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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 
 Прокупље, Ратка Павловића 20 

o телефон  027 329 015 
o факс       027 321 110 
o ел. пошта gimnazijapk@beotel.net 
 

 Прокупље је центар Топличког округа 
 

 Матични број школе 07271344 
 

 Школа је основана Указом Министарства просвете и црквених дела Србије 
1908. године, а одлуком Владе Републике Србије од 1997. године зграда 
Гимназије проглашена је спомеником културе 
 

 Школа има 23 учионице, кабинете хемије, физике и информатике, библиотеку, 
мултимедијалнуучионицу и зубну ординацију 
 

 У школи је око 600 ученика распоређених у 20 одељења ‒ у сваком разреду по 
три друштвено-језичког и по два природно-математичког смера 
 

 У школи раде: директор, 51професор, вероучитељ, педагог, библиотекар, 
секретар, административни радник, рачуновођа, домар, ложач и пет помоћних 
радника 

 
  

mailto:gimnazijapk@beotel.net
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ИСТОРИЈАТ 
 
Гимназија је  основана почетком XX века као приватна школа, да би указом 

Министра 15. 8. 1935. године постала државна институција и добила назив „Државна 
реална Гимназија”. Као образовна установа имала је истакнуто место у вршењу 
просветне и културне мисије, пошто је у правом смислу била центар у коме су млади 
стицали знање, а из ње одлазили ширећи културу и нова схватања. Школа је 
одиграла значајну улогу у демократском развоју Прокупља и за време, а посебно 
после Другог светског рата. У њеним аналима увек су остале будућим генерацијама 
драгоцене поруке и примери самопрегалачког рада. Из њених ђачких клупа изашли 
су многи сада истакнути научници, уметници, привредници... 

  Изградња зграде Гимназије започета је 1936. године. Први ученици уселили 
су се 1940. а фасада  зграде урађена је 1946. године. Зграда би просторно и 
функционално задовољавала потребе школе да једно крило са салом и пратећим 
просторијама није претворено у биоскопску салу у послератном периоду и до 
данашњег дана није враћено школи.  

Прокупачка Гимназија је здање знања, младости и лепоте, то је место где се 
рађа заједничка будућност низа ђачких генерација. Годинама се у њој сањају велики 
снови, учи се и ради. На скоро сим такмичењима организованим у Округу и 
Републици наши ученици су међу најбољима а све је то постигнуто захваљујући 
планском и мотивисаном раду наставничког колектива у коме су срећно спојени 
искуство, жеља и труд да се у наставни процес уводе савременије и продуктивније 
методе рада и учења, а да резултати тога буду што квалитетнији. На основу 
досадашњих резултата наша Гимназија ужива углед не само у непосредном 
окружењу, него и у Републици. 
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МОТО ШКОЛЕ 
 
 
 
 

 

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS. 
 

НЕ ЗА ШКОЛУ ВЕЋ ЗА ЖИВОТ УЧИМО 
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МИСИЈА 
 
Наша школа је образовна институција која даје трајна знања и негује 
општеприхваћене моралне и културне вредности. 
 
Специфичности школе 
 
Гимназија постоји више од сто година и своју вредност доказује достигнућима 
бивших ученика. Из њених клупа изашли су и: 
 
- академик Др Војин Шуловић, члан САНУ 
- Др Обрад Станојевић, професор Правног факултета у Београду 
- Др Драгољуб Мићуновић, професор Филозофског факултета у Београду и 

један од оснивача ДС 
- др Петар Бјелица, дугогодишњи директор Економског института у Београду 
- Др Владислав Манојловић, професор ЕТФ у Косовској Митровици 
- Др Бошко Прокић, професор Филозофског факултета у Нишу 
- Др Радоје Илић, начелник Кардиоваскуларне хирургије ВМА 
- Др Милан Вишњић, професор Медицинског факултета у Нишу 
- др Милан Милисављевић, проф. Медицинског факултета у Београду и гостујући 

професор на најпознатијим светским универзитетима 
- Др Братислав Велимировић, предавач на Харварду 
- књижевник Иван Ивановић 
- књижевник Огњен Лакићевић 
- глумац Драгутин – Гута Добричанин 
- глумац Душан Јанићијевић 
- глумац Михајло – Пљака Костић 
- генерал Вук Обрадовић, председник СД 
- Мр Божидар – Боки Милошевић, врхунски инструменталиста 
- Др Миљана Радивојевић, археолог, предавач на Кембриџу 
 
Ђаци Гимназије учесници су републичких такмичења на којима постижу 
запажене резултате. Стални су полазници семинара у ИС Петница, Регионалном 
центру за таленте у Нишу и Песничкој школи у Београду. 

 
У школи излази лист „Мозаик“.  
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Више од десет година у школи делује Драмски студио Гимназије 
 
Од 2005-е године у школи ради «Група ТНТ», у оквиру програма Достигнућа 
младих у Србији. Поред учешћа у разним такмичењима, ђаци су се опробали и у 
организацији културних догађаја, продукцији позоришних представа и  извођењу 
излета ученика до Копаоника, Јагодине и Ђавоље вароши. 
Ученици Гимназије учествују и на Међународном такмичењу научних пројеката у 
Истанбулу. 
Традиционално, сваке године изводе се ученичке екскурзије. 
 
Професори су редовни полазници стручних семинара, летњих и зимских школа 
страних језика, семинара у ИС Петница, ликовних колонија.  
Поводом 100 година рада школе, 2008. године издата је монографија Гимназије, 
аутора Тихомира Живковића. 
У школи се редовно одржавају књижевне вечери, пригодне приредбе, изложбе и 
спортске манифестације. 
 

ВРЕДНОСТИ КОЈЕ НЕГУЈЕМО: 
 
- знање и примењивост знања 
- естетске, моралне и културне вредности 
- дух заједништва и толеранције 
- одговорност и осећај за обавезу 
- самосталност и самопоуздање 
- креативност 
- традиција 

 
 

ЗАЈЕДНИЧКА ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
 

 Школа која мотивише ученика за стицање, доградњу и надградњу знања 
али и задовољавање развојних потреба путем ваннаставних активности и 
развијање капацитета за задовољавање развојних потреба друштва  

 Школа која омогућава бољу међусобну сарадњу на релацији 
ученик‒наставник‒родитељ‒друштвена заједница, презентацију и 
промоцију бивших ђака у складу са традицијом школе. 

 Самостална школа са фискултурном салом и опремљеним кабинетима који 
омогућавају примену савремених метода и средстава у стварању 
самосталних, образованих младих људи, спремних за живот. 

 Мотивисан, квалитетан и стручан кадар, у предстојећој реформисаној 
гимназији, која ће радити у безбедној, модерно опремљеној и добро 
организованој школи чувајући традицију исте, примењујући ефикасне 
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методе кооперативног учења у којима су ученици активни учесници у 
планирању, организацији и реализацији наставних и ваннаставних 
активности. 

 

СНАГА ШКОЛЕ 
 

 стручни наставни кадар – у школи ради 48професора, вероучитељ, као и 
стручни сарадник педагог и библиотекар.  

 квалитетан састав ученика 

 успеси на републичким такмичењима и пријемним испитима на 
факултетима 

 учешће у ИС Петница, Регионалном центру за таленте у Нишу, 
Песничкој школи у Београду 

 
 

СЛАБОСТ ШКОЛЕ 
 

 недостатак спортске сале 

 недостатак кабинета 

 недостатак наставних средстава 

 неуређено школско двориште без зеленила и ограде 

 рад две школе у истој згради 

 библиотека са читаоницом 

 
ТРАДИЦИЈА ШКОЛЕ 

 
 успеси појединих бивших ученика (доктори наука, академици, писци итд) 

 организовање пригодних приредби и књижевних вечери 

 издавање школског листа „Мозаик“ 

 израда школске интернет стране 

 рад секција 

 извођење екскурзија 

 рад Драмског студија 

 рад Групе ТНТ 
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ПОНОСНИ СМО НА: 
 

 ученике и њихове успехе 

 колектив у коме влада пријатељска атмосфера 

 награде на републичким такмичењима 
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Учешће ученика Гимназије на републичким такмичењима у последње четири 
године 

 
ПРЕДМЕТ 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Српскијезик и језичкакултура 1 1 1 2 
Књижевна олимпијада 3 2 5 6 
Страни језици 2 2 1 6 
Латински језик - 0 1 0 
Историја 3 0 0 2 
Биологија 1 0 0 2 
Математика 3 2 2 3 
Физика 1 2 1 1 
Хемија 0 0 0 0 
Смотра рецитатора 0 1 1 0 
Хор 1 1 1  
Соло певање   1  
Џудо     1 

Укупно: 14 10 12 22 

 
Ваннаставнеактивности: 

 Учешће ученика на Међународном такмичењу видео игара у Епону, 
Француска. Такмичење је трајало два дана, а ученици су имали прилику да 
посете неке културне знаменитости Париза. 

 Тимнашешколепласираосе у финалетакмичења Metmobile Challenge 2015 у 
организацијиУниверзитетаМетрополитан и компаније Microsoft. 

 На међународном такмичењу у Истанбулу двоје ученика је освојило 
специјалну награду за истраживачки рад 2014/2015. 
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 У организацији удружења француско-српског пријатељства „Генерал Шарл 
Траније”, као и заменика градоначелника француског града Епона Ивице 
Јовића , а уз подршку Општине Прокупље, Хор Гимназије из Прокупља под 
вођством професора музике Татјане Цветановић учествовао је у 
вишедневној манифестацији „Дани Прокупља у Епону”. Ово представљање 
Прокупља француски домаћини организовали су у оквиру обележавања 
Верданске битке и 11. Новембра, Дана примирја у Првом светском рату.  

