализације 

Август, септембар 

Израда плана рада актива 

за унапређење развоја 

Школског програма 

Састанак Актива за развој 

Школског програма уз 

присуство ПП службе 

ПП служба, Актив за 

развој Школског програма 

Септембар, октобар 
Анализа постојећег 

школског програма  

Састанак Актива за развој 

Школског програма уз 

присуство ПП службе 

ПП служба, Актив за 

развој Школског програма 

Август,септембар, октобар 

Предлози за корекцију и 

унапређење Школског 

програма  

Наставничко веће, 

састанак Актива за развој 

Школског програма уз 

присуство ПП службе 

ПП служба, Актив за 

развој Школског програма 

Током школске године 

Континуирано 

усклађивање Школског 

програма у садржајном 

смислу и са актуелним 

променама у наставним 

плановима и програмима 

Наставничко веће, 

састанак Актива за развој 

Школског програма 

Актив за развој Школског 

програма, Активи 

стручних већа 

Током школске године 

Усклађивање глобалног и 

тематског планирања 

наставе са Школским 

програмом 

Састанак Актива за развој 

Школског програма , 

Активи стручних већа, 

Тим за тематско 

планирање 

Актив за развој Школског 

програма, Активи 

стручних већа, Тим за 

тематско планирање 

Август, септембар 

Допуна  Школског 

програма за 3. разред 

Рачунарске гимназије 

Састанак Актива за развој 

Школског програма, 

Активи стручних већа  

 

Активи стручних већа 

Октобар 
Информатичко сређивање 

Школског програма 

Састанак наставника 

српског језика и 

информатике 

Наставници српског језика 

и информатике 

Јун, август 

Давање предлога допуне 

Школског програма за 

наредну школску годину 

Наставничко веће, 

састанак Актива за развој 

Школског програма, 

Активи стручних већа 

Актив за развој Школског 

програма, Активи 

стручних већа 
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Напомена: Стручни актив се редовно састајао. Записници се налазе код координатора 

Актива. Дат је предлог да се Школски програм за наредну школску годину, 2017/2018.,  допуни 

планом и програмом за четврти разред  Рачунарске гимназије. 

 

8.1.5 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Тим за самовредновање и вредновање рада:  

Јелена Бошковић , педагог - координатор тима 

Ана Марковић, професор српског језика и књижевности  

Ивана Јовановић, професор шпанског  језика 

Драгана Алексић,  професор енглеског језика 

Мариo Мершник, професор музичке културе  

Душица Танасковић,  професор италијанског језика 

Вера Лучић, професор математике  

Вера Исаиловић, представник  родитеља 

Срђан Николић, представник Ученичког парламента  

 

Реализација акционог плана за унапређење рада школе који је настао након процеса 

самовредновања у  школској 2015/16.години, а реализован у школској 2016/17. години: 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЛАСТИ 

КВАЛИТЕТА: ШКОЛСКИ ПРПГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

Циљеви: Унапређење квалитета Школског програма  у функцији оствариавања наставних планова и програма и потреба 

школе 

Активност за унапређење 

постојећег стања  

Носилац 

активности  

Временска 

динамика  

Начин праћења 

реализације  

Индикатори  

остварености  

Редовни састанци Актива за 

ШП (активности) 

Актив ШП, 

координатор 

Моника 

Јовићевић 

током године 
Записници, 

Извештај Актива  
број састанака, активности 

Усклађеност рада Актива са 

Акционим планом Тима за 

самовредновање 

Актив ШП, 

координатор 

Моника 

Јовићевић, 

Тим за 

самов., 

кординатор 

Јелена 

Бошковић 

састанци 

Педагошког 

колегијума 

Записници, 

Извештај Актива, 

ПК и Тима за 

самовр. 

уочене слабости из процеса 

самовредновања, отколоњене 

активностима Актива за развој 

ШП 

Техничко уређење докумнта 

ШП 

Актив, 

Грозда 

Савковић, 

директор 

током године 
увид у документ 

ШП 

-прегледан документ, јасна 

структура, присупачан за 

коришћење 

  

Унети у Школски програм  

Образовне стандарде 

постигнућа за предмете за 

које је прописало 

Министарство просвете и 

Завод за вредновање 

квалитета образовања и 

васпитања 

Актив за 

развој ШП, 

координатор 

Моника 

Јовићевић, 

предмети 

наставници, 

директор, 

педагог 

II 

полугодиште 

школске 

2016/17. и  I 

полугодиште 

школске 

2017/18. 

(након ел. 

обуке) 

увид у документ 

ШП, Годишњи 

планови 

наставника 

ШП садржи нивое образовних 

стандарда који описују захтеве 

различите тежине, когнитивне 

комплексности и обима знања, од 

једноставнијих ка сложеним. 

Сваки наредни ниво подразумева 

да је ученик савладао знања и 

вештине са претходног нивоа. 

Глобални планови наставника 

садрже шифре образовних 

стандарда као и њихово 

образложење. 

Унети у Школски програм 

планове додатног рада, 

часова одељењског 

старешине, друштвених, 

техничких, хуманитарних, 

спортских, културних 

Актив за 

развој ШП, 

координатор 

Моника 

Јовићевић, 

предмети 

наставници, 

није 

реализовано 

( планира се 

за школску 

2017/18. 

увид у документ 

ШП 

планови додатног рада, 

часова одељењског старешине, 

друштвених, техничких, 

хуманитарних, спортских, 

културних активности и 

екскурзије интегрални деи 
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активности и екскурзије. 

  

директор, 

педагог 

документа ШП 

 

Унети у Школски програм 

Факултативне наставне 

предмете, њихове 

програмске садржаје и 

активности којима се 

остварују 

Актив за 

развој ШП, 

координатор 

Моника 

Јовићевић, 

предмети 

наставници, 

директор, 

педагог 

није 

реализовано 

( планира се 

за школску 

2017/18. 

увид у документ 

ШП 

Школски програм не садржи 

Факултативне наставне предмете, 

њихове програмске садржаје и 

активности којима се остварују 

Циљеви: Унапређење квалитета Годишњег плана рада школе  у функцији унапређења оперативности остваривања 

плана 

Активност за унапређење 

постојећег стања 

Носилац 

активности 

Временска 

динамика 

Начин праћења 

реализације 

- Индикатори  

остварености 

Унети у Годишњи план рада 

школе Програм 

инклузивног образовања  

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

Иван 

Драшкић, 

координатор 

август/ 

септембар 

2017. 

Увид у Годишњи 

план рад школе  

Програм инклузивног образовања 

интегрални  део  Годишњег плана 

рада школе 

Формирање Тима за 

самовредновање за школску 

2016/17. 

Тим, 

директор 
20.8.2016. 

увид у извештаје 

Тима 
Реализоване активности Тима 

Вредновање области: 

Подршка ученицима 

Тим, 

директор 

током 

школске 

2016/ 17. 

увид у извештаје 

Тима 

Акциони план за вредновану 

област 

 

8.1.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ 

Председник Наташа Протић, професор географија 

месец активност носилац време 

септембар Задаци за чланове тима Тим за тематско планирање 16.9.2016. 

октобар 

Презентација теоријског основа 

тематског пламирања са 

припремама 

Тематски час географија и 

физика ,наставна јединица 

Облик и величина Земље 

Тематски час српски језик и 

књижевност, француски језик и 

ликовна култура 

Тим за тематско планирање 

ПП служба 

Предметни наставници 

Наташа Протић и Гордана 

Варница 

 

Предметни наставници 

Марија Јеверичић, Зорица 

Вукајловић и Александра 

Гордић 

23.9.2016. 

 

5.10.2016. 

 

 

 

 

 

28.10.2016. 

 

новембар 

Значај тематског планирања са 

посебним освртом на школски 

програм и годишњи план 

Тематски час биологија и 

географија наставна јединица 

Биљни и животињски свет 

Србије 

Директор 

Тим за тематско планирање 

Предметни наставници 

Биља Баковић и Наташа 

Протић 

23.11.2016. 

28.11.2016. 

децембар 

  Успостављање везе између 

сродних садржаја који се 

изучавају у више наставних 

предмета 

  Тематски час биологија и 

латински језик, наставна 

јединица Задаци морфологије и 

систематике и њихов значај 

Тим за тематско планирање 

 

 

Предметни наставници 

Јелица Миросавић и Ивана 

Радоњић 

12.12.2016 

 

 

 

 

1.12.2016. 
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јануар 
Груписање садржаја по 

тематској сродности 

Представници стручних 

већа и тим за тематско 

планирање 

16.1.2017. 

фебруар 

Усклађивање рада секција и 

стручних већа на припремама за 

Гимфест(пројекти који захтевају 

повезивање сродних садржаја) 

Директор, координатор 

Гимфеста и тим за тематско 

планирање 

24.2.2017. 

март 

  Осмишљавање савремених 

оперативних начина рада за 

реализацију планираних 

тематских целина 

  Тематски час математика и 

напредне технике 

програмирања,наставна 

јединица Примена аналитичке 

геометрије у програмирању 

Психолошко-педагошка 

служба и тим за тематско 

планирање 

 

 

Предметни наставници Вера 

Лучић и Небојша Варница 

14.3.2017 

 

 

 

 

 

22.3.2017.. 

април 
Презентација идеја за израду 

тематских планова 
Тим за тематско планирање 7.4.2017. 

мај 

Евиденција о одржаним 

тематским часовима и оцена 

квантитативног и квалитативног 

напретка 

Тематски час срспски језик и 

књижевност,филозофија и 

физика, наставна јединица 

Ксенија Атанасијевић ,жена која 

је поранила век 

Тематски час физика и 

програмирање и програмски 

језици, наставна јединица 

Примена програмирања код 

обраде и анализе података у 

физичком експерименту 

Директор,ПП служба и тим 

за тематско планирање 

 

Предметни наставници 

Злата Ђукић. 

,Раде Милићевић, Гордана 

Варница 

 

 

Предметни наставници Иван 

Смиљанић и Весна Зарић 

24.5.2017. 

 

 

 

 

 

15.6.2017. 

 

 

 

 

12.6.2017. 

    

* Начини праћења реализације програма Стручног актива и носиоци праћења: 

Увид у записнике Стручног актива за тематско планирање, увид у Годишњи извештај школе 

Носиоци праћења: Педагошки колегијум, председници Стручних већа, Тим за тематско планирање, ПП служба,  

директор 

 

 

8.1.7 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

У школској 2016/17. години седница Педагошког колегијума су реализоване по плану и 

програму који је усвојен на почетку школске године по Годишњем плану рада школе. Педагошки 

колегијум чине председници стручних већа: Марија Јеверичић (српски језик и књижевност), Ивана 

Јовановић (страни језици), Раде Милићевић (друштвене науке), Гордана Варница (природне 

науке), Грозда Савковић (математика и информатика), Марио Мершник (физичко, ликовно, 

музичко), Јелена Бошковић и Кристина Томић (стручни сарадници). Колегијум сазива и води 

директор школе. Разматрана су следећа питања:  

 разматрање и усвајање Извештајa о раду Педагошког колегијума за школску 

2015/2016.годину; 

 разматрање и усвајање Годишњег плана рада ПК за 2016/2017. годину; 

 акциони план за унапређење квалитета рада школе; 

 стручно усавршавање наставника; 

 разматрање извештаја о раду Стручних већа; 

 анализа уписа ученика за школску 2016/2017. годину; 

 распоред наставних и ваннаставних активности; 
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 разматрање потреба Стручних већа у вези са набавком наставних средстава и 

материјала; 

 утврђивање активности Тимова; 

 извештај о реализацији угледних часова; 

 промовисање  пројеката у школи; 

 културна и јавна делатност школе; 

 педагошко-инструктивни рад; 

 календари организација такмичења; 

 разматрање успеха, понашања и владања, предлози мера за побољшање успеха; 

 утврђивање активности и задужења за Гимфест 9; 

 разматрање Плана уписа за школску 2017/2018. Годину; 

 извештај о постигнутим резултатима у раду Стручних већа и секција; 

 промоција Гимназије у основним школама, радио и тв наступи на локалном радиjу 

и телевизији; 

 разматрање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада за школску  2016/2017. 

годину. 
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9 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ  СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 

9.1 ИЗВЕШТАЈ   О  РАДУ ПЕДАГОГА 

Активност Реализација Начини реализације 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање остварених резултата 

планирање и програмирање 

Преглед и праћење новина  и измена у 

постојећим законима и правилницима 

Август 2016, током 

године  

Упознавање са изменама и допунама, 

разматрање, израда документације  

Израда Годишњег плана и програма рада  

стручног сарадника 
Од 18.8-1.9.2016.  Припрема материјала, учешће у изради 

Израда Годишњег плана  рада школе за 

школску 2016/2017.годину 
Од 18.8-15.9.2016.  Припрема материјала, учешће у изради 

Израда Годишњег извештаја за школску 

2015/2016. годину 
Од 18.8-15.9.2016. 

Увид у документацију настаника, књиге 

евиденције, учешће у изради 

Планирање и израда месечних планова и 

програма стручних сарадника 

Задња недеља у 

месецу 
Информисање, припрема материјала 

Израда Извештаја и Акционог плана о 

самовредновању и вредновању рада школе 
До 15.9.2016. 

Прикупљање документације, израда 

документа 

Сарадња у изради плана и програма 

Стручних већа школе 
До 15.9.2016. Информисање, разматрање 

Израда Плана самовредновања за школску 

2015/2016. годину 
До 15.9.2016. 

Прикупљање документације, анализа , 

разматрање, израда  

Израда Програма професионалне 

оријентације 
До 15.9.2016. Израда документа  

Израда програма васпитног рада са 

ученицима 
До 15.9.2016. Израда документа 

Израда концепције програма рада 

одељењског старешине 
До 1.9.2016. Израда документа 

Израда програма сарадње са родитељима 

ученика 
До 15.9.2016. Тимски саветодавни рад 

Израда програма унапређивања васпитно-

образовног рада школе 
До 15.9.206. Информисање, израда документа 

Израда плана и програма корективног рада До 15.9.2016. Израда документа 

Учешће у планирању и програмирању 

планова  рада наставника,  одељењског 

старешине,  

До 1.9.2016, током 

године  
Тимски саветодавни рад 

Учешће у изради плана набавке новог 

дидактичког материјала и наставних 

средстава 

До 1.9.2015, током 

године 
Сачињавање плана  

Давање сугестије при изради распореда 

часова 
До 1.9.2016. Аанализа, предлози, сугестије  

Измена и допуна Кућног реда школе До 1.9.2016. 
Упознавање са изменама и допунама, 

разматрање, израда документације 

Сачињавање школског календара значајних 

активности 
До 15.9.2016. Учествовање у планирању  

Сачињавање Плана  стручног усавршавања 

наставника  на нивоу школе 
До 15.9.2016. 

Учествовање у избору и планирању, 

прикупљање документације 

Презентација теоријског основа за тематско 

планирање 
16.9.2016. Учествовање у планирању, предавање 

Унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивно педагошко-психолошки рад са наставницима 

Реализација васпитно-образовног рада-сарадња са директором и наставницима /израда прилога текстуално, 

табеларно, разговори, посета и анализа часова, радионичарски рад) 

Сарадња са директором у организовању и 

праћењу образовно-васпитног рада 
Током године  

Сарадња у изради оперативних планова и 

програма , програма стручног усавршавања 
До 1.9.2016. Учествовање у планирању 

Припрема извештаја за седнице Педагошког 

колегијума по задужењима 

Код секретара 

евиденција 
Учествовање у планирању 
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Пружање помоћи наставницима у 

реализацији тематских  часова по плану 

Стручних већа и Тима за тематско 

планирање 

Евалуација , вођење евиденције по 

одржаним часовима 

5.10.2016.. 

географија, физика 

28.10.2016.  

Српски језики 

књижевност, 

француски, ликовна 

култура  

14.3.2017. 

 Математика 

Програмирање 

15.6.2017. 

Српски језик и 

књижевност, 

филозофија 

12.6.2017.  

Физика и 

програмирање и 

програмски језици 

Учешће у организацији, припрема плана 

посете, присуство часовима анализа, 

дискусија, предлози 

 13.10-2016.  

Пружање помоћи наставницима у писању 

припреме за час, припреми наставног 

материјала, сређивању података у 

евалуационим листовима 

Током године 
Учешће у планирању, израда 

документације 

Посета часовима(педагошко-инструктивни 

рад) 

24.4.2017.(Биља 

Радовић, хемија) 

24.4.2017.(Марина 

Бенка, руски језик) 

27.4..2017. (Иван 

Смиљанић, физика) 

28.4.2017.(Матић 

Зора , социологија) 

24.4.2017. (Раде 

Милићевић, 

филозофија) 

25.4.2017. (Иван 

Новаковић, Грозда 

Савковић, Дејан 

Станчић), 

рачунарство и 

информатика) 

25.4.2017.(Танаско-

вић Душица, 

италијански језик) 

Учешће у организацији, припреми 

плана посете, присуство часовима, 

анализи, дискусији и предлозима 

Израда критеријума и инструмената за 

објективно оцењивање ученика, односно 

вредновање резултата тестова у складу са 

новим Правилником о оцењивању 

Током године  
Учешће у планирању, израда 

документације 

Коришћење савремених технологија, 
база и сервиса у едукацији 
 

14.12.2016. Учешће у планирању 

Сајам књига  27.10.2016. Организација, припрема , план посете  

„Репродуктивно здравље“  

 ''Трговина људима'' 

''Безбедност у саобраћају'' 

28. и 29.1.2017 

4.4.2017. 

