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Увод и основни подаци  

 

Гимназија у Ћуприји је у току протекле школске године напунила 113 годинa постојања. Налази 

се у центру града, у близини Музичке школе, Библиотеке, Музеја, Хале спортова, у спратној 

згради са пространим двориштем.  

Школа своју обавезну образовно-васпитну делатност реализује у једној, преподневној смени, док 

је после подне простор на располагању ученицима заинтересованим за ваннаставне активности. 

Укупна површина радног простора износи  2600м2.  

Мисија наше школе, дефинисана Школским развојним планом, је да опстане и допринесе развоју 

образовања и повећању броја високообразованих младих људи који се у Гимназији припремају 

за наставак школовања. Мисија школе је и развијање креативних, критичких, одговорних и 

професионално високо амбициозних грађана. Зато је поред образовног, циљ школских 

активности и социјални, морални и физички развоја ученика. 

Школа је имала 15 одељења, по 3 одељења општег смера у сва 4 разреда и по 1 специјализовано 

одељење за ученике надарене за рачунарство и информатику у 1, 2. и 3. разреду. Похађали су је 

претежно ученици из ћупријске општине и суседних места, али и из других општина поморавског 

округа и ресавског краја. 

Школа је пратила законом прописан календар који је у току школске године мењан у складу са 

епидемиолошком ситуацијом у земљи. Промене су се односиле на измену термина зимског 

распуста и прелазак са комбинованог на онлајн наставу у време најозбиљније епидемиолошке 

ситуације у земљи, као и на комбиновани облик наставе током првог полугодишта.  

За реализацију наставе коришћено је 13 класично опремљених учионица, 2 учионице за 

специјализовано ИТ одељење са по 10 рачунара и пројектором, опремљен биолошки кабинет са 

припремном просторијом, рачунаром и пројектором, 2 информатичка кабинета, кабинет за 

ликовну уметност (тзв. коса сала, због амфитеатарске форме), кабинети за физику и хемију (од 

којих је сваки опремљен рачунаром, пројектором и наставним и лабораторијским средствима за 

реализацију часова вежби), медијатека са рачунаром, пројектором и интерактивном таблом. 

Ученицима је била на располагању библиотека са преко 17000 књига.  

Наставничко веће школске 2021/22. чинила су 44 наставника и 2 стручне сараднице. Поред 

директора, у административној служби радила је једна дипломирана правница као секретарка 

школе, једна дипломирана економисткиња као шефица рачуноводства и једна административна 

радница са половином радног времена. Школа је као значајну подршку имала и техничара 

одржавања информационих система и технологија, са половином радног времена. Помоћно 

особље чиниле су 4 помоћне службенице и домар/ложач. 

Протекле школске године нашу школу су уписала 333 редовна ученика, док је на крају наставне 

године школа имала 320 ученика. 
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Школом је управљао директор и Школски одбор са по три представника релевантних 

друштвених група: из локалне заједнице, родитеља и Наставничког већа.  

Савет родитеља је, у саставу који је Годишњим планом рада био установљен, учествовао у раду 

школе доприносећи планирању најважнијих активности, унапређењу безбедности ученика у 

школи и ван ње, планирањем и организовањем активности матураната на крају школске године 

и другим важним питањима. 

Педагошки колегијум и Стручна већа су се бавила питањима васпитно-образовног рада и развоја 

школе.  

Спољни партнери и сарадници школе били су: Министарство просвете, локална самоуправа, 

приватна компанија Quantox, локалне образовне и културне установе, Телевизија Поморавље, 

Завод за јавно здравље, Дом здравља у Ћуприји, Министарство здравља, полиција, ИС Петница, 

Центар за социјални рад у Ћуприји, Друштво за церебралну и дечју парализу Ивањица, 

Канцеларија Савета Европе у Београду. 

Ђачки парламент је био врло активан, а већ другу годину заредом одржани су транспарентни 

школски избори чиме је унапређен ниво демократизације школе.  

Безбедност ученика у школи је била обезбеђена поштовањем Посебног протокола о заштити деце 

од насиља, превентивним мерама  школског Тима за заштиту деце од насиља, интервенцијама у 

случајевима насиља, видео-надзором, као и дежурством професора, осталих запослених и 

ученика. Дежурство професора било је организовано у ходнику школе, у приземљу и  на спрату 

током трајања наставе. Безбедност се односила на заштиту личности, емоционалног и социјалног 

статуса ученика,превенцију ризика и сигурност личног и физичког интегритета ученика. 

Посебно је важно било обезбеђивање здравствене безбедности ученика и запослених у условима 

пандемије. 

Квалитет рада школе у изузетним околностима, за време периода наставе и учења на даљину, 

праћен је и вреднован у оквиру процеса самовредновања. Процењивани су различити аспекти 

рада школе са циљем унапређивања ситема онлајн режима рада школе.  

 

Реализација планираног календара рада 

 

Због специфичних пандемијских околности, календар је више пута у току школске године мењан 

у складу са Правилником о календару рада средњих школа и Правилницима о измени и допуни 

Правилника о календару рада средњих школа у Србији, објављених у „Службенoм гласнику РС 

– Просветни гласник”, бр. 1/2022, од 10.02.2022. 

Школска година је почела 01.09.2021. У периоду комбиноване наставе, осим 2/4, сва одељења 

подељена су на две групе, које су наизменично, дан за даном мењале облик рада, непосредни у 
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школи и онлајн. Због мањег броја ученика, настава у 2/4 је увек реализовано непосредно у школи 

за све ученике, осим у периодима када је школа у потпуности прелазила на онлајн наставу. 

Облик наставе се мењао, у складу са епидемијском ситуацијом, према одлукама Тима за школе 

Министарства просвете. Стабилизован је почетком другог полугодишта, од када је настава 

реализована непосредно у школи за све ученике, до краја наставне године. 

Септембар: 

● 01-17.09.2021. настава је реализована по 2. моделу наставе, комбиновано; 

● 20-24.09.2021. настава је реализована по 3. моделу наставе, онлајн; 

● 27-30.09.2021. настава је реализована по 1. моделу наставе, непосредно у школи за све 

ученике. 

Октобар: 

● 01-29.10.2021. настава је реализована по 1. моделу, непосредно у школи за све ученике. 

● Одељење 4/3 је прешло на 2. модел наставе од 25.10.2021. због две ковид+ ученице. 

● Одељење 1/2 је прешло на 2. модел наставе од 28.10.2021. због две ковид+ ученице. 

 

Новембар: 

 

● 01.11.2021. настава је реализована по моделу 1, непосредно у целој школи, осим у 1/2.  

● Од 02.11.2021. у одељењу 3/4 настава је реализована по моделу 2 због два ковид+ 

ученика. 

● Јесењи распуст је продужен и трајао је од 08-12.11.2021. Настава је почела од 

15.11.2021. 

● Од 15.11.2021. настава је у целој школи реализована по моделу 1, непосредно. 

● Од 29.11.2021. одељење 3/1 је прешло на кобиновану наставу, модел 2, због два ковид+ 

ученика. 

Децембар:  

Школа је наставу реализовала по моделу 1, непосредно у школи, осим: 

● 3/1 које је до 03.12.2021. радило по моделу 2 (комбинованана настава) због броја ковид 

позитивних ученика крајем претходног месеца, а од 06.12.2021. и ово одељење је радило 

по моделу 1;   

● 3/3 које је од 20. до 29.12.2021, због броја ковид позитивних ученика, радило по моделу 2 

(комбинована настава) 

Јануар: 

● 24-28.01.2022, због прославе Светог Саве, у четвртак није било наставе. 

● 31.01.2022. прва група ученика наставу има онлајн,а друга група ученика непосредно, у 

школи. 

 

Фебруар: 

● 01-11.02.2022. настава је реализована по моделу 2, комбиновано.  
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● 14-18.02.2022. ученици су били на распусту, уведеном због погоршања епидемиолошке 

ситуације. 

● Од 21.02.2022. до краја школске године настава је реализована по моделу 1, непосредно у 

школи за све ученике. 

Последњи наставни дан у 1. полугодишту је био 30.12.2021, а зимски распуст је почео 31.12.2021. 

Друго полугодиште почело је 24.01.2022.  

У периоду 05-07.04.2022. ученици 4. разреда учествовали су у другом пилотирању Пројекта 

државна матура, па су наставу у том периоду имали онлајн. 

Пролећни распуст почео је 22.04.2022, а завршиен је 25.04.2022. 

Друго полугодиште за ученике 4. разреда завршено је 27.05.2022.  

Ученици 4. разреда су 30-31.05.2022. пријављивали своје матурске испите. Матурски испит из 

српског језика и књижевности је одржан 01.06.2022,  а  матурски испит из изборног предмета 

03.06.2022. Усмена одбрана матурских радова организована је од 06-10.06.2022. 

Разредни испити за ученике 4. разреда одржани су од 28.05-03.03.2022. 

За ученике 1, 2. и 3. разреда, друго полугодиште завршено је  24.06.2022, а летњи распуст је 

почео 27.06.2022. и завршио се 31.08.2022. 

Седнице одељењских и наставничког већа одржаване су непосредно у школи или онлајн, у 

зависности од тренутне епидемијске ситуације. Одржане у складу са планом из Годишњег плана 

рада школе, у циљу анализе успеха и образовних постигнућа ученика, као и њиховог понашања 

и мотивације за учење, за тромесечје у првом и другом полугодишту, на крају првог 

полугодишта, за крај школске године, као и поводом утврђивања резултата разредних, 

поправних, ванредних и матурских испита, као и одељивања похвала и награда.  

У суботу 09.04.2022. одржана је настава, по распореду за среду. 

Календар школских прослава: 

Дан Светог Саве обележен је видео материјалима и ликовним радовима ученика, постављеним 

на сајту школе 27.01.2022. 

Дан школе прослављен је низом активности 15-18.04.2022. године: одржан је спортски дан на 

коме су учествовали ученици и наставници, изведена позоришна представа и неколико музиких 

тачака, изашао је нови број школског листа Авангарда.  

 

Организациона структура школе 

 

УЧЕНИЦИ 

Школску 2021/22. Гимназију су до краја школске године похађала 320 редовна ученика: 

-  у 1.разреду - 74 
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-  у 2.разреду - 84 

-  у 3.разреду - 79 

-  у 4.разреду - 74 

У статусу ванредних је 10 ученика, од којих је двоје у току протекле школске године 

полагало испите.  

Број ученика по одељењима и одељењске старешине: 

1/1 – 19 ученика, од. старешина Владан Цветковић  

1/2 – 20 ученика, од. старешина Даца Стевановић  

1/3 – 27 ученика, од. старешина Драган Савић 

1/4 - 19 ученика, од. старешина Тамара Марјановић 

 

2/1 – 23 ученика, од. старешина Оливера Нешић  

2/2 – 22 ученика, од. старешина Весна Стевановић-Гајовић  

2/3 – 28 ученика, од. старешина Владимир Вељковић 

2/4 - 11 ученика, од. старешина Марија Илић 

 

3/1 – 18 ученика, од. старешина Јелена Ђулинац  

3/2 – 19 ученика, од.старешина Јована Михајловић 

3/3 – 22 ученика, од.старешина Маја Влаховић 

3/4 – 20 ученика, од. старешина Славица Илић 

 

4/1 – 23 ученика,од.старешина Славица Стевановић 

4/2 – 27 ученика, од.старешина Цветковић Милица 

4/3 – 24 ученика, од.старешина Данијела Станковић 

 

 

НАСТАВНИЦИ 

Гимназија је у школској 2021/22. имала 43 наставника у настави, као и 2 стручне сараднице. 

 

Српски језик и књижевност: 

1. Илић  Марија  

2. Маленовић Тања  

3. Ђулинац Јелена 

4. Марија Мијајловић-Јовановић 

 

Енглески језик:  

1. Нешић Оливера 

2. Михајловић Јована  

3. Николић Ана 

 

Немачки језик: 

1. Стевановић Даца 
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Француски и латински језик: 

2. Станковић Данијела 

3. Влаховић Маја (само француски) 

 

Социологија  

1. Павловић Јелена 

 

Историја 

2. Савић Драган 

3. Тирменштајн Весна 

 

Географија 

1. Миладиновић Душица 

2. Пантић Даниела 

3. Милорадовић Тамара 

4. Савић Александар 

 

Биологија 

1. Стевановић Славица 

2. Миленковић Ана 

 

Хемија 

1. Стевановић Гајовић Весна 

2. Радивојевић Оља 

 

Математика 

1. Цветковић Милица 

2. Цветковић Владан 

3. Тимотијевић Срећко 

4. Вељковић Владимир 

5. Ожеговић Николина 

 

Физика 

1. Илић Славица 

2. Рајковић Далибор 

3. Милеуснић Предраг 

 

Ликовна култура 

1. Миленковић Слађан  

 

Музичка култура 

1. Алексић-Лековић Сања 

 

Филозофија 
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1. Милинковић Јован 

 

Психологија  

1. Радић Радмила 

2. Станојловић Милица 

 

Рачунарство и информатика 

1. Димитријевић Милосав, до одласка у пензију 

2. Јовановић Славица 

 

ИТ предмети за специјализована одељења 

1. Рајковић Далибор 

2. Ђолић Дарко 

3. Вељковић Владимир 

4. Ожеговић Николина 

5. Јовановић Славица 

 

Физичко и здравствено васпитање 

1. Стојиљковић Властимир 

2. Пековић Тијана 

 

Верска настава 

1. Жнидер Жељко 

 

Грађанско васпитање 

1. Марјановић Тамара 

2. Тркуља Зорица 

 

Здравље и спорт 

1. Пековић Тијана  

2. Миљковић Дамир 

 

Уметност и дизајн 

1. Миленковић Слађан 

 

Језик, медији и култура 

1. Станојловић Милица 

 

Појединац, група и друштво 

1. Николић Дарјан 

 

Религије и цивилизације 

1. Јован Милинковић 

2. Јелена Павловић 
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Образовање за одрживи развој 

1. Тамара Марјановић 

2. Зорица Тркуља 

 

Основи геопололитике 

1. Тамара Марјановић 

 

Примењене науке 

1. Миленковић Ана 

 

 

ПРИПРАВНИЦИ 

У школи су током ове школске године радила 2 наставника запослена у школи, без 

лиценце, Рајковић Далибор, којa чека позив комисије за полагање, јер je стекaо услов за проверу 

способности за самостално обављање посла наставника, и Радивојевић Оља, која је интензивно 

сарађивала са ментором, стручном сарадницом, директором и секретаром школе. Било је и 

наставника на замени који су почетници, чији је рад такође праћен и којима је пружана додатна 

помоћ и подршка у раду. 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

1. Лидија Михајловић, психолошкиња, VII ст. стр. спреме, 100% радног времена 

2. Маја Влаховић, библиотекарка, VII ст.стр.спреме, 50% радног времена 

 

ПРАВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА 

У школи је у току школске 2020/21. радила дипломирани правница, као секретар школе, 

једна дипломирана економисткиња анагажована на финансијским пословима и административна 

радница. Ова служба омогућила је несметано правно-финансијско пословање школе у 

админстративно-правној области и финансијској реализацији  током 2020/21. год. Ову службу 

чинили су: 

1. Тимотијевић Снежана, секретарка, дипл. правница, VII ст.стр.спреме, пуно радно време 

2. Марковић Марина, шефица рачуноводства, дипл. економисткиња, VII ст.стр.спреме, пуно 

радно време 

3. Симоновић Горица, административна радница, VI степен стр. спреме, са 50% радног 

времена 

 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

Ова служба одржавала је простор и техничке услове рада, хигијену, грејање, инвентар и 

дневно дежурство у школи. Техничка служба радила је у две смене, а њоме је руководила 

секретарка школе. Чинили су је: 

1. Јовановић Драган, домар-ложач, VI ст. стручне спреме, пуно радно време  
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2. Перовић Драгана, спремачица, IV ст. стручне спреме, пуно радно време 

3. Марковић Дафина, спремачица, IV ст. стручне спреме, пуно радно време 

4. Јовановић Невенка, спремачица IV ст. стручне спреме, пуно радно време  

5.   Игњатовић Весна, спремачица IV ст. стручне спреме, пуно радно време 

 

ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА 

На овом радном месту, са 50% радног времена, радио је Тодосијевић Небојша, који је 

одржавао рачунаре и остала технолошка средства у школи, пружао подршку наставницима и 

административном особљу школе. 

 

Делатност школе  

 

Школске 2021/22. реализована је обавезна и изборна настава, додатна и допунска 

настава, припремна настава, секције и ванаставне активности. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 

Обавезна и изборна настава реализоване су бојчано према плану, са минималним 

одступањима. Реализвани су и планирани програми. Велико одступање од предвиђеног плана 

наставе и учења представља реализација наставе по комбинованом моделу са по пола одељења 

непосредно у школи и пола одељења на онлајн настави у току првог полугодишта и самог 

почетка другог полугодишта као и прелазак само на онлајн наставу у првом полугодишту, у 

новембру, у трајању од једне недеље. Онлајн настава реализована је преко гугл учионица и зум 

платформе. 

Допунска настава организована је као подршка ученицима са нижим образовним 

постигнућима, а додатна као подршка ученицима са развијеним способностима и 

интересовањима за специфичне области. Реализована су 204 часа допунске наставе и 127 часова 

додатне наставе. 

Одржано је 14 часова информатичке секције.  

Припремна настава реализована је као подршка ученицима који су се припремали за 

учешће на такмичењима, за полагање пријемних испита на факултетима и за полагање разредних 

и поправних испита у школи. Одржано је 485 часова припремне наставе. 

Индивидуалне консултације нису обухваћене у оквиру броја часова допунске наставе који 

је приказан у табели.  
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Допунска настава 

1/1 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. 

август 

Данијела Станковић Латински језик 2 2 2 2 2 

Даниела Пантић Географија   2 3 3 3 

Славица Стевановић Биологија 1 1 1 3 3 

Владан Цветковић Математика 2 2 3 6 6 

Оља Радивојевић Хемија     6 12 12 

 

1/2 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Јелена Ђулинац Српски језик и 

књижевност 

  1 1 1 1 

Даца Стевановић Немачки језик 2 2 2 2 2 

Славица Стевановић Биологија   1 1 2 2 

Владан Цветковић Математика 2 2 3 4 4 

Весна Стевановић-Гајовић Хемија 3 6 10 14 14 

 

1/3 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Славица Стевановић Биологија 1 1 2 3 3 
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Владан Цветковић Математика 2 2 3 4 4 

Весна Стевановић-Гајовић Хемија 3 6 10 14 14 

 

1/4 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Оља Радивојевић Хемија     1 4 4 

Милица Цветковић Математика 1 7 7 7 7 

 

2/1 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Даца Стевановић Немачки језик 2 3 3 4 4 

Весна Стевановић-Гајовић Хемија 2 5 6 6 6 

 

2/2 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III 

клас. 

II полуг. 31. 

август 

Даца Стевановић Немачки језик   1 1 1 1 

Славица Стевановић Биологија 1 3 3 5 5 

Николина Станојевић Математика 1 1 3 3 3 

Весна Стевановић-

Гајовић 

Хемија 2 5 6 6 6 
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2/3 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Весна Стевановић-Гајовић Хемија 2 5 6 6 6 

 

3/1 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. 

август 

Јелена Ђулинац Српски језик и 

књижевност 

      1 1 

Славица Стевановић Биологија   1 1 5 5 

Срећко Тимотијевић Математика 6 7 9 9 9 

Весна Стевановић-Гајовић Хемија 2 4 5 5 5 

 

3/2 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Даца Стевановић Немачки језик       1 1 

Славица Стевановић Биологија 2 7 7 9 9 

 

3/3 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Славица Стевановић Биологија   1 1 3 3 
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Срећко Тимотијевић Математика 4 4 6 6 6 

Весна Стевановић-Гајовић Хемија 2 4 5 5 5 

 

4/1 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Славица Стевановић Биологија   1 1 3 3 

Срећко Тимотијевић Математика 3 4 7 9 9 

Весна Стевановић-Гајовић Хемија 1 4 5 5 5 

 

4/2 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Славица Стевановић Биологија 1 4 5 6 6 

Весна Стевановић-Гајовић Хемија 1 4 5 5 5 

 

4/3 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Славица Стевановић Биологија   1 3 6 6 

Срећко Тимотијевић Математика 5 7 7 9 9 

Весна Стевановић-Гајовић Хемија 1 4 5 5 5 

 



17 

 

Додатна настава 

1/1 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. 

август 

Марија Илић Српски језик и 

књижевност 

    30 30 30 

 

1/3 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. 

август 

Марија Мијајловић-

Јовановић 

Српски језик и 

књижевност 

    14 14 14 

 

1/4 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Далибор Рајковић Физика     19 19 19 

 

2/4 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Далибор Рајковић Физика     3 12 12 

 

3/2 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 
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I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Славица Стевановић Биологија   4 23 32 32 

 

3/4 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Оливера Нешић Енглески 

језик 

    20 20 20 

 

Секције 

3/3 

Име и презиме наставника Секција реализовани часови од почетка године 

I клас. I полуг. III клас. II полуг. 31. август 

Славица Јовановић Информатичка 

секција 

    14 14 14 

 

Припремна настава 

 

1/1 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

Ју

н 

31. 

август 

Владан 

Цветковић 

Математика (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

          14 
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1/2 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I полуг. III 

клас. 

II 

полуг. 

Јун 31. 

август 

Славица Стевановић Биологија (припремни рад 

за такмичење) 

    12 24 24 24 

 

1/4 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

Јун 31. 

август 

Милица Цветковић Математика (припремни рад 

за такмичење) 

1 4 15 15 15 15 

 

2/2 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

Јун 31. 

август 

Јелена Ђулинац Српски језик и књижевност 

(припремни рад за такмичење) 

    7 7 7 7 

 

2/3 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

Јун 31. 

август 

Владимир 

Вељковић 

Математика (припремни рад 

за такмичење) 

    9 9 9 9 
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2/4 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

Јун 31. 