 

 

 
 
 
 Учешће ученика Гимназије у раду ИС Петница у последње четири године 

 
ПРЕДМЕТ 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
Геонауке   1 1 1 
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ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ УСТАВНОВАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
РАД ШКОЛЕ 
 
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПРОКУПЉЕ     
Сарадња у организацији пригодних трибина ипредавања,сарадња услучајевима 
делинквентногпонашања,занемаривања излостављања 
 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРОКУПЉЕ 
Сарадња у случајевимаделинквентногпонашања,породичногзанемаривања и 
злостављања  
 
САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ(ШКОЛСКИ ДИСПАНЗЕР)    
Вршњачка едукација 
Примарна превенција 
Програм превенције 
Репродуктивно здравље 
 
ДРУГЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ГРАДУ 
Сарадња у истраживачком раду, 
Активи директора,стручних сарадника исекретара школе 
 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ГРАДУ 
Отворена врата школе 
 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ПРОКУПЉЕ               
Сарадња у каријерномсаветовању ученика 
 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА  ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Сарадња у каријерномсаветовању ученика 
 
 
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „РАДЕ ДРАИНАЦ”    
Промоција књига 
 
ПОЗОРИШТЕ „РАДИВОЈ УВАЛИЋ БАТА” 
 
ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ТОПЛИЦА 
 
ЛИКОВНА ГАЛЕРИЈА „БОЖА ИЛИЋ” 
 
ГАЛЕРИЈА „ФИЛ АРТ” 
НАРОДНИ МУЗЕЈ 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
2015/2016. ГОДИНА 
 
Област квалитета: Школски програм и годишњи план рада 
 Увидом у постојећу документацију, која је била предмет овогодишњег 
самовредновања, утврђено је да су: 

- школски програм и годишњи план рада школе сачињени у складу са 

прописима 

- да школски програм садржи све законом предвиђене елементе 

- да је сачињен на основу наставног плана и програма 

- а да годишњи план рада школе прати основу школског програма, садржи 

посебне програме васпитног радад, као и да су годишњи планови наставних 

предмета његов саставни део. 

 

      Када је реч о елементима школског програма и годишњег плана рада школе, 
као њиховој међусобној усклађености, запажа се да не постоји акциони план 
школског развојног плана за текућу школску годину, нити да су у годишњем плану 
рада школе оперативно разрађени структурни елементи школског програма, али да 
постоји међусобна усклађеност програма наставних предмета као и делимична 
временска усклађеност у оквиру сваког разреда.   

 

      Према постојећим годишњим плановима наставних предмета ( у процентима 
17,10%) утврђено је да су у 8,55% наведени циљеви учења по разредима, без унетих 
образовних стандарда (само један наставни предмет), па самим тим нема ни провере 
остварености истих. 

 

       Годишњи план рада школе: 
- садржи листу изборних предмета 

- предвиђен је плана израде ИОП-а 

- факултативни програми и план ваннаставних активности сачињени су на 

основу интересовања ученика и постојећих ресурса 

- као и одговорности, динамику и начин реализације Програма заштите 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

 

      Према овим запажањима требало би у наредном периоду  рад свих постојећих 
тимова усмерити на међусобну сарадњу у циљу веће остварености предвиђених 
стандарда квалитета, њихове побољшаности, и наставити активности са уоченим 
присутним и постигнутим критеријумима квалитета. 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
2016/2017. ГОДИНА 
 

Тим за самовредновање у току школске 2016/2017. године спровео је предстојеће 
активности рада: 

- као приоритетна кључна област у оквиру самовредновања изабрана је област 

Подршка ученицима 

- у оквиру Тима задужени су чланови који су спровели истраживање у којем су 

анкетирани професори, ученици и родитељи. 

Чланови Тима задужени за спровођење анкете и обраду датих података урадили 
су истраживања на основу предвиђених анкетних листића, статистички их обрадили 
и дошли до наредних закључака: 

- прецизирано је да су ученици обавештени о врстама подршке које школа 

пружа и да је у томе остварена и сарадња са породицом 

- редовно се прати и анализира успех ученика и ради на уједначавању 

критеријума оцењивања, а организоване секције и ваннаставне активности, 

резултати са такмичења указују на њихову ефикасност 

- ипак, требало би унапредити наставни процес и побољшати подршку 

ученицима са потребном образовном подршком и порадити на потпунијој 

тимској организацији 

- у школи је организована сарадња са одређеним високошколским установама, 

које у време актуелних пријемних испита и опредељења за будућу професију 

промовишу стицање високог образовања на својим департманима  

- у школи се поштује отвореност за различитост 

- веома доследно и добро спроводи се сарадња између родитеља и одељењских 

старешина, што указује на добру комуникацију и могућност решавања свих 

текућих питања у образовно-васпитном раду 

- ипак, родитељи показују спремност и жељу да боље буду упознати са 

Правилником о сигурности и безбедности ученика, као и да анализирају 

примену датог документа 

- за саме наставнике најбитније је поштовање приватности поверљивих 

информација и исказивање њихове спремности да саслушају ученике и 

родитеље, правовремено буду обавештени о постојећим проблемима да би 

што ажурније одреаговали у складу са емоционалним, телесним и осталим 

потребама ученика 

- иако наставници сматрају да се питање сигурности и безбедности ученика не 

анализира редовно, ученици су изразили мишљење да се у школи осећају 

сигурно и безбедно, што је веома добар показатељ њиховог доживљаја школе 

и осећања у њој 
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- ипак, податак који указује на недовољну информисаност ученика коме би 

требало у школи да се обрате уколико је њихова безбедност угрожена , говори 

да би са ученицима требало више разговарати о томе и упутити их да ту врсту 

помоћи или обавештења о њој могу добити од одељењског стрешине, 

предметних наставника али и од постојећи служби у школи. 

Тим за самовредновање, на основу анализе прикупљених података и досадашњег 
рада, предузеће даље активности  ради побољшавања целокупне подршке 
ученицима,  у циљу стварања образовних, зрелих и самосвесних личности, 
одговорних у својим будућим професијама и даљем личном усавршавању и 
напредовању. 

 



АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 

Редни 
број 

 
 

Развојни 
циљеви 

 

Развојни 

задаци 

Садржај  

активности 

Носиоци  

активности 

Време 

реализације 

Критеријум 

успешности 

Докази 

1. Подршка 
ученицима 

Упознавање 
ученика са 
врстама 
подршке коју 
школа пружа   

разговори на 
нивоу 
одељењске 
заједнице, 
индивидуални 
разговори 

одељењске 
старешине, 
стручни 
сарадник 

2016/2017.год. 70% ученика зна 
врсте подршке 
коју установа 
пружа  

Анкете Тима за 
самовредновање, 
записници 

2. Подршка 
ученицима 

Упознавање 
родитеља са 
врстама 
подршке коју 
школа пружа   
и остварена 
сарадња са 
породицом 

индивидуални 
разговори 

одељењске 
старешине, 
стручни 
сарадник 

2016/2017.год. 80% ученика зна 
врсте подршке 
коју установа 
пружа 

Анкете Тима за 
самовредновање, 
записници 

3. Подршка 
ученицима 

Праћење и 
анализа 
успеха 
ученика 

часови редовне, 
допунске и 
додатне наставе 
и секција 

предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине, 
директор, 
стручни 
сарадник, 
Педагошки 
колегијум 

2016/2017.год. 80% ученика зна 
и прати своје 
напредовање 

Анкете Тима за 
самовредновање, 
записници, 
школска архива 

4. Подршка Уједначавање часови редовне, стручна већа, 2016/2017.год. сви предметни записници, 
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ученицима критеријума 
оцењивања 

допунске и 
додатне наставе 
и секција 

директор, 
стручни 
сарадник, 
Педагошки 
колегијум 

наставници, по 
постигнутим 
договорима у 
оквиру стручних 
већа, прате и 
спроводе 
усаглашене и 
уједначене 
критеријуме 
оцењивања 

школска 
документација 

5. Подршка 
ученицима 
– 
Безбедност 
ученика и 
брига о 
ученицима 

Едукација 
наставника о 
начинима 
реаговања и 
заштите 
ученика у 
односу на 
нивое и 
облике 
насиља 

одржана 
предавања и 
презентације 
о нивоима и 
облицима 
насиља 

Тим за 
заштиту деце 
од насиља, 
директор, 
стручни 
сарадник, 
Педагошки 
колегијум 

2016/2017.год. сви предметни 
наставници 
упознати су са 
нивоима и 
облицима 
насиља и 
потребним 
мерама у случају 
њиховог 
спречавања , као 
и потребним 
предузетим 
активностима у 
случају 
дешавања 
насиља 

записници, 
школска 
документација 

6. Подршка 
ученицима 
– 
Безбедност 
ученика и 
брига о 

Едукација 
ученика о  
врстама 
насиља и 
начинима 
реаговања и 

одржана 
предавања и 
презентације 
о нивоима и 
облицима 
насиља 

Тим за 
заштиту деце 
од насиља, 
одељењске 
старешине, 
директор, 

2016/2017.год. 90% ученика     
упознати су са 
нивоима и 
облицима 
насиља, 
60% ученика зна 

Анкете Тима за 
самовредновање, 
записници, 
школска 
документација 
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ученицима заштите 
ученика у 
односу на 
нивое и 
облике 
насиља 

стручни 
сарадник 

коме би требало 
да се обрати у 
случају 
угрожавања 
њихове 
безбедности                                   

7. Подршка 
ученицима 

Сарадња са 
високошкол- 
ским 
установама 

Промоције 
високошколских 
установа од 
стране њихових 
представника на 
организованим 
презентацијама 
у оквиру 
установе  

одељењске 
старешине, 
директор, 
високошколске 
установе  

2016/2017.год. 100% ученика 
обавештено је о 
одржаним 
промоцијама 
које су 
пропратили 
сходно својим 
жељама, 
интересовањима 
и могућностима 

 

 Подршка 
ученицима 

   2016/2017.год.   