18.5.2017. 

Организациона припрема и учешће 

Осмишљавање савремених оперативних  

начина рада за реализацију планираних 

тематских целина 

Презентацја идеја за израду тематских 

планова  

14.3.2017. 

7.4.2017. 

Учешће у идејном планирању и 

осмишљавању 
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Предавање на Наставничком већу: 

Поштовање кућног реда и новог 

правилника  о оцењивању 

8.12.2016. Презентација, извештавање 

Излагање  на Наставничком већу: Оцена и 

анализа посећених часова  
4.05.2017.  Извештвање 

Инструктивна помоћ одељењским 

старешинама у избору адекватних метода и 

техника  рада у одељењу 

Током године Анализа, дискусија, предлози 

Указивање одељењским старешинама на 

могуће узроке поремећаја 

интерперсоналних односа у одељењској 

заједници  

Током године  Увид у документацију, извештавање 

Упознавање одељењских старешина са 

особинама, проблемима и породичном 

ситуацијом ученика /индивидуални 

разговори 

Током године Анализа, дискусија, предлози 

Разрада  дидактичко методичких питања 

наставе у оквиру Стручних већа 

Током године, 

евиденција у 

записницима 

Стручних већа 

Анализа, дискусија, предлози 

Различити модели организовања наставе   Током године 
Упућивање на литературу-

индивидуални рад са наставницима 

Планирање и учешће и у реализацији 

културних активности у школи 

Током године, 

Годишњак 
Анализа, предлози, сугестије 

Реализовање активности педагога  по 

програму одељењског старешине 

Током године, 

књига евиденције  
Предавање 

Утврђивање узрока предлагање педагошких 

мера за побољшање успеха  
На крају кл. периода Анализа, предлози, сугестије 

Сарадња са стручним већима /критеријум 

оцењивања 

До 15.9.2016. 

састанак Стручних 

већа  

Анализа, предлози, сугестије 

Рад са наставницима приправницима 

(увођење у посао и полагање за лиценцу) 

Евиденција у 

регистру: ''Рад са 

приправницима'' 

Учешће у планирању и организовању 

различитих облика сарадње 

Помоћ наставницима у сређивању 

документације 

На крају кл. 

периода, током 

године 

Педагошко инструктивни рад са 

наставницима 

Саветодавни рад на усвајању и 

операционализацији  васп-образовних 

циљева и процеса Блумове таксономије 

Током године   

Праћење  у адаптацији ученика првог 

разреда /посета часовима 

Током првог 

полугодишта 

Праћење  

процеса прилагођавања 

Праћење усклађености програмских захтева 

са индивидуалним могућностима ученика 

Еевиденција у 

дневнику педагога 

 

Ппраћење постигнућа, увид у потребе, 

предлози, инструктивни рад 

Предавање Технике учења 
Евиденције у 

дневнцима рада 

Час одељењског старешине, евиденција 

у дневнику рада 

Рад са ученицима  /увид у документацију, анкетирање, извештаји, саветодавни разговори 

Упис, формирање и структуирање одељења До 1.9.2016. 
Прикупљање документације, израда 

докумената 

Прикупљање релевантних података о  

ученицима 
До 15.9.2016. Увид у документацију 

Прикупљање података о здравственом 

стању ученика 
До 15.9.2016. Увид у документацију ученика 

Укључивање у поједине облике рада са 

талентованим ученицима  и промовисање 

њихових успеха 

до краја новембра, 

ИС Петница и ИНН 

Винча 

Од 17- 28.11.2016. 

Подршка у изради документације  
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Упознавање ученика првог разреда са 

техникама  успешног учења 

(рационализација учења) 

Увид у књигу 

евиденције 
Часови  одељењског старешине 

Помоћ ученицима око формирања и израде 

плана активности Парламента, реализација 

пројекта 

до 15.09.2016. и 

током године 
Саветодавни рад 

Посета Фестивалу науке 15.12-18.12.2016. 
Учешће у организацији, припреми 

посете 

Тематски дан страних језика 
''Поезија Артура Рембоа''  
 ''Женско лице у Првом светском рату''  
 

13.10.2016. 

28.10.2016. 

28.12.2016. 

Саветодавни рад, присуство тематској 

вечери 

Утврђивање школског успеха, подршка у 

учењу 

Кл. периоди, током 

године 

22.11.2016. 

28.1.2017. 

11.4.2017. 

22.6.2017.. 

Саветодавни рад (индивидуални-групни)-

тешкоће у учењу, решавање емоционалних , 

социјалних и здравствених проблема 

Током године 
Прикупљање података о деци, односно 

ученицима  

Испитивање професионалних интересовања 22.11.2016. Тестирање 

Саветодавни рад са ученицима - 

професионална оријентација 
Током године Саветодавни рад  

Испитивање интересовања ученика за 

ваншколске активности 

У сарадњи са 

руководиоцама 

секција 

октобар 

Анкете 

Сарадања и  координирање у Тиму за 

самовредновање, Тиму за заштиту ученика 

од насиља, Тиму за инклузивно образовање 

Током године 
Учешће у планирању, израда 

документације 

Активности Гимфеста 5.3.2017. Поставка штанда , подршка ученицима  

Реализација пројеката намењених едукацији 

ученика 

У сарадњи са 

Црвеним крстом 

Радионице, кампање, израда 

пропагандног материјала, промовисање 

активности 

Сарадња са родитељима/индивидуални разговори. родитељски састанци, састанци савета родитеља, израда 

извештаја 

Упознавање родитеља и прикупљање 

података неопходних за сарадњу са 

породицом 

До 15.09.2016. и 

током године 

Прикупљање података, учешће у 

планирању сарадње, припреме  

родитељских састанака  

Учешће на седницама и активностима 

Савета родитеља 

Евиденција у 

записницима Савета 

родитеља. 

Припрема материјала 

Саветодавни рад са родитељима ученика 

који имају тешкоће (у учењу, здравствене , 

социјалне проблеме, проблеме у понашању, 

изостајање са наставе) 

Током године Саветодавни рад 

Сарадња са родитељима ученика четвртог 

разреда на остваривању задатака ПО 
Током године 

Тестирање, анализа резултата, 

саветодавни рад 

Педагошко психолошко образовање 

родитеља кроз индивидуалне разговоре и 

предавање за родитељске састанке 

У дневницима 

педагога евиденције  
 

ИСТРАЖИВАЊЕ  ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ/израда прилога, анкетирање, разговори, извештаји 

Учешће у активностима Тимова: 

Самовредновање, Развојно планирање, 

Заштита ученика од насиља 

Записници са 

састанака тимова 
 

Компаративна анализа успеха на 

класификационим периодима 

8.12.2016. 

23.2.2017. 

11.4.2017. 

4.5.2017. 

3.7.2017. 

Power point 

презентација –наставничко веће 
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Акциона истраживања : Услови успешног 

учења, Професионалне намере  матураната 
Током године  

Излагање на Стручном  већу 

''Бесплатна виртуелна учионица'' 
14.10.2015 

Power point 

презентација –наставничко веће 

Пружање методолошке, статистичке и др. 

стручне помоћи наставницима, већима 
Током године Саветодавни рад 

Реализација мањих истраживање за стручне 

службе или институције ван школе(стручне 

службе Министарства просвете) 

Током године по 

потреби 
 

Сарадња са педагошким саветницима у 

Округу  и школским инспектором 
Током године Евиднција у дневнику педагога 

Присуство излагању са стручног  

усавршавања , дискусија,анализа 

У извештају 

стручног 

усавршавања 

 

Рад у стручним органима/израда прилога, извештаји, анализе, давање мишљења 

 

Учешће у изради програма рада Стручног  

већа 
До 15.9.2016. 

Учешће у планирању, израда 

документације 

Учешће у раду Наставничког и одељењских 

већа, Педагошког колегијума 

Током године, 

евиденције у 

записницима  

 

Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање/састанци, разговори, 

дописи, размена мишљења, увид у документацију, семинари 

Сарадња са Школском управом Током године  

Сарадња са Регионалним центром за 

професионални развој запослених у 

образовању У Ужицу 

Аутори и 

реализатори 

семинара ''Да нам 

школа буде 

сигурна'', 

Активирајмо 

ученике 

подстицајним 

задацима'' 

 

Сарадња са здравственим установама- 

Завод за трансфузију крви  

Акција давања крви  

26.10.2016. 

29.03.2017. 

 

Сарадња са другим школама  Припрема промотивног материјала 

Сарадња са МУП –ом 

Предавање 

''Трговина људима'' 

18.04.2017. 

Трибина  

Сарадња са Центром за социјални рад   

Сарадња са Ужичким центром за права 

детета 

Светски дан права 

детета 20.11.2016., 

Учешће у пројекту 

''Млади у 

превенцији насиља 

и дискриминације  

Октобар и новембар 

2016.године  

 

Сарадња са  Црвеним  крстом, промотивне 

активности  

Евиденција код 

педагога  

Информативне радионице, израда 

пропагандног материјала 

360 К2 П3 Бесплатна виртуелна  учиниоца  
 

13.02.2017-
12.03.2017. 

Учешће на семинару 

''Обука запоселних у образовању за 

примену општих стандарда постигнућа за 

крај општег средњег образовања у делу 

општеобразовних предмета'' 

Новембар-децембар Електронски семинар 

Израда Плана и Извештаја стручног 

усавршавања 
До 15.9.2016. Израда документа 
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Укључивање у све облике едукације, 

значајне за рад 

У документу СУ у 

установи 
 

Вођење документације о свом раду/писање и израда материјала , 

размена мишљења, праћење стручне литературе 
 

Програм, план, дневник рада, досије о раду 

са ученицима 
Током године  

Вођење евиденције о сарадњи са 

родитељима, ученицима и наставницима 
Током године  

Припрема за рад  Израда документа 

Припрема рада са ученицима, родитељима, 

наставницима 
  

 

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

Програм рада библиотекара реализовао се у следећим подручјима: 

 васпитно-образовни рад 

 непосредни рад са ученицима 

 сарадња са наставницима , педагошко-психолошком службом и директором    школе 

 информативно-документациона делатност 

 културна и јавна активност 

У току 2016/2017.године набављено је 67 нових наслова. Књиге су набављене у договору са 

стручним већима. Књижни фонд је 18542, претежно школске лектире и стручних књига. 

Школска библиотека је радила са ученицима од 8,30 до 11,30 часова у преподневној и од 14,30 

до17,30 часова у поподневној смени. У библиотеци су  радила два професора са одговарајућим 

процентом радног времена. 

 Библиотекари су  сарађивали  са свим секцијама за чији рад је неопходно коришћење 

библиотечког фонда. Осим издавања књига библиотекари су учествовали у припреми  књижевних 

вечери, промоцији књига и сличним манифестацијама. 

САДРЖАЈ РАДА Реализација 

Упознавање ученика I разреда са радом библиотеке 1.9.2016. 

Набавка стручне литературе и часописа септембар, током године 

Класификација и евидентирање књижне грађе,  упознавање 

ученика са библиотечком грађом 
током године 

Издавање корисницима књижне грађе током године 

Посета Сајму књига 27.10.2016. 

Организовање књижевних вечери и трибина 

Вече страних језика – 13.10.2016. 

Трибина о Милеви Ајнштајн- 29.11.2016. 

Историјско вече- Женско лице Великог рата-

28.12.2016.; 800 година од настанка Краљевине 

Србије- 12.6.2017. 

Књижевно вече: Лик и дело Растка Петровића- 

18.5.2017. 

Ученици II2 одељења, у органиацији школске библиотеке, 

посетили су Народну библиотеку у Пожеги. 

 -посета изложби минијатурних књига “Минијатура на зрну 

грашка”, аутора др Дејана Вукићевића. О изложеним књигама 

говорила је Гордана Стевић, виши библиотекар.  

7.10.2017. 

Предавање на тему „ Пронађи праву информацију“, у 

организацији Народне библиотеке, Ужице.  Предавачи: 

Драгана Ристановић, Биљана Ристовић и Илија Смиљанић. 

Реализована је и практична обука ученика I разреда у 

коришћењу савремених технологија, база и сервиса у 

едукацији и наставном процесу.  

 

14.12.2016. 

Обележавање школске славе -Савиндан 25,26, 27.1.2017. 

Учешће у припреми програма за Савиндан децембар/ јануар  

Учешће у реализацији такмичења у беседништву 25.1.2017. 

Упознавање са техникама коришћења библиотечког фонда октобар 2016. 

Информисање ученика и наставника о новим књигама и 

часописима 
током године 
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Информисање ученика о актуелним културним 

манифестацијама  
током године 

Предлози и  набавку књига за награде ученицима јануар и мај 2017. 

Учешће у организовању и постављању изложби ученичких 

радова 
током године 

Учешће на литерарним конкурсима током године 

Обележавање Светског дана књиге  23.04.2017. 

Вођење летописа школе током године 

Сарадња са стручним органима  током године 

Сарадња са издавачким кућама  током године 

Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

/организовање ликовних и литерарних конкурса 
током године 

Сарадња са Градском библиотеком током године 

Свечана додела диплома матурантима ( ораганизовање) 14.6.2017. 
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10 ИЗВЕШТАЈ О РАДУРУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

10.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА  ЗА ПЕРИОД 01.09.2016. ДО 31.08.2017. 

АКТИВНОСТИ 
Време 

реализације 
Сарадници у 
реализацији 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

Учешће у изради годишњег програма рада стручних органа, управних органа, 
програма увођења иновација, усавршавања наставника, развојних пројеката, 
програма вредновања рада школе и др. 

Август, 
септембар 

ПП, ШО; Тимови 

ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ 

Обезбеђивање потребних кадрова 
 

Август, 
септембар, 
новембар 

МП; ШО 

Подела предмета на наставнике 
 

Август, 
септембар, 

ПП; Стручна 
већа 

Израда распореда часова: редовне наставе и ваннаставних активности  
Август, 

септембар, 
јануар 

ПП служба 

Обављање планирања наставног рада 
Август, 

септембар 
ПП служба 

Припрема објекта и опреме за рад 
Август, 

септембар, 
октобар 

Педагошки 
колегијум (ПК), 

Школски 
одбор(ШО), 

Локална само. 

Пријем ученика и увођење у планирани режим живота и рада септембар 
ПП служба, 
одељ.стар. 

Израда концепције ефикасније организације рада школе, праћење остваривања 
развојног плана. 

Током године ШРТ,ПК, ПП 

Информисање колектива о педагошким и економским остварењима и сл. 
Септембар и 
током године 

ПП, ШО 

Организација Гимспорта новембар 

Професори 
физичког, 
Ученички 
парламент 

Организација Гимфеста 
Децембар, 

јануар, фебруар 
Стручна већа 
Организ.  тим 

ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Иницирање израде Годишњег програма вредновања и ангажовање тима 
наставника у изради и примени овог програма  

Септембар, 
октобар 

МП, Тим за 
самовр.(СВР) 

Примена праћења вредновања свих видова васпитно-образовног рада Током године СВР, ПК, МП 

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНА И САВЕТОДАВНА УЛОГА 

Израда програма педагошко инструктивног рада са наставницима и ученицима  
Септембар, 

октобар 
ПП, ПК, МП 

Припрема инструмената за евалуацију наставних часова који ће бити посећени Током године ПП 
Израда распореда указивања педагошке инструкције  Током године ПП 
Светодавни рад са наставницима  Током године ПП 

ПОСЕТЕ ЧАСОВА(у сарадњи са ПП службом) 
Број часова 

 
Време 

реализације 

Биологија, географија (тематски) 1 X 

Биологија, латински (тематски) 1 XI 

Математика 1 IX 
Физика 2 X 
Хемија  2 X 
Ликовна култура 1 X 
Српски језик и књижевност 1 X 
Француски језик 1 X 
Физика 1 IV 
Математика 1 III 
Филозофија, српски језик, физика (тематски) 2 VI 
Програмски језици и програмирање 1 II 
Рачунарство и информатика 2 IV 
Час одељењског старешине  2 IX 
Секције  3  I 

ИНОВАЦИЈСКА ФУНКЦИЈА 

Иницирање израде програма увођења иновација Током године 
ЗУОВ, ШРТ; 

Наст.веће 

Праћење рада Рачунарске гимназије Током године 
ПП, ТТП 
МПНТР 



Гимназија „Свети Сава“, Пожега Извештај за школску 2016/2017. 