август 

Оља Радивојевић Хемија (припремни рад за 

такмичење) 

    17 24 24 24 

Милица Цветковић Математика (припремни рад 

за такмичење) 

  3 15 18 18 18 

 

3/1 

Име и презиме наставника Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

Јун 31. 

август 

Весна Тирменштајн Историја (припремни 

рад за полагање 

разредних и 

поправних испита) 

        3 7 

 

3/2 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

Јун 31. 

август 

Јована 

Михајловић 

Енглески језик (1. страни језик) 

(припремни рад за полагање 

разредних и поправних испита) 

        6 9 

Славица 

Стевановић 

Биологија (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

        4 7 

Владан 

Цветковић 

Математика (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

     18 
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3/3 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

Јун 31. 

август 

Весна Стевановић-

Гајовић 

Хемија (припремни рад за 

полагање разредних и 

поправних испита) 

          6 

 

 

3/4 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

Јун 31. 

август 

Славица Илић Физика (припремни рад за 

такмичење) 

    4 15 15 15 

Милица Цветковић Математика (припремни рад 

за такмичење) 

  1 9 14 14 14 

 

4/1  

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

Јун 31. 

август 

Славица Стевановић Биологија (припремни рад) 8 20 38 46 50 50 

Милица Цветковић Математика (припремни 

рад) 

7 14 20 28 28 28 

Милица Цветковић Математика (припремни рад 

за такмичење) 

    13 17 17 17 

Весна Стевановић-

Гајовић 

Хемија (припремни рад) 7 12 15 16 16 16 
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4/2 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

Јун 31. 

август 

Славица 

Стевановић 

Биологија (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

        6 6 

Славица 

Стевановић 

Биологија (припремни рад) 8 18 36 44 48 48 

Милица 

Цветковић 

Математика (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

        13 13 

Милица 

Цветковић 

Математика (припремни рад) 7 14 20 28 31 31 

Милица 

Цветковић 

Математика (припремни рад за 

такмичење) 

    14 14 14 14 

Весна 

Стевановић-

Гајовић 

Хемија (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

      2 6 6 

Весна 

Стевановић-

Гајовић 

Хемија (припремни рад) 7 8 12 18 18 18 

 

4/3 

Име и презиме 

наставника 

Предмет реализовани часови од почетка године 

I 

клас. 

I 

полуг. 

III 

клас. 

II 

полуг. 

Јун 31. 

август 

Славица 

Стевановић 

Биологија (припремни рад) 6 16 30 36 38 38 

Весна Стевановић-

Гајовић 

Хемија (припремни рад) 7 10 13 13 13 13 
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 Успех и постигнућа ученика  

 

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ПОХАЂАЊА НАСТАВЕ И УСПЕХА УЧЕНИКА НА 

КРАЈУ НАСТАВНЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

Школа је задржала приближан број ученика као и претходних година, тако да ју је 

похађало укупно 320 ученика.  

Иако са одступањима изазваним преласком на комбиновану, а у једном кратком  периоду 

и на искључиво онлајн наставу, обавезна настава  је,  према броју одржаних часова и реализацији 

планираног наставног плана и програма, према подацима из електронског дневника, остварена 

без значајнијих одступања.  

Реализована је допунска,  додатна и припремна настава, као и секције, у оквирима које је 

дозвољавала пандемијска ситуација и усаглашено са потребама ученика током школске године, 

што је такође приказано у таблема за свако одељење.  

Просечна оцена је 4,28 и приближна је оцени из претходне године. 

Просечна оцена остварена на матурском испиту je 4,58, што је приближно 

прошлогодишњој, као и оценама у претходним годинама. 

Просечан број изостанка је 130. Редовност похађања онлајн наставе у првом полугодишту 

је теже могла да се прати и прецизно бројчано изрази, али је у ситуацијама када је примећено 

пасивизирање неких ученика предузимано више мера подршке и подстицања ученика, у сарадњи 

наставника, одељењских старешина, стручне сараднице и родитеља. 

Један ученик није завршио разред, док су 4 ученика упућена на полагање поправних 

испита. Они су положили испите у августовском року, тј. успешно завршили разред.  

Један ученик завршио је разред по ИОП-у 2, па је за њега планиран, реализован и 

евалуиран измењени програм наставе и учења, на основу мишљења Интерресорне комисије. 

На крају школске године, нешто више од половине укупног броја ученика је постигло  

одличан школски успех, врло добрих је приближно исто као и ранијих година, 30%.   
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Одељење I/1 I/2 I/3 I/4 II/1 II/2 II/3 II/4 III/1 III/2 III/3 III/4 IV/1 IV/2 IV/3 

Укупн

о 

Дечака 7 8 7 13 9 11 9 9 9 9 7 18 12 12 9 149 

Девојчица 12 11 20 6 13 11 19 2 9 10 15 2 11 15 15 171 

Укупно 19 19 27 19 22 22 28 11 18 19 22 20 23 27 24 320 

Позитивних 19 19 27 19 22 22 28 11 17 19 22 20 23 27 24 319 

Позитивних у % 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 
94.4

4 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 99.69 

Одличних 5 7 13 15 11 12 17 11 6 7 10 16 11 15 13 169 

Врло добрих 7 10 11 4 5 8 5 0 5 7 6 3 11 7 9 98 

Добрих 7 2 3 0 6 2 6 0 6 3 6 1 1 5 2 50 

Довољних 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Недовољних 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Недовољних у % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 

Неоцењених 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Неоцењених у % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Са 1 јединицом 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 

Са 2 јединице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Са 3 и више јед. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Просек 3,90 4,16 4,32 4,61 4,17 4,35 4,34 4,87 3,80 3,92 4,11 4,74 4,28 4,31 4,32 4,28 

Оправданих из 2411 1818 2716 1514 2797 2286 3991 1355 3133 3163 2452 3138 3705 3620 2871 40970 

Неоправданих из 29 1 13 33 46 16 134 0 101 79 73 5 35 143 72 780 

Укупно изостанака 2440 1819 2729 1547 2843 2302 4125 1355 3234 3242 2525 3143 3740 3763 2943 41750 

Изост. по ученику 128 96 101 81 129 105 147 123 180 171 115 157 163 139 123 130 
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Матурски испит, теме и оцене 
 

РБ ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

 

ПРЕДМЕТ И  ТЕМА 

МАТУРСКОГ РАДА   

ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТ 

ОЦЕНЕ 

српски изборни рад просек 

01. 

 

Никола 

Богојевић 

 

Биологија: Респираторни 

систем 

Енглески 

језик 

3 5 5 4,33 

02. Страхиња 

Васић 

 

Ликовна култура: 

Симболизам у архитектури 

Енглески 

језик 

4 5 5 4,67 

03. 

 

Милош 

Голубовић 

 

Музичка култура: Развој 

српске музике са краја 19. 

века и почетка 20. века 

Немачки 

језик 

4 5 5 4,67 

04. 

 

Синиша 

Думитровић 

 

Психологија: 

Адолесценција 

Енглески 

језик 

5 5 5 5,00 

05. 

 

Матија 

Ђорђевић 

 

 

Српски језик и књижевност: 

Карактеристике 

бајроновског јунака у делу 

Евгеније Оњенгин,А. С. 

Пушкина 

Енглески 

језик 

4 5 4 4,33 

06. 

 

Тамара 

Ђорђевић 

 

Ликовна култура: Џексон 

Полок – акционо 

сликарство 

Немачки 

језик 

5 5 5 5,00 

07. Милица 

Ђурђевић 

 

Физика: Фотоефекат и 

његов значај за соларну 

енергију 

Енглески 

језик 

5 5 5 5,00 

08. 

 

Петар Ерић Биологија: Дигестивни 

систем 

Енглески 

језик 

4 5 5 4,67 

09. 

 

Александар 

Живановић 

 

Музичка култура: Музика 

антике 

Енглески 

језик 

3 4 5 4,00 

10. 

 

Дијана 

Јовановић 

 

Српски језик и књижевност: 

Лик Раскољникова у делу 

Злочин и казна, Ф. М. 

Достојевског 

Немачки 

језик 

3 5 3 3,67 
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11. 

 

Сара 

Јовановић 

 

 

Српски језик и књижевност: 

Лик Офелије у делу Хамлет, 

Вилијама Шекспира и у 

истоименој песми Артура 

Рембоа 

 

Немачки 

језик 

4 5 3 4,00 

12. 

 

Валерија 

Маринковић 

 

Српски језик и књижевност: 

Мотив библиотеке у 

приповеци Вавилонска 

библиотека, Х. Л. Борхеса 

Енглески 

језик 

5 4 3 4,00 

13. 

 

Андрија 

Николић 

 

Историја: Ервин Ромел 

 

Енглески 

језик 

5 5 5 5,00 

14. 

 

Ања Остојић 

 

 

Српски језик и 

књижевност: Снага 

пријатељства приказана у 

делу Еп о Гилгамешу 

Немачки 

језик 

5 5 5 5,00 

15. 

 

Николина 

Петковић 

 

Биологија: Генетички 

инжињеринг  

Енглески 

језик 

5 5 5 5,00 

16. 

 

Анастасија 

Петровић 

 

Ликовна култура: Модерна 

архитектура – Алвар Алто 

Немачки 

језик 

5 5 5 5,00 

17. 

 

Ива Поповић 

 

Ликовна култура: 

Архитектура – Френк Гери 

Немачки 

језик 

5 5 5 5,00 

18. 

 

Алекса 

Спасић 

 

Ликовна култура: Улично 

сликарство - графити 

Енглески 

језик 

5 5 5 5,00 

19. 

 

Предраг 

Стаменковић 

 

Филозофија: Имати или 

бити – Ерик Фром 

Енглески 

језик 

5 4 5 4,67 

20. 

 

Сара 

Станишић 

 

Српски језик и 

књижевност: Љубав као 

повод за велики рат у делу 

Илијада 

Енглески 

језик 

4 5 5 4,67 

21. 

 

Анђелија 

Стошић 

 

Психологија: Емоционалан 

интелигенција 

Немачки 

језик 

5 5 5 5,00 

22. 

 

Павле Томић 

 

Музичка култура: 

Генерација која одраста 

без рокенрола 

Енглески 

језик 

3 4 5 4,00 
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23. 

 

Алекса 

Цветковић 

 

Историја: Душанов законик Енглески 

језик 

5 5 5 5,00 

24. Никола 

Васиљевић 

 

Енглески језик: Colleges 

and universities in the UK 

 

Енглески 

језик 

4 5 5 4,67 

25. Немања 

Гошев 

 

Музичка култура: Музика 

праисторије 

Немачки 

језик 

5 5 5 5,00 

26. Клара 

Динчић 

 

Српски језик и књижевност: 

Друштвене норме наспрам 

љубави и емоција у песми 

Хасанагиница 

Енглески 

језик 

4 5 4 4,33 

27. Димитрије 

Живковић 

Филозофија: Приручник 

Еликтетов 

 

Енглески 

језик 

3 5 4 4,00 

28. Ема Зоњић Музичка култура: Балетска 

музика кроз векове 

Немачки 

језик 

 

5 5 5 5,00 

29. Анђелија 

Илић 

Српски језик и књижевност: 

Коме закон лежи у тобузу 

трагови му смрде 

нечовештвом (Горски 

вијенац, П. П. Његош) 

 

Немачки 

језик 

 

5 5 5 5,00 

30. Милица 

Јовановић 

Енглески језик: Culture ans 

society in the USA in the 

1960s 

 

Енглески 

језик 

3 5 5 4,33 

31. Јована 

Кнежевић 

Музичка култура: 

Романтизам (опште 

карактеристике, 

представници) 

Немачки 

језик 

 

5 5 5 5,00 

32. Јелена 

Маринковић 

Ликовна култура: Највећи 

споменик византијске 

културе – Аја Софија 

Енглески 

језик 

 

5 5 5 5,00 

33. Александар 

Лазаревић 

Филозофија: Достојевски и 

филозофија 

Енглески 

језик 

 

5 5 5 5,00 

34. Вељко 

Матић 

Математика: Алгебарске 

структуре 

Математика 

 

5 5 5 5,00 
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35. Петар 

Милановић 

Географија: Ветар као 

климатски елемент 

Немачки 

језик 

 

3 5 4 4,00 

36. Виолета 

Младеновић 

Музичка култура: 

Средњовековна музика 

(опште карактеристике, 

духовна и световна музика) 

 

Немачки 

језик 

3 5 5 4,33 

37. Ана Пажин Ликовна култура: Клод 

Моне - Импресионизам 

Енглески 

језик 

 

5 5 5 5,00 

38. Марко 

Николић 

Географија: Европска унија Енглески 

језик 

 

2 3 2 2,33 

39. Милица 

Перић 

Психологија: Емоције Немачки 

језик 

 

5 5 5 5,00 

40. Мина 

Петровић 

Филозофија: Филозофија и 

митологија 

Математика 

 

5 5 5 5,00 

41. Ања 

Сибиновић 

Биологија: Генетичка 

контрола метаболичких 

процеса (генетички код) 

Немачки 

језик 

 

5 5 5 5,00 

42. Ђорђе 

Сибиновић 

Историја: Велика 

географска открића 

Енглески 

језик 

 

4 5 4 4,33 

43. Илија 

Сибиновић 

Историја: Краљ Марко Енглески 

језик 

 

3 4 4 3,67 

44. Матеја 

Спасић 

Историја: Стаљин Енглески 

језик 

 

2 4 5 3,67 

45. Милена 

Станичић 

Математика: Проблем 

трговачког путника 

Математика 

 

5 5 5 5,00 

46. Анђела 

Толић 

Музичка култура: 

Ренесанса (опште 

карактеристике, 

представници) 

Немачки 

језик 

 

5 5 5 5,00 

47. Вук 

Урошевић 

Математика: Проблем 

екстремних врдености 

Математика 

 

5 5 5 5,00 
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48. Никола 

Шанић 

Историја: Скупштинско 

убиство у Краљевини СХС 

 

Енглески 

језик 

3 5 3 3,67 

49. Нина 

Шћепановић 

Филозофија: Еразмо 

Ротердамски - Похвала 

лудости 

 

Немачки 

језик 

5 5 5 5,00 

50. Милица 

Стојановић 

Филозофија: Макијавели - 

Владалац 

Математика 

 

5 5 5 5,00 

51. Милица 

Алексић 

 

Психологија: Психологија 

личности 

Енглески 

језик 

4 5 5 4,67 

52. Анђела 

Благојевић 

Српски језик и књижевност: 

Положај декадентних 

песника у друштву описан 

кроз тумачење песама 

Албатрос, Шарла Бодлера и 

Лабуд, Стефана Малармеа 

 

Француски 

језик 

5 5 5 5,00 

53. Марко 

Витошевић 

(по ИОП-у 2) 

 

Ликовна култура: 

Сликарство Васила 

Кандинског из мог угла – 

самостално ликовно 

изражавање 

Француски 

језик 

 

5 5 5 5,00 

54. Никола 

Доборсављев

ић 

Ликовна култура: Српска 

модерна архитектура – 

Иван Антић 

Енглески 

језик 

 

3 5 5 4,33 

55. Катарина 

Ђорђевић 

Латински језик: Рим у 

време Октавијана Августа 

Француски 

језик 

 

3 3 5 3,67 

56. Силвија 

Живковић 

Физика: Доплеров ефекат Енглески 

језик 

 

5 5 5 5,00 

57. Вељко 

Исаиловић 

Латински језик: Помпеја – 

сведок живота у Старом 

Риму 

Француски 

језик 

 

4 5 3 4,00 

58. Мина 

Јовановић 

Ликовна култура: Пит 

Мондријан - 

неопластицизам 

Француски 

језик 

 

5 5 5 5,00 

59. Тадија 

Јовановић 

Историја: Влада Милана 

Стојадиновића 

Енглески 

језик 

5 5 5 5,00 
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60. Филип Којић Историја: Први 

тријумвират 

Француски 

језик 

 

4 5 4 4,33 

61. Милена 

Марковић 

Биологија: Ендокрини 

систем 

Француски 

језик 

 

3 5 5 4,33 

62. Матија 

Матић 

Географија: Јужно 

Поморавље 

Енглески 

језик 

 

4 5 5 4,67 

63. Марија 

Миковић 

Енглески језик: Colleges 

and universities in the USA 

 

Енглески 

језик 

5 5 5 5,00 

64. Дарко 

Милојевић 

Филозофија: Платонова 

критика демократије 

Енглески 

језик 

 

3 3 4 3,33 

65. Тамара 

Милосављев

ић 

Биологија: Репликација, 

транскрипција, 

транслација 

 

Француски 

језик 

4 5 5 4,67 

66. Милена 

Мутавџић 

Биологија: Извори 

генетичке варијабилности 

Француски 

језик 

 

3 5 5 4,33 

67. Ања Ничић Енглески језик: Queen 

Victoria and Victorian 

England 

 

Енглески 

језик 

5 5 5 5,00 

68. Јован Пантић Филозофија: Филозофија 

песимизма Артура 

Шопенхауера 

Француски 

језик 

 

5 5 5 5,00 

69. Теодора 

Пејић 

Музичка култура: Музика 

20. и 21. века 

Француски 

језик 

 

5 5 5 5,00 

70. Љиљана 

Петровић 

Музичка култура: Џез и 

подврсте џеза 

Француски 

језик 

 

3 4 5 4,00 

71. Марта 

Петковић 

Биологија: Крвни систем Француски 

језик 

 

5 5 5 5,00 
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72. Александра 

Станковић 

Ликовна култура: Васил 

Кандински – апстрактно 

сликарство 

Енглески 

језик 

 

5 5 5 5,00 

73. Тамара 

Станковић 

Биологија: Заштита и 

загађивање ваздуха 

Енглески 

језик 

 

2 2 5 3,00 

74. Лука 

Стојановић 

Историја: Реформација и 

католичка реакција 

Енглески 

језик 

 

3 4 4 3,67 

 

 

 

 

 Просек Број ученика 

1. 2,33 1 

2. 3,00 1 

3. 3,33 1 

4. 3,67 6 

5. 4,00 7 

6. 4,33 10 

7. 4,67 9 

8. 5,00 39 

 

Просечна оцена целе генерације на матурском испиту је 4,58 и занемарљиво је нижа него 

претходне године. 

 

 

Извештај о учешћу наших ученика на такмичењима 

школске 2021/22. године 

 

Предмет Општински 

ниво  

 

Окружни ниво 

 

 

Републички 

ниво 

 

Математика 11 8  
(2 прва места и  

1 друго место) 

3 
(1 друго место и 

1 треће место) 

Физика 11 8 

(2 прва места) 

2 
(1 друго место и 1 

треће место) 
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Хемија  - 1 
(прво место) 

1.  
(прво место) 

Биологија - 5 
(2 прва места) 

2 

Рач. и информатика - 3 - 

Енглески језик - 3 
(1 друго место) 

2 

Српски јез. и јез. култура - 2 

(1 друго место) 

- 

Књижевна олимпијада 7 2 

(1 друго и 1 треће 

место) 

- 

Рецитовање 2 1 - 

Стрељаштво 4 3  
(екипно прво место) 

3 

Стони тенис 1 - - 

Пливање - 2 
(прво и друго место) 

- 

Одбојка ж екипа (треће место) - 

Одбојка м екипа - - 

Кошарка ж екипа (треће место) - 

Кошарка м екипа екипа 

 

- 

Атлетика ж 1   

Укупно   13 учесника 

1 прво место 

2 друга места 

2 трећа места 

 

 

 

Математика 

Општинско такмичење је одржано 05.02.2022.године у нашој школи.  

Учествовали су:  

1. Ристић Павле 1/4, пласирао се на окружно такмичење 

2. Аврамовић Александра 1/4 

3. Гвозденовић Душан 1/4, пласирао се на окружно такмичење 

4. Прпа Александар 1/4, пласирао се на окружно такмичење 

5. Николић Ђорђе 1/4  
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6. Ђурђевић Душан 2/4, пласирао се на окружно такмичење 

7. Лазић Душан 2/4, пласирао се на окружно такмичење  

8. Рангелов Лазар 2/3 

9. Ђурђевић Иван 3/4, пласирао се на окружно такмичење 

10. Матић Вељко 4/2, пласирао се на окружно такмичење 

11. Ђурђевић Милица 4/1, пласирала се на окружно такмичење 

 

Окружно такмичење је одржано 20.02.2022, у Гиманзији у Параћину. Учествовали су: 

1. Ристић Павле 1/4 

2. Гвозденовић Душан 1/4 

3. Прпа Александар 1/4 

4. Ђурђевић Душан 2/4, освојио 1. место, пласирао се на републичко такмичење 

5. Лазић Душан 2/4 

6. Ђурђевић Иван 3/4, освојио 1. место, пласирао се на републичко такмичење 

7. Ђурђевић Милица 4/1, освојила 2. место, пласирала се на републичко такмичење 

8. Матић Вељко 4/2  

 

Републичко такмичење је одржано 08.08.2022, у Шапцу Учествовали су: 

1. Ђурђевић Душан 2/4 

2. Ђурђевић Иван 3/4, освојио 3. награду 

4. Ђурђевић Милица 4/1, освојила 2. награду 

 

Физика 

Општинско такмичење је одржано 19.02.2022. године у нашој школи. Учествовали су: 

1. Миленковић Матеја 1/3, пласирао се на окружно 

2. Гвозденовић Душан 1/4, пласирао се на окружно такмичење 

3. Ристић Павле 1/4, пласирао се на окружно такмичење 

4. Прпа Александар 1/4, пласирао се на окружно такмичење 

5. Николић Ђорђе 1/4 

6. Јаковљевић Милица 1/1, пласирала се на окружно 

7. Дуња Петровић 2/1, пласирала се на окружно такмичење  

8. Ивана Сибиновић 2/1, пласирала се на окружно такмичење 

9. Ђурђевић Душан 2/4, пласирао се на окружно такмичење 

10. Лазић Душан 2/4, пласирао се на окружно такмичење 

11. Ђурђевић Иван 3/4, директан пласман на окружно 

 

Окружно такмичење је одржано 27.03.2022, у нашој школи. Учествовли су: 

1. Прпа Александар 1/4 

2. Рисрић Павле 1/4 

3. Гвозденовић Душан 1/4 

4. Сибиновић Ивана 2/1 

5. Петровић Дуња 2/1 

6. Ђурђевић Душан 2/4, 1. место, пласирао на републичко такмичење 

7. Лазић Душан 2/4 

8. Ђурђевић Иван 3/4, 1. место, пласирао на републичко такмичење 

 

Републичко такмичење је одржано 14.05.2022. у Београду. Учествовали су: 

1. Ђурђевић Иван 3/4, освојио 2. награду 

2. Ђурђевић Душан 2/4, освојио 3. награду 
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Хемија 

Окружно такмичење је одржано 09.04.2022. у  Учествовао је: 

1. Ђурђевић Душан 2/4, освојио је 1. место и пласирао се на републичко такмичење 

 

Републичко такмичење је одржано 09.05.2022. Учествовао је: 

1. Ђурђевић Душан 2/4 и освојио 1. место 

 

Српска хемијска олимпјада је одржана 25-27.05.2022. у Београду. Учествовао је: 

1. Ђурђевић Душан 2/4 

 

 

Биологија 

Окружно такмичење из биологије је одржано 09.05.2022. у Гимназији у Параћину. 