 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
2017/2018. ГОДИНА 
 

Област квалитета: Етос 
 Тим за самовредновање на седници Наставничког већа, одржаној 31.08.2017. 
године, спровео је анкету  наставног особља којом су наведени изразили своје 
мишљење да је једна од слабијих кључних области у школи Eтос,Атмосфера и 
међуљудски односи, па је, самим тим, у датој области  спроведено анкетирање на 
основу којег ће, у даљим активностима Тима, бити урађен и реализован акциони 
план. 

Као могући извор доказа узета је у разматрање листа која представља списак 
школске документације (да ли постоји – не/не постоји) и према којој у школи постоји 
већи део наведене потребне документације а која се односи на правилнике 
понашања ученика и запослених, награђивања, остварених ученичких активности у 
областима културе, спорта, ваннаставним активностима и манифестацијама. У 
школи се ажурно спречава и реагује на било какав вид насилничког понашања, 
верске и расне нетрпељивости и промовише се здрав начин живота. Према датом 
извору доказа у школи не постоји програм личног и социјалног развоја ученика, 
евиденција учешћа родитеља у активностима школе а требало би упознати ученике 
с Повељом дечјих права УН. 

Испитивање у датој области етоса спроведено је на узорку 95 ученика и 90 
родитеља и међу целокупним наставним особљем Гимназије  у октобру/новембру 
2017. године. 

Просечна оцена за важност тврдњи везаних за поштовање и једнакост 
личности према мишљењу испитиваних ученика је 3,27, што је ниво 3, док се 
тачност истих тврдњи процењује 2,70, што је, опет, у нивоу 3. Истраживање 
испитиваних ученика показује да ученици сматрају да школа својом 
организованошћу и систематичношћу ажурно упознаје ученике са постојећим 
правилником понашања и подстицањем одговорности за своје поступке а тачност 
наведене тврдње је присутнија у већој мери него што је очекивано у односу на 
процењену важност исте. Већа одступања између важности тврдњи и њихове 
тачности тиче се подстицања бриге о другима, поштовању различитости, неговању 
сарадничких односа, изражавања слободног изражавања и мишљења ученика, па 
самим тим не постоји у довољној мери ни отворен разговор нити је присутно 
задовољавајуће узајамно поштовање према ученицима. Ученици свој долазак у 
школу и осећај припадности њој оцењују оценом 2,32, што је и најнижа оцена у 
спроведеном истраживању, а у нивоу 2, док своју безбедност у истој оцењују 
просеком 2,60, што је ниво 3 а у складу са тим је и њихова необавештеност коме би 
требало у школи да се обрате уколико имају проблем. Нижом оценом 2,39 ученици су 
оценили подстицање бриге у школи о свом самоокружењу. 

Просечна оцена за важност тврдњи везаних за поштовање и једнакост 
личност према мишљењу целокупног наставног особља и стручне службе је 3,61, што 
је ниво 4, док се њихова тачност процењује 3,29, што је ниво 3. Наставници сматрају 
изузетно важним неговање позитивне социјалне климе, међусобну сарадњу, 
уважавање и подстицање толеранције, поштовања и бриге о другима без предрасуда 
које се тичу социјалног статуса, вероисповести, националне и полне припадности 
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али истраживање показује да постоје одступања у реализацијаи, односно тачности 
истих. Очигледност већих одступања је између важности и тачности тврдњи о 
похвалама и признавању позитивних поступака и успеха ученика, подстицања 
ученика у доношењу одлука у питањима која се непосредно тичу њих самих, као и 
откривања и неговања ученичких талената у ваннаставним активностима, које се, 
према тврдњама испитаника, не одрађују доследно, и међу најниже оцењенима је 
(3,14). Највећа одступања између тачности и важности тврдњи односи се на 
мишљење о школи као центру културних и спортских активности у локалној 
средини, што се оцењује просечном оценом 2,91 нити су у довољној мери осмишљене 
ситуације о промовисању постигнућа ученика у школским и ваншколским 
активностима. Најнижом оценом 2,45 оцењена је брига о уређењу и одржавању 
школског простора, иако се то сматра веома важним (3,66). Веома битна чињеница је 
свесност наставничког особља да њихово понашање може бити и јесте пример 
ученицима, родитељима и колегама. Као позитивно се може истаћи да је у већој мери 
(3,60) присутно развијање одговорности код ученика и у већој мери присутна  
важност тврдње развијања сарадничких односа међу ученицима (3,72). 
 Просечна оцена за важност тврдњи везаних за поштовање и једнакост 
личност према мишљењу испитиваних родитеља је 3,56, што је ниво 4, док се њихова 
тачност процењује 3,35, што је ниво 3. Истраживање показује да су родитељи 
упознати са правилима понашања и кућним редом, да школа подстиче и отворена је 
за сарадњу са родитељима, према којима се запослени односе са уважавањем а 
остварује се и добра сарадња са одељењским старешинама, као и да постоји 
адекватна комуникација у погледу тражења мишљења и сагласности родитеља по 
питању њиховог финансирања одређених активности. Све наведене тврдње оцењене 
су просечном оценом у нивоу 4. Одступања, па самим тим и нижа оцена у нивоу 3, 
односе се на тврдње о школи као установи у којој се негује међусобна сарадња и 
узајамно уважавање, као и на исказе у вези са  повратним информацијама о раду и 
дешавањима у школи које би требало да буду правовремене, потпуне, јасне и 
прецизне. Анкетирани родитељи изражавају став о својој недовољној упућености 
коме би требало у школи да се обрате да би се информисали о различитим питањима 
и сматрају да управо школа не прихвата у довољној мери иницијативе и сугестије 
Савета родитеља, чији је рад истовремено оцењен најнижом оценом 3,18 због 
недовољне заинтересованости истих. 
 Предлог даљих мера за побољшање атмосфере и међуљудских односа 
 Тим за самовредновање, на основу анализе прикупљених података и 
досадашњег рада, предузеће даље активности  у циљу побољшавања целокупног 
рада  и побољшања атмосфере и међуљудских односа у циљу стварања и неговања 
позитивне социјалне климе као битног аспекта школског живота и личног 
усавршавања и напредовања. 

 У циљу неговања позитивне социјалне климе сви чланови колектива требало 
би да својим понашањем и реаговањем буду пример међусобне сарадње, уважавања, 
толеранције и бриге о другима јер на тај начин дају и веродостојан пример 
ученицима, на које су у прилици да утичу на позитиван начин. Подстицајно делују и 
похвале и признања, како на наставничко особље тако и на ученике. Одговорност за 
своје поступке, поштовање различитости, уважавање ауторитета и личности, брига о 
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другима али и о школском простору доприноси побољшању атмосфере и 
међуљудских односа а самим тим утиче на лакше и квалитетније обављање свих 
професионалних и ученичких обавеза. 

Извештај упитника за ученике 
 

Редни 
број 

Важно 
(средња 
оцена) 

ТВРДЊА/ИСКАЗ 
Тачно 

(средња 
оцена) 

Разлика 

1. 3,00 
Волим да идем у школу јер се у њој 

добро осећам 
2,32 0,68 

2. 3,46 
Упознат/а сам с правилима понашања и 

кућним редом у школи 
 3,32 0,14 

3. 2,20 
У школи нас уче да будемо одговорни за 

своје поступке 
2,79 -0,59 

4. 3,12 
У школи нас подстичу да бринемо о 

другима 
2,40 0,72 

5. 3,30 
У школи нас подстичу на међусобну 

толеранцију 
2,54 0,76 

6. 3,44 
У школи нас наводе на поштовање 

различитости  
2,80 0,64 

7. 3,27 
У школи се негују и подстичу 

сараднички односи 
2,79 0,48 

8. 3,54 
У школи нас подстичу да слободно 
изражавамо своје ставове и мисли 

2,75 0,79 

9. 3,31 
У школи се редовно похваљују 

позитивни поступци и успех ученика 
2,95 0,36 

10. 3,39 
Понашање наставника у школи, 

међусобно и у односу са ученицима, јесте 
уз узајамно поштовање 

2,76 0,63 

11.  3,52 У школи се осећам безбедно 2,60 0,92 

12. 3,56 

О недопустивом понашању ученика у 
школи, као што је агресивност, 

нетрпељивост, 
нетолеранција,неуважавање и слично 

отворено се разговара  

2,53 1,03 

13. 3,42 
Када имам проблем, знам коме требам 

да се обратим 
2,71 0,71 

14. 3,27 
У школи нас подстичу да бринемо о свом 

самоокружењу 
2,39 0,88 

15. 3,30  
У школи нас подстичу да бринемо о 

уређењу и одржавању школског 
простора 

2,91 0,39 
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Извештај упитника за наставнике 

 

Редни 
број 

Важно 
(средња 
оцена) 

Питање 
Тачно 

(средња 
оцена) 

Разлика 

1. 3,66 
У школи се негује позитивна социјална 
клима, међусобна сарадња и уважавање. 

3,18 0,48 

2. 3,59 
Сви у школи се подстичу на толеранцију , 
узајамно уважавање, поштовање,сарадњу, 
бригу о другима. 

3,20 0,39 

3. 3,61 

Међусобни односи су без предрасуда у 
погледу социјалног статуса, 
вероисповести, националне и полне 
припадности. 

3,25 0,36 

4. 3,73 
Свестан/на сам да је моје понашање 
пример ученицима, родитељима и 
колегама. 

3,80 -0,07 

5. 3,84 
Код ученика развијам одговорност за 
поступке. 

3,61 0,23 

6. 3,72 Ученике подстичем да организовано 
учествују у одлучивању по питањима које 

3,57 0,15 
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се непосредно тичу њих самих. 