69 

Стварање услова за увођење иновација (обезбеђивање дидактичког материјала и 
наставних средстава) 

Током године 
ШРТ, Локална 

самоуправа 
Оспособљавање и стимулисање наставника за примену иновација Током године ПП; ПК 

ИСТРАЖИВАЧКА ФУНКЦИЈА 

Израда развојних пројеката у циљу конкурисања за добијање финансијске 
подршке промена у школском раду (енергетска ефикасност) 

X, XII, I, II 
ЦЕРС,МПНТР 

Локална 
самоуправа 

УПРАВЉАЧКО-РУКОВОДНА ФУНКЦИЈА 
Обезбеђивање благовременог доношења управљачких одлука Школског одбора  Током године ШО 

Благовремено доношење  одлука којима се реализују управљачке одлуке  Током године 
ПП, ШО, МП – 
Школска управа 

Утврђивање финансијског плана и праћење његове реализације 
XII, I оком 

године 
Шеф рач, ШО, 
Лок. самоупр. 

Сардња са Школском управом и МПНТР Током године 
ПП, ПК, 

секретар, шеф 
рач. 

Сарадња са локалном самоуправом, организацијама и удружењима 
IX, XI,XII,II 

током године 

Председник 
општине, 

задужена лица за 
образовање 

Планирање и праћење стручног усавршавања наставника 
IX,XII,II,VI, 

VIII 
ПП, Стручна 

већа, ПК 

Предузимање мера ради извршења налога просветног инспектора  XI,XII,II 
Просветни 
инспектор, 
секретар 

 
Предузимање мера у случају повреде забрана из члана 44. до члана 46,   
 

V 
Секретар, ПП, 

одељњски 
старешина 

Обавештавање запослених, ученика и родитеља о питањима од интереса за рад 
школе 

Током године 
ПК, Наст. веће, 
Савет родитеља 
Ученички парл. 

Учешће у раду стручних органа установе Током године 

ШО,Наст. веће, 
ПК,Савет род. 
Стручна већа 

активи и тимови  

Припрема извештаја о реализацији донетих одлука  Током године 
ПП, секретар, 
шф. рач, тимови 

 

10.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  УПРАВНИХ ОРГАНА 

10.2.1 ШКОЛСКИ ОДБОР 
Председник Школског одбора: Гордана Варница   

Састав Школског одбора: 

Име и презиме  Oвлашћени предлагач  

Саша Матеничарски, представник локалне самоуправе  

Бране Филиповић представник локалне самоуправе 

Саша Петровић представник локалне самоуправе 

Лепосава Васиљевић представник Савета родитеља  

Бранкица Продановић представник Савета родитеља  

Срђан Крсмановић представник Савет родитеља  

Весна Крстонић  представник школе  

Гордана Варница  представник школе  

Иван Драшкић  представник школе  

 Јанко Скоковић IV3 представник Ученичког парламента 

Драган Мићић IV3 представник Ученичког парламента 
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Извештај о раду Школског одбора 

Време реализације  Активности/теме, садржаји 
Начин 

реализације:седнице  

Носиоци реализације и 

сарадници  

15.9. 2016.  
Усвајање Годишњег извештаја о 

раду школе у школској 2015/2016. 

извештавање дискусија, 

усвајање  

Председник, директор, 

педагог, секретар  

15.09.2016.  

Усвајање извештаја о вредновању 

и самовредновању за шк. 

2015/2016. 

извештавање, дискусија, 

усвајање  

Председник, директор, 

педагог  

15.9.2016.  

 

Усвајање Годишњег плана рада 

школе за школску 2016/2017. 

извештавање дискусија, 

усвајање  

Председник, директор, 

педагог, секретар  

15.9.2016. 

Доношење одлуке о висини 

новчаног учешћа за 

побољшање стандарда у школској 

2015/2016. 

извештавање дискусија, 

усвајање  

Председник,,директор, 

секретар  

15.9.2016. 

27.02.2017. 

Усвајање извештаја о раду 

директора школе за школску 

извештавање дискусија, 

усвајање  

Председник, директор, 

секретар  

15.9.2016. 
Усвајање плана стручног 

усавршавања запослених 

извештавање дискусија, 

усвајање  

Председник,директор, 

секретар  

10.11.2016. 
Усвајање извештаја о изведеним 

екскурзијама 

извештавање, дискусија, 

усвајање  

Председник, директор, 

секретар  

25.1.2017. 

 

Усвајање Плана јавних набавки за 

2017. годину 

извештавање, дискусија, 

усвајање  

Председник,директор, 

секретар  

28.12.2016. 

27.02.2017. 

 

Разматрање исхода в.о. рада - 

анализа успеха 

презентација, дискусија,  

предлог мера, усвајање  

Председник,педагог, 

директор  

28.12.2016. 

Разматрање и усвајање Плана 

уписа ученика за 2017/18. годину 

 

информисање и усвајање  
Директор, председник 

школског одбора, чланови  

28.12.2016. 

Обавештавање о извршеном 

инспекцијском надзору општинске 

просветне инспекције и извештају 

о поступању по наложеним мерама 

извештавање, дискусија , 

усвајање  
Директор, председник ШО  

 

27.02.2017. 

Усвајање извештаја о пословању и 

годишњем обрачуну за 2016. 

извештавање, дискусија, 

усвајање  

Председник, шеф 

рачуноводства, директор  

10.11.2016. 

28.12.2016. 

23.01.2017. 

21.06.2017. 

Усвајање финансијског плана 
извештавање, дискусија, 

усвајање  

Председник, шеф 

рачуноводства, директор  

23.01.2017. 
Усвајање извештаја о годишњем 

попису за 2016. 

извештавање, дискусија, 

усвајање  

Председник, шеф 

рачуноводства, директор  

23.01.2017. 

Усвајање извештаја о годишњем 

попису имовина и обавеза за 

2016.годину  са стањем на дан 

31.12.2016. године 

извештавање, дискусија, 

усвајање 

Председник, чланови, 

секретар,директор 

23.01.2017. 

Покретање поступка за избор 

директора школе и доношење 

одлуке о расписивању конкурса за 

избор директора Школе 

информисање, дискусија, 

усвајање  

Председник, чланови, 

секретар,директор  

23.01.2017. 

Доношење решења о именовању 

чланова Конкурсне комисије за 

разматрање пријава кандидата по 

конкурсу за избор директора 

Школе 

информисање, дискусија, 

усвајање 

Председник, чланови, 

секретар,директор 

27.2.2017. 

Доношење Одлуке о избору 

директора Гимназије „Свети Сава“ 

Пожега по конкурсу објављеном у 

листу Послови 

информисање, дискусија, 

усвајање 

Председник, чланови, 

секретар Школе 

21.06.2017. 

 

Доношење решења о ступању на 

дужност директора Гимназије 

„Свети Сава“ Пожега 

информисање, дискусија, 

усвајање 

Председник, чланови, 

секретар Школе 

21.06.2017. 

 

Именовање Комисије која ће 

спровести поступак бодовања и 

утврђивања запослених за чијим 

радом је делимично или потпуно 

престала потреба 

информисање, дискусија, 

усвајање 

Председник, чланови, 

секретар Школе, директор,  
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10.3 ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Планови и програми наставника налазе на школском порталу који се налази на интернету 

(платформа Оffice 365) 
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11 ИЗВЕШТАЈИ О  ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 

11.1 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЧАСОВИМА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ПО 

ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА 

Предмет  
Разред и 

одељење 
Име наставника  

Годишњи фонд 

часова  
Реализација 

Српски језик и 

књижевност  

II, III Злата Ђукић   30 39 

II, III, IV Марија Јеверичић  30 51 

IV Петар Матовић 15 15 

I Ана Марковић  15 15 

Енглески језик  

III Драгана Алексић  15  16 

I, II, III Весна Крстонић  30 30 

I, II, III, IV Горица Томић  30  13 

Руски језик  I, IV Марина Бенка 15 15 

Француски језик I, II, III Зорица Вукајловић 30 35 

Шпански језик  III Ивана Јовановић  0 9 

Латински језик  I, II Ивана Радоњић  20  30 

Историја 
III, IV Милош Јовановић  15 15 

I, II Јелена Кузмић  30  30 

Биологија   
I,II Јелица Миросавић  15 0 

I,II, III,IV Биља Баковић  30 35 

Математика  

III, IV Вера Лучић  15+15  47 

I  Небојша Варница 15 19 

II Весна Девеџић 15 23 

Физика  
 II, IV Гордана Варница   30 81 

I,  III Иван Смиљанић 30 17 

Хемија  
I, II, III, IV Биљана Радовић 30 41 

II Миланка Демировић 12 12 

Програмирање и 

програмски језици 
I, II Весна Зарић  20 20 

11.2 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЧАСОВИМА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ПО 

ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА 

Предмет  
Разред и 
одељење 

Име наставника  
Годишњи 

фонд часова  
Реализација 

 

Биологија  
I,II, 

III,IV 
Биља Баковић 0 18 

Биологија I Јелица Миросавић 0 3 

Енглески језик   I Горица Томић 0 1 

Програмирање и програмски 
језици 

 I,II, III Весна Зарић 10 0 

Немачки језик  I Моника Јовићевић  0 16 

Историја  I, II Јелена Кузмић 0 16 

Математика 

I Небојша Варница 10 18 

II Весна Девеџић 10 26 

IV Весна Зарић 10 5 

III, IV Вера Лучић 10 14 

Хемија   

I, II, 

III,IV 
Биљана Радовић  15 29 

II Миланка Демировић 5 7 

Физика  
II, IV Гордана Варница  10 8 

I,  III Иван Смиљанић 10 0 
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11.3 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЧАСОВИМАПРИПРЕМНЕ  НАСТАВЕ ПО 

ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА 

11.3.1 ПРИПРЕМА ЗА ФАКУЛЕТ 

Предмет  
Разред и 

одељење 
Име наставника  

Годишњи 

фонд часова  

Реализација 

 

Српски језик и 

књижевност   
IV Марија Јеверчић 15 40 

Српски језик и 

књижевност   
IV Петар Матовић 15 15 

Енглески језик   IV Горица Томић 15 18 

Енглески језик   IV Весна Крстонић 15 20 

Биологија   IV Биља Баковић  15 40 

Математика   IV Вера Лучић  15 15 

Физика IV Иван Смиљанић  15 15 

Хемија   IV 
Биља Радовић  15  

12 
  

Социологија IV Зора Матић 0 10 

 

11.3.2 ПРИПРЕМА ЗА УПИС У РАЧУНАРСКУ ГИМНАЗИЈУ 

Предмет   Разред  Име наставника  
Годишњи фонд 

часова  
Реализација 

Математика   VIII ОШ  Стручно веће математике   30  36 

 

11.3.3 ПРИПРЕМА ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ 

Предмет   Разред  Име наставника  
Годишњи фонд 

часова  
Реализација 

Руски језик  III  Марина Бенка 5  5 

Италијански језик III Душица Танасковић 5 5 

Немачки језик III Моника Јовићевић 5 7 

11.3.4 ПРИПРЕМА ЗА ПОПРАВНИ  ИСПИТ 

Предмет   Разред  Име наставника  Реализација 

Математика II Весна Девеџић 11 

Математика III Вера Лучић 8 

Биологија III Биља Баковић 8 
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12 ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

12.1 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЧАСОВИМАСЕКЦИЈА 

Назив секције   Име наставника  
Годишњи 

фонд часова 
Реализација 

Хорска секција  Марио Мершник  180  136 

Драмска секција  Ана Марковић  35  48 

Ликовна секција  Александра Гордић 30 33 

Рецитаторска секција  Марија Јеверичић  15  62 

Лингвистичка секција  Марија Јеверичић 15 50 

Литерарна секција  Петар Матовић  15  21 

Реторичка секција Злата Ђукић 15 15 

Новинарска секција  Злата Ђукић  15 23 

Дебатни клуб  Зора Матић 15  15 

Историјска секција  Милош Јовановић, Јелена Кузмић  15  19 

Географска секција  Наташа Протић  15  21 

Еколошка секција  Биља Баковић  15 21 

Програмерска секција Небојша Варница, Весна Зарић 30 44 

Рачунарска секција 
Грозда Савковић, Иван Новаковић, Дејан 

Станчић 
45 45 

Филмска секција Небојша Варница 15 16 

Секција Црвеног крста   Кристина Томић  15  15 

Кошаркашка секција   Иван Драшкић  15  30 

Фудбалска секција  Иван Драшкић  15  20 

Одбојкашка секција   Петар Тановић  15  15 

Рукометашка секција  Петар Тановић  15  15 

Стони тенис  Иван Драшкић  15  20 

Шаховска секција  Раде Милићевић 15 6 

Извештаји о раду  секција налазе се код задужених наставника и у Годишњаку школе за 

2016/17. годину, а садржај рада евидентиран у Књигама евиденције осталих облика васпитно-

образовног рада. 
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12.2 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНАРАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

 

 

ТЕМА: 
Наставне јединице 

 
   

 

Конституисање колектива 
(упознавање ученика са  
Кућним редом, распоредом часова )  
Упознавање ученика са Протоколом заштите  
ученика од насиља  

Анкета о безбедности ученика  
 

Организација рада  
одељењске заједнице  
 

 

Набавка уџбеника   
 

Функционисање одељењског 

колектива/правила понашања  
 
Права, обавезе ученика 

Активности Ученичког парламента 
 

Припрема екскурзије   

 
1  
 

 

 

 

 

 

 
1  
 

 

 
1  
 

 

 

 
1  

Позитивна  клима 
одељења   
 

 

 
Задужења појединаца 
и група  
Избор председништва  
Предлагање и 
усвајање програма 
рада одељења  
 
Ефективне 
способности активног 
слушања  
Анализа адаптације 
ученика наставу  
 

Координирати 
активности које  

воде ученици  
 

 

 

 

 
Оспособљавати 
ученике да сами 

креирају и  
конципирају  

програм 

активности  
 

Сажети предлоге 
ученика  

 

 

 
 Координирање   

Дискусија  
(припремити 

радионицу личног  
представљања)  

 

 

 
 

Израда паноа за 

идеје  
 

 

 
Радионица: активно 

слушање  
 

Дискусија и 

предлози  
 

 
Саветодавни 

разговор, припрема 

документације    

 

Учење  
Методе и технике успешног учења  
Мотивисаност  за учење  
 

Секције  
План рада са ученицима који показују  посебна 

интересовања Спортски и културни сусрети 

Екскурзије   

1  
 

 
1  
 

 

 
1  
 

 

 
1  

 
Важност учења,  
 
Перманентно 
образовање  
Како успешно учити  
 

 

 
Евиденција 

ученика у 

секцијама,  

Петници и 

сл.активностима  

Задужити 
ученике 

појединачно и по 
групама  

 
Ангажовати 
педагога и са  
ученицима  

развијати једну 
по једну тезу  

 
Склоности и 

интересовања 

ученика  

Разговор, 
презентације, панои,  
ажурирање 

материјала  
 

 
Вежба: учење учења  

 

 

 

 
Разговор , анкета  

 

Радионице : 

Конфликти , начини  
превазилажења  
 

Прави детета (10.12.2016) 
 

 

Извештај  успеха   
 

1  
 

 
2  
 

 

 
1  

Истицање 
конструктивног 
начина реаговања  
Познавање 
конвенције , 
информисаност  
Уочити узроке успеха 
и неуспеха  
 

Ангажовати 
предаваче   

 
предлог мера за  
побољшање 

успеха  
 

ангажовати 

педагога  

Излагање, дискусија  
радионица  
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Репродуктивно здравље  Свест о превентивним 

активностима  

 

Хигијена и екологија  
 

 

 

 
Социјална клима одељења   
 

 

 

Извештај успеха и изостајања(допунска, 

додатна настав)  

1  
 

 
1  
 

 
1  
 

 

 

 
1  

Како дати лични 
допринос екологији  
 

 
Неопходност 
поштовања  
личности-однос према 
вршњацима   
 

 

 
Уочити узроке успеха 

и неуспеха , предлози 

за унапређење наставе  

Сажети предлоге 
ученика  

 

 
Упознати 

проблеме других 
изнети властите  

 
Анализирати 

успех и владање  

Тематизовати 
радионицу: разредни 

уговор  
 

 
Радионица   

 

 
разговор  

(Документовати 

упоредну анализу 

оцена , броја 

изостанака )  

 

Савиндан – Дан школе  
 

 
Хуманитарне акције  
 

1  
 

 
1  

Како дати лични 
допринос ШС  
 
Емпатија и подршка 

Координирати 
активности  

 

 

Практичне 

активности  
 

Дискусија   

 

Свет без насиља  
 
Културне потребе младих(концерт, изложба,  
позоришна представа)  

Информације о сајтовима са понудама за 

стипендије за средњошколце  
 

 

1  
 

 

 
1  
 

1  
 

 

 
1  

 
Доживљај и искуства  
 
Однос  према 
школским 
обавезама/анализа  
остварених резултата 
у ваннаставним 
активностима  
 