Учествовали су: 

1. Костић Сава 1/2, освојио 1. место и пласирао се на републичко такмичење 

2. Илић Ана 2/3 

3. Лукић Лазар 3/2, освојио 1. место и пласирао се на републичко такмичење 

4. Авдаковић Софија 3/4 

 

Републичко такмичење из биологије је одржано 30.05.2022. у Новом Саду. Учествовали су: 

2. Костић сава 1/2 

3. Лукић Лазар 3/2 

 

Рачунарство и информатика 

Окружно такмичлење је одржано 06.03.2022. у нашој школи. Учествовали су, без пласмана на 

виши ранг такмичења: 

1. Четровић Матија 3/4 

2. Михајловић Лука 3/4 

3. Ђурђевић Иван 3/4 

 

Енглески језик 

Окружно такмичење је одржано 27.03.2022. у Јагодини. Учествовали су: 

1. Ђурђевић Милица 4/1, пласирала се на републичко такмичење 

2. Матић Вељко 4/2, пласирао се на републичко такмичење 

3. Васиљевић Никола 4/2 

 

Републичко такмичење је одржано 22.05.2021. у Београду. Учествовали су: 

1. Ђурђевић Милица 4/1 

2. Матић Вељко 4/2 

 

 

Књижевна олимпијада 

Општинско такмичење  је одржано 12.02.2022. у нашој школи. Учествовали су: 

 

1. Савић Маша 1/1, пласирала се на окружно такмичење 

2. Радосављевић Марија 1/3, директан пласман на окружно такмичење 

3. Сибиновић Ивана 2/1 

4. Јовановић Анђела 2/2 

5. Радосављевић Сара 2/2 

6. Николић Андрија 2/2 



35 

 

7. Бакић Ана 3/1 

 

Окружно такмичење је одржано 20.03.2022. у Свилајнцу. Учествовале су: 

1. Маша Савић 1/1, освојила 3. место 

2. Марија Радосављевић 1/3, освојила 2. место 

 

Српски језик и језичка култура 

Општинско такмичење је одржано 26.02.2022. у Медицинској школи. Учестовали су: 

1. Зорана Ракић 1/3, 1. место 

2. Матеја Миленковић 1/3, 3. место 

 

Окружно такмичење је одржано 09.04.2022. у Јагодини. Учествовале су: 

1. Зорана Ракић 1/3, 2. место  

2. Матеја Миленковић 1/3 

 

Рецитовање 

Општинско такмичење је одржано 31.03.2022. у Музичкој школи „Душан Сковран“ у Ћуприји. 

Учествовале су: 

1. Јовановић Наталија 1/3 

2. Недева Ђурђица 3/2, освојила је 1. место 

 

Окружно такмичење је одржано 20.04.2022. у Јагодини у Културном центру. Учествовала је: 

1. Недева Ђурђица 3/2 

2.  

Стони тенис 

Оптинско такмичење је одржано 30.09.2021. Учествовали су и освојили 2. место: 

1. Лазић Душан 2/4  

2. Аранђеловић Петар 2/4  

 

Стрељаштво 

Општинско такмичење је одржано 07.10.2021. 

1. Радосављевић Елена 1/2, освојила 1. место у појединачној конкуренцији 

У екипној конкуренцији, учествовали су, освојили 1. место и пласирали се на окружно 

такмичење: 

1. Поштић Александар 1/4 

2. Радисављевић Илија 3/2 

3. Николић Александар 3/3 

Окружно такмичење је одржано 29.10.2021. 

У екипној конкуренцији, освојили су 1. место и пласирали се на републичко такмичење: 

1. Поштић Александар 1/4 

2. Радисављевић Илија 3/2 

3. Николић Александар 3/3 
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Републичко такмичење је одржано 20.12.2021. 

У екипној конкуренцији, освојили су 5. место: 

1. Поштић Александар 1/4 

2. Радисављевић Илија 3/2 

3. Николић Александар 3/3 

 

 

Пливање 

Окружно такмичење је одржано 26.10.2021. у Параћину. Учествовали су: 

1. Лајб Марио 1/3, освојио 1. место 

2. Пандуровић Петар 2/4, освојио 2. место 

 

Атлетика 

Општинско такмичење је одржано 26.04.2022. на стадиону у Ћуприји. Учествовала је: 

1. Ђокић Ема 2/3 

 

Одбојка, женска конкуренција 

Општинско такмичење  је одржано 23.11.2021. Екипа наше школе је освојила 1. место: 

Окружно такмичење је одржано 16.12.2021. Наша екипа је освојила 3. место 

 

Одбојка, мушка конкуренција 

Општинско такмичење је одржано 23.11.2021. Екипа наше школе је освојила 2. место: 

 

Кошарка, женска конкуренција 

Општинско такмичење је одржано 02.12.2021. Екипа наше школе је освојила 1. место: 

Окружно такмичење је одржано 21.12.2021. Екипа наше школе је освојила 3. место: 

 

Кошарка, мушка конкуренција 

Општинско такмичење је одржано 02.12.2021. Екипа наше школе је освојила 2. место: 

Окружно такмичење је одржано 21.12.2021. 
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ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ НА КРАЈУ 2021/22. 

Похвале и награде на крају 2021/22. школске године 

 

Награда „Вук Караџић“: 

1. Тамара Ђорђевић 4/1 

2. Милица Ђурђевић 4/1 

3. Ања Остојић 4/1 

4. Николина Петковић 4/1 

5. Анастасија Петровић 4/1 

6. Вељко Матић 4/2 

7. Мина Петровић 4/2 

8. Ања Сибиновић 4/2 

9. Милена Станичић 4/2 

10. Вук Урошевић 4/2 

11. Нина Шћепановић 4/2 

12. Марта Петковић 4/3 

 

Награда за освојену другу награду на републичком такмичењу из математике: 

1. Милица Ђурђевић 4/1 

 

Награда за освојену трећу награду на републичком такмичењу из математике 

1. Иван Ђурђевић 3/4 

 

Награда за освојену другу награду на републичком такмичењу из физике 

1. Иван Ђурђевић 3/4 

 

Награда за освојену трећу награду на републичком такмичењу из физике 

1. Душан Ђурђевић 2/4 

 

Награда за освојену прву награду на републичком такмичењу из хемије 

1. Душан Ђурђевић 2/4 

 

Награда за постигнуте изузетне резултате на републичком такмичењу из биологије 

1. Сава Костић 1/2 

2. Лазар Лукић 3/2 

 

Награда за најхуманији гест 

1. Сара Благојевић 1/3 

2. Анђела Благојевић 4/3 

 

Похвала за учешће на републичком такмичењу из енглеског језика: 

1. Милица Ђурђевић 4/1 

2. Вељко Матић 4/2 

 

Похвала за учешће на окружном такмичењу из математике: 

1.  Вељко Матић 4/2 

 

Похвала за освојено 1. место на окружном такмичењу из математике 

1. Душан Ђурђевић 2/4 
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Похвала за освојено 2. место на окружном такмичењу из српског језика и језичке културе: 

1. Зорана Ракић 1/3 

 

Похвала за освојено 2. место на окружном такмичењу Књижевна олимпијада: 

1. Марија Радосављевић 1/3 

 

Похвала за освојено 3. место на окружном такмичењу Књижевна олимпијада: 

1. Маша Савић 1/1 

 

Похвала за осовојено 1. место на окружном такмичењу у пливању: 

1. Марио Лајб 1/3 

 

Похвала за осовојено 2. место на окружном такмичењу у пливању: 

1. Петар Пандуровић 2/4 

 

Похвала за освојено 1. место на окружном такмичењу у стрељаштву: 

1. Александар Поштић 1/4 

2. Илија Радосављевић 3/2 

3. Александар Николић 3/3 

 

Похвала за рад у новинарској секцији: 

1. Александра Симић 1/3 

2. Јана Јовановић 1/3 

3. Наталија Јовановић 1/3 

4. Ива Милијанчевић 1/3 

5. Марија Радосављевић 1/3 

6. Димитрије Манић 2/1 

7. Петар Пандуровић 2/4  

8. Душан Лазић 2/4 

9. Анђела Томић 3/1 

10. Ана Бакић 3/1 

11.  Александар Николић 3/3 

12.  Драгана Стевић 3/3 

13. Исидора Челебић 3/3 

14. Лука Михајловић 3/4 

15. Ања Остојић 4/1 

16. Анастасија Петровић 4/1 

17. Николина Петковић 4/1 

18. Ања Ничић 4/3 

19. Силвија Живковић 4/3 

20. Тадија Јовановић 4/3 

21. Марта Петковић 4/3 

 

Похвала за рад у драмској секцији: 

1. Емилија Миладиновић 1/1 

2. Димитирје Манић 2/1 

3. Димитирје Миладиновић 2/1 

4. Софија Станојевић 2/1 

5. Ивана Сибиновић 2/1 
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6. Марко Милојевић 2/1 

7. Стефан Накић 3/2 

8. Страхиња Васић 4/1 

9. Синиша Думитровић 4/1 

10. Николина Петковић 4/1 

11. Алекса Цветковић 4/1 

 

Похвала за допринос обележавању Дана демократије у школи: 

1. Наталија Јовановић 1/3 

2. Ива Милијанчевић 1/3 

3. Матеја Станковић 1/3  

4. Анђелија Станковић 1/3 

5. Марија Радосављевић 1/3 

6. Александра Симић 1/3 

7. Јана Манић 1/3 

8. Анђелија Јовановић 2/3 

9. Марко Мишковић 2/3 

10. Ана Илић 2/3 

11. Петра Михајловић 2/3 

12. Исидора Челебић 3/3 

13. Јована Стаменковић 3/3 

 

Похвала за допринос развијању демократске културе у школи: 

1. Нина Маловић 1/3 

2. Нађа Ђурић 1/3 

3. Јана Јовановић 1/3 

 

Похвала за учешће у раду школског дебатног клуба: 

1. Милица Јаковљевић 1/1 

2. Емилија Миладиновић 1/1 

3. Страхиња Жнидер 1/1 

4. Марија Радосављевић 1/3 

5. Дуња Блажевић 2/3 

6. Ана Илић 2/3 

7. Лазар Рангелов 2/3 

8. Марко Мишковић 2/3 

9. Лазар Лукић 3/2 

10. Лука Михајловић 3/4 

11. Иван Ђурђевић 3/4 

12. Матеја Четровић 3/4 

 

Похвала за допринос раду хора и оркестра: 

1. Емилија Миладиновић 1/1 

2. Милица Јаковљевић 1/1 

3. Бујкић Теодора 1/1 

4. Матеја Станковић 1/3 

5. Бошко Анђелковић 1/3 

6. Михајло Г. Михајловић 1/4 

7. Александра Аврамовић 1/4 

8. Иван Ђурђевић 3/4 



 

40 

 

9. Матеја Михајловић 1/4 

10. Исидора Тимотијевић 1/2 

 

Похвала за допринос организацији турнира у шаху 

1. Ана Илић 2/3 

 

Похвала за допринос реализацији Еразмус+ пројекта „Стем и уметност“ 

1. Ива Милијанчевић 1/3 

2. Марија Радосављевић 1/3 

3. Софија Вељковић 1/4 

4. Александар Прпа 1/4 

5. Душан Ђурђевић 2/4 

6. Матија Четровић 3/4 

7. Лука Михајловић 3/4 

8. Стојан Илић 3/4 

9. Душан Радисављевић 3/4 

10. Милица Здравковић 3/4 

 

Похвала за учешће на такмичењу у програмирању „Хакатон“ 

1. Лука Михајловић 3/4 

2. Милица Здравковић 3/4 

3. Матија Четровић 3/4 

4. Душан Лазић 2/4 

 

Похвала за освојену прву награду на конкурсу „Математички календар“ 

1. Лука Михајловић 3/4 

 

 Похвала за освојену другу награду на конкурсу „Математички календар“ 

1. Душан Лазић 2/4 

 

Похвала за допринос у изради Годишњег извештаја о раду школе: 

1. Димитрије Манић 2/1 

2. Петар Пандуровић 2/4 

 

Похвала за учешће на конкурсу „Мој колаж говори француски“ и промоцију француског 

језика 

1. Теодора Тимотијевић 3/3 

 

Похвала за рад у информатичкој секцији: 

1. Александар Николић 3/3 

 

Похвала за учешће на стручној пракси у Церну: 

1. Милена Станичић 4/2 

 

Похвала за најхуманији гест: 

1.  Анђела Благојевић 4/3 

2. Сара Благојевић 1/3 

Похвала за допринос раду Ђачког парламента: 



 

41 

 

1. Силвија Живковић 4/3 

2. Тадија Јовановић 4/3 

 

 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

За Ђака генерације ове школске године изабрана је Милица Ђурђевић, ученица 4/1, 

која се, осим одличним успехом из свих наставних предмета током целог гимназијског 

школовања, разумевањем и знањем у свим областима наставе и учења, учшћем на неколико 

такмичења, посебно истакла својим пласманом и постигнућима на такмичењима из 

математике, српског јеуика и енглеског језика, али и својим односом према вршњацима и 

наставницима.  

Милици је уручена награде школе. Добила је и највишу новчану награду коју донатори 

Вук и Милан Поповић традиционално додељују најбољим ученицима наше школе.  

У оквиру Локалне самоуправе, додељене су награде најбољим ученицима средњих и 

основних школа у Ћуприји за школску 2021/22. годину. Пријем који традиционално 

организује Александар Карађорђевић на Белом двору у Београду је одржан је онлајн из 

епидемиолошких разлога, али је награда Милици послата поштом. 

Стручни органи школе 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

Наставничко веће чинили су сви наставници, директор и стручни сарадници. Током 

школске2021/22. одржано је 15 седница Наставничког већа. 

Редовне седнице Наставничког већа обухватале су праћење наставног процеса, 

остваривање образовних и васпитних циљева, анализирање успеха ученика, реализације 

наставе, организовање и реализацију појединачних области рада, планирање уписа, решавање 

проблема изостајања ученика са наставе, разматрање могућности реализације програма 

ученичких екскурзија, посета и излета, ваннаставних активности, приредби, стручно 

усавршавање наставника. 

Наставничко веће изрицало је мере васпитно-дисциплинске природе, похвале 

најуспешнијих ученика и прогласило Ђака генерације.  

У току претходне године Наставничко веће се на својим седницама бавило и 

анализом важних педагошких тема: квалитетом наставе и учења, оцењивањем ученика, 

планирањем наставе, решавањем проблема изостајања, припремом и учешћем у 

самовредновању и свим другим питањима од значаја за рад установе и реализацију наставе. 

Због увођења ванредне ситуације, неке седнице су одржане електронским путем. 
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ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

Ове школске године у школи је функционисало 15 одељењских већа. Чинили су их сви 

предметни наставници обавезних и изборних предмета, на челу са одељењским старешином 

сваког одељења, а свим седницама присуствовали су и директор и стручнa сарадница-

психолошкиња. Одељењска већа заседала су 4 пута да би разматрала текући рад сваког 

одељења и оствареност образовно-васпитног програма, али и више пута током школске 

године када је било посебних потреба, као и после одржаних разредних и поправних испита. 

Одељењска већа су анализирала школска постигнућа ученика, посебне мере за васпитно-

образовни рад и могућности сарадње са родитељима ученика. Доносила све релевантне 

процене и закључке од значаја за образовно-васпитни рад са ученицима, као и појединачне 

мере организације и реализације програма, на нивоу одељења. Одељењско веће 4/2, одељења 

у коме је ученик са којим је реализован ИОП 2, је осим седница одељењског већа одржавало 

и састанке тима за додатну подршку који су чинили сви наставници, с обзиром на то да је 

програм и начин рада, као и исходи, за све наставне предмете, прилагођен индивидуалним 

потребама ученика.  

Одељењска већа одржавана су у школи или на даљину, преко зум платформе, у 

епидемиолошки најризичнијим периодима. 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Педагошки колегијум кога чине председници стручних већа и стручних актива, 

координатори стручних тимова и стручни сарадници, а његовим радом руководи 

директор, према члану 130. Закона о основама система образовања и васпитања, 

„Службени гласник” РС, бр 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019 разматра питања и даје 

мишљење у вези са пословима директора из члана126. став 4, тачке 1)-3) и тач. 5)-7) истог 

закона.Чланови Педагошког колегијума ове школске године су: 

 

ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

1-      Миљанић Дарко, директор 

2-      Цветковић Милица, СВ за природне науке 

3-      Милинковић Јован, СВ за друштвене науке 

4-      Михајловић Јована, СВ за  језик и комуникацију 

5-      Алексић-Лековић Сања, СВ за уметност 

6-     Стојиљковић Властимир, СВ за физичко васпитање 

7-      Станковић Данијела, тим за инклузију 

8-      Илић Славица, тим за развој школског програма 

9-      Цветковић Владан, школски развојни тим 
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10-  Нешић Оливера, тим за проф. развој 

11-  Стевановић-Гајовић Весна, тим за самовредновање 

12-  Милинковић Јован, тим за међупредметне компетенције 

13-  Ђулинац Јелена, креативни тим 

14-  Михајловић Лидија, стручна сарадница 

15-  Влаховић Маја, стручна сарадница, библиотекар 

 

На састанцима Педагошког колегијума су решавана сва актуелна питања у одређеном 

периоду: извештај о раду Колегијума за 2020/2021. и план рада Колегијума  за 2021/2022. 

годуину, план рада школе у условима пандемије, програм рада по ИОП-у, разматрање 

извештаја стручно-педагошког надзора и организовање пројектне наставе, разматрање 

учешћа школе у државним и међународним пројектима, план уписа за наредну школску 

годину, разматрање иницијативе ученичког парламента о могућностима чувања кућног 

љубимца у школи (мачак Тоша), разматрање мјуатурских тема по предметима   као и одабир 

изборних програма које ће школа понудити ученицима у школској 2022/2023. години. 

Одржанo je 6 састанaка. Чланови Педагошког колегијума су својим иницијативама и 

конкретним предлозима доприносили раду установе. Договорене одлуке руководиоци 

стручних већа су реализовали на састанцима својих стручних већа. 