7. 3,27 Ученике подстичем на бригу о људима. 3,72 -0,45 

8. 3,61 Код ученика развијам сарадничке односе. 3,72 0,11 

9. 3,77 
Редовно користим прилику за 
похваљивање и признање поступака и 
успеха ученика. 

3,61 -0,16 

10. 3,61 
Подстичем ученике да открију своје 
таленте,учествују у понуђеним 
ваннаставним активностима. 

3,29 0,32 

11. 3,57 
Сваке године водим бар једну 
секцију/слободну активност. 

3,14 -0,43 

12. 3,57 

Подржавам ученике и помажем им да 
организују различите врсте 
културних,музичких,спортских и сличних 
активности. 

3,14 0,43 

13. 3,52 
Наша школа је центар културних и 
спортских активности у локалној 
средини. 

2,91 0,61 

14. 3,5 

У школи су осмишљене ситуације у 
којима се промовишу постигнућа ученика 
у свим областима,у школским и 
ваншколским активностима.  

2,86 0,64 

15. 3,66 
Сви у школи воде бригу,уређењу и 
одржавању школског простора. 

2,45 1,21 
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Извештај упитника за родитеље 

 

Редни 
број 

Важно 
(средња 
оцена) 

Питање 
Тачно 

(средња 
оцена) 

Разлика 

1. 3,65 
Упознат/а сам с правилима понашања и 
кућним редом. 

3,50 0,15 

2. 3,74 
Школа подстиче и отворена је за 
сарадњу с родитељима. 

3,50 0,24 

3. 3,57 
У школи се негује међусобна сарадња и 
узајамно уважавање. 

3,20 0,37 

4. 3,61 
Запослени у школи се према мени као 
родитељу односе са уважавањем. 

3,51 0,10 

5. 3,87 
Имам добру сарадњу са одељенским 
старешином свог детета. 

3,80 0,07 

6. 3,50 
Знам коме у школи треба да се обратим 
за различите информације. 

3,28 0,22 

7. 3,32 
Информације о раду и дешавањима у 
школи су правовремене и потпуне. 

3,08 0,24 

8. 3,37 
Информације о раду и дешавањима у 
школи су јасне и прецизне. 

3,12 0,25 

9. 3,35 
Школа тражи мишљење и подршку 
родитеља када су у питању ваннаставне 
активности. 

2,97 0,38 

10. 3,80 
Школа тражи мишљење и сагласност 
родитеља када су у питању активности 
које морају да финансирају родитељи. 

3,67 0,13 

11. 3,64 
Финансијско учешће родитеља има 
јасну сврху и праћено је повратном 
информацијом о реализацији. 

3,43 0,21 

12. 3,40 
Рад Савета родитеља је јаван и отворен 
за присуство заинтересованих. 

3,18 0,22 

13. 3,53 
Школа прихвата иницијативе и 
сугестије Савета родитеља. 

3,38 0,15 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ ЕТОС – АТМОСФЕРА И 
МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

РЕДНИ 
БРОЈ 

САДРЖАЈ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ИЗВОР 
ДОКАЗА 

1. Упознавање ученика са 
Правилником понашања 
ученика у школи 

одељењске старешине 
директор 

школска архива 

2. Израда Правилника о 
понашању ученика на нивоу 
одељењске заједнице 

одељењске старешине 
председник Актива 
одељењских 
старешина 

школска архива 

3. Упознавање ученика са 
Повељом дечјих права УН-а 

наставник грађанског 
васпитања 

дневник рада 

4. Упознавање ученика и 
наставника са Правилником 
о похваљивању и 
награђивању 

одељењске старешине 
директор 

дневник рада 
школска архива 

5. Континуирано праћење и 
информисање о ученичким 
постигнућима у наставним и 
ваннаставним активностима 

предметни 
наставници 

записници са 
седница 
Наставничког 
већа, Ђачког 
парламента и 
књига 
обавештења 

6. Анкетирање ученика, 
запослених и родитеља о 
атмосфери и међуљудским 
односима  

Тим за 
самовредновање 

обрада података 
извештаји  
Тима за 
самовредновање  

7. Упознавање ученика са 
Протоколом у превенцији 
насиља 

одељењске старешине 
радионица о 
превенцији насиља на 
нивоу Наставничког 
већа, Савета родитеља 
иЂачког парламента 

записници 

8. Израда Интернет 
презентације школе 

Тим за сајт школе постојање датих 
презентација 

9. Израда Плана о промоцији 
школе  

Педагошки колегијум записници 
школска архива 

10. Израдa образаца за месечно 
извештавање родитеља о 
ученички постигнућима и 
изостајању са наставе 

одељењске старешине 
педагог, директор 

записници 
школска архива 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

Тим за самовредновање у току школске 2017/2018. године спровео је предстојеће 
активности рада: 

- као приоритетна кључна област у оквиру самовредновања изабран је Етос, 

Атмосфера и међуљудски односи 

- у оквиру Тима задужени су чланови који су спровели истраживање у којем су 

анкетирани професори, ученици и родитељи 

- као могући извор доказа узета је у разматрање листа која представља списак 

школске документације (да ли постоји – не/не постоји) и према којој у школи 

постоји већи део наведене потребне документације а која се односи на 

правилнике понашања ученика и запослених, награђивања, остварених 

ученичких активности у областима културе, спорта, ваннаставним 

активностима и манифестацијама 

- испитивање у датој области Етоса спроведено је на узорку 95 ученика и 90 

родитеља и међу целокупним наставним особљем Гимназије  у 

октобру/новембру 2017. године. 

 
Чланови Тима задужени за спровођење анкете и обраду датих података урадили 
су извештаје у којима се, између осталог истиче: 
- позитивност неговања добре атмосфере, међусобног уважавања и поштовања, 

подстицање на толеранцију и сарадању, али да би требало радити на њиховом 

побољшању, као и да су међусобни односи у школи без предрасуда у погледу 

социјалног статуса, вероисповести, националне и полне припадности 

- свесност важности личног примера као узора ученицима, родитељима и 

колегама и развијање одговорности код ученика и самосталности њиховог 

одлучивања и тиме припремања ученика за укључивање у животне ситуације, 

током  и после школовања 

- потреба о промовисању школе као централног места културних и спортских 

активности и, сходно томе, боље одржаван и уређен школски простор 

- очекивања родитеља у границама очекиваних  резултата а у циљу боље 

сарадње пожељно је подстицати узајамно уважавање и сарадњу са бољом и 

правовременом обавештеношћу о дешавањима у школи, повратну, јасну и 

прецизну информацију о реализацију активности које морају финансијски 

пропратити, као и постојање веће заинтересованости за рад Савета родитеља 

и уважавање постојећих иницијатива и сугестија 

- жеља и потреба ученика о подстицајном изгледу и  атмосфери у учионици и 

доприносу наставника томе, пре свега, промовисањем  међусобног 

поштовања, охрабривањем самоуверености и подстицањем слободног 

изражавања у циљу стимулације самосталног рада ученика и његове 
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независности ради припреме за доношење сопствених одлука потребних за 

развој једне самосвесне,развијене и зреле личности. 

 
Урађен је акциони план према резултатима анкетирања и предочених закључака 

и према којем су предузете даље предвиђене активности у циљу побољшавања 
целокупног рада  и побољшања атмосфере и међуљудских односа ради стварања и 
неговања позитивне социјалне климе као битног аспекта школског живота и личног 
усавршавања и напредовања. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 
Област квалитета: Квалитет школских постигнућа 

Тим за самовредновање у току првог полугођа школске 2018/2019. године 
састао се према предвиђеним активностима у оквиру којих је постигнут договор о 
предстојећем раду: 

- као приоритетна кључна област у оквиру самовредновања изабрано је 

подручје вредновања Квалитета школских  постигнућа 

- у оквиру Тима задужени су чланови који ће спровести истраживање у којем ће 

бити анкетирани професори, ученици и родитељи. 

 Испитивање у датој области  спроведено је на узорку 100 ученика и 100 
родитеља и међу целокупним наставним особљем Гимназије  у новембру 2018. 
године. 

Просечна оцена за важност тврдњи везаних за квалитет школских постигнућа 
према мишљењу испитиваних ученика је 3,06, што је ниво 3, док се тачност истих 
тврдњи процењује 2,67, што је, опет, у нивоу 3. Истраживање испитиваних ученика 
показује да ученици сматрају да им знања стечена у школи помажу да се боље 
сналазе у животним ситуацијама и будућем професионалном животу, олакшавају 
осамостаљивање и иницијативност, сналажење у новим и непознатим ситуацијама, 
али ту ипак постоје блага одступања у односу на важност истих изнесених тврдњи у 
спроведеном анкетирању.  Нарочита одступања уочавају се у исказима да знања 
стечена у школи једноставно нису довољна да, без додатних часова, могу одговорити 
на захтеве писменог и контролног тестирања или усменог излагања, као и да знања 
стечена у школи у довољној мери не омогућавају пролазност на пријемним испитима 
приликом уписа на одабрани факултет. Најнижом оценом 2,35, што је ниво 2, 
процењена је тачност тврдње о укључивању у радни однос непосредно по завршетку 
средњег образовања са знањем стеченим у истом, али ово одступање ублажава се 
чињеницом   да у гимназији ученици стичу опште образовање и припремају се за 
даље школовање. Као позитивно истиче се мишљење ученика да  стеченим знањем 
на часовима редовне и додатне наставе могу се веома успешно такмичити на 
школском и општинском нивоу, као и да су показана знања на националном 
тестирању резултат знања стечених код одређеног предметног наставника . 