Навести 
алтернативне 

моделе   
 

припремити 
посету и  
задужити 
ученике  

 

Радионица 
дискусија, анализа  

 

 
Посета, анализа  

 

 

 

 

Пробеми у настави 
 

Гимфест  

 
Стваралаштво ученика : конкурси,  
креирање школског  
простора    

1  
 

 

 

 
1  
 

1  
 

 
Однос према 

проблемима  
 

 

 
 План,организационо 

техничка припрема  

учешће на 

конкурсима  

Претходно 
задужити 

ученика по 
групама  

 

 
Размена 

искуства  
 

Задужења, 
активности  

Свођење 

резултата  

Дискусија  
 

 

 

 

 
Дискусија,предлози  
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Извештај  успеха на тромесечју   
 

Сумирање резултата  
учеиика на такмичењима  
 

 

Зашто смо радије на фејсбуку него напољу 
 

Професионална  
оријентација  
 

Обележавање Светског дана здравља – 7 април  
 

Организовање спортских дана  

10.04.2017. Светски Дан здравља 

1  
 

 

 

 
1  
 

 

 
1  
 

 

 
1  

Уочити узроке успеха 
и неуспеха  
 
Однос према 

свакодневници 
 
Шта и куда даље 
после средње школе  
 
Здрави стилови 

живота  

Анализирати 
успех и владање  

 

 

 

 
Како препознати 
праве вредности  

 

 

 

 

 
Координирати 

професоре 

физичког   

Дискусија  
(Документовати 

упоредну анализу  
 

 
 

Радионица 

(дискусија)  
 

 

 
Дискусија  

 

 
Манифестације  

 

 

Тешкоће у учењу 

(вишеструке интелигенције , мој стил учења) 

 

Дани отворених врата  
 

Ментално здравље  

Слушање у облацима  
http://www.pedagog.rs/GTZ/medijacija/08_radionica.pdf 
 
Такмичења, секције, ученичко предузетништво 
 

 

Матурско вече  
 

1  
 

1  
 

 

 
1  
 

 
1  
 

Како помоћи 
ученицима који имају 
проблем  
 
Здрави стилови 

живота  
 
Однос према 
постигнућима   
Организационо 

техничка припрема  

Подршка 
ученицима  

 

 

 
Задужења 
ученика за 

презентације   
 

 
Промовисати 

најбоље успехе  

Правила лакшег и 
бољег учења  

Разговор  
(Консултације са 
педагогом школе)  

 

 
Разговор  

 
Извештаји   
Дискусија  
Анализа   

Предлози мера   

 

Анализа рада у протеклој  
години(похвале, награде,  
 

Педагошка документација 

одељења(сведочанства похвале , награде, 

поправни испити)  

1  
 

 

 

 
1  

Уочити узроке успеха 
и неуспеха  
 

 

 
Контрола вођења 

документације  

 
Размена 

искуства  
 

 

 
 

Свођење 

резултата  

 
Дискусија 

,предлози  
 

 

 

 
Извештаји  

 

Часови Одељенског старешине реализовани су на основу оперативних планова по разредима и 

одељењима по редовном распореду часова. Садржаји су уписани у књиге евиденције образовно-

васпитног рада. Број реализованих часова одговара планираном (35) док је динамика реализације 

зависила од актуелних дешавања у конкретним одељењима.  

 

12.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Ученички парламент је организација коју чине по два представника свих одељења, 

председник ове организације, заменик и секретар. Председник, заменик председника и секретар 

ученичког парламента бирају се на почетку школске године из редова ученика. Председнички 

мандат траје једну годину, а постиже се изборним гласањем, простом већином. Ова организација 

има свој правилник у чијем садржају се налазе све активности.  

Надлежност парламента:  

˗ Давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и 

директору о правилима понашања, школи, Годишњем програму рада, Школском развојном 

http://www.pedagog.rs/GTZ/medijacija/08_radionica.pdf
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плану, слободним ваннастваним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима 

и организовању свих манифестација у школи и ван ње.  

˗ Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, стручних сарадника 

˗ Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.  

У школској 2016/2017. Години председник парламента била је Мина Митровић III1, заменик 

председника Кристина Вајовић III2, а  секретар ученичког парламента Софија Тошић II2. 

Представници УП у Школском одбору су Јанко Скоковић IV3 и Драган Мићић IV3.  

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА“ ПОЖЕГА (ЧЛАНОВИ)  

I1 – Вукашин Цатић и Урош Стевановић 

I2 – Нада Ковачевић и Бранко Коларевић 

I3 – Христина Милачић и Нађа Галовић 

I4 – Александар Ђедовић и Исидора Стошић 

II1 – Тина Миловановић и Вања Саватијевић 

II2 – Софија Тошић и Јана Ђокић 

II3 – Сара Јанковић и Лазар Вуковић 

II4 – Стефан Нешковић и Душан Цвијовић 

III1 – Мина Митровић и Вања Пантелић 

III2 – Кристина Вајовић  и Михаило Марковић 

III3 – Анастасија Цвијовић и Огњен Јешић 

III4 – Богдан Ђорђевић и Јована Перишић 

IV1 – Ковина Андрић и Михаило Илић 

IV2 – Давид Сретеновић и Вања Ђукић 

IV3 – Јанко Скоковић и Драган Мићић  

IV4 – Марко Мијалков и Ђорђе Димитријевић 
 

АКТИВНОСТИ:  

8.10.2016. Верификација мандата и избор руководства УП 

Од септембра 2016.  Ученички парламент наставио  сарадњу са Културним центром Пожега. 

Постигнути договор о нижим ценама за  ученике гимназије заинтересоване  за  културна дешавања 

(представе, филмове итд) у организацији Културног центра Пожега,  важиће и током ове школске 

године. 

Септембар 2016. Ученички парламент почео са припремама осмог Гимспорта.  

17.10.2016. одржан осми Гимспорт. 

Од новембра 2016. Ученички парламент почео са припремама деветог Гимфеста и одабрао 

ученике који ће помоћи у организацији Гимфеста. 

Децембар 2016. Акција прикупљање новогодишњих пакетића за социјално угрожену децу 

Пожеге. Тој акцији одазвали су се и привредни субјекти: Макси, Фото Миленијум, Пекара Жунић, 

Роштиљница Шабан, Путник, Прехрана, Мерак, Де-ниро, Инмолд, Мрвица. Ученицима основне 

школе у Душковцима подељено је 17 пакетића, а Центру за социјални рад 10 пакетића. Једном 

ученику наше школе пружена је новчана помоћ у износу од 6000 динара и новогодишњи пакетић. 

Обезбеђени су и новогодишњи украси за јелку која је допринела празничној атмосфери.  

У сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја Општине Пожега ученици Гимназије су 

учествовали 27. 12. 2016. У акцији Вожња у зимским условима (дељење флајера). 

У току децембра реализована акција за прикупљање новчаних средстава ученику основне 

школе из Годовика, који са мајком живи у руинираној брвнари без елементарних услова за живот.  

5.3.2017. год.  Одржан девети Гимфест. 

Током априла месеца спроведена је акција прикупљања књига за реновирање библиотеке на 

Косову и Метохији у склопу пројекта “Знањем до победе”, који је иницирала Омладинска 

организација „Уједињена Србија“ из Србије, а уз подршку и покровитељство Канцеларије за Косово 

и Метохију и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Одазвала се 

неколико ученика као и професора, који су помогли у прикупљању књига (послато је око 120 књига 

– од школских уџбеника до класичних дела књижевности). 
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18.5.2017. године Ученички парламент подржао одржавање другог Гимкроса. 

У сарадњи са УП Средње школе „Свети Ахилије“ Ариље организован је одлазак на 

хумнаитарни концерт И твоје лице звучи познато (на коме је учествовала и једна наша ученица).  

У припреми је Дан женског спорта, у оквиру којег ће спортским акцијама афирмисати родна 

равноправност.  

Крајем маја месеца биће одржане радионице за чланове УП о оснаживању ученичког 

парламентаризма, што се реализује у сарадњи са Тимом за подршку ученицима (реализатор: Петар 

Матовић, професор српског језика и књижевности). 
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12.4 ПРОЈЕКТИ 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: КОЦКА НИЈЕ ИГРА 

Координатори: Јана Ђокић II2 и Сара Буљугић II2 

  

Омладина JAZAS- а током 2016. године реализовала је пројекат Министарства омладине и 

спорта на тему „HIV, AIDS“. Циљ пројекта је да се подигне свест младих о овом проблему. У оквиру 

пројекта, у периоду oд 19. дo 22. септембра 2016. године, на Златибору је одржан семинар, где се 20 

средњошколаца из Ужица, Пожеге и Прибоја оспособило и стекло звање вршњачког едукатора на 

ову тему. Из наше школе на семинару су учествовале Јана Ђокић II2 и Сара Буљугић II2. Ови 

вршњачки едукатори су одржали, током новембра и децембра 2016. године, радионице на тему: „ 

HIV, AIDS“.“  У шеснаест одељења Гимназије „ Свети Сава“ у Пожеги. 
 

САРАДЊА СА КАЛУШКИМ ДРЖАВНИМ УНИВЕРЗИТЕТОМ/ Катедром за развојну психологију 

Дана, 18.5.2017. Гимназију "Свети Сава" је посетила делегација са Калушког универзитета, 

Катедра за развојну психологију.  Делегацију су чинила 4 члана:  Петар Викторовић Мењшиков,  

доцент психологије, Олга Николајевна Дувалина, доцент психологије, Полина Курочкина, 

студенткиња Калушког државног универзитета (односима са омладином), Ангелина Булискерија, 

студенткиња истог Универзитета ( смер- туризам).Осим презентације Калуге, Калушке области, 

Имераторске маршруте (туристичке), на чијом пројекту је између осталих радила и Ангелина, 

договорено је да циљ буде и потписивање Споразума о сарадњи између Калушког државног 

универзитета (Катедре за развојну психологју) и Гимназије "Свети Сава", Пожега.  Гимназијалци 

су имали прилику да се ближе упознају са професорима и студентима из Русије, да чују "праве" Русе 

и да им они приближе школски систем Русије и њихов факултет. Намера је да у неком 

наредном,ближем периоду дође и до размене ученика и студената. Иницијатор ове сарадње и 

организатор сусрета је Марина Бенка, професор руког језика 
 

  

СПОРАЗУМ о сарадњи Гимназије “Свети Сава” (Пожега, Република Србија) и катедре развојне психологије и 

образовања калушког државног универзитета К.Е. Циалковског (Руска Федерација)  

Гимназија “Свети Сава” и Катедра за развојну психологију и образовања КДУ К.Е. Циалковског постигли су договор о 

сарадњи.  

1. Опште одредбе  

 

1.1. Дати споразум има за циљ јачање пријатељства и обострано корисну сарадњу наставног особља Гимназије и  

Катедре за развојну психологију и образовање.  

1.2. Сврха датог споразума - уједињење напора и повећање ефективности психолошког праћења педагошке 
активности  

2. Предмет споразума  

2.1. Катедра за развојну психологију и образовање пружа бесплатну стручну/методичку помоћ у виду наставних 
материјала и савета, информација о научним конференцијама, публикација, чланака и наставних материјала.  

2.2. Гимназија и Катедра за развојну психологију и образовања организују и спроводе заједничке активности у 

циљу размене искустава у психолошко-педагошким питањама.  

2.3. Због чињенице да странке делују у заједничком интересу и имају заједнички интерес, оне не сносе никакве 

трошкове по датом споразуму.  

2.4. О финансирању одређених области сарадње као што су размене делегација, обука особља, може се постићи 

договор додатним споразумом.  

 

3. Рок уговора  

 

3.1. Овај Споразум ступа на снагу од дана његовог потписивања.   

3.2. Катедра за развојну психологију и образовања је за дугорочну сарадњу са Гимназијом “Свети Сава”  



Гимназија „Свети Сава“, Пожега Извештај за школску 2016/2017. 

81 

 

12.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКЕ ЗАДРУГЕ 

Гимназија нема ђачку задругу. 

12.6 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

Извођење екскурзија у Гимназији „Свети Сава“ Пожега спроводи се према Правилнику о 

измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију, и Правилнику о измени правилника 

о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 

школама („Просветни гласник“ бр. 1/09). 

У сарадњи са Министарством просвете Републике Србије,ове школске године изведене су 

екскурзије за други,трећи разред у току првог полугодишта,у договору са ученицима и њиховим 

родитељима. 

 

12.6.1 ЕКСКУРЗИЈА III РАЗРЕДА: СЕВЕРНА ИТАЛИЈА, 25.9‒1.10.2016.  

 
МАРШРУТА: ВЕРОНА – ПИЗА – СИЈЕНА – ФИРЕНЦА – САН МАРИНО – РАВЕНА – ВЕНЕЦИЈА  

 

Програм путовања био је у организацији Туристичке агенције „Гранд Турс“ Нови Сад.  

Наставници: Злата Ђукић, Петар Тановић, Наташа Протић, Гордана Варница. 

 

 

Први дан: Полазак испред школе у 500 , уз целодневно путовање преко Београда, Хрватске и Словеније до Лида ди 

Јесола где смо били смештени.  

Други дан: После доручка кренули смо за Верону, где смо обишли Арену и посетили тргове Бра, Ербе, Сињорију 

и Јулијину кућу. После краћег слободног времена полазак за Пизу и разгледање Поља чуда: Дуомо, Крстионица, Криви 

торањ. Наставак пута за Монтекатини.  

Трећи дан: Одлазак за Сијену. Посећени су тргови Кампо, Дуомо, Саламбени, фонтане Фонтебранда и Гаиа, црква 

светог Кристофера, двориште Подесте, кућа Свете Катарине. На повратку за Монтекатини посећен је по жељи ученика 

тржни центар Ђиљи у близини Прата. Сви програмски садржаји предвиђени за овај дан у  потпуности су остварени.  

Четврти дан: Фиренца је била следећи град предвиђен за обилазак. Обишли смо најзначајније делове града са 

ренесансном и барокном архитектуром: Санта Марија дел Фиоре, Пјацу дел Дуомо, Пјацу Сињориа, Палату Санта Гроче, 

галерију Уфици. Ноћили смо у Риминију.   

Пети дан је предвиђен за посету најстаријој републици на свету, Сан Марину. Обишли смо: Порту Сан Франческо, 

споменик Гарибалдију, Трг слободе, Базилику, Кулу Честу. Пут је настављен до Равене где смо разгледали Дантеов гроб, 

базилику Сан Витале и маузолеј Гала Плацидије. После Равене следио је обилазак Падове: базилика Светог Антуна, Пјаца 

дел Вале, Универзитет. У вечерњим сатима долазак у Лидо ди Јесоло и смештај ученика у хотел Рањо.  

Шести дан: Одлазак до луке Пунта Сабионе и прелазак бродом до Венеције. Посећен је трг и базилика Светог 

Марка, Санта Марија дела Салуте. Разгледали смо и Дуждеву палату, мост Уздаха, мост и трг Риалто, Академију…    

Последња ноћ је проведена у Лиду ди Јесолу где је организовано и диско вече.  

Седми дан:  полазак за Србију са задржавањем у Љубљани ради одмора и разгледања града.У Пожегу смо стигли 

око 2130 сати.  

Организација екскурзије је поверена Предузећу за туризам  ''Гранд турс'' из Новог Сада. На пут су кренули стручни 

водичи Марио и Ребека  и лекар Марија Јовановић. Са њима је у потпуности остварена добра комуникација и врло су 

професионално обавили свој посао на задовољство свих учесника путовања.    

Превоз је организован у два аутобуса, први са 65 места (Феникс) и други са 51 местом (Аутопревоз Чачак) и четири 

врло квалитетна возача који су све учинили да пут од око 3300 км буде што удобнији и безбеднији.  

Смештај је био следећи – Лидо ди Јесоло: прва, пета и шеста ноћ; Монтекатини – друга и трећа ноћ; Римини – 

четврта  ноћ. Сви аранжмани су били на бази полупансиона са врло коректним условима.  

Истичемо јако добру сарадњу одељењских старешина и свих осталих учесника екскурзије. Ученици су углавном 

поштовали правила понашања и похваљени су од стране представника агенције. После извршене анкете може се 

закључити да су ученици веома задовољни организацијом екскурзије.  

На основу свега може се закључити да су сви програмски садржаји остварени и да су испуњени сви образовно-

васпитни циљеви екскурзије.   
  

 Стручни вођа екскурзије: Владан Недељковић   
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12.6.2 ЕКСКУРЗИЈА IV РАЗРЕДА: КЛАСИЧНА ГРЧКА, 24.9 ‒1.10.2016.   
  