 

СТРУЧНО ВЕЋE ЗА ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈУ 

 

Током школске 2021/22. године чланови су били: 

1. Марија Илић, Јелена Ђулинац, Јелена Јанковић, Тања Маленовић, Марија Мијајловић 

– српски језик 

2. Оливера Нешић, Ана Николић, Јована Михајловић (координатор) – енглески језик 

3. Даца Стевановић – немачки језик 

4. Данијела Станковић, Маја Влаховић – француски језик 

Реализација планираних активности: 

 

 Активност Датум и место Учесници Евиденција 

1. Разрада плана активности за 

текућу годину 
септембар, 2021. чланови тима СВ Записник СВ 

2. Матићеви дани септембар, 2021. професори 

српског језика и 

ученици 

Извештај 

брошура 

3. Иво Андрић – 60 година од 

доделе Нобелове награде 

децембар, 2021. професори 

српског језика и 

ученици 

Извештај 

брошура 
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4. Учешће на конкурсу – 

romanistika.filum 

децембар, 2021. професорка Маја 

Влаховић и 
ученица Теодора 

Тимотијевић 

(3/3) 

Извештај 

брошура 

5. Обележавање Дана Светог 

Саве 

јануар, 2022. професори 

српског језика, 

професор 
ликовне културе, 

Креативни тим 

Извештај 

брошура 

6. Припреме и реализације 

такмичења 

фебруар – мај, 2022. професори и 

ученици 

Извештаји са 

такмичења 

7. Припрема и организација 

Дана школе 

април, 2022. Креативни тим, 

професори 

српског језика 

Извештај 

брошура 

8. У оквиру пројекта 

Квалитетно образовање за 

све и приликом посете 

шефа мисије Савета Европе 

у Београду, ученици који 

уче француски језик су 

учествовали у припреми 

наведене посете и дочеку 

гостију 

 

25.05.2022. Даниејла 

Станковић 

Извештај 

пројектног 

тима о 

изложби 

Развијање 
демократске 

културе у 

Гимназији у 

Ћуприји; 

Медијски 

извештаји (ТВ 
Поморавље, 

школски 

профили на 
друштвеним 

режама) 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈУ 

Извештај о раду стручног већа природних науака и технологије 

Током школске 2021/22. године чланови су били: 

1. Милица Цветковић -координатор 

2. Срећко Тимотијевић 

3. Владан Цветковић 
4. Владимир Вељковић 

5. Николина Станојевић 

6. Славица Јовановић 
7. Милосав Димитријевић 

8. Славица Илић 

9. Далибор Рајковић 

10. Предраг Милеуснић 

11. Никола Крушкоња(замена за Милосава Димитријевића) 

12. Весна Стевановић-Гајевић 
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13. Оља Радивојевић 

14. Славица Стевановић 

15. Ана Миленковић 
16. Зорица Тркуља 

17. Дарко Ђолић 

 
Реализација планираних активности: 

 Активност Датум и место Учесници Евидентирано 

1.Усклађивање плана и програма Август 2021 Чланови стручног већа Записник (Гугл 

диск) 
0. Расподела часова  Август 2021 Чланови већа Записник 
0. Распоред контролних и писмених 

провера за прво полугодиште 
 

Септембар 
2021 

Чланови стручног већа  Записник (Гугл 

диск) 

0. Усклађивање критеријума 

оцењивања,организација додатне , 

допунске и припремне наставе 

Октобар 
2021 

Чланови стручног већа Записник (Гугл 

диск) 

0. Припремна настава за 

факултет(математика) 
Септембар- Мај Милица Цветковић , 

ученици четвртог разреда 
Дневник рада 

0. Припремна настава за факултет 

(хемија) 
Септембар- Мај  Весна Стевановић-Гајевић 

, ученици четвртог разреда 
Дневник рада  

0. Припремна настава за факултет 

(биологија) 
Септембар- Мај Славица Стевановић , 

ученици четвртог разреда 
Дневник рада 

0. Анализа резултата вапитно-

образовног процеса и успеха 

ученика на крају првог 

класификационог периода 

Новембар Чланови стручног већа Записник (Гугл 

диск) 

0. Радионица: Помозимо природи 

колико она помаже нама  
Децембар Миленковић Ана са 

ученицима првог разреда у 

сарадњи са ПМФ 

Дневник рада 

0. Радионица: Немогућа мисија Децембар  
Јануар 

Рајковић Далибор и 

ученици  

14, 24 

Дневник рада 

0. Пројекат: Одређивање убрзања 

земљине теже разним методама 
Децембар 
Јуни 

Славица Илић и ученици  
32, 33, 34 

Дневник рада 

0. Такмичење : Дабар Новембар Далибор Рајковић и 

ученици  

14, 24, 34 

Извештај 

0. Такмичење : Хакатон Децембар,Март Далибор Рајковић и 

ученици  

24, 34 

Извештај 

0. Такмичење: Петља Јануар Владимир Вељковић и 

ученици  

24, 34 

Извештај 

0. Анализа резултата вапитно-

образовног процеса и успеха 

ученика на крају првог 

полугодишта 

Јануар Чланови већа Записник (Гугл 

диск) 

0. Договор о темама за матурски 

испит 
Јануар Чланови већа Записник 

0. Радионица :Изокренута учионица Децембар Весна Стеванoвић-Гајевић Извештај 
0. Радионица:Мој пројекат-Акциони 

потенцијал 
Децембар Славица Стевановић и 

ученик Лазар Лукић (32) је 

држао презентације трећем 

разреду 

Извештај 

19. Припрема за такмичење 

(математика) 
Новембар-Мај Милица Цветковић и 

ученици 

Дневник рада 



 

46 

 

првог,другог,трећег и 

четвртог разреда 
20. Припрема за такмичење (физика) Новембар-Мај Славица Илић, Далибор 

Рајковић и ученици 

првог,другог,трећег и 

четвртог разреда 

Дневник рада 

21. Припрема за такмичење (хемија) Новембар-Мај Оља Радивојевић и 

ученици  другог разреда 
Дневник рада 

22. Припрема за такмичење 

(биологија) 
Новембар-Мај Славица Стевановић и 

ученици првог и трећег 

разреда 

Дневник рада 

23. Усклађивање распореда 

контролних и писмених провера 

за друго полугодиште 
 

Фебруар Чланови већа Записник 

24. Припрема ученика основних 

школа за ИТ одељење 
Март-Мај Милица Цветковић, 

Владмир Вељковић и 

ученици осмих разреда 

Извештај 

25. Семинар: Етика и итегритет Март-Април Чланови већа Потврде 
26. Обука за дигитрон Casio fx-991 

RSX 
1.04. 2022 Наставници физике,хемије, 

математике и рачунарства 
Потврде 

27. Анализа резултата вапитно-

образовног процеса и успеха 

ученика на крају трећег 

тромесечја 

Април Чланови већа Записник 

28. Пројекат :Гљиве Април Ана Миленковић и 

ученици другог разреда 
Извештај 

29. Пројекат : Витамини Април Весна Стевановић-Гајовић Извештај 
30. Семинар: Априлски дани хемије Април Весна Стевановић-Гајовић, 

Оља Радивојевић 
Потврда 

31. Огледни час : Примена извода и 

итеграла у физици 
Мај Милица Цветковић, 

Славица Илић и ученици 

четвртог разреда 

Дневник рада 

32. Пројекат : Естри карбоксилних 

киселина 
Мај Оља Радивојевић и 

ученици 32 
Дневник рада 

33. Пројекат : Визуелизација 

књижевног дела (сценарио) 
Јун Марија Илић, Далибор 

Рајковић, Владимир 

Вељковић и ученици 14 

Дневник рада 

34. Пројекат : Физика у спорту Јун Рајковић Далибор и 

ученици првог разреда 
Дневник рада 

35. Пројекат: Конзолне апликације у 

разним наменама 
Јун Рајковић Далибор и 

ученици 14 
Дневник рада 

36. Пројекат : Графици функција у 

свакодневном животу 
Јун Милица Цветковић, 

Владимир Вељковић 
Дневник рада 

37. Пројекат : Примена матрица ,и 

детермнинанти у програмирању 
Јун Милица Цветковић, 

Далибор Рајковић 
Дневник рада 

38. Анализа резултата вапитно-

образовног процеса и успеха 

ученика на крају другог 

полугодишта 

Јун Чланови већа Записник 

39. Предлози за похвале и награде Јун Чланови већа Записник 
40. Предлог и усвајање уџбеника за 

наредну школску годину 
29.06.2022 Чланови већа Записник 

 
Додатне напомене: 

Током школске године доста лаптопова није у функцији, па је предлог чланова већа да се поправе 

или набаве други. Такође је потребно набавити беле табле у учионицама на спрату. 
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                                                                Координатор већа   
                                                                Милица Цветковић 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

 

Током школске 2021/22. године чланови су били: 

 

1. Слободан Јовановић      6. Даријан Николоћ             11.  Милица Станојловић 

2. Драган Савић                 7. Душица Миладиновић    12.  Зорица Тркуља 

3. Весна Тирменштајн       8. Тамара Марјановић         13.  Јелена Павловић 

4. Радмила Радић               9.  Александар Савић          14.  Јован Милинковић 

5. Зденко Жнидер              10.Даниела Пантић 

 

Реализација планираних активности: 

 Активност Датум и 
место 

Учесници Евидентирано 

1. договор о набавци 
наставних средстава, избор 

новог председника 

24.08.2021.
наст.канц. 

чланови стручног већа записник са 
састанака 

стручног већа 

2. онлајн састанак већа: договор 

о сталном термину одржавања 

састанака, размена искустава с 

почетка наставе 

22.09.2021.

вибер 

група, 

наст.канц. 

чланови стручног већа записник са 

састанака 

стручног већа 

3. припрема и прилагођавање 

ваннаставних активности 
интересовању ученика 

23.10.2021

вибер 
група, 

наст,канц. 

чланови стручног већа записник са 

састанака 
стручног већа 

4. обележавање светског Дана 

менталног здравља 

10.10.2021. 

Дом 

здравља 

Радмила радић са ученицима извештај 

Радмиле Радић 

5. посета градском музеју Новембар, 

градски 
музеј 

Драган Савић са ученицима Извештај 

Драгана Савића 

6. састанак већа са темом 

покретање пројектне наставе, 

преношеље информација са 

Колегијума 

18.11.2021 

наст.канц. 

чланови стручног већа записник са 

састанака 

стручног већа 

7. састанци већа са темом 

пројектне наставе 
7.12.2021. 

10.12.2021. 

наст.канц. 

чланови стручног већа записник са 

састанака 

стручног већа 

8. консултације о темама за 

матурске радове и 

прибављање литературе 

јануар 

2022. 

школа  

чланови стручног већа записник са 

састанака 

стручног већа 

9. посета метеоролошкој станици април 

2022. 

метеоро 
лошка 

станица 

Тамара Марјановић са 

ученицима 

Извештај о 

посети тамаре 

Марјановић 
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10. Састанак већа са темом избор 

уџбеника за следећу школски 

годину 

02.07.2022.

наст.канц. 

чланови стручног већа записник са 

састанака 
стручног већа 

 

Додатне напомене: због отежаних услова рада услед пандемије неке активности из плана за ову 

школску годину нису реализоване.             

                                                                               Јован Милинковић, председник већа 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

У школској 2021/22.години настава се изводила по комбинованом моделу у складу са 

актуелном епидемиолошком ситуацијом. Стручно веће за физичко и здравствено васпитање 

је свој рад и активности прилагодило датим условима и спроводило планиране спортске 

активности. 

Актив професора физичког васпитања састајао се  на месечном нивоу ради договора о 

организацији и извођењу такмичења у складу са календаром Савеза за школски спорт и 

планом предвиђених спортских активности. 

Такмичења су спровођена у појединачним и екипним спортовима на којима је учешће узело 

велики број ученика..Резултати са такмичења прослеђени су стручној служби. 

Стручни актив у сарадњи  са Парламентом школе учествовао је у прослави дана школе кроз 

спортске активности ученика. 

Под покровитељством Министаарства просвете организован је Крос-РТС-а у коме је 

учествовао велики број ученика у пратњи професора. 

У организацији Општине Ћуприја члан већа проф.Тијана Пековић била је координатор 

Матурског плеса. 

Координатор већа  

Властимир Стојиљковић 

    

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА УМЕТНОСТ 

 
Током школске 2021/22. године чланови су били: 

1. Сања Алексић Лековић, координатор тима и професор музичке културе 
2. Саша Марковић, проф. музичке културе 
3. Слађан Миленковић, проф. ликовне културе 
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Реализација планираних активности: 

 Активност Датум и место Учесници Евидентирано 

1. Усвајање програма рада СВ и 

усаглашавање критеријума 
оцењивањa 

Септембар 

2022. 
Сања Алексић Лековић 

,координатор тима и 

професор музичке 

културе 
2.Саша Марковић, проф. 

музичке културе 
3. Слађан Миленковић, 

проф. ликовне културе 
 

На Гугл драјву 

извештајем 

2. Рад ликовне секције и хора Целе школске 

године 
Сања Алексић Лековић 

,координатор тима и 

професор музичке 

културе 
и Слађан Миленковић, 

проф. ликовне културе 
 

На Гугл драјву 

извештајем 

3. Посета изложбама слика (у 

Градском музеју) 

Целе школске 

године 
Слађан Миленковић, 

проф. ликовне културе 
Сања Алексић Лековић 

,координатор тима и 

професор музичке 

културе 
 

На Гугл драјву 

извештајем 

4. Стручно усавршавање чланова 

СВ 

 

Целе школске 

године 
Сања Алексић Лековић 

,координатор тима и 

професор музичке 

културе 
 

На Гугл драјву 

извештајем 

5.  Прослава Дана Светог Саве 

 

27. 01. 2022. Сања Алексић Лековић 

,координатор тима и 

професор музичке 

културе 
И чланови Креативног 

тима 

На Гугл драјву 

извештајем 

6. Прослава Дана школе 18. 04. 2022. Сања Алексић Лековић 

,координатор тима и 

професор музичке 

културе 
И чланови Креативног 

тима 

На Гугл драјву 

извештајем 

7. Изложба за Дан школе у холу у 

приземљу – Средњевековно 

писмо 

 

18. 04. 2022. Слађан Миленковић, 

проф. ликовне културе 
 

Хол школе 

8. Изложба за крај школске 

године 

Јун 2022.  Слађан Миленковић, 

проф. ликовне културе 
 
Хол школе 
 

9. Посета музеју „ Хореум Марги 

“ и изложби Савремена 

уметност Србије из збирке 

Надежде Петровић 2 – 1, 2 – 3, 

1 - 2 

20. 05. 2022.  Слађан Миленковић, 

проф. ликовне културе 
- 
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10. Изложба слика у музеју „ 

Хореум Марги “ – МАтићу у 

част, одељења 1 – 3, 2 - 2 

Септембар 

2021. 
Слађан Миленковић, 

проф. ликовне културе 
- 

11. Изложба Боже Илића – 

Реализам у Музеју „ Хореум 

Марги “ 

18. 10. 2021.  Слађан Миленковић, 

проф. ликовне културе 
- 

12. Припреме за полагање 

матурског испита – избор тема, 

сарадња са ученицима око 

избора тема, менторисање, 

одржавање матурског испита 

 

Од децембра 

2021. до 

почетка јуна 

2022. године 

Сања Алексић Лековић 

,координатор тима и 

професор музичке 

културе 
Саша Марковић, проф. 

музичке културе 
 Слађан Миленковић, 

проф. ликовне културе 
 

На Гугл драјву 

извештајем 
 

13. Посета концертима,  

сарадња са Школом за музичке 

таленте, музејом ( у оквиру 

пројектне наставе ) 

 

Мај, јун 2022. Сања Алексић Лековић 

,координатор тима и 

професор музичке 

културе 
 

На Гугл драјву 

извештајем 
 

 

 

ТИМОВИ 

Тим за школско развојно планирање 
Током школске 2021/22. године чланови су били: 

1. Владан Цветковић (руководилац) 

2. Илић Славица 

3. Јовановић Славица 
4. Даца Стевановић 

5. Владимир Вељковић 
6. Дарко Миљанић 
7. Тадија Јовановић, ученик 

8. Дејан Радивојевић, члан Школског одобра 

Реализација планираних активности: 

Бр Активност Датум и место Учесници Евидентирано 

1. 
Анализа рада чланова ШРТ у 

прошлој школској години 
Август 
2021. 

 
чланови ШРТ-а 

Записник  са седнице 

ШРТ-а 

2. 

Пружање помоћи колегама са 

проблемом у раду са 

електронским дневником и 

осталим применама у дигиталној 

учионици 

Прво 

полугодиште 

2021/22. 

Директор 

школе,колеге  и 

координатори 

Елект. записи на 

интернету и у 

ел.дневнику 

3. 
Припрема и адаптација нове 

учионице за ИТ 
Септембар 2021. Директор школе 

Урађени пројекат 

адаптација учионице 

4. 

Увођење школских процедура за 

анализу снижених школских 

постигнућа 

Прво 

полугодиште 

2021/22. 
Стручни тим за ИО 

Записник са састанка 

тима и седнице НВ 
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5. Активности око НОУ феста Март 2022. 
Славица Илић и 

директор школе са 

волонтерима 

Интернет страница 

школе и фотографије 
 

6. 
Промоција ИТ одељења са 

припремом за полагање испита 
Фебруар-март 

2022. 
Тим за промоцију и 

директор школе 

Посета школема у 

виду фотографија и 

презентација 

7. 

Почетак активности око рушења 

старих кабинета и израде мултиф. 

учионице у дворишту школе 
Јун –Јул 2022. 

Директор школе и 

колеге 

Фотографије 

докуметација и 

уговор о извршењу 

радова 

8. 

. 

Припрема чланова тима за 

анкетирање: професора, 

родитеља, ученика и локалне 

самоуправе у вези са н  ШРП 

2022-2027. 

Јун-Август 
 
2022. 

Чланови тима 
Записник са седнице 

ШРТ 

 

Tим за самовредновање 
Током школске 2021/22. године чланови су били: 

1. Весна Стевановић-Гајовић, наставник хемије, координаторка  

2. Дарко Миљанић- директор школе 

3. Лидија Михајловић, стручна сарадница – психолошкиња 

4. Владимир Вељковић, наставник математике и групе ИТ стручних предмета 

5. Славица Стевановић, наставник биологије 

6. Јана Антић, ученик, члан ђачког парламента 

7. Силвија Живковић, ученик, члан ђачког парламента 

 

Реализација планираних активности: 

 Активност Датум и место Учесници Евидентирано 

1. Сарадња са Тимом за 

обезбеђивање квалитета рада 

и развој установе 

Септембар 

2021. 

Чланови Тима за 

самовредновање 

Гугл диск (Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада и развој 

установе) 

2. Састанци Тима за 

самовредновање 

Септембар 

2021- Август 

2022. 

Чланови Тима за 

самовредновање 

Гугл диск 

 (Записници са 

састанака Тима за 

самовредновање) 

3. Израда анкета и чек листа за 

изабрану област, подршку 

ученицима 

Март 2022. Чланови Тима за 

самовредновање 

Гугл диск 

 (Тим за 

самовредновање) 

4. Анкетирање интересних група 

– ученика, родитења и 

наставника 

Април-Мај 

2022. 

Чланови Тима за 

самовредновање 

Гугл диск 

 (Тим за 

самовредновање) 

5. Обрада података, анализа 

података и писање извештаја  

Јун 2022. Чланови Тима за 

самовредновање 

Гугл диск 

 (Тим за 

самовредновање) 
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6. Извештавање Наставничког 

већа 

Август 2022. Чланови Тима за 

самовредновање 

Записник са седнице 

Наставничког већа 

 

Извештај о самовредновању квалитета рада школе за школску 2021/22. 

Област квалитета: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА          

Тим је својим поступком обухватио више подручја вредновања кључне области подршке, 

користио различите инструменте за прикупљање података и групе испитаника. Процес 

вредновања био је заснован на  Правилнику о вредновању квалитета рада установе ( ,, 

Службени гласник РС", бр. 10/2019) и  Правилнику о стандардима квалитета рада установе, 

објавњеног у ,,Службеном гласнику РС" – Просветни гласник бр. 14/2018.  

У оквиру области подршке ученицима, подручја вредновања су била: 

1. Функционисање система пружања подршке свим ученицима;  

2. Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика; 

3. Функционисање система подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 

способностима. 

Коришћено је више извора података за процену, али је највеће поверење указано анкетирању 

као истраживачкој методи избора за процену доживљаја подршке коју циљна група има. 

Коришћени су следећи инструменти, технике и методи: 

1. Анкетирање све три заиинтересоване групе испитаника о подршци ученицима: 

● ученика  

● наставника  

● родитеља  

2. Извештај тима за инклузивно образовање 

3. Извештаји о реализованим вананставним активностима, пројектима и сл. 

4. Електронски дневник са дневником реализованих часова допунске, додатне и 

припремне наставе 

5. Извештај о учешћу наших ученика на такмичењима 

Једине бројчано изражене оцене квалитета наставе и учења, тим је формулисао на основу 

анкетирања. Иако постоје и извесни квантитативни подаци из осталих извора података за 

процену, они су пре свега коришћени за квалитативну анализу и формулисање препорука за 

унапређење квалитета рада школе. 

 

1. Анкетирање 

Тим за самовредновање припремио је анкете за ученике, наставнике и родитеље, на основу 

Правилника о стандардима квалитета рада школе, у области подршке ученицима. Анкете су 
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биле истог садржаја за све три групе испитаника, што је олакшало компаративну анализу 

резултата.  

Резултати анкетирања засновани су на статистички прихватљивој величини узорка, при чему 

је узорак наставника највећи, јер је логистички било најједноставније обезбедити њихово 

учешће, али је и узорак ученика и родитеља, који је био случајан и у коме су заступљени 

случајно одабрани ученици и родитељи свих одељења у школи довољно велики. Анкетирање 

је због мотивације испитаника реализовано уживо, непосредно у школи, јер је 

прошлогодишње анкетирање преко гугл упитника, иако истраживачки комфорније, довело да 

недовољног одзива и тиме угрожавања поузданости резултата истраживања. 

Ученици су анкетирани у току наставе, родитељи на родитељском састанку у другом 

полугодишту, а наставници приликом одржавања седнице Наставничког већа. 

 Број анкетираних 

 

Просечна оцена 

Ученици 74 (22%) 

 

3,01 

Наставници 30 (68%) 

 

3,63 

Родитељи 60 (18%) 

 

3,60 

Просечна оцена у целини 3,41 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛАТA АНКЕТИРАЊА  

 

Просечна оцена, као и просечне оцене свих заинтересованих група појединачно су изнад 3, 

што даје основа за закључак да у школи преовладавају јаке стране у области квалитета и 

заступљености подршке коју ученици у школи добијају. 