Просечна оцена за важност тврдњи везаних за квалитет школских постигнућа 
према мишљењу целокупног наставног особља и стручне службе је 3,61, што је ниво 
4, док се њихова тачност процењује 3,30, што је ниво 3. Наставници сматрају веома 
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важним  применљивост знања, стечених на њиховим часовима, у свакодневним 
животним ситуацијама у садашњем и будућем професионалном животу, подстицање 
у осамостаљивању и иницијативности, као и повезивање знања, корелацију са 
другим наставним предметима, мада су ту присутна и блага одступања у тачности 
наведених тврдњи. Неслагања се односе на сналажење ученика у новим и 
непознатим ситуацијама на основу стечених знања током редовног школовања, а 
најниже је оцењен исказ о укључивању ученика у радни однос по завршетку општег 
образовања, 2,45. Одступања између важности и тачности тврдње тичу се мишљења 
о потребном знању за испуњавање захтева писаних и контролних задатака и усменог 
испитивања, као и за полагање пријемног испита за жељене факултете ученика. 
Уочљиво је подударање важности и тачности у односу на исказ да знања стечена на 
часовима редовне наставе обезбеђују ученицима довољно знања за такмичење на 
школском и општинском нивоу, док  се благо одступање односи на квалитет знања 
на националном тестирању   на основу притиглих резултата. 

Просечна оцена за важност тврдњи везаних за квалитет школских постигнућа 
према мишљењу испитиваних родитеља је 3,36, што је ниво 3, док се њихова тачност 
процењује 2,94, што је, опет, ниво 3.Истраживање показује да родитељи сматрају 
веома важним применљивост стечених знања у школи у свакодневним животним 
ситуацијама, нарочито новим и непознатим, као и у будућем приватном и 
професионалном животу и подстицајном деловању у осамостаљивању и 
иницијативности. Ипак, одступања постоје и тичу се очекивања родитеља у 
важности тврдњи према тачностима истих, а као нарочити показатељ у спроведеном 
анкетирању су ниже оцењене тврдње које се односе  на недовољност стечених 
школских знања за испуњавање задатака усменог и писменог проверавања знања, 
приликом укључивања у радни однос по завршетку средњошколског образовања, 
полагања пријемног испита приликом уписа на одабране факултете, али и 
такмичења на школском и општинском нивоу и показаних резултата на 
националним тестирањима. 

Извештаји су дати у прилогу. 
 

Предлог даљих мера за побољшање атмосфере и међуљудских односа 
 Тим за самовредновање, на основу анализе прикупљених података и 
досадашњег рада, предузеће даље активности  у циљу побољшавања целокупног 
рада  и побољшања квалитета школских постигнућа ради напредовања ученика, али 
и личног и професионалног усавршавања и квалитетнијег обављања свих 
професионалних обавеза и тиме допринети даљем развоју свих битних аспеката 
школског живота. 

 У циљупобољшања квалитета школских постигнућа сви чланови колектива 
требало би да својим понашањем и реаговањем буду пример рада, вредног и упорног 
залагања,ажурности и одговорности, међусобне сарадње, даљег усавршавања и 
тежње ка напредовању, јер  на тај начин дају и веродостојан пример ученицима, на 
које су у прилици да утичу на позитиван начин. Подстицајно делују и похвале и 
признања, како на наставничко особље тако и на ученике а самим тим и на лакше и 
квалитетније обављање свих професионалних и ученичких обавеза. 
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Извештај упитника за ученике 
 

Редни 
број 

Важно 
(средња 
оцена) 

ТВРДЊА/ИСКАЗ 
Тачно 

(средња 
оцена) 

Разлика 

1. 3,39 

Знања стечена у школи ми омогућавају 
да се боље сналазима у садашњем 
приватном и будућем професионалном 
животу. 

2,93 0,46 

2. 2,94 
Школска знања користим у 
свакодневним животним ситуацијама. 

2,53 0,41 

3. 2,99 
Школска знања ми помажу у 
осамостаљивању и иницијативности. 

2,48 0,5 

4. 3,26 
Повезујем знања стечена у различитим 
наставним предметима. 

3,23 0,03 

5. 2,78 
Школска знања ми помажу да се 
сналазим у новим и непознатим 
ситуацијама. 

2,47 0,31 

6. 2,88 

Школска знања стечена у средњој школи 
су довољна да се могу одмах укључити у 
радни однос (обављати самостално 
посао за који се образујем) 

2,35 0,53 

7. 3,22 

Знања стечена у школи ми обезбеђују да 
могу (без додатних часова) да 
одговорим на захтеве наставника 
(писмени и контролни задаци, усмена 
испитивања). 

2,71 0,51 

8. 3,61 
Пријемни испит за средњу 
школу/факултет могу да положим са 
знањима која стекнем у школи. 

2,79 0,82 

9. 2,90 

Школска знања са часова редовне и 
додатне наставе обезбеђују ми довољно 
знања да могу да се такмичим на 
школском и општинском нивоу. 

2,54 0,36 

10. 2,68 

Показано знање на националном 
тестирању је резултат знања које сам 
стекао/ла код наставника одређеног 
предмета у мојој школи. 

2,70 -0,02 
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Извештај упитника за наставнике 

Редни 
број 

Важно 
(средња 
оцена) 

Питање 
Тачно 

(средња 
оцена) 

Разлика 

1. 3,78 

Школска знања стечена на мојим 
часовима омогућавају ученицима да се 
боље сналазе у садашњем и будућем 
приватном и професионалном животу. 

3,85 -0,07 

2. 3,52 
Ученици користе знања стечена у оквиру 
мог предмета у свакодневним животним 
ситуацијама. 

3,40 0,12 

3. 3,59 
Школска знања помажу ученицима у 
осамостаљивању и иницијативности. 

3,33 0,26 

4. 3,59 

Моји ученици су оспособљени да повезују 
знања стечена у мом предмету са 
знањима стеченим у другим наставним 
предметима. 

3,40 0,19 

5. 3,59 
Школска знања помажу ученицима да се 
сналазе у новим и непознатим 
ситуацијама. 

3,02 0,57 

6. 3,42 

Школска знања стечена у средњој школи 
су довољна да се ученици могу одмах 
укључити у радни однос (обављати 
самостално посао за који се образују). 

2,45 0,97 
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7. 3,71 

Знања стечена у школи им обезбеђују да 
могу (без додатних часова) да одговоре 
на захтеве писаних, контролних задатака 
и усмена испитивања. 

3,33 -0,38 

8. 3,68 
Пријемни испит за средњу 
школу/факултет ученици могу да положе 
са знањима која стекну у оквиру мог часа. 

3,31 0,37 

9. 3,64 

Школска знања са часова редовне и 
додатне наставе обезбеђују ученицима 
довољно знања да се могу такмичити на 
школском и општинском нивоу. 

3,57 -0,07 

10. 3,67 
Квалитет знања на нацоналном 
тестирању је резултат знања које сам им 
прижио/ла у оквиру мог предмета. 

3,42 0,25 

 

 
 

Извештај упитника за родитеље 
 

Редни 
број 

Важно 
(средња 
оцена) 

Питање 
Тачно 

(средња 
оцена) 

Разлика 

1. 3,64 

Знања стечена у школи омогућавају мом 
детету да се боље сналази у садашњем 
будућем приватном и професионалном 
животу. 

3,31 0,33 

2. 3,31 
Моје дете користи школска знања у 
свакодневним животним ситуацијама. 

3,08 0,23 
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3. 3,47 
Школска знања помажу мом детету у 
осамостаљивању и иницијативности. 

3,21 0,26 

4. 3,37 
Моје дете је оспособљено да повезује 
знања стечена у различитим наставним 
предметима. 

3,25 0,12 

5. 3,25 
Школска знања помажу мом детету да се 
сналази у новим инепознатим 
ситуацијама. 

2,74 0,51 

6. 3,04 

Школска знања стечена у средњој 
школи су довољна да се моје дете може 
одмах укључити у радни однос 
(обављати самостално посао за који се 
образује). 

2,71 0,33 

7. 3,41 

Знања стечена у школи обезбеђују мом 
детету да може (без додатних часова) да 
одговори на захтеве наставника 
(писмени и контолни задаци, усмена 
испитивања). 

2,66 0,75 

8. 3,64 
Моје дете може да положи пријемни 
испит за средњу школу/факултет са 
знањима које стекне у школи. 

3,14 0,50 

9. 3,36 

Школска знања са часова редовне и 
додатне наставе обезбеђују мом детету 
довољно знања да се може такмичити 
на школском и општинском нивоу. 

2,50 0,86 

10. 3,15 
Показано знање на националном 
тестирању је резултат знања које је моје 
дете стекло у својој школи. 

2,85 0,30 
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АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 
2018/2019. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТ ЦИЉ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 
1.Организовање часова 
припремне наставе 

Боља припремљеност 
учениказа полагање 
пријемног испита 

април/мај предметни 
наставници 
 

2.Додатна подршка 
ученицима кроз видове 
допунске и додатне 
наставе и рад секција 

Побољшање постигнућа 
ученика 

континуирано 
током 
школске 
године 

предметни 
наставници 
Тим за ИОП 

3.Посета часовима 
редовне  наставе, 
ваннаставних 
активности 

Унапређење квалитета 
наставе 

континуирано директор и 
стручна 
служба 

4.Спровођење анкета о 
квалитету школских 
постигнућа 
 

Увид у реално стање мај чланови Тима 
за 
самовредно-
вање 

5.Појачан рад са 
ученицима који имају 
потребу за додатном 
подршком у учењу и 
велики број изостанака, 
као и могућих проблема 
у социјализацији  

Побољшање постигнућа 
ученика 
 

континуирано Тим за ИОП 
предметни 
наставници 
директор и 
стручна 
служба 

6.Организовање 
семинара за све 
запослене 

Унапређивање 
организацијерада школе 
и побољшање 
ефикасности рада 
наставника 

април/мај/јун Тим за 
стручно 
усавршавање 
директори 
стручна 
служба 

7.Индивидуално 
самовредновање свих 
наставника кроз 
евалуационе листиће 
ученика 

Побољшање квалитета 
наставе и ученичких 
постигнућа кроз 
самовредновање свих 
актера у наставном 
процесу 

континуирано предметни 
наставници 
 

8. Самовредновање кроз 
број ученика такмичара 

Побољшање 
мотивисаности ученика 
и наставника 

друго 
полугође 

предметни 
наставници 
 

9. Самовредновање 
наставника кроз број 
задужења у школи 

Мотивисаност 
наставника 

континуирано директор и 
стручна 
служба 
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СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈА ЈЕ ШКОЛА ОБЕЗБЕДИЛА ИЛИ 
ДОБИЛА ПУТЕМ ДОНАЦИЈА ОД 1.9.2013. ДО 31.8.2018. 