МАРШРУТА: ПОЖЕГА – ПАРАЛИЈА – МЕТЕОРИ – АТИНА – ОЛИМПИЈА – ДЕЛФИ – СОЛУН – 

ПОЖЕГА 
  

Програм путовања био је у организацији Туристичке организације „Гранд Турс“ Нови Сад.   
Наставници:  Вера Лучић, Иван Драшкић  

 Први дан: Полазак испред школе у 510  (аутобус постављен  у 400 и извршен преглед од стране полиције). Путовали смо 

преко Ниша и кроз Македонију, према Грчкој.  Прелазак границе код Прешева. Успутна краћа задржавања због одмора 

(Баточина, Предејане, Лук оил пумпа у Македонији) и обављања царинских формалности. У раним вечерњим сатима 

сместили смо се у хотел „Grand Platon“у Паралији. Вече смо провели у краткотрајној шетњи по Паралији и у хотелу.  

Други дан: После доручка кренули смо ка Метеорима, уз успутни обилазак Цркве Свeте Петке у долини Темпи. 

После панорамског разгледања Метеора,  посетили  cмo манастир Велики Метеори и радионицу за израду икона у 

Каламбаки. Настављено је путовање ка Атини са успутним обиласком Термопилског кланца и споменика Леониди и 

Спартанцима. У вечерњим сатима  сместили смо се у хотел “Xenophon” у Атини, у коме смо боравили  три вечери.  Хотел 

је понудио добар смештај и квалитетну храну, а ученици су поштовали правила понашања.  

Трећи дан: По плану и програму, после доручка, за ученике је организовано панорамско разгледање Атине: 

тргови Синтагма и Омониа, Парламент и смена страже, Краљевска палата, Академија, Универзитет, Библиотека, 

Стадион, Зевсов храм, Хадријанова капија, Хадријанов лук… Ученици су обишли Акропољ (Пропијеја, Партхенон, храм 

Атине Нике, Ерехтеон) и нови Акропољски музеј, а  након тога посећен је и Национални археолошки музеј. Након тога 

вратили смо се у хотел и вечерали. 

Четврти дан: После доручка кренуло се преко луке Пиреј до рта Сунион, најјужније тачке Атичког полуострва, 

где је организован обилазак Посејдоновог храма. По повратку у Атину, ученици су  провели два сата у шетњи на Плаки, 

старом делу града. У  вечерњим сатима повратак у хотел био је нешто касније него што је планирано, због протеста грчких 

синдиката и блокаде централних улица. 

Пети дан: После доручка  кренули смо за Арголиду, прелазак пешке преко Коринтског канала уз краће разгледање  

и одлазак у Епидаурус. Настављен је пут за Микену где су ученици разгледали Атрејеву ризницу, Лавља врата, Краљевску 

гробницу и музеј.Након обиласка, пут је настављен за Олимпију. Смештај у хотелу „Ilis”, вечера.  

Шести дан: Ученици су обишли археолошка налазишта у Олимпији и посетили музеј,  а потом преко Патраса до 

луке  Рио и прелазак трајектом до луке Андирио (панорама моста саграђеног пред Олимпијске игре). Истог дана, у 

поподневним сатима, на Делфима разгледани су следећи археолошки локалитети: Аполонов храм, ризница Атињана, 

позориште, стадион и музеј. Након обиласка локалитета смештени смо у хотел „Delphi palace“.  

Седми дан: Након доручка, полазак за Солун. У току путовања организован је успутни обилазак Вергине и једног 

од најлепших маузолеја на свету са гробницом Филипа Македонског. У раним поподневним сатима група је стигла у 

Солун и посетила тржни центар Космос. Смештај у хотел „Philippion“, вечера.  

Осми дан: После доручка  ученици су посетили Зејтинлик, српско војничко гробље. Уследило је панорамског 

разгледање: Белакула, Ротонда, Тријумфална капија, Интернационално сајмиште, Галеријусов лук, црква Свете Софије и 

посета цркви Светог Димитрија. Затим су ученици имали два сата за слободне активности. У 14.30h полазак групе за 

Србију истом релацијом као у одласку. Због нешто дужег задржавања на границима, група стиже у Пожегу, са малим 

кашњењем, у 01.00h.  

 

Стручни вођа екскурзије: Иван Драшкић  
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13 РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Основу унапређења целокупног образовно- васпитног рада чине следећи пројекти и 

активности: 

 Програм стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

 Школско развојно планирање 

 Самовредновање и вредновање рада школе 

 Протокол за заштиту деце- ученика од свих облика насиља 

 Пројекти ученичких организација: Ученичког парламента, идр. 

 Праћење постојећих и учешће на одабраним конкурсима  

Програм ових активности разрађен је на одговарајућим местима у Годишњем плану или се 

налазе у анексу овог документа  

 

13.1 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Чланови тима су: Наташа Протић, Милош Јовановић, Весна Стефановић и Петар Матовић 

(координар) 

САДРЖАЈ  ДИНАМИКА  РЕАЛИЗАТОРИ  
ЦИЉНА 

ГРУПА  

Брига о ученицима   

1.  
Упознавање са Правилником о 

безбедности ученика и са 

процедурама заштите ученика   
1. септембар  

Одељењски старешина, 

ПП служба  
Ученици  

2.  
Упознавање са Посебним  

протоколом и Тимом за заштиту од 

насиља  
1.септембар   Одељењске старешине   Ученици   

3.  Упознавање са Кућним редом  1.септембар   
Одељењски старешина,ПП 

служба  
Ученици  

4.  

Процедуре идентификовања  
емоционалног, телесног, здравственог 
стања ученика ( анкете, разговори...са 

ученицима,  
родитељима, наставницима)  

септембар, током 

године  

Одељењски старешина, 
родитељи,  

наставници, наставници и 

стручни сарадници ОШ  

Ученици  

5.  

Радионице на тему:  
Репродуктивно здравље, Заштита и 

нега зуба, Болести зависности, 

Исхрана и др. ( промо материјал)  

По календару установа  
Дом здравља Пожега,  
Завод за јавно здравље 

Ужице  

Ученици, 

родитељи  

6.  
 Адолесценција, Хумани односи    

међу половима  
По програму рада 

одељенског старешине  

Одељењски старешина,ПП 

служба, вршњачки 

едукатори  

Ученици, 

родитељи  

7.  

Идентификовање социјалних потреба 

ученика (анкете, разговори...са 

ученицима, родитељима, 

наставницима)  

септембар, током 

године  

Одељењски старешина, 
родитељи,  

наставници, наставници и 

стручни сарадници ОШ  

Ученици  

8.  
Редовне акције за помоћ 

најугроженијим ученицима  
По потреби  

УП, Фонд „Успешни 

успешнима“, наставници  
Ученици  

9.  

Упућивање ученика у процедуре  
остваривања њихових права 

(ученичке стипендије, конкурси и  
др.)  

током године  
секретар, одељењски 

старешина  
Ученици  

10.  
Индивидуални и групни рад са 

ученицима, родитељима   
По потреби  

Одељењски 

старешина,родитељи, 

наставници, ПП служба  
Ученици  

Подстицање  личног и социјалног развоја ученика   
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1  

Упознавање ученика са Повљом о 

људским правима и Конвенцијом 

дечјих права (радионица, промо 

материјал)  

По годишњем плану 

грађанског васпитања  
Наставници грађанског 

васпитања  
спојене групе 

верска/ грађанско  

2.  

Активно учешће ученика у  
доношењу одлука од значаја за њих ( 

присуство предстваника  
ученика на седницама ОВ, НВ, ШО)  

 током године  
УП,координатор, 

наставници  

Ученици,  
Наставници, 

родитељи  

3.  
Акције ученика са циљем промоције 

и развијања   
   

 

- Гимфест  
- Гимспорт  
- хуманитарне акције  
- културне активности 

(књижевне вечери, рецитовање, 

новинарска секција) 
- дебатни клуб  

- позоришна трупа Гимназије 

„Свети Сава“ 

- волонтерска служба 

утврђеним  
календаром  

УП, координатор, 

наставници  

ученици,  
наставници, 

родитељи, 

грађанство  

4.  
Радионице: трговина људима, 

Превенција насиља  
током године  

Вршњачки едукатори, ПП 

служба  
Ученици  

5.  
Штанд на Гимфесту. Насиље у 

школама и како га спречити ( промо - 

материјал)  
прва седмица марта  ученици, ПП служба  

ученици,  
наставници, 

родитељи, 

грађанство  

6.  Промовисање успеха ученика  
Савиндан, јун   

 ( свечана додела 

диплома)  
Тим  

Ученици,  
Наставници, 

родитељи, 

грађанство  
Подршка у учењу  

 
Радионице: Увођење у технике учења  

септембар/  
октобар  

ПП служба ,одељењски 

старешина, предметни 

наставници  

Ученици првог 

разреда  

Индивидуални рад са ученицима-  технике 

успешног учењаучења  
по потреби  

ПП служба ,одељењски 

старешина, предметни 

наставници  

Ученици који 

имају проблем са 

учењем  
Индивидуални рад са ученицима који имају 

проблем са мотивацијом, концентрацијом  
по потреби  ПП служба  

Ученици који 

имају проблем  

Индивидуални рад са ученицима који изостају 

дуже од седам дана  
по потреби  

ПП служба ,одељењски 

старешина, предметни 

наставници  

Ученици који 

имају проблем  

Систематско праћење постигнућа и успеха и 

утврђивање посебних потреба ученика за 

подршком  
током године  

ПП служба ,одељењски 

старешина, предметни 

наставници  
Ученици  

Предавање и примери добре праксе: 

Индивидуализована настава  
током године  ПП служба  Наставници  

Посета Фестивалу савремене књижевности „На 

пола пута“ Ужичке гимназије 
Април  

Актив професора српског 

језика 
Ученици 

Академско предавање (Романи Растка 

Петровића) 
Мај месец 

Универзитетски професор 

(ванредни професор 

Предраг Петровић) 

Ученици, 

наставници, 

грађанство 

Рад са даровитим ученицима  
Додатна настава за појединачне области или 

предмете  
по потреби  предметни наставници  Ученици  

Менторски рад/ консултације  по потреби  предметни наставници  Ученици  
Увођење напреднијих садржаја унутар једног 

предмета ( редовна настава)  
по потреби  предметни наставници  Ученици  
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Увођење напреднијих садржаја у оквиру групе 

предмета ( математика- физика; група језичких 

предмета и сл.)  
по потреби  предметни наставници  Ученици  

Могућност учења помоћу инернета  по потреби  предметни наставници  Ученици  
Увођење иновативних метода и техника у 

процесу учења ( истраживачки задаци,  
пројектна настава и сл.)  

по потреби  предметни наставници  Ученици  

Припрема ученика за семинаре ИС  
Петница и сарадњу са Центрима за таленте  

октобар, током године  
предметни наставници, 

ПП служба  
предметни  
наставници  

Научни дан у Петница  јесен/ пролеће  
предметни наставници, 

ПП служба  
Ученици, 

Наставници  
Припрема и организација „Винчина научионица 

2015.“  
октобар/ новембар  

предметни наставници, 

ПП служба  
Ученици  

Споразум са Катедром за примењену 

психологију Државног универзитета из Калуге 

(Русија)  

мај 

Директор школе, Марина 

Бенка (професор руског 

језика) 

Ученици 

Рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу  
Допунска настава за појединачне области или 

предмете 
по потреби предметни наставници Ученици 

Смањивање садржаја и захтева за област, 

предмет или групу предмета  
по потреби  предметни наставници  Ученици  

Сажимање садржаја у мање целине  по потреби  предметни наставници  Ученици  
Додатна прилагођавања ( подршка других 

ученика, рад у пару и сл.)  
по потреби   предметни наставници  Ученици  

Смањити ниво захтева у задацима  по потреби  предметни наставници  Ученици  
Израда ИОП за конкретног ученика по потреби предметни наставници Ученици 

Обезбеђивање техничке подршке ученицима у 

инклузији 
по потреби Тим, домар Ученици 

Додатна прилагођавања ( обезбедити обуку из 
вештина учења/ стратегија  

учења  
по потреби  

предметни наставници, 

ПП служба  
Ученици  

Избегавати притисак на ученика у смислу 

времена или конкуренције   

по потреби  одељењски старешина, 

предметни наставници, 

ПП служба 

Ученици  

Направити уговор са учеником/ одељењем  
по потреби  одељењски старешина, 

предметни наставници, 

ПП служба 

Ученици  

Професионална оријентација је саставни део Програма подршке ученици, а њен сдржај и активности се налазе у 

посебном документу: Програм ПО   

13.2 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

САДРЖАЈ ДИНАМИКА 
РЕАЛИЗАТОРИ 

/НАЧИН 
ЦИЉНА ГРУПА 

Превентивне акти вности 

1. 

Анализа реализације плана за 
претходну годину 
Израда акционог плана Тима  
Измене и допуне школских 
докумената и правилника 

30.08.2016. 
14.09.2016. 

 

Тим за ЗНЗЗ/састанак-
извештавање, планирање 

Кристина Томић, 
координатор , директор 

Чланови Тима за ЗНЗЗ 

2. 

Именовање чланова Тима, 
координатора 
Упознавање са Посебним  
протоколом, презентација Насиље-
врсте и облици   

14.09.2016. 
ПП служба, Тим/седница 

НВ 
Наставничко веће 

3. 
Упознавање са  Тимом за заштиту 
од насиља и упознавање са 
задацима из Посебног  протокола  

1.септембар 2016. Одељењске старешине/ЧОС 

Сви ученици 
Гимназије за време 

првог часа 
одељењског 
старешине 

4. 
Упознавање са Тимом, Посебним  
протоколом, презентација Насиље-
врсте и облици  

14.09.2016. 
ПП служба, Тим/седница 
СР, родитељски састанци 

Савет родитеља 
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5. 
Допуна Правилника о васпитно-
дисциплинским мерама и 
понашању ученика 

19.09.2016. 
Састанак Тима за ЗНЗЗ, СР, 

директор 
Ученици 

6. 
Истраживање: ''Да ли смо склони  
насиљу на основу физичког 
изгледа''  

Октобар-децембар 
Координтор  пројекта, Весна 

Стефановић 
На узорку ученика 

(Сви разреди) 

7. 
Активизам младих на превенцији 
насиља и дискриминације 

Обука за вршњачке 
едукаторе октобар -

децембар 
8 вршњачких радионица 

Чланови УП,  25 
ученика 

8. Facebook и злоупотреба интернета 
03.10.2016. 
05.12.2016. 

Предавање на родитељским 
састанцима 

Јелена Бошковић, педагог 
Ученици, родитељи 

9. Предавање на тему: HIV, AIDS 11.10. 2016. 
Вршњачки едукатори, ПП 

служба 
Одељења II разреда 

10. Безбедност у саобраћају 12.10.2016. Представници СУП-а 
Ученици и 
наставници 

11. Добровољно давалаштво крви 
29.10.2016. 
29.03.2017. 

Предавање, акције 
Завода за трансфузију крви 

Ученици четвртог 
разреда 

12. 
Млади у превенцији насиља и 
дискриминације 

5.05.2017 
ГИМФЕСТ-Вршњачки 

едукатори 
Ученици, посетиоци 

13. 
Радионице:Различити облици 
насиља  

10.03.2017. 
Тим/ ЧОС, Часови 

грађанског вапитања 
Ученици првог 

разреда 

14. 
Гимспорт-акција борбе против 
насиља и хулиганства у спорту  

17.10.2016. Ученички парламент/акција 
Ученици свих школа у 

Пожешкој општини 

15. Превенција трговине људима   18.04.2017. 
Вршњачки едукатори 

/радионице 
Ученици првог  

разреда 

16. 
Од предрасуда и стереотипа до 
дискриминације и насиља 

04.12.2016. 
Ужички центар за права 

детета/семинар 
2 наставника 

17. 
Реализација пројекта ''Активизам 
деце и младих у школи'' 

До краја новембра 2016. 
Весна Стефановић, 

координатори 
пројекта/радионице 

Узорак ученика, 
представници 
одељења и УП 

18. Парадокси интернета  1.10-28.10.2016 
Електронским путем, 

предавање по одржаним 
семинару 

ученици 

19. 
''Препознавање и процесуирање  
случајева дискриминације у 
образовно-васпитном сиситему'' 

По похађаном семинару 
Радионице Ужички 

центар за права детета 
 

2 члана Тима за 
насиље 

20. 
Представљање различитих култура 
у нашој општини (ромска, 
кинеска, српска) 

У оквиру Пројекта ''Заштита  
права детета у средњој 

школи'' 

Весна Стефановић, 
координатори 

пројекта/радионице 
Ученици, наставници 

21. Ненасилна комуникација 13.03.2017. Радионица ЧОС 
Учензреда ици првог 

р 

22. 
Разматрање безбедности у школи  
Извештаји са такмичења 

22.03.2017 Наставничко веће Ученици 

23.   
Активности на тему насиља 
(обележавање дана борбе против 
насиља, панои,плакати, памфлети)  

Током године 
Ученички парламент, 

секције 

Ученици, 
Наставници, 

родитељи 

24. Промовисање успешних ученика  Током године, јануар, јун 

Панои, разглас 
ОВ, НВ 

Директор, одељењске 
старешине, координатор 

Тима 

Ученици 

25.  
Пројекција филма о вршњачком 
насиљу 

Децембар Координатор тима /ЧГВ 
Ученици првог 

разреда 

26. Превенција трговине људима 10.04.2017. 
Предавање—представници 

СУП-а Ужице 
Ученици четвртог 

разреда 

27. ''Проблеми и како да их решавамо'' 15.05.2017. Радионице ГВ 
Ученици првог и 
другог разреда 

28. ''Насиље у школи'' 17.05.2017. Радионице 
Ученици другог 

разреда 

29. ГИМКРОС 18.05.2017. 
Ученички парламент, 
наставници физичког 

васпитања 
Ученици 

30. Насиље у нашој околини  22.05.2017. Радионице ГВ 
Ученици првог 

разреда 

31. 
''Све ми је дозвољено али ми није 
све на корист'' 

22.05.2017. Веронаука Ученици првогразреда 

32. ''Пријатељство'' 22.05.2017. 
Радионица ЧОС Кристина 
Томић, координатор Тима 

Ученици првог 
разреда 

33. ''Постизање мира'' 24.05.2017. 
Радионица-часови 

грађанског васпитања 
Ученици другог 

разреда 

34. ''Вредности '' 
29.05.2017. 
02.06.2017. 