 

Просечне оцене по исказима указују на могућности и потребе за унапређењем у вези са неким 

посебним аспектима подршке: 

 

 

Тврдња 

ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ 

 

Ученици 

 

Наставниц

и 

 

Родите

љи 

 

1. Школа, на основу анализе успеха, предузима 

разноврсне мере за пружање подршке 

ученицима у учењу: допунска настава, 

индивидуалне консултације, прилагођени 

методи учења, прилагођени задаци, додатни 

материјали и смернице за учење 

3,09 3,63 3,38 
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2. Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима кроз 

саветовање и едукацију: у оквиру одељењске 

заједнице, у оквиру изборних предмета и 

програма, кроз активности у области културе 

и уметности, кроз психолошко саветовање   

2,89  3,60 3,60 

3. У пружању подршке ученицима школа 

укључује породицу односно старатеље 
2,77 3,77 3,68 

4. У пружању подршке ученицима школа 

предузима различите активности у сарадњи 

са релевантним институцијама и 

појединцима ван школе: Центром за 

социјални рад, лекарима, полицијом, 

удружењима грађана 

2,43 3,63 3,48 

5. Школа пружа подршку ученицима у процесу 

припремања за уписивање факултета кроз 

информисање о високошколским 

установама, презентацију факултета, помоћ 

у припремању пријемног испита, посету 

НОУ фесту  

3,54 3,93 3,70 

6. Кроз наставу, ваннаставне активности, 

психолошко саветовање и тестирање, 

подстиче се код ученика објективна 

самопроцена способности, талената и 

професионалних интересовања, којима се 

пружа подршка ученицима у одабиру 

факултета и будућег занимања  

2,57 3,53 3,42 

7. У школи се организују активности за 

развијање социјалних вештина, 

конструктивно решавање проблема, 

ненасилну комуникацију 

2,51 3,43 3,53 

8. Наставници, директор, секретар и психолог 

пружају подршку Ђачком парламенту и 

подстичу развијање знања и вештина за 

одговорно учешће у демократском друштву   

3,38 3,67 3,63 

9. У школи се промовишу здрави стилови 

живота, људска права и права детета 
2,72 3,50 3,70 

10. Кроз школске активности, наставне и 

ваннаставне, промовише се заштита 

човекове околине и одрживи развој 

2,58 3,27 3,48 

11. Информисање ученика је правовремено и 

адекватно и обавља се преко школског сајта, 

огласне табле, мејла, друштвених мрежа, 

комуникације са одељењским старешинама  

3,26 3,80 3,72 

12. Ученицима је, уколико је то потребно, 

омогућена и лична комуникација са 

одељењским старешинама и предметним 

наставницима непосредно у школи, преко 

мејла и у оквиру гугл учионице 

3,66 3,97 3,92 
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13. На основу праћења укључености ученика у 

ваннаставне активности и интересовања 

ученика, школа утврђује понуду 

ваннаставних активности 

2,59  3,60 3,57 

14. Школа је унапредила подршку ученицима: 

укључивањем ученика у школске пројекте, 

повећањем наслова из савремене и 

популарне књижевности у школској 

библиотеци, опремањем простора за шах, 

стони тенис, набавком бубњева   

3,49 3,77 3,62 

15. У школи се подстиче интеркултурална 

сарадња кроз учешће у међународним 

пројектима и програмима размене (ученици 

из страних земаља који похађају нашу школу 

и наши ученици који проводе школску 

годину у некој другој земљи)  

3,47 3,83 3,37 

16. Школа има успостављене механизме за 

идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово 

напредовање кроз обогаћивање програма, 

убрзавање учења, укључивање у такмичења, 

у програме Истраживачке станице Петница  

3,08 3,73 3,65 

17. Школа сарађује са релевантним 

институцијама и појединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група (особе са 

специфичностима у физичком или 

менталном развоју, припадници 

националних мањина, ученици на размени, 

избеглице, мигранти) 

2,93 3,40 3,67 

18. Школа ствара услове за упис ученика из 

осетљивих група  
3,01 3,43 3,68 

19. Школа предузима мере за редовно похађање 

наставе ученика из осетљивих група 
3,23 3,50 3,68 

20. У школи се примењује индивидуализовани 

приступ, тј. инидвидуализовани образовни 

планови (ИОП) за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним способностима 

3,22 3,83  3,62 

21. У школи се организују програми/активности 

за подршку учењу, прилагођени потребама 

ученика из осетљивих група  

2,85 3,43 3,52 

 

Процене родитеља и наставника указују на висок степен осетљивости школе за потребе 

ученика и пружање подршке њиховом личном и образовном развоју. Ни на једној ставци 

просечна оцена није испод 3, а на многим ставкама се приближава и највишој оцени 4. 

Процена ученика, узимајући у обзир њихове оцене испод 3, а нарочито оне које се крећу око 

2,5 указују да постоји потреба за: 
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⮚ унапређивањем сарадње са релевантним институцијама и појединцима у локалној 

заједници; 

⮚ увођењем додатних активности за развијање социјалних вештина, конструктивно 

решавање проблема и ненасилу комуникацију; 

⮚ обогаћивањем програма за пружање подршке у избору факултета; 

⮚ увођењем додатних активности којима се промовише заштита човекове околине и 

одрживи развој; 

⮚ адекватнијим процедурама у утврђивању потреба ученика за ваннаставним 

активностима; 

Такође је, према процени анкетираних ученика, на основу просечних оцена које се крећу од 

2,7 до 2,9, потребно додатно унапредити: 

⮚ промоцију здравих стилова живота, људских права и права детета;  

⮚ сарадњу школе са породицом; 

⮚ активности за подршку учењу прилагођену потребама ученика из осетљивих група; 

⮚ васпитну подршку ученицима; 

⮚ сарадњу са институцијама и појединцима у циљу подршке ученицима из осетљивих 

група. 

 

Извештај школског тима за инклузивно образовање 

На основу извештаја, утврђено је да је у школи реализован један индивидуални образовни 

програм, са прилагођеним програмом и методама учења. ИОП-2 је реализован према 

мишљењу Интерресорне комисије, а планиран, праћен и евалуиран преко тима за додатну 

подршку ученику. Прилагођавање програма било је неопходно за све наставне предмете. 

Образовни програм је био значајно измењен да би био прилагођен могућностима и потребама 

ученика. Фокус је био на његовој социјализацији. На основу одличне   интеграције овог 

ученика у школску средину, може се закључити да је у тој области добио адекватну подршку. 

Додатно, његово присуство у школи много је значило и за развијање инклузивне културе, 

толеранције и разумевања другачијих од себе.  

Претходне школске године није било ИОП-а 1, иако школа има ранија искуства са 

прилагођавањем наставе и учења за ученике који се образују по предвиђеном програму натаве 

и учења, али имају неке специфичне потребе у вези са методама учења. ИОП-3 није био 

заступљен више година уназад, иако је са неким ученицима, нарочито ИТ смера, спровођено 

индивидуализовано обогаћивање програма кроз додатну наставу, секције или пројектну 

наставу.  

У вези са пружањем подршке осталим ученицима из осетљивих група, једино што је 

евидентирано је подршка за добијање стипендије намењене ученицима ромске националне 

мањине, која се сваке године пружа кроз информисање, обезбеђивање документације, 

аплицирање и праћење резултата конскурса. Родитељи и ученици подршку добијају од 

секретара, одељењских старешина и стручне сараднице, психолошкиње. 
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Извештаји о реализованим вананставним активностима, пројектима и сл. 

На основу извештаја тимова и стручних већа, у школи је организовано више активности ван 

наставе, а којима се пружа подршка личном развоју ученика и развијају њихове 

међупредметне компетенције. 

1) За ученике са развијеним склоностима ка СТЕМ-у, тимском раду и сарадњи у школи 

је реализован међународни пројекат у оквиру Еразмус+ програма, у коме је 

учествововало 10 ученика, од којих је 5 ученика путовало у Литванију; 

2) За ученике посебно заинтересоване за програмирање, обезбеђена је подршка 

наставника и учешће на два такмичења Хакатона, организована на Факултету 

организационих наука у Београду; 

3) Ученицима са балансираним интересовањима за програмирање, математику и дизајн, 

пружена је менторска подршка за учешће на конкурсу за израду Математичког 

календара, на коме су остварили и запажене успехе и освојили 1. и 2. награду; 

4) За ученике са развијеним интересовањима за развијање демократске културе: 

⮚ промовисана су људска права кроз видео креиран због учешћа на конкурсу 

Европског дневника (који су креирале 3 ученице),  

⮚ организоване су дебате (у дебатном клубу је било активно 20 ученика, од којих је 

12 непосредно учествовало у дебатама),  

⮚ пружана је подршка Ђачком парламенту (кога су чинила по 2 представника сваког 

одељења, а укупно 30 ученика),  

⮚ промовисане су хумане вредности (на конкурсу за најхуманији чин, награђене су 

2 ученице),  

⮚ организована изложба којом се промовишу демократке вредности у оквиру 

пројекта Квалитетно образовање за све, који реализујемо у сарадњи са Саветом 

Европе (у припреми и реализацији изложбе било је ангажовано 20 ученика); 

5) За ученике са израженим уметничким склоностима и интересовањима, организовани 

су сценски наступи, позоришна представа и музичке тачке поводом обележавања 

различитих догађаја: Нова година, Свети Сава, Дан школе, Дани демократије, а 

школа је започела и сарадњу са локалном заједницом понудивши простор за Пејине 

креативне радионице, у оквиру које наши ученици развијају своје музичке таленте; 

школа је набавила бубањ чиме су значајно унапређени услови за рад школског 

оркестра; организована је изложба ликовних радова ученика поводом Дана школе; 

6) За ученике са израженим интересовањима за спорт, одржано је неколико спортских 

турнира, од којих је најзапаженији био за Дан школе, када је осим фудбала, баскета и 

одбојке, организовано и такмичење у штафетном трчању између ученика и 

наставника; постављен је сто за стони тенис, који је преносив и који ученици могу 

користити за рекреацију у тренуцима када су слободни, између часова или после 

наставе; 

7) За ученике заинтересоване за шах, организован је шаховски турнир, са учешћем 

сарадника из локалне заједнице и уз присуство међународно лиценцираног судије, а 

формиран је и кутак у школи где ученици могу играти шах; 

8) За ученике са развијеним склоностима према писању, сваке године активна је 

новинарска секција, која је и ове године издала школски лист Авангарда; 

9) Ученици су информисани о државној матури, и кроз сарадњу са Пројектом државне 

матуре, ученици 1. и 2. разреда су упућени у процедуре које их очекују на крају 

гимназијског школовања и које су важне за њихову оријентацију током процеса учења 

и припреме за наставак школовања на универзитетима; 
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10) У области каријерног информисања и саветовања, ученици су имали прилику да са 

својим наставницима посете регионални Сајам образовања и непосредно се упознају 

са понудом и захтевима факултета, да разговарају и тестирају своје професионалне 

афинитете код стручне сараднице, психолошкиње, да анализирају своје таленте и 

способности за учење одређених области науке, технике и културе са својим 

наставницима, да присуствују презентацијама десетак факултета који су посетили 

нашу школу, да посете интернет странице или слушају презентације факултета преко 

зума уз подршку школе од које су добијали контакте и линкове; 

11) Ученици заинтересовани за науку и технику добијају подршку школе за учешће на 

образовним програмима Истраживачке станице Петница, које сваке године похађа 8-

10 ученика, усавршавајући своја знања и вештине из хемије, примењене технике, 

рачунарства, дизајна, географије, друштвено- хуманистичких наука. 

 

Електронски дневник 

У електронском дневнику за претходну школску годину, евидентирани су часови допунске и 

додатне наставе, кроз које су ученици добијали специфичну врсту подршке која им је 

потребна.  

У школи су укупно одржана 204 часа допунске наставе, 427 часова додатне наставе и 99 

часова припремне наставе.  

Највећи број часова допунске наставе одржан је из хемије и математике, у мањем броју и из 

биологије и немачког, а одржан је и по неки допунски час из латинског и српског језика. Из 

осталих предмета није пружана подршка у виду допунске наставе. 

Највећи број часова додатне наставе одржан је из предмета из којих су остварени и најбољи 

резултати на такмичењима: хемије, математике, физике, биологије, енглеског језика и српског 

језика. Припремна наставаорганизована је као вид подршке ученицима 4. разреда који су се 

припремали за полагање пријемних испита из биологије, хемије и математике. 

Припремна настава организована је као подршка ученицима који су полагали разредне и 

поправне испите, током јуна и августа. Сви ученици су успешно положили разредне и 

поправне испите. 

 

Извештај о учешћу наших ученика на такмичењима 

Извештај указује на висок број ученика (око 50) који су учествовали на такмичењима 

општинског и окружног нивоа. Ове школске године повећан је и број ученика који су 

учествовали на републичком такмичењу, којих је било 13, као и предмета и дисциплина у 

којима су се надметали са вршњацима (физика, математика, хемија, биологија, енглески језик, 

стрељаштво). Осим ових показатеља, о квалитету подршке коју су талентовани ученици 

добили, сведочи и више освојених награда на републичком такмичењу (једно прво, два друга 

и два трећа места). 

Закључак 

На основу квантититативних показатеља (просечна оцена преко 3 на анкетама све три 

заинтересоване групе испитаника), као и квалитативне анализе облика, врсте и обима 
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подршке која је ученицима пружана, може се закључити да у школи преовладавају јаке 

стране, тј. да ученици углавном добијају подршку циљано усмерену ка њиховим потребама.  

Осим неговања и даљег развијања добре школске праксе, сматрамо да постоји простор за 

унапређење и побољшање квалитета подршке.  

У табели су приказане смернице које могу послужити за израду плана мера и активности 

различитих школских тимова, а које синхронизовано спроведене, могу значајно унапредити 

квалитет подршке коју ученици у школи добијају за свој лични и образовни развој. 

 Активност Носиоци 

активности у 

школи 

Учесници и 

сарадници ван 

школе 

1. Предавања и радионице у области здравствене 

превенције 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Завод за јавно 

здравље 

2. Предавања и радионице у области превенције и 

заштите од дигиталног насиља 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Полицијска 

станица у 

Ћуприји или 

Полицијска 

управа у 

Јагодини 

3. Акције којима се развија солидарност 

(прикупљање старих уџбеника и сл.) 

Ђачки 

парламент 

Црвени крст 

4. Представљање локалног удружења грађана Тим пројекта 

Квалитетно 

образовање за 

све 

Удружење 

младих 

Ћуприја 

5. Каријерно информисање и саветовање у области 

унапређења самопроцене професионалних 

афинитета и способности 

Тим за 

професионални 

развој 

Стручна 

сарадница, 

психолошкиња 

6. Радионице којима се развијају социјалне вештине 

и ненасилна комуникација ученика и наставника 

Тим пројекта 

Квалитетно 

образовање за 

све; 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Центар за 

социјални рад 

7. Еколошке акције и едукација Еколошки тим 

у оквиру Тима 

за 

међупредметне 

компетенције 

Удружење 

грађана Е-

рециклажа 

8. Интерактивно предавање о инклузивној култури и 

образовању (појмови инклузије, позитивне 

дискриминације, значај подршке) 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Удружења 

грађана за 

подршку 

особама из 

осетљивих 

група 
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9. Развијање процедуре за препознавање потреба и 

интересовања ученика у вези са вананставним 

активностима (нпр. анкетирање)  

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе  

 

10. Покретање нових секција, клубова и других 

ваннаставних активности (1-2 годишње) 

Педагошки 

колегијум 

Сарадници из 

локалне 

заједнице 

11. Повећање броја часова допунске наставе и 

наставних предмета из којих ученици добијају ову 

врсту подршке 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

 

12. Израда ИОП-а 1  за ученике са потребом за 

прилагођавањем начина рада, због специфичности 

у личном развоју 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

 

 Израда ИОП-а 3 за талентоване ученике који имају 

потребу за проширивањем програма, менторским 

радом или убрзавањем учења 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

Рад тима за обезбеђивање квалитета и развој установе био је заснован на одредбама Закона о 

основама ситема образовања и васпитања, објављеног у „Сл. Гласнику РС“ бр. 88/17, 27/18 – 

др. Закон и 10/19, чланом 130, став 14, којим је школа у обавези да има овај тим, као и 

стручним упутством којим су постављене смернице рада.  

Тим су чинили: 

1. Дарко Миљанић, координатор  

2. ЛидијаМихајлов ић 

3. Јован Милинковић  

4. Милица Цветковић  

5. Весна Стевановић-Гајовић  

6. Славица Илић  

7. Владимир Вељковић  

8. Јелена Ђулинац  

9. Драган Савић  

10. Милица Здравковић 3/4 

11. Тамара Јеремић 3/1 

12. Ивана Јаћимовић, родитељ 2/3 

Тим је пратио реализацију Годишњег плана рада школе, Школског развојног плана и 

Школског програма. У складу са закључцима тима за самовредновање, који су донети на крају 

претходне године, реализоване су активности у циљу унапређења квалитета наставе и учења. 

 Активности Време 

реализације 

Учесници Евидентиран

о 
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1. Планирање, припремање и 

организација комбиноване 

наставе 

Август, 

септембар 

2021. 

Педагошки 

колегијум 

Спискови 

ученика и 

подела 

одељења на 

ГД; 

Гугл 

учионице за 

све предмете 

2. Подстицање и подршка 

наставницима у планирању 

и реализацији исходно 

оријентисане и пројектне 

наставе   

Септембар, 

новембар, 

април  

Директор 

Психолошкиња 

Пројектна 

настава, 

планови и 

извештаји, на 

ГД 

3. Управљање пројектом 

Еразмус+ СТЕМ и 

уметност, припрема и 

реализација мобилности у 

Литванији 

Септембар, 

децембар, 

фебруар, мај 

Тим Еразмус+ 

пројекта 

Пројекат 

Еразмус+ на 

ГД 

4. Праћење квалитета подршке 

која се ученицима у школи 

пружа, пре свега релизације 

ИОП-а 2 

Септембар - 

јун  

 

Тим за ИО  

Тимови за 

додатну 

подршку 

Психолошкиња 

 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

тим за 

додатну 

подршку, 

ИОП-2, на ГД 

5. Праћење и подршка у 

планирању и реализацији 

изборних програма 

Септембар-

новембар 

2021. 

Директор 

Психолошкиња  

Извештај о 

раду 

директора и 

стручне 

сараднице 

6. Праћење ажурности у 

вођењу електронске 

педагошке документације и 

интервенисање у 

случајевима застоја 

Новембар Тим за 

самовредновањ

е 

Планови рада 

наставника 

на ГД 

7. Управљање припремама, 

реализацијом и 

извештавањем о пилотирању 

државне матуре и обукама  

Април 2022. Школска 

матурска 

комисија 

Државна 

матура на ГД 

8. Управљање пројектом 

Квалитетно образовање за 

све 

Април-мај 

2022. 

Тим пројекта Пројекат 

Квалитетно 

образовање 

за све на ГД 
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9. Праћење стручног 

усавршавања 

Март-јун 

2022. 

Директор 

Психолошкиња 

 

10. Припремање услова за 

уписивање специјализованог 

ИТ одељења: промоција, 

формирање кабинета, 

припрема ученика ОШ, 

организација пријемног 

испита 

Април, мај 

2022.  

Директор 

М. Цветковић 

В. Вељковић.  

 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 
Током школске 2021/22. године чланови су били: 

1. Нешић Оливера, координатор тима  

2. Цветковић Владан 

3. Марјановић Тамара 

4. Јанковић Јелена (Маленовић Тања) 

 

Реализација планираних активности: 

 Активност Датум и 

место 

Учесници Евидентирано 

1. Анкета о професионалном развоју на 

ЧОС-у у одељењима 3. и 4. разреда 

 

Октобар  

2021. 

Ученици 3. и 4. разреда 

 

Чланови тима 

Електронски 

дневник, 

Дневник рада 

 

Анкета 

 

Записник са 

састанка тима  

2. Промоција Војне Академије Октобар 

2021. 

Ученици 3. и 4. разреда 

 

Дежурни наставник  

 

 

3. Промоција МЕФ-а, Факултета за 

примењени менаџмент, 

економију и финансије  

Материјал са презентацијом факултета 

– https://mef.edu.rs/fakultetza21vek 

 

27.10.2021. Ученици 4. разреда 

 

Одељењски старешина 

Прослеђен мејл 

4. Промоција Департмана за 

рачунарске науке ПМФ-а у 

17.11.2021. Ученици 4. разреда 

 

Одељењски старешина 

Прослеђен линк 

мејлом 
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Нишу – онлајн промоција 

студијских модула – Зум линк 
 

5. Промоција Департмана за 

педагогију Филозофског 

факултета у Нишу, Виртуелни 

дани педагогије (у периоду од 

29.11. до 05.12.) - 

https://www.filfak.ni.ac.rs/vesti/ite

m/1887-virtuelni-dani-pedagogije 
 

24.11.2021. Ученици 4. разреда 

 

Одељењски старешина 

Прослеђен 

позив мејлом 

6. Преношење позива за Недељу 

Департмана за психологију 

Филозофског факултета у Нишу 

(у периоду од 14.12. до 16.12.) -

https://forms.gle/kwU7Zi8Pc56D

U4En7  
 

9.12.2021. Ученици 4. разреда 

 

Одељењски старешина 

Позивни мејл 

послат 

ученицима 4. 

разреда 

7. Представљање 

Електротехничког факултета у 

Београду путем интернет 

презентације - 

https://www.etf.bg.ac.rs/sr/vesti/2

021/12/predstavljanje-

elektrotehnickog-fakulteta-

ucenicima-srednjih-skola 
 

29.12.2021. Ученици 4. разреда 

 

Одељењски старешина 

Прослеђен мејл 

ученицима 4. 

разреда 

8. Представљање Факултета 

политичких наука Универзитета 

у Београду – рубрика за 

информације 

https://www.fpn.bg.ac.rs/kategorij

a/upis-osnovne 
 

30.12.2021. Ученици 4. разреда 

 

Одељењски старешина 

Прослеђен мејл 

ученицима 4. 

разреда 

9. Промоција Технолошког Факултета у 

Лесковацу 

 

01.03.2022. Ученици 4. разреда 

 

Дежурни наставници  

 

Летопис 

Записник са 

састанка тима 

10. Промоција Агрономског Факултета 

Чачак 

 

11.03.2022. Ученици 4. разреда 

 

Дежурни наставници  

 

Летопис 

Записник са 

састанка тима 

11. Промоција Машинскоги Факултета у 

Краљеву 

16.03.2022.  Ученици 4. разреда 

 

Дежурни наставници  

 

Летопис 

Записник са 

састанка тима 
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12. Промоција Технолошког Факултета у 

Бору 

 

29.03.2022. Ученици 4. разреда 

 

Дежурни наставници  

 

Летопис 

Записник са 

састанка тима 

13. НОУ Фест, представљање преко 30 

високошколских установа уз 

могућност непосредних консултација 

са студентима и запосленим особљем 

факултета 

 

18.03.2022. Ученици 1-4. разреда 

 

Предметни наставници 

Записник са 

састанка тима 

 

Сајт НОУ тима 

14. Индивидуално психолошко 

саветовање са стручном сарадницом, 

тестирање професионалних афинитета 

2021/22. 50 ученика 1-4. разреда 

 

Стручна сарадница, 

психолошкиња 

Евиденција о 

реализованим 

активностима 

стручне 

сараднице 

 

15. Професионални афинитети и 

каријерни развој на часовима 

одељењског старешине 

2021/22. Ученици 1-4. разреда 

 

Одељењске старешине 

Електронски 

дневник, 

Дневник рада 

 

16. Индивудуално саветовање и 

припремање за полагање пријемног 

испита на факултетима 

2021/22. Ученици 4. разреда 

 

Наставници биологије, 

хемије, математике 

Електронски 

дневник, 

Дневник 

додатне и 

припремне 

наставе 

17. Похађање програма у Истраживачкој 

станици Петница 

2021/22. 8 ученика 1-4. разреда Извештај о 

нашим 

ученицима у ИС 

Петница 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Током школске 2021/22. године чланови тима су били: 

1. Славица Илић, координатор 

2. Оливера Нешић 

3. Драган Савић 

4. Дарко Миљанић 

5. Далибор Рајковић 
 

Реализација планираних активности: 

 Активност Датум и 

место 
Учесници Евидентирано 

1. Праћење реализације наставног 

програма предвиђеног постојећим 

Школским програмом 

Током 

школске 

године 

Чланови 

тима, правна 

служба и 

Гугл диск 
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 (школа) управа 

школе 

(Тим за развој 

школског 

програма) 
2. 