 
НАЗИВ                                                                                  КОЛИЧИНА 

У КОМАДИМА 

 
1. Магнетна школска табла 21 
2.Лопте 17 
3.Врата 20 
4.Столице 120 
5.Штампач 2 
6.Лаптоп 5 
7.Пројектор 2 
8.Клупе 60 
9.Историјске карте 2 
10.Глобус 2 
11.Гарнишле 60 
12.Географске карте 2 
13.Приручна средства за професоре  
српског језика(књиге и граматике) 16 
14.Библиотека књиге 20 
15.Звучници(комплет)1 
16.Рачунар са мониторима 22 
17.Комплетна ХТЗ опрема 
за помоћне раднике 11 
 

Средствима локалне самоуправе извршена је реконструкција електричне 
инсталације, део крова, репарација столица у наставничкој канцеларији, реновирана 
је наставничка канцеларија, опремљена је канцеларија директора и 
административног особља, реконструкција мокрог чвора у приземљу, постављен је 
громобран, постављен је видео надзор према улици и у ходницима школе, регулисан 
је паркинг простор. У сарадњи са Медицинском школом „Др Алекса Савић” 
опремљена је мултимедијална учионица.    
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РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ 
 
Унапређење квалитета наставе и ваннаставних активности 
 

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦИЉЕВИ 

МЕРЕ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

Набавка материјала за 
наставу 
 

опремање кабинета за рачунарство и информатику 
набавка историјских карата  
набавка географских карата 
набавка потрошних средстава за хемијски кабинет 
 

Сарадња локалне 
самоуправе и школе 
 

Сарадњасауправамаградакојенепосредноучествују у 
промоцијиобразовања 

 ФормирањеТима 
 Израдапланасарадње 
 Реализацијаактивностипоплану 
 Извештај Тима 

Сарадњасадругимшколама у земљи и иностранству 
 Израдапланасарадњесадругимшколама ‒ 

руководиоцистручнихвећа 
 Организовањесарадње 
 Реализацијаплана 

 
Промоцијашколепрекомедија 

 УкључивањепостојећегТимазапромоцијушколе 
 Израдапланамаркетиншкогнаступа 
 Реализацијаактивностипоплану 
 ИзвештајТима‒полугодишњи 

Сарадњасаустановамакултуре 
 Израдапланасарадњесаустановамакултуре‒ 

Стручновећезасрпскијезик и књижевност и 
Стручновећезадруштвененауке 

 Организовањесарадње‒посетемузејима, 
позориштима, биоскопу итд. 

 Реализацијапланасарадње 
 

Унапређење квалитета 
интерне комуникације 
 

Побољшањесарaдњеунутар и 
измеђустручнихвећанасвимнивоима 

 Израда плана рада стручних већа 
 Утврђивање динамике сарадње између 

стручних већа у оквиру Педагошког колегијума 
 Израда плана рада 

 
Подизањеквалитетакомуникацијеизмеђуученика, 
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родитеља и професоранасвимнивоима 
 Формирање Тима 
 Израдапрограмасарадњеученика,родитеља и 

професора (спортскеманифестације, излети, 
хуманитарнеакције, клубовии удружења) 

 Реализацијапрограма 
 
 

 

Унапређење подршке учењу 
 

 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 
Развијање метода и техника успешног 
учења код ученика 

 Обука наставника о ефикасним 
методама учења у оквиру 
стручног усавршавања 

 Организовање радионичког 
рада и групног саветовања о 
методама учења за 
заинтересоване ученике и 
наставнике 

Унапређење метода провере знања 
ученика 

 Уједначавање критеријума у 
оквиру стручних већа о 
начинима провере знања 
ученика као и критеријума 
оцењивања 

 Обука наставника о начинима  
провере знања ученика у оквиру 
стручног усавршавања 

Подршка ученицима са проблемима у 
учењу 

 Планирање допунске и 
индивидуализоване наставе 

 Континуирано праћење и 
евидентирање напредка 
ученика 

 Обука наставника за рад са 
ученицима са проблемима у 
учењу у оквиру стручног 
усавршавања 

Подршка талентованим ученицима  Менторски рад са ученицима у 
оквиру инклузије ромских 
ученика у средњошколско 
образовање 
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 Планирање додатне наставе за 
напредне ученике 

 Обука наставника за рад са 
талентованим ученицима у 
оквиру стручног усавршавања 

 Припрема ученика за 
такмичење 

 Секцијски рад 

 
Унапрђење бриге о ученицима у оквиру школе 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 
Побољшање мере безбедности ученика 
у школи 

 Ажурирање Тима за заштиту 
ученика од насиља 

 Побољшање транспарентности 
тима за заштиту ученика од 
насиља 

 Унапређење мера заштите ученика 
од насиља, злостављање ученика 

 Укључивање представника 
ученика и родитеља у мере 
заштите ученика од насиља, 
злостављања и занемаривање 
ученика  

 
Праћење ученика, емоционалних и 
социјалних потреба и проблема 
ученика 

 Сарадња одељенских старешина и 
школске психолошке службе 

 Сарадња школе са Центром за 
социјални рад и Саветовалиштем 
за младе 

 Вођење евиденције о специфичним 
потребама ученика као и 
предузетим мерама за редукцију 
евентуалних проблема  

Развијање здравствених стилова 
живота ученика 

 Оранизовање радионица о 
здравим начинима исхране за 
ученике 

 Организовање радионица о 
превентивним мерама заштите 

 Укључивање ученика у вршњачку 
едукацију и превентивни 
волонтерски рад у локалној 
заједници 

 Сарадња са Школским 
диспанзером и Саветовалиштем за 
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младе, као и локалном 
патроножном службом 

 
Унапређење личног и социјалног развоја ученика у оквиру 
школе 

 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

Неговање позитивне климе у оквиру 
школе 

 Организовање хуманитарних 
акција у оквиру школе 

 Подршка ученичким 
иницијативама које пропагирају 
хуманост и поштовање људских 
права 

 Планирање тема за ЧОС-а које 
пропагирају поштовање људских 
права,толеранцију и хуманост 

Развијање комуникацијских вештина 
ученика 

 Радионице асертивне 
комуникације за ученике 

 Индивидуално саветовање 
Организоцање ваннаставних активости 
за ученике 

 Организовање спортских 
активности 

 Организовање хуманитарних 
акција у оквиру школе 
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ПЛАН ПРАЋЕЊА 
 

У складу са досадашњим активностима живота и рада школе наставиће се и у 
предстојећем пероду са  праћењем остваривања постављених циљева.  
Постојећи тимови у школи пратиће, свако у својој области, остваривање 
предвиђених активности и у складу са добијеним резултатима радити на 
побољшању квалитета рада школе.  
 

Праћење реализације развојног плана 
 
 

Област праћења Одговорна особа Начин и време 
праћења 

Кога 
информишемо 

Временски план 
реализације 
активности 

директор и Тим 
за ШРП 

полугодишњи 
извештај 

НВ,ШО,СР,МПС 

Коришћење 
људских ресурса 

директор и Тим 
за ШРП 

полугодишњи 
извештај 

НВ 

Учешће локалне 
заједнице 

представници 
локалне 
заједнице у 
Школском 
одбору 

годишњи 
извештај 

ЛЗ,СР,ШО 

 
ВРЕМЕНСКИ ПЛАН 

 

А к т и в н о с т и 2018 2019 2020 2021 2022 

Опремање информатичког кабинета x     

Реконструкција комплетног објекта са 
двориштем 

x     

Изградња фискултурне сале   x x   

Опремање кабинета биологије, страних 
језика, физике и др. 

x x x x x 
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АКЦИОНИ ПЛАН 

ЦИЉ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 
2018/19. 2019/20. 2020/21. 

1.ПО
Л. 

2.ПО
Л. 

1.ПО
Л. 

2.ПО
Л. 

1.ПО
Л. 

2.ПО
Л. 

У
н

ап
р

еђ
ењ

е 
п

о
д

р
ш

к
е 

уч
ењ

у
 Обука наставника о ефикасним 

методама учења у оквиру 
стручног усавршавања 

 +    + председници 
стручних већа 
 
директор школе 

Укључивање школског педагога у 
часове разредног старешинства 
првог разреда 

+ + + + + + педагог 

Организовање радионичког рада 
и групног саветовања о методама 
учења за заинтересоване ученике 
и наставнике 

  +  +  педагог 

Уједначавање критеријума у 
оквиру стручних већа о начинима 
провере знања ученика, као и 
критеријума оцењивања 

 +    + стручна већа 

Обука наставника о начинима 
провере знања ученика у оквиру 
стручног усавршавања 

      председници 
стручних већа 

Планирање допунске и 
индивидуализоване наставе 

   +   одељењска већа 

Континуирано праћење и 
евидентирање напретка ученика 

+ + + + + + одељењске 
старешине 
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Обука наставника за рад са 
ученицима са проблемима у 
учењу у оквиру стручног 
усавршавања 

+ + + + + + председници 
стручних већа 
 
директор школе 

Менторски рад са ученицима у 
оквиру инклузије ромских 
ученика у средњошколско 
образовање 

  +  +  педагог 

Планирање додатне наставе за 
напредне ученике 

+ + + + + + одељењска већа 

Обука наставника за рад са 
талентованим ученицима у 
оквиру стручног усавршавања 

 +  +  + пред. стручних већа 
 
директор школе 

Припрема ученика за такмичења   +  +  предметни 
наставници 

Секцијски рад + + + + + + предметни 
наставници 
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ЦИЉ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 
2018/19. 2019/20. 2020/21. 