Радионица- ЧОС Кристина 
Томић, координатор Тима 

Ученици првог 
разреда 
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35.  
Доношење одлуке о награђивању 
ученика 
Свечана додела диплома и награда  

07.06.2017. 
14.06.2017. 

 
Наставничко веће, директор Ученици 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

1  
Потврђивање чланова  Тима за  
Заштиту деце од насиља  

aвгуст Наставничко веће  

2.  
Упознавање са одредбама  
Општег и посебног протокола  

септембар Координатор Тима Сви запослени 

3.  
Информисање свих актера о 
члановима и раду Тима  

септембар 
Координатор кључне 

области 

Ученици, 
Наставници, 

родитељи 

4.  
Анализа безбедоносне ситуације у 
школи  

септембар Тим Ученици 

5. 

Упозавање наставника, ученика 
родитеља са допуном Правилника 
о васпитно дисциплинским мерама 
и последицама кршења истих  

септембар Координатор Тима 
Наставници, ученици, 

родитељи 

7.  
Постављање кутије за анонимна 
питања на тему насиља  

октобар Тим за ЗНЗЗ 
Ученици, 

Наставници, 
родитељи 

8. 
Снимити ризична места у 
школском дворишту, осмислити 
додатне мере  

Током године Тим  за ЗНЗЗ Ученици 

9.  
Упознавање ученика и родитеља о 
правилима понашања и 
дисциплинским мерама  

септембар 
Одељењске старешине, 

педагог, Тим 
Ученици, наставници, 

родитељи 

10.  

Утврдити ризичне групе ученика 
на основу учесталости записа из 
књиге дежурства и других 
евиденција у школи   

Током године Тим за ЗНЗЗ Ученици 

11.  
Доношење одлуке о начину и 
реаговање по стицању 
информације о насиљу  

током године по редоследу поступка Ученици 

12. 
Израда индивидуалног плана  за 
децу која су вршила или трпе 
насиље 

По потреби 
Тим за ЗНЗЗ, одељењски 

старешина 
Ученици 

13.  
Израда поступака- корака у 
случају интервенције  

oквирни -септембар Тим, наставници  

14. 
Рад са родитељима деце која 
врше/трпе насиље 

По потреби 
Тим за ЗНЗЗ, одељењске 
старешине, ПП служба 

Ученици 

15. 
Рад са децом/посматрачима 
насиља за конструктивно 
реаговање 

По потреби 
Тим за ЗНЗЗ, одељењске 
старешине, ПП служба 

Ученици /посредни 
учесници насиља 

16. Праћење ефеката предузетих мера  Током године 
Тим за ЗНЗЗ, Одељењске 

старешине, директор 

Ученици који врше 
насиље, ученици 
који трпе насиље 

17.  Сарадња са свим актерима- мрежa  По потреби 
Тим, ученици, наставници, 
родитељи, МУП, Центар за 

социјални рад, Суд, 
 

18.  Вођење и чување документације  Током године Тим, ПП служба, секретар 
Ученици, 

Наставници, 
родитељи 

19. 
Евалуација рада Тима  
/праћење и вредновање предузетих 
мера у заштити ученика 

јун Директор, Наставничко веће Чланоци Тима 

Евиденција о случајевима насиља и предузетим мерама налази се код одељењског старешине и координатора 
Тима за ЗНЗЗ 

 

  



Гимназија „Свети Сава“, Пожега Извештај за школску 2016/2017. 

88 

13.3 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ  

По завршетку гимназије матуранти имају пред собом  велику понуду различитих факултета. 

За већину ученика то је период дилема јер треба донети праву одлуку. Професионално усмеравање 

и информисање матураната Гимназије обухвата тестирање њихових професионалних интересовања 

и способности, индивидуалне и групне разговоре  у циљу пружања подршке и информисања 

матураната о неопходним информацијама за упис жељеног факултета.  У току године нашу у школу 

посећују представници различитих факултета и упознају ученике о њиховим студијским 

програмима. 
Ученици наше школе били су у могућности да посете Сајам књига, Сајмове  образовања. 

Поред тога могли су се обратити и информативном центру "Infostud", који се бави могућностима 

образовања, стручног усавршавања и запошљавања. "Infostud" се налази на адреси www.infostud.com.. Ту  

се могу наћи информације о факултетима и високим школама, о студентским центрима, о 

резултатима пријемних испита, о универзитетима  у иностранству и др. 

Време 

реализације 
Активности Начин реализације Носиоци реализације 

До 15. 

септембра 
Израда годишњег програма рада ПО 

Припрема документације, 

унос података 

ПП служба, 

библиотекар, 

Прво 

полугодиште 

Успостављање сарадње са стручним службама: 

Завод за тржиште рада и другим институцијама о 

тренутним кадровским потребама и 

проходностима уписа на факултет 

Консултације ПП служба 

Октобар 
Проучавање стручне литературе у циљу правилног 

усмеравања  професионалног развоја ученика 

Различити видови стручног 

усавршавања 
ПП служба 

27.10.2016. Посета Сајму књига 

Посета штандова факултета, 

прикупљање пригодног 

материјала 

Заинтересовани 

наставници и ученици 

Наташа Протић, 

координатор 

30.8.2016. 

Анализа остварених резултата у протеклој шк. 

години (евиденција о броју, рангу, врсти факултета 

које су уписали наши матуранти) 

Седница Наставничког већа 
Директор, одељењске 

старешине 

Новембар 

2016. 
Професионалне намере матураната /предавање 

Посета часовима редовне 

наставе 
ПП служба 

Током године Саветодавни рад са ученицима из области ПО Саветодавни разговори ПП служба 

Током године Саветодавни рад са родитељима из области ПО Саветодавни разговори ПП служба 

14.12.2016. Пронађи нову информацију 
Предавање –библиотека из 

Ужица Илија Смиљанић 
Библиотекар 

18-19.11.2016. Фестивал науке у Скопљу 
Посета и учешће ученика 

Гимназије 

Иван Смиљанић, 

професор физике 

15-

18.12.2016.. 
Фестивал науке у Београду 

Посета и учешће ученика 

Гимназије 

Иван Смиљанић, 

прфесор физике 

5.3.2017. Гимфест 

Предавање Наташе 

Вукашиновић, бившег 

матуранта Гимназије 

Предавање Милана 

Туцовића, сликара, Ивана 

Смиљанића, доктора физике 

Иван Смиљанић, 

професор физике 

10.3.2017. Промоција Математичког факултета Предавање за матуранте Директор, педагог 

17.3. 2017 Фестивал науке у Крагујевцу Посета и учешће ученика 
Гордана Варница, 

професор физике 

28.3.2017. Сајам  образовања  ОШ ''Петар Лековић'' Промоција школе 
Тим за промоцију 

школе 

24.4.2017. Промоција Машинског факултета, Београд Предавање за матуранте Директор, педагог 

26.4.2017. Промоција Правног факултета, Крагујевац Предавање за матуранте Директор, педагог 

25.4.2017. 
Промоција Високо струковне медицинске школе 

''Милутин Миланковић'' Београд 
Предавање за матуранте Директор, педагог 

8.5..2017 Војна Академија Промоција факултета Директор 

18.5.2017. Трагом Милутина Миланковића, Крагујевац Посета Фестивалу 
Гордана Варница, 

професор физике 

22.11.2016. 
Испитивање професионални интересовања 

(упитници, тестови, 
Оранизација, тестирање 

Дубравка Смиљанић, 

психолог 

http://www.infostud.com/
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обрада података, евалуација) ПП служба 

15.12.2016. 
Каријерно вођење и саветовање у средњим 

школама 
семинар 

Наташа Драгојевић, 

професор грађанског 

вапитања 

Није 

реализовано 
Дани Отворених врата 

Информисање, дељење 

промо материјала, филм 
Тим за промоцију 

Током године 
Прикупљање релевантних података о постигнутим 

успесима приликом уписа матураната на факултете 
Увид у ранг листе факултета ПП служба 

Није 

реализован 
Ажурирање сајта на тему ПО Припремање прилога 

ПП служба у 

координацији са проф. 

информатике 

Април 2017. 

Сарадња са основним школама на професионалном 

информисању /презентација Гимназије ''Свети 

Сава'' 

Консултације 
Тим за промоцију 

школе 

 

 

 

13.3.1 НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА НА ФАКУЛТЕТИМА - ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА 

УПИС НА ФАКУЛТЕТ 

 

Циљ рада на професионалној оријентацији је подстицање професионалног развоја ученика и 

пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама личности 

и интересовањима.  

Професионална оријентација ученика реализује се према Годишњем плану и програму уз 

сарадњу Завода за тржиште рада из Ужица.  

Програм ПО реализује се и кроз различите облике образовно-васпитног рада (редовна, 

додатна настава, часови одељењског старешине, ваннаставне активности, индивидуални 

саветодавни рад).  

Ученицима завршних разреда – матурантима, професори су пружили посебну подршку у 

припремама за полагање пријемног испита на факултетима. Садржај и број часова одређиван је 

према потребама ученика.  

Програм професионалне оријентације био је реализован кроз следеће активности:  

˗ професионално саветовање о условима уписа на факултете и високе школе и 

недоумицама око избора будуће професије;  

˗ професионално информисање ученика о свету рада и занимања, систему 

образовања и њихово оспособљавање за самостално прикупљање информација; 

˗ анкета о професионалним намерама после завршене гимназије;  

˗ тестирање ученика који су тражили помоћ стручњака за избор студија (тест опште 

информисаности, тест професионалних интереса, тест способности) ; 

˗ упућивање на адресе и сајтове појединих факултета како би сами дошли до 

актуелних информација око уписа; 

˗ разговор са родитељима о избору занимања њиховог детета  

˗ професионално информисање путем презентација факултета и виших школа 

(ФОН, Војна академија, Машински факултет Краљево, Машински факултет 

Београд,  Економски факултет Београд, Економски факултет Косовска 

Митровица, Виша пословна школа Ужице); 

˗ анализа резултата пријемних испита матураната у протеклој школској години.  
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НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА НА ФАКУЛТЕТИМА 
 

Школске 2016/17. године четврти разред завршило је 107 ученика. По овогодишњој анкети, 

процена је да сви матуранти  желе да упишу редовне студије, 4,67% бира приватне универзитете. 

По изјавама матураната: 85,04%  планира да упише факултет у Београду, 11,20 % у Новом Саду, 

1,86%  у Крагујевцу, 1,86% у Чачку, 0,97 % у  Ужицу, 0,93% у Бечу. 

Професионалне намере матураната:  
 

Назив Број % 

Факултет организационих наука  16 14.95 

Електротехнички факултет 8 7,47 

Правни факултет 8 7,47 

Филолошки факултет 6 5,60 

Пољопривредни факултет 6 5,60 

Машински факултет 6 5,60 

Грађевински факултет 5 4,67 

Технолошко металуршки 5 4,67 

РАФ 3 2,80 

Математички факултет 2 1,86 

Криминалистичко-полицијска академија 1 0,93 

Ветринарски факултет 2 1,86 

Економски факултет 2 1,86 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 3 2,80 

Факултет политичких наука 3 2,80 

Стоматолошки факултет 2 1.86 

Филозофски факултет 3 2,80 

Биолошки факултет  1 0.93 

Фармација  3 2.80 

Агроекономски факултет 1 0,93 

Факултет за спорт и физичко васпитање 3 2,80 

Сингидунум 2 1,86 

Факултет техничких наука Чачак 1 0,93 

Факултет техничких наука Беч 1 0.93 

Факултет техничких наука Нови Сад 1 0,93 

Факултет инжењерских наука Крагујевац 1 0.93 

Факултет за економију, финансије и администрацију 1 0,93 

Војна академија Београд 1 0,93 

Виша електротехничка  школа 6 5,60 

Виша струковна школа  1 0,93 

Висока медицинска школа 1 0.93 

Висока пословна школа-Ужице 1 0,93 

Учитељски факултет 1 0.93 

Укупно 107  

 
 

Назив информатички друштвено-језички природно-математички Укупно % 

Администрација 4 9 2 15 14,01 

Безбедност  1  1 0,93 

Техника 17 9 23 52 48,59 

Култура 1 2  3 2,80 

Литература 0 5 0 5 4,67 

Наука 1 4 9 14 13,08 

Помагање 3 6 2 11 10,28 

Пољопривреда 4 2  6 5,60 
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13.4 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВЉА 

УЧЕНИКА 

Рад на реализацији програма здравственог васпитања одвија се у оквиру: 

 

- редовне наставе, интеграцијом здравствено-васпитних садржаја  

- изборне наставе  

- ванаставних активности  

 

За реализацију појединих тема ангажовали смо здравствене раднике, који се баве наведеном  

проблематиком у склопу програма, Организацију Црвеног крста, Домом културе, НВО Форцом, 

Центром за социјални рад, Центром за права детета, школе у окружењу . 

Задаци ће се остварити кроз следеће активности и садржаје: 

Назив активности Носилац активности Време Начин релизације 

Информисање ученика првог и другог 

разреда о значају хигијенских навика за 

здравље човека и формирање позитивних 

ставова на поменуте теме 

Одељењски старешина септембар 
Излагање на часу 

одељењског старешине 

Систематски преглед ученика 

(прикупљање података о здравственом 

стању ученика) 

Лекар. 

Одељењски старешина 

Евиденција код 

одељењских 

старешина 

Преглед педијатра Дома 

здравља Пожега 

Припрема текстова, ученичких радова за 

конкурсе,  школски лист, трибине 

педагог, новинарска 

секција , предметни 

наставнциц 

током године 
Секције, евиденција код 

наставника 

''Борба против трговине људима'' 
Чланови секције , ЦК 

Пожега 
17,18  и 24.9.2016. Информативне радионице 

Рециклажа отпада 

Светски дан енергетске ефикасности 

Светски дан здравља 

Светски дан биодиверзитета 

Светски дан борбе против сиде 

Еколошка секција током године 
Интерактивна предавања, 

трибине, акције 

Месец солидарности Волонтери  ЦК Пожега 1.10.2016. Акције 

Гимспорт са темом ''Стоп хулиганству'' Ученички парламент 17.10.2016. Спортска манифестација 

''Безбедност у саобраћају'' 

ПС Пожега 

Републичка агенција за 

безбедност саобраћаја 

12.10.2016. 

Предавање,превентивно-

пропагандна активност   за 

ученике завршних разреда 

Популарисање и организовање акција 

добровољног давања крви 
Завод за трансфузију крви 

29.10.2016 

29.3.2016. . 

Предавање 

хуманитарна акција 

Индивидуални образовни план-корак ка 

пракси К3П2 

РЦ ''Знање'' Ресурсни 

центар 
3.12.2016. 

Семинар, дисеминација по 

одржаном семинару 

(Одељењска већа) 

Репродуктивно здравље младих-шта 

добар наставник треба да зна КБ 175 

К3П5 

РЦУ Ужице није реализовано 
Семинар, дисеминација  по 

одржаном семинару (УП) 

''Један пакетић пуно љубави'' ЦК Пожега 30.12.2016. Акција 

Заштита деце од саобраћаја УП 5.3.2017. Интерактивно предавање 

''Весела болница'' Волонтери Црвеног крста 15,16,17.3.2017. Радионице за ученике ОШ 

Обележавање значајних датума, Светски 

дан 

Еколошка секција, 

секција Црвеног крста 

новембар 

децембар, 

7.април 

5. јун 

трибине, предавања, акције 

израда паноа 

Превенција трговине људи 

Борба против пушења 

Промоција хуманих  вредности 

 

Чланови секције Црвеног 

крста 
10.4.2016. Промоција и акција 

Бука (није у моди) 

Обележен Светски дан заштите од буке 

Гордана Варница, 

професор физике 

Ученици Гимназије 

20.4.2017. Интерактивно предавање 

Гимкрос ЦК Пожега 18.5.2017. Спортска манифестација 
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СО Пожега 

''Пријатељство и подршка'' 

''Вредности'' 
Волонтери ЦК 22.5.2017. 