Због измена Закона о основама система 

образовања и васпитања( „Сл.гласник 

РС“ бр. 88/17, 27/18, др. закон, 10/19, 

27/18, др. закон, 6/20 и 129/19), Тим 

предлаже да се постојећи Школски 

програм усагласи са изменама анексом 

Јануар 

(онлајн 

састанак) 

Чланови 

тима, правна 

служба 

Гугл диск 

(им за развој 

школског 

програма) 

3. Због измена Закона о средњем 

образовању и васпитању (“Сл. гласник 

РС” бр. 55/13, 101/17, 22/18-др. закон, 

6/20, 52/21, 129/21 и 129/21-др. закон), 

Тим је предложио да се постојећи 

Школски програм усагласи са 

изменама анексом 

Фебруар 

(онлајн 

састанак) 

Чланови 

тима, правна 

служба 

Гугл диск 

( Тим за развој 

школског 

програма) 

4. Због измена Правилника о наставном 

плану и програму наставе и учења 

гимназије за ученике са посебним 

спсобностима за рачунарство и 

информатику (“Сл. гласник РС” - 

“Просветни гласник РС”- 5/17, 8/19, 

15/19 и Правилника о плану и 

програму наставе и учења гимназије за 

ученике са посебним спсобностима за 

рачунарство и информатику (“Сл. 

гласник - Просветни гласник РС” - 

7/20, 6/21, 10/22) 

Јун, јул, 

август 

(школа) 

Чланови 

тима, правна 

служба 

Гугл диск 

(Тим за развој 

школског 

програма) 

5. Доношење анекса који садржи све 

измене које треба ускладити са 

постојећим Школским програмом. 

Усвајање извештаја за рад Тима за 

развој школског програма 

Јун 

(школа) 

Чланови 

тима, правна 

служба 

Гугл диск 

(Тим за развој 

школског 

програма) 

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 

Током школске 2021/22. године чланови су били: 

1) Драган Савић, наставник историје, координатор тима 

2) Јован Милинковић, наставник филозофије 

3) Дарко Миљанић, директор школе 

4) Лидија Михајловић, стручна сарадница- психолошкиња школе 

5) Милица Цветковић, наставник математике 

 

Реализација планираних активности: 
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 Активност Датум и 

место 

Учесници Евидентирано 

1. Конституисање Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања за школску 2021/2022. г. 

 

30.08.2021. Чланови тима Записник са 

састанка тима 

2. Планирање рада Тима за школску 

2021/2022. г. 

 

30.08.2021. Чланови тима Записник са 

састанка тима 

3. Едуковање ученика за препознавање и 

пријављивање насиља и упознавање 

ученика са појмом насиља, злостављања 

и занемаривања деце, врстама, 

облицима појављивања, као и Посебним 

протоколом о заштити деце од насиља и 

функционисањем Тима 

 

Септембар 

2021. 

Одељењске старешине 

 

Стручна сарадница, 

психолошкиња 

 

Ученици свих одељења у 

школи 

Електронски 

дневник, 

Дневник рада 

4. Планирање превенције вршњачког 

насиља, према смерницама Школске 

управе у Јагодини од 08.10.2021.  

 

18.10.2021. Чланови тима Записник са 

састанка тима 

5. Превенција трговине децом и младима  

- едукативни филм и дискусија са 

ученицима 

 

20.10.2021. Стручна сарадница, 

психолошкиња 

 

20 заинтересованих 

ученика 4. разреда 

 

Извештај о 

раду стручне 

сараднице 

6. Информисање родитеља о Посебном 

протоколу за заштиту деце од насиља, 

функционисању тима и мотивисање за 

препознавање и пријављивање насиља 

 

09.11.2021.  Координатор тима 

 

Одељењске старешине 

 

Родитељи свих ученика 

у школи 

Електронски 

дневник,  

записник са 

родитељског 

састанка   

7. Постављање информативног паноа (у 

приземљу и на спрату) за родитеље и 

ученике: о нивоима насиља, 

интервенцијама када се насиље догоди, 

улогама и одговорностима запослених и 

ученика када се насиље догоди и 

правима и одговорностима ученика 

Децембар 

2021. 

Координатор тима Огласна 

табло/пано у 

ходнику школе 

8. Разговори и радионице на тему насиља 

и ненасилне комуникације који су 

вођени са ученицима свих одељења 

Фебруар 

2022. 

Одељењске старешине 

 

Наставнице грађанског 

васпитања 

 

 

Електронски 

денвник, 

Дневник рада 

 

 

8. Састанак Тима у вези са случајем 

вршњачког насиља које се десило у 

одељењу 1/4 

 

01.04.2022. Чланови тима и 

одељењски старешина 

1/4 

Записник са 

састанка тима 
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9. Дебате о људским правима, абортусу и 

истополним заједницама 

27.04.2022. 

 

04.05.2022. 

Јован Милинковић 

Јелена Павловић 

Лидија Михајловић 

Далибор Рајковић 

 

Ученици, чланови 

дебатног клуба (20) 

 

Извештај о 

раду дебатног 

клуба 

10. Изабран је најхуманији поступак у 

текућој школској години, проглашен на   

седници Наставничког већа, додељене 

су награде 

 

Мај-јун 

2022. 

Координатор тима 

 

Ђачки парламент 

Писани 

предлог  

Ђачког 

парламента 

 

Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа 

 

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Законом о основама система образовања и васпитања, објављеног у „Сл. гласнику РС“, бр. 

88/17 и 27/18-др. закон и 10/19, чланом 130, тачка 1, предвиђено је да у школи директор 

образује тим за инклузивно образовање. У нашој школи тим чине наставници који су, поред 

спремности да се у области инклузије стручно усавршавају, у свом досадашњем раду 

испољили афинитет и спремност за ангажовање у прилагођавању рада потребама ученика и 

развијању инклузивне културе у школи.   

 
Током школске 2021/22. године чланови су били: 

1. Данијела Станковић, координаторка 

2. Лидија Михајловић 

3. Радмила Радић 

4. Јелена Павловић 

5. Дарко Миљанић 

 

Реализација планираних активности: 

 Активност Датум и место Учесници Евидентирано 

1. Одељењска већа 1. разреда ради 

утврђивања потреба 

новопристиглих ученика за 

додатном подршком 

Септембар 

2022. 

Психолошкиња, 

разредне 

старешине и 

остали чланови 

одељенских већа 

прве године 

Записници са 

седница 

одељењских 

већа 
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2. Сарадња са основним школама у 

вези са ученицима 1. разреда 

ради прикупљања релевантних 

информација и досадашњем 

искуству учења и социјализације 

о потребној подршци  

Септембар 

2022. 

Психолошкиња Извештај 

стручне 

сараднице, 

психолошкиње 

3. Формирање тима за додатну 

подршку 

за ученика 4. разреда који се 

образује по ИОП-у 2 

Септембар 

2022. 

Чланови тима Састав тима за 

додатну 

подршку 

Марку 

Витошевићу 

4/3 

4. Сарадња са Центром за 

социјални рад у вези са  ЛПД за 

ученика 4. разреда који се 

образује по ИОП-у 2  

Септембар 

2021. 

Психолошкиња, 

директор 

Решење о 

постављању 

ЛПД 

5. Пружање подршке ученицима 

ромске националности да остваре 

право на стипендију намењену 

ученицима из осетљивих група 

Октобар 2021. Секретар 

Одељењске 

стсрешине 

Евиденција о 

одобреним 

стипендијама 

6. Израда једног педагошких 

профила (или ажурирање) 

Октобар 2021. Тим за додатну 

подршку 

Педагошки 

профил Марка 

Витошевића 

4/3 

7. Израда и усвајање једног ИОП-а 

2 

Октобар 2021. Тим за додатну 

подршку 

ИОП-2 за 

Марка 

Витошевића 

4/3 

8. Упућивање предлога ИОП-а 2 

Педагошком колегијуму на 

усвајање 

Октобар 2021. ТИО Записник са 

састанка 

Педагошког 

колегијума 

9. Праћење реализације ИОП-а 2 Током целе 

школске 

године 

Тим за додатну 

подршку 

Записници са 

састанака тима 

за додатну 

подршку 

10. Акција Ђачког парламента -  

спортски догађај у школи, 

спортови уз равноправно 

укључивање ученика различитих 

физичких способности, 

зајендичко штафетно трчање 

наставника и ученика  

Април 2022. Ђачки 

парламент 

Извештај о 

раду Ђачког 

парламента 
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11. Промоција инклузивног 

образовања на изложби 

Развијање демократске културе у 

школи 

Мај 2022. Пројектни тим 

пројекта 

Квалитетно 

образовање за 

све 

Изложба, 

видео снимци, 

фотографије, 

извештај о 

догађају 

12. Сарадња са Интерресорном  

комисијом 

Иако 

успостављена, 

није било 

ученика за које 

је била 

потребна 

процена 

- - 

13. Усвајање извештаја и евалуације 

реализације ИОП-а 2 

Јун 2022. Тим за додатну 

подршку 

Евалуација 

реализације 

ИОП-а 2 

14. Евалуација процеса развијања 

инклузивне праксе у школи 

Јун 2022. Тим за 

самовредновање 

Извештај о 

самовреднова-

њу подршке 

ученицима 

 
 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

Током школске 2021/22. године чланови су били: 

 

1.       Душица Миладиновић, наставник географије-кординатор тима 

2.       Славица Стевановић, наставник биологије 

3.       Радмила Радић, наставник психологије 

4.       Тамара Марјановић, наставник географије 

5.       Тадија Јовановић, председник Ђачког парламента 

  

Реализација планираних активности: 

  Активност Датум и место Учесници Евидентирано 

1. 
Развијање етоса у 

новоформираним 

одељењима  првог 

разреда 

Септембар 

2021. 

  

 

Одељењске 

старешине првог 

разреда и стручни 

сарадник 

Часови одељењског 

старешине, часови 

одељењске 

заједнице - Дневник 

рада 
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2. 
Интерна едукација о 

развијању 

компетенција за 

одговоран однос 

према здрављу кроз 

реализацију наставе 

свих предмета у 

школи 

15.09.2021. 

Онлајн, преко 

зума 

  

15-30.09.2021. 

Израда 

припрема за 

часове 

Лидија Михајловић-

водитељ 

22 присуствовало 

едукацији преко зума 

11 наставника 

израдило припреме за 

час на коме се развија 

компетенција за 

одговоран однос 

према здрављу 

Извештај о 

стручном 

усавршавању 

3. 
Технике успешног 

учења 

Септембармарт 

  

  

школа 

Стручни сарадник  у 

одељењима првог 

разреда и наставник 

психологије у 

одељењима другог 

разреда, разредне 

старешине првог и 

другог разреда 

На часовима 

грађанског 

васпитања,часовима 

психологије, 

часовима 

одељењског 

старешине 

Дневник рада 

4. 
Едукација о здравом 

начину исхране 

22.09.2021. 

13.10.2021. 

20.10.2021. 

03.11.2021. 

17.112021. 

08.06.2022. 

Наставник изборног 

предмета здравље и 

спорт  

Дамир Маљковић у 

првом разреду 

Часови наставе 

изборног предмета 

здравље и спорт- 

Дневник рада 
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5. 
Интерактивно 

предавање о 

дијабетесу 

30.11.2021. 

  

Коса сала 

школе 

Предавач доктор, 

ендокринолог, Саша 

Томић, председник 

Удружења за борбу 

против дијабетеса 

Лора Томић, стручни 

сарадник Лидија 

Михајловић и 

наставник 

географије Душица 

Миладиновић 

40 ученика свих 

разреда 

Записник са 

одржаног 

предавања у 

фолдеру Тима за 

међупредметне 

компетенције 

6. 
Радионица 

калиграфије 

27.01.2022. Слађан Миленковић, 

наставник ликовне 

културе и изборног 

програма уметност и 

дизајн 

Извештај о стр. 

усавршавању у 

установи 

7. 
Дебате на часовима 

филозофије о 

људским правима. 

Оснивање Дебатног 

клуба 

27.04.2022. 

04.05.2022 

16.06.2022. 

  

Наставник 

филозофије Јован 

Милинковић, 

наставник 

социологије Јелена 

Павловић, стручни 

сараник Лидија 

Михајловић и 

Дебатни клуб -15 

ученика 

Извештај тима 

8. 
НОУ-фест-учешће, 

присуство на 

предавањима из 

области екологије 

18.03.2022. 

  

Хала спортовѕа 

Ћуприја 

Тамара Марјановић Евиденција о 

стручном 

усавршавању 
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9. 
Припрема 

материјала за 

штампу Авангарде 

Прво полугође 

  

16.04.2022. 

Наставници Срећко 

Тимотијевић,Славица 

Јовановић и Марија 

Мијаиловић 

Јовановић, директор 

Дарко Миљанић , 

Креативни тим 

Ђачки лист 

Авангарда,записник 

Креативног тима 

10. 
Организовање 

приредбе 

27. јануар 

2022. 

18. април 2022. 

Креативни тим, 

Стручно веће за језик 

и 

комуникацију,Стручн

о веће за уметност 

Онлајн приредба за 

Дан Светог Саве и 

за Дан школе 

евиденција у 

извештају 

Креативног тима, 

Школски сајт 

11. 
Посета Литванији у 

оквиру Еразмус+ 

пројекта Стем и 

уметност и 

презентација о 

искуству из 

мобилности 

06-14.05.2022. Дарко Миљанић, 

Владимир Вељковић, 

реализатори 

15 наставника је 

присуствовало 

Извештај о 

реализацији 

пројекта 

12. 
Изложба Развијање 

демократске 

културе у Гимназији 

у Ћуприји  

25.05.2022. Тим пројекта 

Квалитетно 

образовање за све 

Извештај о 

реализацији 

пројекта 

 

                                                                                 Душица Миладиновић 

                                                                      

     

ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ И МАРКЕТИНГ И ИЗВЕШТАЈ О ПРОМОЦИЈИ ШКОЛЕ 

 

Чланови тима били су: 

1. Миљанић Дарко, координатор 

2. Михајловић Јована 

3. Рајковић Далибор 

4. Илић Марија 

5. Јовановић Тадија 4/3 
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Тим је активно одржавао инстаграм и фб странице, као и сајт школе.  

Кључне активности односиле су се на реализацију три пројекта којима је, осим развијања 

међупрдметних компетенције код ученика, разијена међународна сардња: 

1. Квалитетно образовање за све (са Саветом Европе) 

2. Стем и уметност (Еразмус+ програм) 

3. Интеркултура 

Пројекат Квалитетно образовање за све 

Школа се пројекту Квалитетно образовање за све прикључила 2020. године, од када, у 

сарадњи са Саветом Европе и другим школама које су у пројекту, ради на унапређивању 

демократске културе у школи. 

Чланови пројектног тима су подстицали развијање међупредметне компетенције за одговорно 

учешће у демократском друштву, кооординишући активности у оквиру обавезне наставе, 

наставе изборних програма и ваннаставних активности и промовисали демократску културу, 

поштовање личности и заштиту од дискриминације. Чланови пројектног тима су били: 

1.      Лидија Михајловић, стручна сарадница, психолошкиња, координаторка 

2. Тамара Марјановић, наставница географије, грађанског васпитања и групе изборних 

програма 

3. Јелена Павловић, наставница социологије и изборног програма религије и 

цивилизације 

4.    Данијела Станковић, наставница француског и латинског језика и координаторка 

тима за инклузивно образовање 

5.      Дарко Миљанић, директор 

Чланови тима најближе су сарађивали са Ђачким парламентом, као и колегама Јованом 

Милинковићем, наставником филозофије и изборног програма религије и цивилизације и 

Далибором Рајковићем, наставником физике и ИТ групе предмета. 

  Активности Опис активности Компетенције 

демократске 

културе које су 

развијане 

активностима 

Време 

одржавања 

активности и 

учесници 
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1.       Покретање 

шаховског клуба 

Формиран је школски 

кутак за шах, поред 

бибиотеке, са 

неколико 

припремљених 

столова и сетова  за 

играње шаха 

Организован је 

турнир у шаху са 

учешћем суграђана из 

локалне заједнице и 

наших ученика, уз 

суђење међународног 

шајовског судије 

Ђачке 

иницијативе и 

партиципација, 

квалитетно 

провђење 

слободног 

времена 

Децембар 

 

Директор, 

2 наставника, 

20 ученика 

2.       Формирање 

простора за стони 

тенис 

Постављен је сто за 

стони тенис, у 

ходнику школе (са 

могућношћу 

изношења у 

двориште, јер је 

мобилни) који 

ученици могу да 

користе за рекреацију 

и релакасацију 

иузмеђу или после 

часова 

Ђачке 

иницијативе и 

партиципација, 

квалитетно 

провђење 

слободног 

времена, право 

на одмор и 

релаксацију 

Јануар 

 

Директор, 

Ђачки 

парламент, 

Сви 

заинтерес. 

ученици у 

школи 

користе сто 

3.       Хуманитарна 

акција 

  

Ученици су у оквиру 

пројектне наставе из 

српског језика и 

књижевности 

израдили разгледнице 

којима се промовише 

ћирилица у замену за 

СМС поруку којом су 

грађани уплаћивали 

средства су за лечење 

једног болесног 

детета 

Хуманост и 

брига о другима, 

сарадња са 

локланом 

заједницом, 

промоција 

солидарности 

Фебруар 

 

1 наставник 

80 ученика 2. 

разреда 
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4.       Видео филм о 

људским правима, 

за конкурс 

Европског 

дневника 

          

Три ученице из наше 

школе су учествовале 

на конкурсу у овкиру 

програма Европски 

дневник. Направиле 

су видео о људским 

правима. Филм је 

пуштан на дисплеју у 

ходнику школе, ако и 

на неким часовима 

одељењске заједнице 

Вредновање 

демократије, 

правде, права, 

поштења и 

солидарности 

Фебруар 

1 наставник, 

Стр. 

сарадница 

пси, 

3 ученице 

(аутори), 

Сви 

заинтересов. 

као гледаоци 

видео рада, 

ученици и 

наставници 

5.       Волонтерање на 

НОУ фесту 

  

НОУ фест, 

регионални сајам 

науке, образовања и 

уметности, на коме су 

представљени 

факултети из целе 

земље и средње 

школе из наше 

околине. Одржана су 

предавања о 

екологији, ИТ 

сектору, популарној 

науци 

Сарадња и 

одговоран однос 

према локалној 

заједници 

Март 

 

3 наставника, 

20 ученика 

волонтера 

 

 

6.       Формирање 

дебатног клуба 

У школи је почео са 

радом дебатни клуб. 

Одржане су две 

дебате о важним 

друштвеним темама: 

право на абортус и 

легализација 

истополних заједница 

Слободно 

изражавање 

мишљења, 

аргументовано 

заступање својих 

ставова 

Април-мај 

 

3 наставника, 

Стр. 

сарадница 

пси, 

25 ученика 

 



 

76 

 

7.       Уметничка 

радионица 

  

Опремљен је простор 

у косој сали школе, у 

коме се ученици 

окупљају, друже и 

баве уметношћу, уз 

менторе из школе и 

локалне заједнице 

Ђачке 

иницијативе и 

партиципација, 

квалитетно 

провђење 

слободног 

времена, право 

на одмор и 

релаксацију 

Април 

 

Директор, 

1 наставница, 

20 ученика 

8.       Спортски турнир: 

фудбал, баскет, 

стони тенис, 

трчање 

Турнир су ученици 

иницирали, 

припремили и 

реализовали; заједно 

су трчали наставници 

и ученици, такмичећи 

се међусобно 

  

Ђачке 

иницијативе, 

равноправност, 

сарадња, 

комуникација 

Април 

Ђачки 

парламент, 

Сви ученици, 

Сви 

наставници 

9.       Школски избори Реализовани су 

школски избори за 

избор председника 

Ђачког парламента, 

према процедури 

државних 

демократских избора, 

уз кандидовање и 

представљање 

програма, кампању и 

избор у 

контролисаним 

условима (провидне 

кутије, спреј, бирачки 

списак, изборна 

комисија) 

Учење 

демократских 

процедура, 

вредновање 

закона и 

владавине права 

Мај 

1 наставница, 

Директор, 

Ђачки 

парламент, 

Сви ученици 

 

 

10.   Образовни 

програми у ИС 

Петница и стручна 

пракса у Церну 

Осам ученика 

похађало је петничке 

програме, а једна 

ученица двонедељни 

програм у Церну 

Целоживотно 

учење, 

комуникација и 

сарадња, 

развијање 

позитивног става 

према 

неформалном 

образовању 

Мај 

Стр. 

сарадница, 

пси 

10 ученика 
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11.   Еразмус+ пројекат, 

СТЕМ и уметност 

Кроз пројекат којим 

су развијане ИКТ и 

еколошке 

компетенције, 

остарена је 

међународна сарадња 

и интеркултуралана 

размена 

Унапређивање 

отоврености 

према другим 

културама и 

праксама, 

погледима на 

свет, 

флексибилност и 

прилагодљивост 

  

Мај 

7 наставника, 

10 ученика, од 

којих је 5 

ученика и 2 

наставника 

било у 

Литванији на 

мобилности 

 

12. Изложба 

Демократска 

култура у 

Гимназији у 

Ћуприји 

Постављена је 

изложба којом је 

направљена 

ретроспектива свих 

активности у оквиру 

пројекта 

Промоција 

демократксе 

културе и 

демократских 

вредности 

25.05.2022. 