1.ПОЛ. 2.ПОЛ. 1.ПОЛ. 2.ПОЛ. 1.ПОЛ. 2.ПОЛ. 

У
н

ап
р

еђ
ењ

е 
б

р
и

ге
 о

 у
ч

ен
и

ц
и

м
а 

у 
о

к
в

и
р

у 
ш

к
о

л
е

 

Ажурирање Тима за заштиту 
ученика од насиља 

+      Наставничко веће 
директор школе 

Побољшање транспарентности Тима 
за зашититу од насиља 

+      Тим за заштиту 
ученика од насиља 

Унапређење мере заштите ученика 
од насиља, злостављања и 
занемаривања ученика 

+  +  +  Тим за заштиту 
ученика од насиља 
Ученички парламент 
директор школе 

Укључивање представника ученика 
и родитеља у мере заштите ученика 
од насиља, злостављања и 
занемаривања ученика 

+  +  +  Тим за заштиту 
ученика од насиља 
Савет родитеља 
директор школе 

Сарадња одељењских старешина и 
школске психолошке службе 

+ + + + + + одељењске 
старешине 
педагог 

Сарадња школе са Центром за 
социјални рад и Саветовалиштем за 
младе 

+ + + + + + педагог 
одељењске 
старешине 
Тим за заштиту 
ученика од насиља 
директор школе 

Вођење евиденције о специфичним 
потребама ученика као и предузетим 
мерама за редукцију евентуалних 
проблема 

+ + + + + + Тим за заштиту 
ученика од насиља 
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ЦИЉ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 
2018/19. 2019/20. 2020/21. 

1.ПОЛ. 2.ПОЛ. 1.ПОЛ. 2.ПОЛ. 1.ПОЛ. 2.ПОЛ. 

У
н

ап
р

еђ
и

в
ањ

е 
л

и
ч

н
о

г 
и

 
со

ц
и

ја
л

н
о

г 
р

аз
в

о
ја

 у
 ч

ен
и

к
а 

у 
о

к
в

и
р

у 
ш

к
о

л
е 

Организовање хуманитарних акција 
у оквиру школе 

 +  +  + Ученички парламент 
директор школе 

Подршка ученичким иницијативама 
које пропагирају хуманост и 
поштовање људских права 

 +  +  + Ученички парламент 
наставници 
грађанског 
васпитања 
директор школе 

Планирање тема за ЧОС-а које 
пропагирају  поштовање људских 
права, толеранцију и хуманост 

+ + + + + + педагог 

Индивидуално саветовање + +  + + + педагог 
Организовање спортских активности       наставници 

физичког васпитања 

ЦИЉ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 
2018/19. 2019/20. 2020/21. 

1.ПОЛ. 2.ПОЛ. 1.ПОЛ. 2.ПОЛ. 1.ПОЛ. 2.ПОЛ. 

У
н

ап
р

еђ
и

в
ањ

е 
п

р
о

ф
ес

и
о

н
ал

н
е 

о
р

и
је

н
т

ац
и

је
 и

 к
ар

и
је

р
н

о
г 

са
в

ет
о

в
ањ

а
 

Формирање Тима за каријерно 
саветовање 

+      педагог 
 
директор школе 

Обука Тима за каријерно саветовање 
и одељењских старешина четвртог 
разреда 

+      педагог 
 
одељењске 
старешине четвртог 
разреда 

Индивидуално саветовање и 
професионална оријентација 

+ + + + + + педагог 

Формирање базе података о 
наставку школовања и запошљавању 
свршених ученика школе 

 +  +  + Тим за каријерно 
саветовање 
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ЕВАЛУАЦИЈА 
КАКО ПРАТИМО СВОЈ РАД И КАКО ЗНАМО ДА СМО УСПЕЛИ? 
 

ИСХОДИ ИНДИКАТОРИ НАЧИН 
ПРАЋЕЊА 

КО КАД 

ПОВЕЋАНА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ 

НАСТАВНИКА И 
УЧЕНИКА О 

ЕФИКАСНИМ 
МЕТОДАМА УЧЕЊА  

 Број одржаних обука 
наставника о 

ефикасним методама 
учења у оквиру 

стручног 
усавршавања 

 Интересовање и  
укљученост 

наставника и ученика 
за радионице 

 Број одржаних 
радионица 

 Број одржаних 
саветовања 

 Евидентирање 
 Посматрање 
 Увид у рад 

наставника 

 одељењски 
старешина 

 педагог 
 Тим за 

самовредно-
вање 

 Стручни 
актив за 
развојно 
планирање 

на 
крају 
сваке 

школ-ске 
годи-не 

Развијен добар 
систем и уједначен 

критеријум 
оцењивања 

 Резултати 
компаративне 

статистичке анализе 
оцена 

 Садржај интерног 
Правилника о 

оцењивању и степен 
имплементације 

норми из Правилника 

 Компаративна 
статистичка 

анализа 
 Посета 

часовима 
 Посматрање 
 Прегледање 

дневника 

 Тим за 
самовредно-

вање 
 педагог 

 председници 
стручних 

већа 
 одељењска 

већа 

на крају 
школ-ске 

године 
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Унапређене методе 
и технике успешног 
учења код ученика 

 Број часова 
допунске,индивизуали

зоване и додатне 
наставе 

 Интересовање и 
укљученост ученика 

за учешће на 
такмичењима 

 Евидентирање 
 Посматрање 
 Увид у рад 

ученика 
 Евалуација рада 

од стране 
наставника 

 Самовреднова-          
ње ученика 

 Постигнути 
резултати на 
такмичењима 

 одељенски 
старешина 

 педагог 
 Тим за 
самовредно-

вање 
 Стручни 

актив за 
развојно 

планирање 
 Одељењска 

већа 

на крају 
сваке 

године 

ИСХОДИ ИНДИКАТОРИ НАЧИН ПРАЋЕЊА КО КАД 
Побољшана 

безбедност и 
опште стање 

ученика 

 Транспарентност 
рада Тима за 

заштиту ученика од 
насиља 

Интересовање и 
укљученост родитеља и 
ученика у мере заштите 

ученика  од насиља 

 Евидентирање 
 Посматрање 

 Увид у рад Тима 
за заштиту 
ученика од 

насиља 
 Евалуација рада 

од стране 
родитеља 

 Анкетирање 
наставника, 

 родитеља и 
ученика 

 Увид у сарадњу са 
другим 

укљученим 
установама 

 Наставничко веће 
 педагог 

 Тим за заштиту 
ученика од 

насиља 
 Ученички 

парламент 
 Савет родитеља 

 Центар за 
социјални рад 

 Саветовалиште за 
младе 

током 
сваке 

школске 
године 
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Информисаност 
о здравим 
стиловима 

живота 

 Број одржаних 
радионица 

 Број одржаних 
вршњачких 
едукација 

 Број одржаног 
превентивног 

волонтерског рада 

 Евидентирање 
 Посматрање 
 Увид у рад 

секције за 
здравствено 
васпитање 

 Евалуација рада 
 Од стране 

ученика 
полазника 

едукација и 
радионица 

 Секција за 
здравствено 
васпитање 

 школски педагог 
 Канцеларија за 

младе 
 Стручни актив за 

развојно 
планирање 

на крају 
сваке 

школске 
године 

Унапређен 
лични и 

социјални 
развој ученика 

у оквиру школе 

 Интересовање и 
укљученост ученика 

у ваннаставне 
активности 

 Број хуманитарних 
акција 

 Број одржаних 
радионица и 

саветовања 
 Интересовање и 

укљученост ученика 
за спортске 

активности и 
планинарење 

 Мишљење ученика 
(самовредновање) 

 Евидентирање  
 Посматрање 

 Увид у одржане 
активности 

 Увид у рад 
Ученичког 

парламента 
 Анкетирање 

ученика 
 Записници и 

извештаји са 
секција 

 Наставничко веће 
 школски педагог 

 наставници 
грађанског 

васпитња  
 Ученички 

парламент 
 наставници 

физичког 
васпитања 
 

током 
сваке 

школске 
године 
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ИСХОДИ ИНДИКАТОРИ НАЧИН ПРАЋЕЊА КО КАД 

Унапређен процес 
професионалне 
оријентације у 

школи 

 Информисано и 
конструктивно 

доношење одлука 
ученика у избору 

наставка 
школовања 

и/или избора 
занимања 

 Записници и 
извештаји 

 

 Тим за 
каријерно 
саветовање 

 одељењске 
старешине 

јун 

Информисаност 
ученика о 

начинима тражења 
запослења и 

представљања 
потенцијалним 
послодавцима 

и/или 
универзитетима 

 Број одржаних 
радионица и 
саветовања 

 Записници и 
извештаји 

 мај-јун 
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Податке о томе које промене у животу и раду школе је неопходно извести 
добили смо на основу резултата самовредновања рада школе, као и евалуације 
ранијег Школског развојног плана. Такође смо се водили евиденцијама и 
записницима са одељењских и наставничких већа у последњих годину дана и 
евиденцијом коју о свом раду води педагог школе. Истовремено  смо имали увид у 
извештаје о раду школе за протекли трогодишњи период, где су детаљније 
описиване активности стручних већа, руководства, стручних сарадника, где се јасно 
могу видети напредовања, као и проблеми у испуњавању развојних циљева школе. 
 