Радионице за ученике 

првог разреда 

Рад на спречавању и отклањању телесних 

деформитета, хигијени вежбања 

професор физичког 

васпитања 

током године , по 

потр.еби 

Часови физичког 

васпитања 

Индивидуални и саветодавни рад са 

ученицима, родитељима, а по потреби 

повезивање ученика са специјализованим 

службама 

Педагог, одељењске 

старешине 

током године, по 

потреби 

разговор, анализа, 

бележење података, 

контакт са 

специјализованим 

службама 

Опремање , оплемењивање школског  

простора у циљу промовисања здравих 

стилова живота 

Чланови ликовне секције током године 

израда паноа, едукативних 

постера 

поставке на ГИМФЕСТУ 

уређење школског 

дворишта 

 

Насиље у школи 
Предметни наставници Током године 

Радионице-часови 

грађанског васпитања 

Реализација Програма хуманих вредности Волонтери Црвеног крста 
током 

године 
Едукативне радионице 

 

13.5 ТИМОВИ И СТРУЧНИ АКТИВИ У ШКОЛИ: 

13.5.1 ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА:  

Јелена Бошковић , педагог - координатор тима 

Ана Марковић, професор српског језика и књижевности  

Ивана Јовановић, професор шпанског  језика 

Драгана Алексић,  професор енглеског језика 

Мариo Мершник, професор музичке културе  

Душица Танасковић,  професор италијанског језика 

Вера Лучић, професор математике  

Вера Исаиловић, представник  родитеља 

Срђан Николић, представник Ученичког парламента  

13.5.2 ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕцЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА:  

Јелена Бошковић, педагог  

Кристина Томић, професор психологије- координатор 

Марио Мершник, професор музичке културе  

Милош Јовановић, професор историје   

Иван Новаковић, професор рачунарства и информатике   

Весна Стефановић, професор српског језика и књижевности  

Иван Драшкић, професор физичког васпитања   

13.5.3 ТИМ ЗА  ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: 

Иван Драшкић, професор физичког васпитања - координатор 

Весна Стефановић, професор географије 

Небојша Варница, професор математике 

13.5.4 ТИМ ЗА ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ:  

Драгана Алексић,професоренглеског језика 

Весна Крстонић, професор енглеског језика  

Раде Милићевић, професор филозофије   

Наташа Протић, професор географије-координатор   

Богољуб Јаковљевић, професор математике  

Иван Драшкић, професор физичког васпитања 

13.5.5 ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА:  

Петар Mатовић, професор српског језика и књижевности -координатор 

Гордана Варница, професор физике  

Весна Стефановић, професор географије   

Грозда Савковић, професор рачунарства и информатике   
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Милош Јовановић, професор историје  

13.5.6 ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:   

Марија Јеверичић представник већа за српски језик и књижевност  

Ивана Јовановић, представник већа за стране језике  

Раде Милићевић, представник већа друштвених наука  

Гордана Варница, представник већа природних наука  

Грозда Савковић, представник већа за математику и информатику- координатор 

Петар Тановић, представник већа за музичку и ликовну културу и физичко васпитање 

13.5.7 ТИМ ЗА ООРГАНИЗАЦИЈУ ОБЕЛЕЖАВАЊА САВИНДАНА:  

Злата Ђукић, професор српског језика и књижевности -координатор 

Ана Марковић, професор српског језика и књижевности  

Марија Јеверичић, професор српског језика и књижевности  

Петар Матовић, професор српског језика и књижевности  

Марио Мершник, професор музичке културе   

Александра Гордић, професор ликовне културе  

13.5.8 ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАЧУНАРСКЕ ГИМНАЗИЈЕ  

Весна Зарић, професор програмирања и програмских језика - координатор 

Весна Девеџић, професор математике  

Гордана Варница, професор физике  

13.5.9 ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ:  

Иван Новаковић, професор рачунарства и информатике   

Ана Марковић, професор српског језика и књижевности -координатор 

Небојша Варница, професор математике и програмирања 

13.5.10 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА:  

Моника Јовићевић, професор немачког језика-председник  

Грозда Савковић, професор рачунарства и информатике   

Марија Јеверичић, професор српског језика и књижевности  

Дејан Станчић професор рачунарства и информатике 

Горица Томић, професор енглеског језика 

13.5.11 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:  

Иван Новаковић, представник већа за математику и информатику -  председник 

Кристина Томић, стручни сарадник 

Моника Јовићевић, представник већа за стране језике 

Јелена Кузмић, представник већа друштвених наука 

Биља Баковић, представник већа природних наука 

Злата Ђукић, представник већа за српски језик и књижевност  

Лепосав Васиљевић, представник Школског одбора и Савета родитеља 

13.5.12 ОРГАНИЗАЦИНИ ТИМ ГИМФЕСТА 

Гордана Варница, професор физике - координатор  

Наташа Протић, професор географије 

Иван Смиљанић, професор физике 

Два представника ученика 

13.5.13 ПЛАНОВИ НАСТАВНИКА –ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ ФОЛДЕРА   

Иван Новаковић, професор рачунарства и информатике 

Дејан Станчић, професор рачунарства и информатике  

13.5.14 ШКОЛСКЕ НОВИНЕ –ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ И ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ  

Грозда Савковић, професор рачунарство и информатике   

13.5.15 ШКОЛСКИ САЈТ  

Иван Новаковић, професор рачунарства и информатике  

13.5.16 ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА, ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ И ГОДИШЊАКА ШКОЛЕ   

Владан Недељковић, директор школе  

Ана Ђенић, секретар  
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Јелена Бошковић, стручни сарадник  

Кристина Томић, стручни сарадник  

Горица Томић, секретар Испитног одбора   

Председници стручних већа   

Техничко уређење и припрема за штампу  

Иван Новаковић, професор рачунарства и информатике   

13.5.17 СЕКРЕТАР ИСПИТНОГ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Горица Томић, професор енглеског језика 
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14 ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ 

Назив пројекта Носилац пројекта Реализатори пројекта Временска динамика-трајање 

СПОРАЗУМ о сарадњи 

Гимназије “Свети Сава” и 

катедре развојне психологије 

и образовања калушког 

државног универзитета К.Е. 

Циалковског (Руска 

Федерација) 

Гимназија „Свети 

Сава“ Пожега , 

Универзитет Калуга  

(Руска Федерација) 

 

Гимназија „Свети Сава“ 

Пожега 

 

мај 2017. 

„HIV, AIDS“ 

Министарство 

омладине и спорта, 

JAZAS 

Гимназија „Свети Сава“ 

Пожега 
август- децембар 2016. 
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15 РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

15.1 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА У ШКОЛИ 

Активности  
О

б
л

а
ст

 

у
са

в
р

ш
а

в
а

њ
а
  

Начин 

реализације  

Ниво 

(ваншколско 

или на 

нивоу  

школе 

прецизирати  

стр. веће)  

Време реализације  Реализатор  
Начин 

праћења   

Планирање и извођење  

угледног  часа,  

самовредновање  

 

н
ас

та
в
а 

 

Припрема, 

реализација   

У установи 

Стручно 

веће  

13.6,2017. српски 

језик 

2.11.2016. хемија 

4.4.2017. физика 

19.6.2017.  

- Марија Јеверичић 

- Биљана Радовић 

- Гордана Варница 

- Гордана Варница 

 

Увид у 

писане  

припреме и 

оперативне 

планове,  

извештај са 

часа  

Угледни час – 

корелација наставе  

(тематско планирање)  н
ас

та
в
а 

 

Планирање , 

припрема, 

реализација   

Стручно 

веће   

28.10.2016.српски 

језик, француски 

језик, ликовна 

култура 

15.6.2017.српски  

језк, филозофија и 

физика 

22.3.2017. 

математика и 

напредне технике 

програмирања 

5.10.2016. 

географија, физика  

28.11.2016. 

биологија и 

географија 

1.12.2106.биологија 

и латински језик 

12.6.2017. физика и 

програмирање и 

програмски језици 

-Марија Јеверичић, 

Зорица Вукајловић, 

Александра Гордић 

- Злата Ђукић, Раде 

Милићевић,Гордана 

Варница 

- Вера Лучић, 

Небојша Варница 

- Наташа Протић, 

Гордана Варница 

- Биља Баковић, 

Наташа Протић 

- Јелица Миросавић, 

Ивана Радоњић 

-Иван Смиљанић, 

Весна Зарић 

 

 

 

Увид у 

зашиснике  

Стручних 

већа,  

извештај са 

часа   

Сарадања  у припреми 

и присуство угледном 

часу  н
ас

та
в
а 

  

Учешће у 

припреми , 

учешће на часу   

Стручно 

веће  

По календару  

Стручних већа  

Грозда Савковић, 

координатор Тима 

за СУ, наставници, 

педагог  

Увид у 

припреме,  

релаизације 

стручног 

усваршавања, 

свеска 

Стручних 

већа  

Присуство угледном 

часу  

 н
ас

та
в
а 

 

Присуство часу   

Стручно 

веће 

Одељењско 

веће  

По календару  

Стручних већа и  

Личном плану 

усавршавања  

Грозда Савковић, 

координатор Тима 

за СУ, наставници, 

педагог 

Увид у 

реализацију 

стручног  

усавршавања, 

извештаје 

Стручних 

већа  
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Припрема и предавање 

стручног сарадника   о
п

ш
та

  

п
и

та
њ

а 
 

н
ас

та
в
е 

 

в
ас

п
и

тн
и

 р
ад

  

Припрема , 

презентација,  

самовредновање  

, ажурирање 

података  

Стручна 

већа  

Наставничко 

веће  

Тим 

одељењских 

старешина, 

родитељски 

састанци)  

Анализа успеха и 

васпитне и васпитно- 

дисциплинске мере  
(8.12.2016.,23.2.2017. 

11.4.2017.,24.5.2017. 
20.6.2017.)-НВ 

4.5.2017. анализа 

посећених часова (НВ) 
Проблени у понашању-

5.12.21016, Дигитално 

насиље- 3. 10.,6.10.2016 
( РС) 

Правила понашања- 

8.12 (НВ). 

 

ПП служба   

Увод у 

реализацију  

оперативног 

плана   

Увођење приправника 

 у 

посао  

 

О
п

ш
та

  

 

п
и

та
њ

а 

н
ас

та
в
е 

  
Припрема, 

саветодавни 

рад, посета 

часу,  

евалуација   

 

Радни 

састанци  

По потреби и 

задужењу 

( евиденција код 

ментора и 

приправника)  

Педагог  

Ментор приправник  

Увид у 

дневник рада 

педагога,  

евиденција 

ментор 

приправник  

Присуство и учешће у  

дискусији о угледном 

часу   О
п

ш
та

 

п
и

та
њ

а 

н
ас

та
в
е 

 

Учешће у 

дискусији на 

радним 

састанцима   

Радни 

састанци  

Након  одржаног 

часа  

Наставници који су  

присуствовали 

огеледном часу  

Увид у 

записнике и 

извештаје ,  

реализацију  

СУ  

Члан Тима у  

Самовредновању рада 

школе   

 К
1

К
2

К
3

К
4

  Анкетирање, 

сређивање  

документације, 

дискусија, 

извештај, 

акциони план  

Радни 

састанци  
По плану Тима  Тим  

Увид у 

записнике са 

састанка, 

финални 

документ  

Припрема и учешће у  

презентацији 

самовредновања  

К
1

К
2

К
3

К

4
  Израда и 

презентовање  

Наставничко 

веће  

Педагошки 

колегијум  

По плану већа  

Јелана  

Бошковић., 

координатор  

Свеска  

Наставничког 

већа.  

Педагошког 

колегијума  

Присуство 

презентацији  

Самовредновања   

К
1

К
2

К
3

К

4
  

Присуство и 

учешће у 

дискусији  

Наставничко 

веће  

Педагошки 

колегијум  

14.9.2016. 

Јелана  

Бошковић., 

координатор  

Увид у 

извештаје  

Извештај о  

присуству и похађању  

програма СУ  

(ван установе)  К
1

К
2

К
3

К
4

  

Израда и 

презентовање  

Наставничко 

веће  

Одељењско 

веће  

Тим 

одељењских 

старешина и 

др.  

10.11.2016.- обука 

за електронски 

семинар: Обука 

запослених у 

образовању за 

примену стандарда 

постигнућа за крај 

општег средњег 

образовања 

Иван Новаковић, 

наставник 

рачунарства и 

информатике, 

полазници 

семинара  

Увид у 

извештаје и  

записнике 

где је  

семинар 

презентован  

Припрема , приказ 

стручне књиге,  

приручника,  

стручног чланка, 

дидактичког материјала  К
1

К
2

К
3

К
4

  

Презентовање   

Наставничко 

веће  

Одељењско 

веће  

Тим 

одељењских 

старешина и 

др.  

По плану  

Стручних већа  

Задужени 

наставник  

Увид у 

извештај  
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Орагнизовање 

предавања, трибине, 

смотре, књижевних 

сусрета,  

академије или  

изложбе радова у 

школи, излета  

В
ан

н
ас

та
в
н

а 

ак
ти

в
н

о
с
т 

 

Организовање, 

учествовање, 

присуство  

У установи  

време реализације 

у поглављу 

летопис  

Задужени 

наставник, ученици  

Увид у 

извештај  

Тима  

Планирање 

организација и анализа  

активности на  

(Фестивал науке)  

н
ау

к
а 

 
Организовање, 

учествовање, 

присуство  

У установи  

18-19.2016.- 

фестивал науке у 

Скопљу 

15-18.12.2016. 

фестивал науке у 

Београду 

17.3.2017.- 

фестивал науке у 

Крагујевцу 

Гордана Варница, 

Иван Смиљанић, 

професори физике 

Увид у 

извештај  

Стручна предавања на  

Гимфесту  н
ау

к
а 

 

посета,  

презентација  
у установи  5.3.2017. 

Милан Туцовић, 

сликар, Марио 

Лигуори, књижевник, 

Друштво астронома 

Србије, Математички 

факултет Београд, 

Наташа 

Вукашиновић, дипл. 

Физичар.  

Увид у 

извештај  

Консултације са 

просветним  

саветницима   

Министарства просвете  К
1

К
2

К
3

К

4
  

Консултације  у установи  по потреби  

Директор 

наставници пп 

служба    

Увид у 

извештај  

Школски дан у 

Петници  

О
п

ш
та

 

п
и

та
њ

а 

н
ас

та
в
е 

 

семинар  
Ван 

установе   
није реализовано  

Наставници, 

ученици  

Увид у 

извештај  

 

15.2 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВАН ШКОЛЕ 

 

Назив семинара Место Време одржавања 

Број 

учесника 

из школе 

„Обука запослених у образовању за примену општих 

стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и 

средњег стручног образовања у делу општеобразовних 

предмета“  

 

електрон. 

Семинар 

новембар/децембар 

2016. 
226 

Индивидуални образовни план- корак ка пракси Пожега 3.12.2016. 229 

Парадоски интернета 
електрон. 

Семинар 
1.10–28.10.2016. 1 

Од предрасуда и стереотипа до дискриминација и насиља Ужице 4.12.2016. 22 

Theme/ Based Instruction in Teaching English to Young Learners Ужице 
9-10.12.2016. 

10.2.2017. 

11 

 

Архимедесов математички практикум- нестандардни 

математички задаци 
Београд 10.2.2017. 11 

Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у 

области иновативних метода наставе и управљања одељењем 

и компетенције за наставну област, предмет и методику 

наставе  

Београд 9-11.2.2017. 33 
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Ка савременој настави српског језика и књижевности Ужице 22.4.2017. 11 

Интегрисана амбијентална настава Пожега 26.11.2016. 11 

Активно учење Пожега 11–13.11.2017. 11 

Бесплатна виртуелна учионица 
електрон. 

семинар 
13.2- 12.3..2017. 11 

Настава и учење француског језика: сазнајмо, применимо, 

разменимо 
Чачак 

5.3.2017. 

7.5.2017. 

25.6.2017. 

11 

 

 

15.3 ИЗВЕШТАЈ  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 

Садржај (тема или 

назив семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 

Ниво (ваншколско 

или на нивоу 

школе прецизирати 

стр. веће) 

Време 

реализације 
Реализатор 

„Обука запослених у 

образовању за примену 

општих стандарда 

постигнућа за крај 

општег средњег 

образовања и средњег 

стручног образовања у 

делу општеобразовних 

предмета“  

 

Образовно - 

васпитнирад 
семинар ван установе 

новембар, 

децембар 

2016. 