Стр. 

сарадница, 

3 наставника, 

Директор, 

50 ученика 

13.   Међународна 

размена ученика 

Једна ученица из 

Грчке је похађала 

нашу школу и један 

наш ученик је похађао 

школу у Италији. 

Обоје су повремено 

представљали 

карактеристке своје 

културе или културе 

коју упознају, 

свакодневно 

комуницирали са 

вршњацима 

Вредновање 

културне 

разноликости, 

вишејезичних 

вештина, 

сарадње и 

комуникације 

Током целе 

школске 

године 

5 наставника,  

Стр. 

сарадница,  

Директор,  

100 ученика 

 

У оквиру пројекта, нашу школу су 25.05.2022. посетили Тобиас Флесенкемпер, Шеф мисије 

Савета Европе у Београду и Криситијан Рајковић, из канцеларија Савета Европе у Београду, 

када су кроз изложбу Демократска култура у Гимназији у Ћуприји, представљене активности 

које доприносе развијању компетенција за демократску културу, гости су обишли школу и 

непосредно и срдачно разговарали са ученицима и наставницима.  
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У оквиру пројекта школа је добила подршку за унапређење компетенција наставника за 

развијање демократске културе, кроз онлајн и обуке уживо, као и литературу у штампаном и 

електронском облику. 

 

Извештај о реализацији Еразмус+ пројекта Стем и уметност 

Пројекат се реализује у периоду од септембра 2020. до септембра 2023, у сарадњи са 

школама у Литванији и Турској. 

Чланови пројектног тима у нашој школи су: 

1.      Далибор Рајковић, наставник физике и ИТ предмета, координатор тима 

2.      Владимир Вељковић, наставник математике и ИТ предмета 

3.      Дарко Миљанић, директор 

4.      Лидија Михајловић, стручна сарадница, психолошкиња 

5.      Тамара Марјановић, наставница географије, грађанског васпитања и више изборних 

програма 

6.      Сања Алексић-Лековић, наставница музичке културе 

7.      Марија Мијајловић-Јовановић, наставница српског језика и књижевности 

Осим наставника тим чини и 10 ученика: 

1.      Милица Здравковић 3/4 

2.      Матија Четровић 3/4 

3.      Лука Михајловић 3/4 

4.      Стојан Илић 3/4 

5.      Душан Радисављевић 3/4 

6.      Душан Ђурђевић 2/4 

7.      Александар Прпа 1/4 

8.      Софија Вељковић 1/4 

9.      Ива Милијанчевић 1/3 
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10.  Марија Радосављевић 1/3 

Пројектом је предвиђено: 

➢ Развијање бољег разумевања научних појмова и процеса у производњи одрживе 

енергије; 

➢ Ширење опште свести о алтернативним изворима енергије (ветар, сунце) и начинима 

на које се њихова употреба може побољшати;  

➢ Размењивање примера школске праксе у области СТЕМ, ИКТ и роботике; 

➢ Промовисање европских вредности у области коришћења обновљиве енергије; 

➢ Унапређивање сарадње, тимског рада и комуникацијских вештина; 

➢ Развијање креативности, критичког и аналитичког мишљења; 

➢ Унапређивање свести о себи и интеркултуралне свести. 

Активности реализоване током школске 2021/22. школске године 

  Активност Носилац Учесници Време и 

место 

реализације 

1.       Изградња школског пројектног 

тима 

Далибор 

Рајковић 

5 

наставника, 

Директор, 

Стр. 

сарадница, 

пси, 

10 ученика 

Септембар 

2.       Успостављање сарадње са 

партенрима 

Дарко 

Миљанић 

2 наставника 

Стр. 

сарадница, 

пси 

Октобар, 

преко зума 

3.       Креирање лога пројекта Далибор 

Рајковић 

2 ученика Новембар 
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4.       Израда видео филма о нашем 

пројектном тиму за потребе 

изградње тима са партнерским 

школама 

Владимир 

Вељковић 

5 ученика Децембар 

5.       Израда видео филма о 

обновљивим изворима енергије 

Далибор 

Рајковић 

5 ученика Јануар 

6.       Израда презентације о мотиву 

ветра у нашој књижевности (Лаза 

Лазаревић) 

Марија 

Мијајловић-

Јовановић- 

2 ученика Фебруар 

7.       Израда презентације о коришћењу 

ветра као извора енергије у нашој 

земљи 

Владимир 

Вељковић 

5 ученика Март 

8.       Припрема за посету Литванији Дарко 

Миљанић 

1 наставник 

5 ученика 

Април 

9.       Посета Литванији и учешће у 

пројектним активностима 

Дарко 

Миљанић 

1 наставник 

5 ученика 

Мај 

10.   Презентација  иксуства из 

мобилности у Литванији 

Дарко 

Миљанић 

Владимир 

Вељковић 

20 

наставника 

100 ученика 

Мај 
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11.   Дисеминација: промоција 

пројекта на школском сајту, у 

школском листу Авангарда, на 

НОУ фесту, на изложби о 

демократској култури 

Лидија 

Михајловић 

Директор, 

  

5 ученика 

Март-јун 

12.   Планирање активности за посету 

партнерских школа из Литвание и 

Турске у септембру 

Дарко 

Миљанић 

2 наставника 

Стр, 

сарадница, 

пси 

Јул-август 

  

Извештај о реализацији пројекта Интеркултура 

Школа је и ове, као и претходних година, остваривала интеркултуралну сарадњу, учешћем у 

међународним пројектима. 

На размени ученика ове школске године био је Јован Јаношевић, ученик 2. разреда, који је 

2021/22. школску годину провео у Италији и тамо похађао школу. 

У нашој школи, у оквиру међународне размене, била је Елени Федра Малиаса, која је 

похађала 2. разред. 

Школу је посетила учленица са Тајланда која је била на размени пре 3 године. 

На двонедељној пракси у Швајцарској, у Церну, била је Милена Станичић, ученица 4/2. 

Активности у области интеркултуралне сарадње током 2021/22. школске године: 

 Активности 

  

Носиоци Учесници Време Верификатор 
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1. Представљање 

Србије и нашег 

образовног 

система 

вршњацима у 

Италији 

  

Јован 

Јаношевић, 

ученик са 

наставницима 

у Италији 

Ученици у 

Италији 

(град Бербено) 

Септембар 

2021. 

Фотографије у 

Извештају 

брошура 

21/22. на ГД 

2. Представљање 

Грчке и града из 

кога долази 

ученица на 

размени,  на 

часовима 

енглеског језика 

  

Елени Федра 

Малиаса 

  

Оливера 

Нешић, од. 

стрешина, 

наст. 

енглеског 

2/1, одељење 

које је Федра 

похађала 

Октобар 

2021. 

Ес дневник 

3. Комуникација 

одељења 2/4 и 

Јована 

Јаношевића 

Јован 

Јаношевић 

  

Марија Илић, 

од. стар, наст. 

српског језика 

и 

књижевности 

  

2/4 Новембар 

2021-

април 

2022. 

Извештај 

брпшура за 

2021/22. 

4. Представљање 

Грчке на 

часовима 

географије у 2. 

разреду 

  

Елени Федра 

Малиаса, 

Душица 

Миладиновић, 

наст. 

географије 

2/1, 2/2 и 2/3  Децембар 

2021. 

Ес дневник 
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5. Представљање 

свог видео 

филма о 

искуству док је 

на размени у 

Италији 

Јован 

Јаношевић 

  

Марија Илић, 

од. стар, наст. 

српског језика 

и 

књижевности 

  

2/4 Фебруар 

2022. 

Извештај 

брошура 

21/22.на ГВ 

6. Презентација 

грчког алфабета 

који се користи 

у физици 

  

Славица Илић, 

наставница 

физике 

  

2/1 Мај 2022. Фотографија, 

Извештај 

брошура за 

2021/22, 

Ес дневник. 

7. Учешће Пенг са 

Тајланда у 

обележавању 

Дана 

демократије и 

на отварању 

изложбе о 

демократској 

култури у 

школи 

Пројектни тим 

пројекта 

Квалитетно 

образовање за 

све 

50 ученика 

10 наставника 

Шеф мисије 

Савета  Европе у 

Србији и 

представник 

београдске 

канцеларије 

Савета Европе 

  

Мај 2022. Извештај о 

реализацији 

пројекта, 

фотографије, 

медијски 

извештаји 

(локална ТВ, 

друштвене 

мреже) 

8. Учешће Елене 

Федре Малиасе 

у обележавању 

Дана 

демокартије и 

на отварању 

изложбе, са 

излагањем о 

свом искуству 

на размени 

Пројектни тим 

пројекта 

Квалитетно 

образовање за 

све 

50 ученика 

10 наставника 

Шеф мисије 

Савета  Европе у 

Србији и 

представник 

београдске 

канцеларије 

Савета Европе 

  

Мај 2022. Извештај о 

реализацији 

пројекта, 

фотографије, 

медијски 

извештаји 

(локална ТВ, 

друштвене 

мреже) 
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9. Оглегдни час 

сарадничке 

наставе између 

латинског језика 

и физичког и 

здравственог 

васпитања-

српско коло и 

грчки сиртаки 

  

Елени Федра 

Малиаса, 

Данијела 

Станковић, 

наст. 

латинског 

језика 

2/1 Јун 2022. Фотографије 

Ес дневник 

10. Презентација 

Милене 

Станичић, 

ученице 4/2, 

која је била на 

двонедељној 

пракси у Церну 

у Швајцарској 

  

Милена 

Станичић 4/2 

  

  

Лидија 

Михајловић, 

стр. сарадница 

30 

заинтерсованих 

ученика 

Јун 2022. Евиденција 

стручне 

сараднице 

  

КРЕАТИВНИ ТИМ  

Креативни тим  је у сарадњи са разним секцијама-драмском, ликовном, новинарском, хор и оркестар, 

рецитаторском секцијом  у току школске 2021/22.год, стицајем разних епидемиолошких ситуација и 

у складу са свим мерама, обавио низ активности везаних за културна дешавања,свечаности и приредбе 

у школи.Обелешен је Дан матерњег језика, Светосавска приредба, Дан школе, објављен је часопис 

Авангарда,као и такмичење рецитатора "Песниче народа мог" у сарадњи са градском  

библиотеком"Душан Матић". Такође, у  сарадњи са разним знаменитим и важним  установама у граду 

обележене  су значајне манифестације . 

Дан школе обележен је  недељним разноврсним садржајима и  активностима као и пригодном 

приредбом - изведена је представа "Љубавно писмо", коју су чланови драмске секције у режији проф. 

В.Цветковића успешно реализовали. 

Годишњи план Креативног тима успешно је реализован и остварен. Сарадња унутар тима била је на 

висини задатка. 

Координатор Тима: Јелена Ђулинац 
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Управа и руковођење школом 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 

 

Школски одбор је орган управљања у школи и он одлучује о свим важним питањима о раду 

школе.    

Надлежност Школског одбора  утврђена је Законом о основама система образовања и 

васпитања ( „Сл.гласник РС “ број 88/17, 27/18-др. закон,10/19 , 6/20,129/21), Законом о 

средњем образовању и васпитању ( „Сл.гласник РС “ број 55/13 , 101/17, 27/18-др. закон , 6/20 

,52/21, 129/21 и 129/21-др. закон  )  и  Статутом школе . 

Школски одбор Гимназије до децембра месеца 2021. године чинили су: 

 

 1. Даница Стојковић  – локална самоуправа 

 2. Бранко Милојевић – локална самоуправа 

 3. Дејан Радивојевић – локална самоуправа 

 4. Владан Цветковић -запослени 

 5. Јован Милинковић - запослени 

 6. Славица Јовановић- запослени 

 7. Наташа Видановић – из реда родитеља 

 8. Ивана Шћепановић – из реда родитеља 

 9. Владимир Симоновић – из реда родитеља 

 

Представници ђачког парламента:  

Силвија Живковић и Вељко Матић. 

Председник Школског одбора је Владан Цветковић а заменик председника Ивана 

Шћепановић. 

 

У овом сазиву одбор је одржао следеће седнице: 

39. седница одржана - 06.08.2021. године када је  утврђен предлог  Финансијског плана  за 

2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину; 

40 . седница одржана - 23.08.2021. године када је донета одлука о измени финансијског 

плана за 2021. годину . 

Напомена: седнице 39.  и 40. одржане су у школској 2020/2021. године али нису ушле у 

извештај за претходну годину због датума израде и достављања извештаја за годишњи 

извештај школе , па улазе у овај извештај због тачности информација и континуитета. 

41. седница одржана - 14.09.2021. године и на овој седници је , између осталог,  усвојен 

извештај о раду и план рада Школског одбора, усвојен извештај о реализацији годишњег 

плана рада за шк. 1920/21. годину , донет План рада за школску 2021/22. годину, дата 

сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова за шк. 21/22 годину;  

42. седница одржана 18.10.2021. године и на овој седници је донета одлука о набавци 

музичког инструмента-бубња, одлука о измени Финансијског плана школе за 2021. годину и 

донет Школски програм за период 2021-2025; 

43. седница одржана 28.12.2021. године и на овој седници је донет  Финансијски  план школе 

за 2022. годину и усвојен извештај о раду директора и раду установе. 
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Школски одбор Гимназије по решењу Скупштине општине Ћуприја број 02-127/2021-02 од 

27.12.2021. године чине: 

 

                                              1. Даница Стојковић  – локална самоуправа 

                                              2. Бранко Милојевић – локална самоуправа 

                                              3. Дејан Радивојевић – локална самоуправа 

                                              4. Владан Цветковић -запослени 

                                              5. Јован Милинковић - запослени 

                                              6. Драган Савић- запослени 

                                              7. Игор Стаменковић – из реда родитеља 

                                              8. Александра Пешић – из реда родитеља 

                                              9. Антонела Николић – из реда родитеља 

 

У оваквом сазиву Школски одбор је конституисан на 

1. седници одржаној 17.02.2022. године  на којој је за  председника изабран Владан Цветковић 

а за заменика председника Драган Савић.На овој седници измењен је Финасијски план за 

2022. годину , усвојен План јавних набавки за 2022.годину и усвојен извештај о попису са 

стањем на дан 31.12.2021. године; 

2. седница одржана је 22.02.2022. године и на овој седници је усвојен извештај  о 

финансијском пословању школе за 2021. годину  са одлукама које се односе на буџетски 

суфицит, вишак прихода и примања и преостала средства на текућим рачунима школе;  

 

 

3. седница је одржана 10.03.2022. године и на њој је измењен финасијски план за 2022. 

годину; 

4. седница одржана је 27.04.2022. године и на овој седници су донете одлуке о упућивању 

на службени пут у иностранство директора школе и наставника у оквиру програма 

Еразмус+; 

 5. седница одржана 17.06.2022. године и на овој седници је утврђен предлог Финасијског 

плана за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину и донет Правилник о 

дисциплинској и материјалној одговорности запослених  ; 

6. седница одржана 27.06.2022. године на којој је  донета одлука о измени финасијског 

плана школе за 2022. годину због ребаланса буџета општине за 2022. годину , усвојен 

извештај о раду директора и раду установе и донета одлука о именовању комисије за 

утврђивање предлога запослених за чијим је радом престала потреба са пуним или непуним 

радним временом. 

 

Сарадња Школског одбора и запослених била је на задовољавајућем нивоу .Сви чланови 

углавном су се редовно одазивали позивима  и присуствовали седницама. 

Председник Школског одбора је коректно водио седнице и дозвољавао активно учешће 

свим члановима у изношењу својих ставова, мишљења и предлога. 
 

            

                                                                      Председник школског одбора 

                                                                                                                   

______________________________________ 
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ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

Период од 01.09.2021. године  до 31.08.2022. године 

 

СЕПТЕМБАР 

-          Почетак наставе по комбинованом моделу 

-          Састанак тима за инклузију 

-          Састанак тима – квалитетно образовање за све 

-          Група ученика присуствовали су отварању  Матићевих дана 

-          Седница Наставничког већа 

-          Састанак Савета  родитеља 

-          Седница Школског одбора 

-          Организовано одељенско веће  за 2-1 

-          Организована интерна онлајн обука наставника за развијање међупредметне 

компетенције ученика, одговоран однос према здрављу 

-          Састанак Ђачког парламента 

-          Организовано Општинско такмичење у стоном-тенису. Наши ученици су освојили 2. 

место 

  

ОКТОБАР 

-          Организовано Општинско такмичење у стрељаштву. Наши ученици су освојили 1.место 

-          Организовано одељенско веће  за 1. разред 

-          Састанак стручног већа за језик и комуникацију 

-          Седница Наставничког већа 

-          Састанак тима за развој школског програма 

-          Састанак тима за заштиту ученика од насиља 

-          Седница Школског одбора 

-          Стручно-педагошки надзор школе ( Школска управа Јагодина- Милорад Савић) 
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-          Састанак стручног већа за природне науке и технологију 

-          Организовано окружно  такмичење у пливању. Наши ученици су освојили 1.и 2. место 

-          Организовано окружно  такмичење у стрељаштву. Наши ученици су освојили 1.место 

 

НОВЕМБАР 

-          Организована одељенска већа  

-          Седница Наставничког већа 

-          Састанак тима за додатну подршку  за Марка Витошевића 

-          Састанак Педагошког колегијума 

-          Састанак тима Еразмус+ пројекат са страним партнерима 

-          Састанак стручног већа за природне науке и технологију 

-          Састанак стручног већа за друштвене науке 

-          Састанак стручног већа за уметност 

-          Организована едукативна настава о превенцији дијабетеса- гост едукатор ендокринолог 

Саша Томић 

-          Организовано општинско такмичење у одбојци. Наши ученици су освојили 1.место ( 

девојчице) и 2.место ( дечаци) 

 

ДЕЦЕМБАР 

-          Састанак Педагошког колегијума 

-          Састанак  Креативног тима 

-          Састанак стручног већа за уметност 

-          Састанак стручног већа за природне науке и технологију 

-          Организовано општинско такмичење у кошарци. Наши ученици су освојили 1.место ( 

девојчице) и 2.место ( дечаци) 

-          Организовано одељенско веће за 3-1 

-          Седница Наставничког већа 
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-          Организовано окружно  такмичење у одбојци. Наше ученице су освојиле 3. место 

-          Организовано републичко такмичење у стрељаштву. Наши ученици су освојили5. место 

( екипно) 

-           Организовано окружно  такмичење у кошарци. Наше ученице су освојиле 3. место  

-          Школа је конкурисала за набавку белих табли за школу преко МПНТР 

  

ЈАНУАР 

- Одржана Одељенска већа 

- Одржан састанак Тима за додатну подршку Марку Витошевићу 4/3 ( ИОП 2) 

-Седница Наставничког већа 

- Почетак 2. полугодишта по комбинованом моделу наставе 

- Прослављена школска слава Свети Сава у складу са епидемиолшком ситуацијом 

  

ФЕБРУАР 

- Организован вебинар поводом  Државне матуре 

- Организовано општинско такмичење у математици у нашој школи. Пласман наших 

ученика на окружно такмичење 

-Организовано општинско такмичење из Књижевне олимпијаде у Медицинској 

школи у Ћуприји. Пласман наших ученика на окружно такмичење 

- Школа је аплицирала за пројекат Erasmus+Stem+Art ( формирање кабинета у 

школи) 

-  Организовано општинско такмичење у физици у нашој школи. Пласман наших 

ученика на окружно такмичење 

-  Организовано окружно  такмичење у математици у Гимназији у Параћину. 

Пласман наших ученика на републичко такмичење 

-  Организовано општинско такмичење из српског језика и језичке културе. Пласман 

наших ученика на окружно такмичење 

-  Организовано општинско такмичење из историје у нашој школи. Наши ученици 

нису учествовали 

-  Организовано окружно такмичење из информатике у нашој школи. Пласман наших 

ученика на републичко такмичење 

  

  

МАРТ 

-          Састанак директора школе са представницима Полицијска станице у Ћуприји у вези 

безбедности ученика 

-          Организован вебинар о државној матури за ученике 

-          Састанак Креативног тима 
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-          Организован вебинар о државној матури за родитеље 

-          Састанак тима за самовредновање 

-          Организовано такмичење ХАКАТОН, у организацији Факултета организационих наука 

у Београду 

-          Почиње НОУ ФЕСТ 

-          Окружно такмичење – Књижевна олимпијада –организовано у Свилајнцу. Пласман 

наше ученице на Републичко такмичење 

-          Окружно такмичење из физике, организовано у нашој школи. Пласман наших ученика 

на Републичко такмичење 

-          Окружно такмичење из енглеског језика, организовано у Гимназији у Јагодини. 

Пласман нашег ученика на Републичко такмичење 

-          Седница Наставничког већа ( онлајн) 

-          Састанак директора школе, стручног сарадника и одељенских старешина са 

матурантима у вези пилот пројекта државне матуре 

  

АПРИЛ 

-          Реализована интерна радионица везана за коришћење CASIO fx-991RSX дигитрона         

(дигитрон би требао да се користи на завршном испиту у блиској будућности) 

-          Одржан састанак Тима за заштиту ученика од насиља 

-          Организован пилот пројекат државне матуре ( 5,6,7. април) 

-          Седница одељенских већа ( 3. класификациони период) 

-          Одржано окружно такмичење из српског језика и језичке културе у Јагодини. Учешће 

наших ученика. 

-          Одржано окружно такмичење из хемије. Душан Ђурђевић 2/4 освојио је 1.место и има 

пласман на републичко такмичење. 