 
       За потребе писања Школског развојног плана, школски тим је спровео и SWOT 
анализу у којој је учествовало 50 наставника. Анализа је спроведена, између осталог, 
да би се упоредила са ранијом SWOT анализом, како би се  стекао увид у то на који 
начин наставници заиста перципирају промене које су настале у протекле три 
године. Иако су овог пута појавиле исте ставке као и у прошлој анализи, иако постоје 
материјални докази о томе да је до значајног напретка дошло, те смо се у развојном 
планирању више водили исказима и евидентарним доказима, него само проценом 
наставничког колектива. 
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ПЛАН ДОДАТНОГ И СЕКЦИЈСКОГ РАДА СА НАДАРЕНИМ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ УЧЕНИЦИМА 

 
    За талентоване и надарене ученике биће организована додатна настава у виду 
припреме за такмичења, као и секције у оквиру ваннаставних факултативних 
активности. 
 

ДОДАТНИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

С обзиром на квалитет ученика који се уписује у нашу школу, додатна настава 
организоваће се у нешто већем обиму за талентоване ученике и ученике који 
учествују на разним такмичењима која организују разне просветне и здравствене 
институције. 
 

Ове школске године додатни рад се планира из следећих предмета: 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ РЕАЛИЗАТОРИ 

Енглески језик Славица Вукајловић, Валентина Прелић 

Француски језик Војкан Тасковић, Татјана Грујовић 
Српски језик и књижевност Соња Ђуровић, Марија Тодоровић, Биљана 

Радмановић,  Драгица Анђелковић 
Руски језик Зорица Ковачевић, Миле Ковачевић 
Физика Бранислав Росић, Марица Јовановић, Снежана 

Пејић 
Математика Драган Крстић, Љубисав Стевовић, Тања 

Ђорђевић, Милена Декић 
Рачунарство и информатика Драган Станковић, Јелена Алексић, Наташа 

Булатовић 

Историја Драгана Алексић, Сузана Марковић, Миодраг 
Грујић 

Географија Зоран Антонијевић, Маја Јовановић 

Хемија Милена Младеновић, Маја Јовановић 

Биологија Душица Мирковић, Валентина Дробњак 

Социологија Весна Гајић 
 
        Успешни ученици који показују велико интересовање за истраживачки рад биће 
упућивани у истраживачку станицу за талентовану омладину у Петници. 
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      Годишњи оперативни планови, као и евиденција реализације програма додатног 
рада са појединим ученицима или групама ученика воде се у посебним дневницима 
рада. За додатни рад укупно се планира око 908 часова. 
ФАКУЛТАТИВНЕ  ВАННАСТАВНЕ  АКТИВНОСТИ кроз које ће школа ове године 
реализовати један део васпитно-образовних  садржаја су: слободне активности, 
друштвене активности ученика-заједнице и организације ученика, екскурзије, хор, 
културна и јавна делатност школе и активности на професионалној оријентацији и 
здравственом васпитању ученика. 
 

СЕКЦИЈЕ, СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
 
       Као и до сада, и ове школске године радиће више секција у оквиру ваннаставних 
активности ученика. Ученици ће се за рад у секцијама слободних активности 
добровољно опредељивати према својим склоностима и жељама. Почетком школске 
године извршиће се анкетирање ученика. Резултати анкете биће полазна основа за 
планирање броја и структуре секција које ће током школске године радити. 
Планови рада и реализација програма слободних активности водиће се у посебним 
дневницима рада за секције и ваннаставне активности ученика у школи. Свакој 
секцији за рад припада по 35 часова. 

СЕКЦИЈА РЕАЛИЗАТОРИ 
Литерарна Соња Ђуровић, Биљана Радмановић 
Драмска Горан Ристић, Данијел Јовановић 
Рецитаторска Александра Стојановић 
Еколошка Марија Јордачијевић 
Новинарска Марија Тодоровић, Драгица Анђелковић 
Историја Драгана Алексић, Сузана Марковић 
Информатика и рачунарство Драган Станковић, Јелена Алексић, Наташа 

Булатовић 
Физика Бранислав Росић, Марица Јовановић 
Астрономија Бранислав Росић 
Биологија Душица Мирковић, Марија Јордачијевић 
Ликовна Горан Ристић 
Шаховска Бранислав Росић, Зоран Антонијевић 
Руски Миле Ковачевић, Зорица Ковачевић 
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ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 
Назив семинара Број бодова Компетенциј

а 
Предметни 
наставници 

Водени екосистеми-савремени 
приступ у настави биологије 

 
16 

К1 професори 
биологије 

Огледи на животињама без 
животиња 

6 К1 

Практикум из микробиологије 24 К1 
Унапређење 
проф.компетенција и 
организовање наставе руског 
језика 

16 К1 професори руског 
језика 

Пут књиге у школској 
библиотеци 
Филозофски факултет БГД 

8 К4 библиотекар 

Умеће комуникација-како да 
говоримо и слушамо да би 
ученици желели да нас чују и 
да разговарају са нама 

20 К4 професори српског 
језика и 

књижевности 

Републички зимски семинар 
Друштва за српски језик и 
књижевност Србије, Београд 

24 К1 

Ка савременој настави српског 
језика и књижевности 

8 К1 

Савремени приступи у настави 
српског језика и књижевности 

8 К1 

Подсети се, научи, примени, 
обогати израз писани и 
усмени 

8 К2 

Дигитални атлас 32 К1 професори 
географије Осавремењивање знања о 

геодиверзитету кроз наставу 
географије 

8 К1 

Пут до успеха на географској 
олимпијади 

16 К2 

Примена виртуелне реалности 
у наставном процесу 

8 К2 

Групни процеси и односи у 
одељењу/васпитној груп, 
примена, примена 
социометрије и елемената 
психо драме 

8 К4 професори 
социологије, 

психологије и 
фолозофије 

Музеј школе у редовној и 8 К2 професори 
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изборној настави историје 
Дискриминација у 
образовању, препознавање, 
поступање и заштита 

8 К3 Актив друштвених 
наука 

Музички ансамбл у основним 
и средњим школама 

8 К1 професор музичке 
културе 

Музика и мултимедија-
креативни приступ часу 

8 К1 

Присуство и примена музике у 
медијима 

8 К1 

Индивидуализација наставе уз 
уважавање разлике у 
стиловима учења ученика 

16 К2 Актив друштвених 
наука 

О Мудлу путем Мудла-онлајн 
школа  

40 К2 Професори 
рачунарства и 
информатике Уређивање школског сајта и 

блога коришћењем алата, 
софтвера и метода савремених 
медија 

32 К4 

Creative metology for 
maximizing student angagement 
in EFL classroom 

8 К2 професори 
енглеског језика 

Примена дигиталних алата и 
аудиио-визуелних материјала 
у настави енглеског језика 

28 К 

Домаћи задатак у функцији 
повећања ученичких 
постигнућа 

32 К професори 
француског језика 

Настава и учење француског 
језика:сазнајемо, применимо, 
разменимо 

24 К1 

Педагошка радионица за 
професоре француског језика 

24 К1 

Мобилни телефони у настави 32 К 
491 

Динамика маса страног језика 24 К 
Употреба књижевних садржаја 
у настави енглеског језика 

8 К1 професори 
енглеског језика 

Државни семинар о настави 
математиике и рачунарства 

16 К1 професори 
математике 

Најчешћи принципи у 
решавању алгебарских, 
комбинаторних и логичко 
комбинаторних проблема на 

8 К1 
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математичким такмичењима 
Унапређивање наставе 
математике у средњим 
школама 

8 К1 

Интеракцијом до пројектне 
наставе у геометрији 

8 К2 

Републички семинар о настави 
физике 

24 К1 професори физике 

Физика кроз огледе 8 К1 
Систем праћења физичког 
развоја и развоја моторичких 
способности у настави 
физичког васпитања 

8 К2 професори 
физичког 

васпитања 

Систем праћења физичког 
развоја и развоја моторичких 
способности у настави 
физичког васпитања 

8 К3 

Комуникација и спорт у 
превенцији на насилничког 
понашања деце и омладине 

8 К4 

Вештине за адолесценцију-
превенција, злоупотребе 
психоактивних супстанци и 
ризичног понашања младих 

24 К3 сви професори и 
стручни сарадници 

Планирање превенције и 
ефективно/ефикасно 
реаговање на насиље у 
васпитно-образовним 
институцијама 

8 К3 
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ШКОЛЕ 
 

Поред сарадње  Гимназије са школом у Истанбулу и градом Епоном у 
Француској у току школске 2018/19. организује се учешће наших ученика у пројекту 
INTERNATIONAL VILLAGE.  

Главна идеја пројекта INTERNATIONAL VILLAGE је: Ученици из различитих 
земаља сусрећу се у хотелу у Словачкој и остају тамо 7 дана. Током тог времена 
учествују у различитим активностима као што су језичке радионице са домаћим 
говорницима из САД, Велике Британије, Канаде и Аустралије, спортским 
активностима, уметничким и интеркултуралним активностима, као и радионицама 
о ЕУ и многим другим занимљивим активностима. Кроз овај пројекат они ће имати 
прилику да упознају своје вршњаке из других земаља и направе нова међународна 
пријатељства, упознају их боље, музику коју слушају, идоле које имају, итд. То ће им 
омогућити да упознају културе других нација. Пројекат ће их учинити још 
отворенијим и толерантнијим и показати им да се не разликују много од својих 
вршњака из других земаља и да, иако говоре различите језике, веома су слични. 

Кроз заједничко размишљање и сарадњу у различитим активностима, 
превазилазе све предрасуде према другим народима или расама и нестају сви 
стереотипи о другим културама. Пројекат је намењен тинејџерима старости од 14-17 
година, који могу довољно да говоре енглески како би комуницирали (најмањи ниво 
А2). Реализација је предвиђена за период од 23.06. до 29.06.2019. године. 
Координатори пројекта и наставници који ће пратити ученике кроз њихово учешће у 
пројекту су Валентина Прелић и Бранислав Росић. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