Дидакта 

ИОП – корак ка пракси 
Образовно - 

васпитнирад 
семинар ван установе 3.12.2016. МПНТР 

Припрема за пријемне 

испите у 

специјализованим 

одељењима гимназија 

Управљање Стручни скуп ван установе мај 2017. 
Школска 

управа 

Припрема за 

полагање завршног 

испита у основним 

школама и план уписа 

Управљање Стручни скуп ван установе Јун 2017. 
Школска 

управа 

Стручно усавршавање 

наставника 

Образовно - 

васпитнирад 

Угледни и 

тематски часови, 

скупови у Школи 

у установи током године 
Гимназија 

„СветиСава“ 
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16 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

16.1 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

16.1.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  САВЕТА РОДИТЕЉА 
Чланови Савета родитеља по одељењима: 

Име и презиме Представник одељења: 

Немања Ђорђевић I1  

Мирослав Богићевић I2  

Снежана Маринковић I3  

Милан Вуковић I4  

Ивана Саватијевић II1  

Биљана Тошић (до 27.4.2017.); 

Раде Ђокић (од 27.4.2017.) 
II2  

Лепосава Васиљевић II3  

Душица Ђокић II4  

Биљана Новаковић III1  

Бранкица Продановић III2  

Ненад Матијевић III3  

Срђан Крсмановић III4  

Драгана Јанковић IV1  

Данка Јованчић IV2  

Велибор Маринковић IV3  

Ружица Марковић IV4  

Извештај о  раду Савета родитеља 

Реализација  Активности/теме Начин реализације:  
Носиоци 

реализације  

15.09.2016. 

Доношење предлога одлуке о висини 

средстава за побољшање стандарда 

образовања и васпитања у школској 

2015/16. години 

седница: предлози и 

усвајање  
председник секретар  

15.09.2016. 
Верификација мандата нових чланова 

Савета родитеља 

седница: предлози , 

гласање и усвајање  

председник  

секретар  

15.09.2016. 
Избор председника и заменика председника 

Савета родитеља 

 

седница: предлози , 

гласање и усвајање 

председник  

секретар 

15.09.2016. 
Утврђивање предлога за именовање два члана 

Школског одбора из реда родитеља 

 

седница: предлози , 

гласање и усвајање 

председник  

секретар 

15.09.2016. 

Разматрање извештаја о утрошеним 

средствима за побољшање стандарда 

образовања и васпитања у школској 2015/16. 

години, доношење предлога одлуке о висини 

новчаног учешћа родитеља    за побољшање 

стандарда образовања и васпитања у школској 

2016/2017. години и предлагање намене 

коришћења средстава у школској 2016/2017. 

години 

седница: предлози , 

гласање и усвајање 

председник  

секретар 

15.09.2016. 
Разматрање извештаја о раду директора школе 

за 2015/2016. годину 

 

седница: предлози , 

гласање и усвајање 

председник  

секретар 

15.09.2016. 
Разматрање и усвајање извештаја о 

остваривању развојног плана, вредновања и 

самовредновања 

седница: предлози , 

гласање и усвајање 

председник  

секретар 

15.09.2016. 
Обавештење о изборним предметима и избору 

уџбеника у школској 2016/2017. години 

седница: предлози , 

гласање и усвајање 

председник  

секретар 
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15.09.2016. 
Разматрање Извештаја о раду школе за 

школску 2015/2016. годину 

седница:извештавање,  

дискусија, усвајање  

директор, чланови 

Савета родитеља  

15.09.2014. 
Разматрање Плана рада за школску 

2016/2017. годину 

седница:извештавање,  

дискусија, усвајање  

директор, чланови 

Савета родитеља  

 

14.12.2017. 
Верификација мандата новог члана Савета 

родитеља из одељења I1 

седница:извештавање,  

дискусија, усвајање 

директор, чланови 

Савета родитеља 

14.12.2017. 

Разматрање анализе успеха ученика и 

васпитно-образовног рада на крају првог 

класификационог периода у школској 2016/17. 

години 

седница:извештавање,  

дискусија, усвајање 

директор, чланови 

Савета родитеља 

14.12.2017. 
Разматрање извештаја о екскурзијама ученика 

трећег и четвртог разреда  у школској 2016/17. 

седница:извештавање,  

дискусија, усвајање 

директор, чланови 

Савета родитеља 

14.12.2017. 
Давање сагласности на план и програм 

екскурзије ученика  III и IV разреда за 

школску 2017/2018. годину 

седница:извештавање,  

дискусија, усвајање 

директор, чланови 

Савета родитеља 

14.12.2017. 
Разматрање плана уписа ученика за школску 

2017/18. годину 

седница:извештавање,  

дискусија, усвајање 

директор, чланови 

Савета родитеља 

4.4.2017. 

 

Разматрање и усвајање анализе успеха 

ученика и васпитно-образовног рада на крају 

првог полугодишта школске 2016/2017. 

године 

седница:извештавање,  

дискусија, усвајање 

директор, чланови 

Савета родитеља 

4.4.2017. 

 

Давање сагласности на план и програм 

екскурзије ученика IV разреда за школску 

2017/2018. годину 

седница:извештавање,  

дискусија, усвајање 

директор, чланови 

Савета родитеља 

27.4.2017. 
Верификација новог члана Савета родитеља 

из одељења II2 

седница:извештавање,  

дискусија, усвајање 

директор, чланови 

Савета родитеља 

27.4.2017. 

Доношење Одлуке о избору туристичких 

агенција за извођење екскурзије ученика 

трећег и четвртог разреда за школску 2017/18. 

годину 

седница:извештавање,  

дискусија, усвајање 

директор, чланови 

Савета родитеља 

27.4.2017. 
Доношење Одлике о висини дневница за 

наставнике на екскурзији ученика за школску 

2017/2018. годину 

седница:извештавање,  

дискусија, усвајање 

директор, чланови 

Савета родитеља 

* Начини праћења реализације програма Савета родитеља и носиоци праћења: 

Препоруке, предлоге, одлуке и закључке разматра и усваја Школски одбор 

У припремању материјала за седнице Савета родитеља и обављању административних послова овом 

органу помажу стручне службе школе 

 

16.2 РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

 Општи родитељски састанак (за одељења III и IV разреда)- 21.9.2016. и 22.9.2016. – 

реалзатори: директор и одељењске старешине III и IV разреда 

 По одељењима (за старије разреде) –евиденција у дневницима рада- реализатори: 

одељењске старешине и педагог ( I и II разред- Дигитално насиље, Правила 

Понашања, Учење) 

 На крају класификационих периода 

 индивидуални састанци (Школа је  сачинила  распоред индивидуалних састанака са 

родитељима увид на огласној табли школе). 

16.3 САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Институција са 

којом се 

сарађује  

Садржај сарадње  Облик сарадње  Реализација  Реализатори  

Локална 

самоуправа  

-упис ученика  

-финансирање  

-школске и градске 

прославе  

културне 

манифестације 

 

Изјашњавање о 

потребама  

Додела општинских 

признања 

ГИМСПОРТ 

ГИМКРОС 

ГИМФЕСТ 

26.06.2017. 

17.10.2016. 

18.05.2017. 

05.03.2017. 

Директор,  

Школски одбор 

Хор 

Рецитаторска секција  

Спортске секције 

Наставници и ученици 

Гимназије 
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Културни 

центар  

културне 

манифестације, 

ниже цене за 

културна дешавања у 

организацији КЦ за 

ученике Гимназије  

Школска слава 

''Савиндан'' 

Позоришна 

представа  

'' Љубавно писмо'' 

Свечана додела 

диплома  

 

27.01.2017. 

26.01.2017. 

14.06.2017. 

 

Задужени  

наставници  

и ученици,  

Културни центар 

Пожега, УП  

Градска 

библиотека  

културне 

манифестације  

посета Градској 

библиотеци и 

изложби 

минијатурних 

књига 

7.10.2016.  

Библиотекари   

наставници српског  

језика ученици  

Народна 

библиотека 

Ужице 

- предавање: Понађи 

праву информацију 

-обука ученика првог 

разреда у коришћењу 

савремених 

технологија 

предавачи и 

инструктори 

библиотекари 

Народне 

библиотеке Ужице 

14.12.2017. 

библиотекари Народне 

библиотеке Ужице и 

школски библиотекар 

Спортски савез  спортске активности  
Организација  

утакмица  

по календару  

МП и календару 

Школе , 

евиденција у 

летопису 

Стручно веће за 

физичко вапитање  

Основне школе  промоција Гимназије  Сајам образовања 23.3.2017.  

Ана Марковић, Иван 

Новаковић, задужени 

ученици  

Завод за 

трансфузију 

крви  

едукација ученика 

акције  
Предавање, акција  

26.10.2016. 

29.03.2017. 
Лекари  

Црвени крст  

едукација ученика,  

конкурси, 

хуманитарне  

акције  

Предавање  

акција, учешће на 

конкурсу  

Светски дан срца 

Трка за срећније 

детињство 

Европски дан борбе 

против трговине 

људима  

Евиденција у 

летопису школе 

Вршњачки  

едукатори,  

координатор  

Кристина Томић  

 

ИС ПЕТНИЦА  обука ученика  Семинари  

новембар 

(прикупљање 

пријава за 

конкурс) 

у току године  

ПП служба  

Медији  

(радио, ТВ)  

представљање школе 

информације 

обавештења  

 

Радио емисија  

 

 

Током године 

Директор,   

Иван Новаковић, ПР, 

 Ученички парламент 

Дом здравља  

систематски прегледи  

едукације ученика 

превентивне 

активности  

Систематски 

прегледи за ученике 

првих и трећих 

разреда   

16.11-26.11.2016. 
Здравствени  

радници  

Центар за 

социјални рад  

упознавање са 

поремећеним 

породичним 

односима  

појединих ученика, 

помоћ социјално 

угроженим 

породицама  

Разговори, посета  

школи, праћење  
током године 

Стручни сардници  

Центра за социјални 

рад, ПП служба, 

родитељи  
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МУП -школски 

полицајац  

сарадња по питању  

безбедности ученика 

предавања о 

вршњачком  

насиљу  

Разговори посете 

предавања  

12.10.2016. 

предавање: 

Безбедност у 

саобраћају 

10.4.2017.  

предавање: 

Превенција 

трговине 

људима 

Директор,  

службеници 

Полицијске управе, 

школски полицајац  

Фестивал науке 

Београд  

сарадња у облику  

стручне помоћи  

штанд ученика 

Гимназије „ Свети 

Сава“ 

15 -18.12.2016. Ученички парламент 

Завод за 

тржиште рада  

сарадња у облику  

стручне помоћи  
Тестирање  22.11.2016. 

психолог из Завода  

за тржиште рада 

 

Књижарско  

предузеће 

''Жиравац'' 

Пожега  

награђивање ученика  

Обезбеђивање дела  

новчаних средстава 

за награде  

27. јануар 

Савиндан 
Зоран Жиравац  

Фото 

''Миленијум'' 

Пожега  

награђивање ученика 

,  

подршка у набавци 

дела  

материјала за школу и 

потребе ученика  

Материјална и 

стручна подршка  
у току године  Владан Продановић  

Регионални 

центар за 

професионални  

развој  

акредитовани 

семинари,  

сарадња у облику 

стручне  

помоћи  

Обука, састанци  током године 

Регионални центар 

Ужице  

Институт за педагошка 

истраживања 

 

Регионални центар 

Ужице  

Универзитет 

Калуга ( Руска 

федерација) 

упознавање са 

културама две земље 
споразум о сарадњи 18.5.2017. 

Марина Бенка, 

наставник руског 

језика, директор 

JAZAS обука ученика 
вршњачка едукација 

на тему: СИДА 

новембар, 

децембар 2017. 

Јана Ђокић и Сара 

Буљугић ученице II2 

Сарадња са  

факултетима   

представљање 

факултета , 

информације, 

обавештења . трибина  

Посете предавања ,  

24.4.2017. 

26.4.2017. 

11.3.2017. 

  8.5.2017. 

25.4.2017. 

 

Машински факултет, 

Београд 

Правни факултет, 

Крагујевац, 

ФОН  

Војна академија,  

Висока Медицинска 

школа струковних 

студија 

Школска управа  

дописи, посете 

просветних 

саветника, анализе и 

извештаји  

Састанци, посете,  

информативни 

разговори  

у току године  
ШУ, Гимназија, 

директор, педагог  

Просветна 

инспекција  

увид у законитост 

рада школе  
Посете, састанци  октобар 

Просветна инспекција, 

директор  

Друштво 

физичара Србије 

сарадња у облику 

стручне  

помоћи 

Конференција  

Masterclass o CERN-

u 

16.3.2017. 

 

Стручно веће 

природних наука 

Туристичка 

организација 

''Гранд Турс'' 

Нови Сад 

сарадња у облику 

стручне  

помоћи 

Екскурзије  27.9-3.10.2016. 
Директор 

Стручне вође  
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17 ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ 

17.1 ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

Садржај праћења и 

вредновања 

Начини праћења и 

вредновања 
Време 

Носиоци праћења и 

вредновања 

Годишњи план анализа документације 
15.09.2016. 

током године 

Директор,  ШО, Савет 

родитеља, Тим за 

самовредновање 

Просветна инспекција  

Школски програм анализа документације 

евиденција код 

кординатора Тима, 

Монике Јовићевић 

Актив за развој 

школског програма , 

Тим за самовредновање 

Програм Наставничког 

већа 
Увид у записнике током године Директор, записничар 

Програми Одељењских 

већа 

Увид у записнике 

Одељењских већа и 

дневнике образовно 

васпитног рада 

током године 
Директор,  

Просветна инспекција 

Програми стручних 

већа 

Увид у записнике и 

евиденција у 

дневницима већа 

током године 

Директор, председници 

Стручних већа, 

Педагошки колегијум 

 

Програм рада 

Педагошког колегијума 
Увид у записнике током године Директор, сектретар 

Програм рада директора 

Увид у годишњи план и 

оперативне планове, 

извештаје директора 

15.9.2016. 

 

Школски одбор 

Савет родитеља, 

директор 

Програм рада Школског 

одбора 
Увид у записнике 

прво и друго 

полугодиште 

Директор, секретар 

школе, председник 

Школског одбора 

Индивидуални планови 

наставника 
Увид у планове 

током школске године 

 

Директор, педагог, 

председници већа 

Просветна инспекција  

Стручни актив за 

развојно планирање и 

вредновање 

Увид у записнике и 

акционе планове, 

извештаје 

током школске године Директор 

Програм рада стручних 

сарадника 

Увид у дневнике рада, 

годишње и оперативне 

планове и педагошко 

психолошку 

документацију 

током године  

Директор, стручни 

сарадници, Просветна 

инспекција  

Целокупан рад установе 

Увид у одговарајућу 

документацију и 

евиденцију 

током године 
Слободан Тотовић, 

просветни инспектор 
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18 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

У Гимназији  ове школске године у области маркетинга биле су реализоване следеће 

активности: 

 Школски сајт гимназије постоји од фебруара 2001. године и постао је важан 

инструмент комуникације школе са околином. Током године, сајт је ажуриран 

актуелним подацима о свим активностима школе. 

 Школски лист публикован 28.6.2017. године. Објављено је интернет издање на сајту 

школе. 

 Годишњак публикован 28.6.2017. године, намењен нашим садашњим и будућим 

ученицима и родитељима и гостима Школе. 

 На  Фестивалу науке у Скопљу 18- 19.11.2016. учествовала је и Гимназија „Свети 

Сава“.  

 На  Фестивалу науке у Београду 15- 18.12.2016. учествовала је и Гимназија „Свети 

Сава“.  

 Такмичење у беседништву: ''Говорићу о матерњем језику''- 25.1.2017. године. 

 Премијера позоришне представе ''Љубавно писмо''– 26.1.2017. године.  

 Света литургија и Светосавска академија – 27.1.2017. године. 

 Сајам образовања у ОШ ''Петар Лековић'' – 28.03.2017. године. 

 Гимфест – 5.3.2017. године 

 Гимспорт-17.10.2016. године  

 Током маја 2017. презентован рад Гимназије ученицима осмог разреда ОШ  

 На Фестивалу науке ''Дај(т)е се на знање'' у Првој крагујевачкој гимназији наши 

ученици рачунарске гимназије имали запажену поставку 

- наше школе присуствовали на Masterclassu o Cernu, видео-конференцији на енглеском 

језику са научницима и студентима из Србије и других земаља  

 Позоришна трупа са представом  ''Љубавно писмо'' учествовала  на Окружној Смотри 

аматерских позоришта Златиборског округа- Бајина Башта 

 Свечана додела диплома матурантима –14.6.2017. године 

 Додела општинских признања ученицима Гимназије- 26.06.2017. 

 30.6.2017. организован је пријем у Краљевском дому Карађорђевића за 250 

највреднијих и најталентованијих ученика средњих школа у Србији. Свечаности је 

присуствовао и ученик генерације Гимназије “Свети Сава”, Лазар Стевановић. Том 

приликом, Лазар је добио  Похвалницу Краљевског Дома Карађорђевића 

 

 

 

 

 

 

 Директор Гимназије  

 “Свети Сава“Пожега 

 

 _____________________________ 

 Владан Недељковић 
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