-          Седница Наставничког већа 

-          Састанак Тима за самовредновање 

-          Састанак Креативног тима 

-          Организован Дан школе 
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-          У оквиру прославе дана школе организована су спортска такмичења ( кошарка, стони 

тенис, фудбал), као и трка – штафета заједно са професорима школе 

-          У сали Музичке школе „ Душан Сковран“ организована је приредба поводом  дана 

школе . Изведена је и представа „ Љубавно писмо“ у режији наставника Владана 

Цветковића, у изведби ученика наше школе. Након тога, организован  је коктел  у 

просторијама школе са колективом и гостима школе 

-          Организована је дебата ученика и професора у организацији Тима за пројекат за 

квалитетно образовање за све 

  

МАЈ 

-          Организована је дебата ученика и професора у организацији Тима за пројекат за 

квалитетно образовање за све 

-          Републичко такмичење из математике, организовано у Шапцу. Наши ученици Милица 

Ђурђевић 4/1 –освојила је 2.награду, Иван Ђурђевић –освојио је 3.награду. 

-          Републичко такмичење из хемије, организовано у Београду. Наш ученик Душан 

Ђурђевић 2/4 –освојио је 2.награду и пласирао се на српско-хемијску олимпијаду 

-          Окружно такмичење из биологије, организовано у Параћину. Наши ученици су освојили 

прва места: Лазар Лукић 3/2 и Сава Костић 1/2. 

-          У Литванију је отпутовала наша делегација под покровитељством Еразмус + програма, 

а у циљу реализовања пројекта „ Повезивање STEM with ART” . 

-          Републичко такмичење из физике, организовано у Београду – Душан Ђурђевић 2/4-

освојио 3. место, Иван Ђурђевић 3/4-освојио 2. Место 

-          Организовано је полагање пријемног испита за ИТ у нашој школи 

-          Републичко такмичење из енглеског језика, организовано у Младеновцу 

-          Наш ученик  Душан Ђурђевић 2/4, учествовао је на српско-хемијској олимпијади у 

Београду 

-          Одељенско  и наставничко веће за матуранте 

-          Републичко такмичење из биологије у Новом Саду. Учествују наши ученици 

-          Нашу школу су посетили Тобиас Флесенкемпер-шеф мисије Савета Европе и Кристијан 

Рајковић- координатор пројекта Квалитетно образовање за све из београдске канцеларије 

Савета Европе 
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-          Завршетак наставне  године за матуранте 

-          Одељенско и наставничко веће 

-          Пријављивање матурских и завршних испита 

  

ЈУН 

-         Наставничко веће 

-     Полагање матурског дела испита из спрског језика и књижевности 

-     Полагање матурског дела испита из страног језика или  математике 

-     Одбрана матурских радова 

-     Одељенскo већe 

-     Наставничко веће 

-     Родитељски састанци за одељења 4.разреда 

-     Матурско вече 

  

 

ЈУЛ 

- Организовано полагање разредних  испита 

- Организовани родитељски састанци за први, други и трећи разред 

- Састанак Тима за међупредметне компетенције и предузетништво 

- Организован упис ученика у други, трећи и четврти разред 

- Организован излет за раднике школе 

- Седница Наставничког већа 

- Упис ученика првог разреда 

- Почели радови на санацији помоћног објекта школе 

 

 

АВГУСТ 

- Седница Наставничког већа 

- Организовано полагање поправних и ванредних испита 

- Организован састанак стручног тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво 

- Организован састанак стручног тима за заштиту ученика од насиља 

- Организован састанцак стручног већа  природних наука 

- Организован састанцак стручног већа за језик и комуникацију 

- Састанак Педагошког колегијума 

- Седница Наставничког већа 

 

Директор 

Дарко Миљанић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ГИМНАЗИЈЕ  ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022. ГОДИНУ  

 

Законом о основама система образовања и васпитања утврђено је да секретар  обавља 

правне послове у школи и то: 

- Стара се о законитом раду школе, 

- Обавља управне послове, 

- Израђује опште и појединачне правне акте школе, 

- Обавља правне и друге послове за потребе школе, израђује уговоре које закључује 

школа, 

- Правне послове у вези са статусним променама у школи, 

- Правне послове у вези са уписом ученика, 

- Правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом 

школе, 

- Пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у школи, 

- Пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора школе, 

- Прати прописе и о томе информише запослене. 

 

У складу са наведеним у школској 2021/2022. години секретар је обавио следеће 

послове: 

  - завођење аката у деловоднику  , 

 -   израда Уговора о раду, анекса , одлука и  споразума о преузимању запослених, 

-  израда конкурса и реализација конкурса за пријем у радни однос , 

 - пријава и одјава запослених преко Централног регистра,  

 - спровођење конкурса за ученичку стипендију,  

 - спровођење испитних рокова за ванредне ученике по Правилнику школе,  

-  израда решења о престанку радног односа,  

-  пријем захтева за ослобађање ученика од физичког васпитања,   

- издавање потврда за редовне ученике,  

 - издавање дупликата јавних исправа и уверења на прописаним обрасцима,  

- набавка добара: ЈН - електрична енергија ,   репрезентација,   набавка  административног 

материјала, материјала за образовање, материјала за одржавање хигијене, мат. за посебне 

намене / електро, водоводни и мат. за браварију/, административне опреме, опреме за 

образовање, компјутерске опреме, ;  

- набавка услуга: осигурања објекта школе, компјутерских услуга, услуга образовања, 

услуга штампања материјала,  специјализованих услуга:  ДДД заштита, лице за БЗНР, лице 

за заштиту од пожара, одржавање апарата за гашење пожара,  мерење емисија штетних 

материја,  фотокопир апарата и штампача, видео надзора и клима уређаја, сервис рачунара;  

- набавка радова: радова на поправци електоинсталација ,  поправка централног грејања и 

столарије све у оквиру текућег одржавања објекта школе; 

- израда плана јавних набавки,и  интерног плана набавки,   

 - решења запослених о плаћеном и неплаћеном одсуству, 

 - израда решења за васпитно – дисциплинске мере и свих аката за спровођење васпитно-

дисциплинског поступка  за ученике,  
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- пријем  пријава за ванредне, поправне, завршне, матурске и друге испите и израда решења 

за испитне комисије, 

-  израда свих врста уговора,  

  - издавање потврда запосленима и ученицима /не односи се на потврде за редовне 

ученике/,   

 - пријава повреда ученика, запослених, пријава штете на објекту и друго,  

 - учешће у раду Школског одбора , припремање  материјала, слање позива, израда свих 

врста одлука,  

закључака  ,   записника и др. 

  - учешће у раду Савета родитеља, припремање позива, материјала, израда одлука,  

 -  припрема података за ТРЕЗОР-матични подаци,  

 - припрема података за CROSO- регистар запослених , 

 - израда аката за попис , 

 - попуњавање и достављање свих табела за Школску управу у Јагодини  ,  

- рад у апликацији ЈИСП  - кадровски подаци, регистар запослених ,подаци о установи;  

- израда решења за службени пут и попуњавање путних налога за све наставнике који 

службено путују  ,  

- израда решења за исплату јубиларних нагарада  и за солидарну помоћ , 

- израда решења за годишњи одмор запослених  ,  

 - архивирање аката по Правилнику   ,  

 - стручна мишљења органима школе, директору, осталим  стручним телима  и службама.  

                                                                                                                             

Секретар Тимотијевић Снежана 

                    

   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ДИПОМИРАНОГ  ЕКОНОМИСТЕ  ЗА  

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ  ПОСЛОВЕ ГИМНАЗИЈЕ  ЗА 

ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове у школској 

2021/2022.години обавио је следеће послове: 

Завођење рачуна (деловодник) 

Провера достављњних ИОС-а и враћање истих 

Састављање извештаја о финансијском пословању школе 

Усаглашавање стања пописа са књиговодственим стањем 

Спровођење неопходних књижења сходно донетим одлукама везано за попис и затварање и 

отварање пословних књига 

Попуњавање и достављање финансијских извештаја-завршног рачуна и унос у 

Информациони систем за достављање фин.извештаја 
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Припрема и достављање предлога финансијког плана школе са пројекцијама Одељењу за 

буџет и финансије општине Ћуприја 

Припрема и достављање предлога финансијког плана школе са пројекцијама Министарству 

просвете-Школској управи,унос у апликацију-систем ИФИСуП 

Састављање,израда,достављање финансијског плана школе сходно додељеним 

апропријацијама и решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве Одељењу за буџет 

и финансије општине Ћуприја 

Слање захтева за плаћање и трансфер средстава Одељењу за финансије општине Ћуприја 

Пренос средстава након извршених уплата од стране Општине и из других извора 

финансирања (попуњавање налога за исплату,електронско плаћање-попуњавање налога за 

пренос) 

Попуњавање и слање Годишњег и полугодишњег извештаја о учинку програма Одељењу за 

финансије општине Ћуприја 

Вођење благајне(пријем новца,попуњавање признанице,попуњавање налога за уплату,налога 

за исплату, подизање средстава ,попуњавање благајничког дневника,налога благајни да 

исплати, да наплати) 

Провера пристиглих фактура да ли су регистроване у ЦРФ и СЕФ-у,и регистрација издатих 

рачуна у ЦРФ и СЕФ-у. 

Унос обустава,сати и пуштање обрачуна за плату, контрола и достављање 

обрачуна,рекапитулација Трезору 

Достављање неопходне документације трезору за плату , боловања,накнаду за неискоришћен 

годишњи одмор,уговоре о извођењу наставе 

Достављање неопходне документације Школској управи Ниш(надлежној Школској управи) 

за плату,табеле месечно планирање и рекапитулације обрачуна 

Обрачун и слање неопходних података,докумената,потврда за породиљско боловање. 

Обрачун,слање,попуњавање неопходних докумената,образаца фонду за боловање преко 30 

дана,требовање средстава 

Унос појединачних сати РЛ-2 за боловање преко 30 дана,пуштање обрачуна за боловање 

фонд,контрола и достављање обрачуна,рекапитулација Трезору 

Обрачун,слање неопходне документације Школској управи Ниш (надлежној Школској 

управи) за требовање фин.средстава за исплату накнаде штете за неискоришћене дане 

годишњег одмора,унос појединачних сати РЛ-2,пуштање обрачуна и достављање оверених 

образаца Трезору 
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Обрачун,слање неопходне документације Школској управи Ниш (надлежној Школској 

управи) за требовање фин.средстава за исплату уговора о извођењу наставе,унос 

појединачних сати РЛ-2,пуштање обрачуна и достављање оверених образаца Трезору 

Обрачун и слање захтева за исплату накнада и других примања која немају карактер 

зарада(накнада за превоз на посао и са посла,дневнице за сл.путовање у земљи и 

иностранству,јубиларне награде,солидарне помоћи,једнократне новчане 

помоћи,отпремнина,накнаде за употребу сопственог возила у службене сврхе,тр.превоза на 

сл.путу у земљи,тр.смештаја на сл.путу и сл.) 

 Попуњавање и слање електронских пријава за ППП-ПД (за 

плату,боловања,дневнице,накнаде за превоз,солидарне помоћи,једнократне новчане 

помоћи,јубиларне награде,отпремнине,уговоре о делу ,накнаде штете за неискоришћен 

год.одмор,уговор о извожењу наставе и сл.) 

Попуњавање и слање електронске пријаве ППП 

Попуњавање и слање електронске пријаве пореза на добит и пореског биланса(ПП-ПДП) 

Попуњавање и достављање годишњег извештаја о инвестицијама у основне фондове(основна 

средства) Заводу за статистику(Образац ИНВ-01) 

Књижења извода,благајна,плата,боловања,накнада штете за неискоришћен 

год.одмор,уговора о извођењу наставе,јубиларних награда,отпремнина,солидарне 

помоћи,једнократне новчане помоћи,уговора о делу,путних трошкова,дневница,рачуна,  

уговора за бригу о деци на екскурзији, накнада за употребу соп.возила у службене сврхе и сл. 

Унос података у регистар запослених,изабраних,постављених и ангажованих лица у јавном 

сектору – финансијски подаци,контрола и достављање финансијских података у Регистар 

запослених CROSO 

Унос,попуњавање и достављање Општини-Одељењу за буџет и финансије и Школској управи 

Ниш (надлежној Школској управи)квартално Образац бр.5- Извештај о извршењу буџета,и 

образложења и унос у Информациони систем за достављање фин.извештаја 

Попуњавање и достављање Општини-Одељењу за буџет и финансије и Школској управи Ниш 

(надлежној Школској управи)  СВС образац и образложење 

Попуњавање -достављање образаца НЕП-ЈС,СВИ-1,СВИ-2 -Републичкој дирекцији за 

имовину РС 

Присуствовање седницама Школског одбора приликом разматрања појединих тачака дневног 

реда везаних за рачуноводство и финансије 

Издавање потврда о оствареној висини прихода у 2021. и  2022.години 
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Попуњавање потврда о запослењу и висини примања и администативних забрана за 

банке,вртић,синдикалне обуставе и сл. 

Издавање- уручивање платних листи запосленима 

Праћење прописа 

Телефонски разговори,обавештења,упутства,рад са странкама,ученицима 

Рад на рачунару,фотокопирање,куцање,штампање,скенирање 

Стручно усавршавање 

                                 

                                                                                                       Дипл.ек.за фин.рач.послове 

                                                                                                                Марковић Марина 

 

                                                                                                                                                                                      

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  САВЕТА РОДИТЕЉА ГИМНАЗИЈЕ У ЋУПРИЈИ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

САВЕТ РОДИТЕЉА одређен је чланом 120. Закона о основама система образовања и 

васпитања 

 ( “Службени гласник РС“ бр. 88/17 , 27/18 - др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) .  

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи и 

један представник родитеља ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом , па je у 

Гимназији  Савет  у школској 2021/2022. години имао  16 чланова.  

Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно 

ученика у орган управљања; 

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе; 

3) учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу установе; 

3а) учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се уређују уџбеници;** 

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада; 

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и 

годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, 
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резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и 

унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе; 

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке 

задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника; 

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и 

заштиту деце и ученика; 

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона; 

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у 

природи и разматра извештај о њиховом остваривању; 

11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља; 

12) разматра и друга питања утврђена статутом. 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, 

стручним органима установе и ученичком парламенту. 

 

           Савет родитеља Гимназије школске 2021/2022. године чинили су: 

1-1 Жнидер Светлана 

Заменик: Савић Иван 

1-2 Недељковић Маја 

Заменик: Миленковић Марина 

1-3 Јовановић Ненад 

Заменик: Ђурић Саша 

1-4 Николић Антонела 

Заменик: Михајловић Марта 

2-1 Станисављевић Невена  

Заменик: Манић Катарина  

2-2 Пешић Александра 

 Заменик:Ракић  Илић Биљана  

 2-3 Јаћимовић Ивана 

 Заменик: Ђокић Ана 

2-4 Станојловић Саша 

Заменик: Јаношевић Дејан 

3-1 Војиновић Дејан 

Заменик: Батић Небојша 

3-2 Симоновић Владимир 

Заменик: Мандић Марија 

3-3 Стаменковић Игор 

Заменик: Мушановић Гордана  

3-4 Петровић Јелена 

 Заменик:Илић Јовица  

 4-1 Петковић Оливера 

 Заменик: Ђурђевић Роксанда 
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4-2 Пажин Вељко 

Заменик: Богосављевић Драгана 

4-3 Марић Ана 

Заменик: Батић Небојша 

Витошевић Василка  

               У школској 2021/202. години Савет родитеља је одржао  3 седнице,  разматрајући 

као  најважније теме:  

извештај о раду школе за школску 20/21.годину и План рада за шк. 21/22.годину; избор 

уџбеника за школску 21/22 годину, избор представника за локални савет родитеља, избор 

представника за стручни актив за развојно планирање и избор представника у тимове 

школе, избор осигуравајуће агенције за осигурање ученика у шк. 2021/2022. години;  избор 

чланова Школског одбора из реда родитеља,  избор фотографске фирме за фотографисање 

ученика у шк. 2021/2022.години. 

 

                                                                                                                    Председник Савета 

 

Извештај о раду стручних сарадника 

 

Извештај о раду стручне сараднице, психолошкиње 2021/22. 

 

Рад стручне сараднице, психолошкиње, био је заснован на  Правилнику о програму свих 

облика рада стручних сарадника, број: 110-00-162/2012-03, од 15.05.2012. године, који је на 

основу ЗОСОВ-а „Службени гласник РС“ 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 законски основ 

за планирање и реализацију активности. Рад је реализован према Годишњем плану рада 

школе, уз флексибино прилагођавање и текућим потребама ученика у специфичним 

пандемијским условима, са пуним радним временом. Психолошкиња је била ангажована на 

пословима праћења и унапређења образовно-васпитне праксе у школи кроз сарадњу са 

ученицима, наставницима, родитељима, Министарством просвете, другим школама и 

сарадницима. 

Систематизовано према областима рада психолошкиња је обављала следеће послове и 

задатке:  

I Планирање и програмирање 

● Учешће у планирању професионалног усавршавања наставника, кроз 

акредитоване програме и интерну обуку; 

● Учешће у изради годишњег плана рада тима за инклузивно образовање; 

● Учешће у изради годишњег плана рада тима за самовредновање; 

● Учешће у изради годишњег плана рада тима за заштиту ученика од насиља; 
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● Израда годишњег плана рада школе у области здравствене превенције; 

● Израда годишњег плана рада школе у области појачаног васпитног рада са 

ученицима; 

● Праћење квалитета оперативног планирања у оквиру наставних предмета са 

фокусом на планирање исходно оријентисане наставе и онлајн наставе; 

● Учешће у изради целовитог Годишњег плана рада школе; 

● Учешће у припреми новог Школског програма; 

● Планирање онлaјн наставе и начина вођења педагошке документације  током 

комбиноване и онлајн наставе у првом полугодишту. 

 

 

II Реализација образовне и васпитне делатности у школи кроз непосредан рад са 

наставницима и ученицима 

 

Са наставницима: 

● Опсервација онлајн часова кроз присуство свим гугл учионицама уз давање 

повратне информације наставницима уз препоруке за унапређење и даљи рад.  

● Педагошко-инструктивни рад са наставницима уз опсервацију часова непосредне 

наставе; посета часова је реализована у мањем обиму него што је планирано, а 

била је фокусирана на обилазак новопридошлих наставника и часова на којима је 

било могуће пратити бар неку фазу у реализацији пројектне наставе: 

1) Дарко Ђолић, 07.12.2021. 

2) Саша Марковић, 07.12.2021. 

3) Марија Мијајловић-Јовановић, 09.12.2021. 

4) Николина Станојевић, 13.12.2021. 

5) Оља Радивојевић, 17.12.2021. 

6) Предраг Милеуснић, 22.12.2021. 

7) Јован Милинковић, 12.05.2022. 

8) Милица Цветковић, 15.06.2022. 

9) Данијела Станковић, 20.06.2022. 

10) Славица Илић, 21.0.62022. 

11) Сања Алексић-Лековић, 22.06.2022. 

Наставницима је саопштена процена о квалитету часа, са посебним нагласком на 

процену постављених циљева и њихове остварености, методе и облик рада, квалитет 

комуникације и подршке коју је наставник ученицима пружио. Наставницима су дати 

предлози за евентуална унапређења квалитета, посебно у вези са оријентацијом на 

исходе. Огледних часова ове школске године није било; 

● Подстицање наставника на правовремено и квалитетно оперативно планирање и 

праћење реализације оперативних планова, са фокусом на онлајн и пројектну 

наставу; 

● Пружање помоћи у решавању текућих проблема васпитно-образовне праксе: у 

вези са планирањем, методичким обогаћивањем, оцењивањем. У току периода 

онлајн наставе посебна подршка пружана је наставницима у вези са избором 

платформе за учење, мотивисањем ученика и успостављањем контаката са њима, 

планирањем на недељном нивоу, дељењем материјала ученицима и вођењем 

педагошке документације у електронском дневнику, у вези са формативним 

оцењивањем и преласком на сумативно оцењивање;  

● Подстицање осетљивости наставника на развојне карактеристике деце и развојно 

засновано поступање у педагошкој пракси, као и на разумевање и пружање 
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подршке ученицима који су се отежано прилагођавали на ванреднос стање, 

изолацију и учење на даљину; 

● Пружање подршке и помоћи наставницима у планирању и реализацији 

прилагођеног начина рада са учеником који се образује по ИОП-у 2, укључујући 

и подршку у припреми материјала за њега у току наставе на даљину; 

● Предлагање поступака и интервенција код ученика код којих су уочене тешкоће 

у учењу 

● Предлагање поступака и интервенција код ученика код којих су уочени проблеми 

у понашању; 

● Пружање професионалне помоћи наставницима приправницима и праћење 

њиховог рада и сарадње са менторима, као и новопридошлим наставницима на 

замени, од који су неки радили и у периоду онлајн наставе. У статусу приправника 

био је Далибор Рајковић и Оља Радивојевић, али је иста врста подршке пружана 

и колегама на замени за наставу српског језика и књижевности, енглеског језика, 

рачунарства и информатике, који формално нису били у статусу приправника; 

● Подршка вођењу наставничког портфолиа и остале педагошке документације, 

администрирање електронске документације и подршка наставницима у вези са 

постављањем наставничких докумената у електронску базу на гугл диску; 

● Информисање и тумачење упутстава у току онлајн период учења; 

● Подршка наставницима у преузимању улога у пилотирању државне матуре; 

● Подршка и помоћ у реализовању матурских испита. 

 

Са ученицима: 

Непосредан рад са ученицима реализован је кроз индивидуални рад и саветовање са 107 

ученика, о чему је вођена евиденција, као и кроз рад у оквиру одељења или са групама 

ученика у оквиру школских пројеката, Ђачког парламента и дебатног клуба. Са ученицима 

су реализоване следеће активности: 

● Пружање помоћи и подршке у формирању ученичких колектива (парламент, 

новоформирана одељења), развијању етоса - сарадничке климе и солидарности; 

● Подршка успостављању добрих међусобних односа у новоформираим 

одељењима 1. разреда, кроз психолошке радионице; 

● Праћење и пружање индивидуалне помоћи у процесу адаптације ученика 1. 

разреда који су испољили тешкоће у прилагођавању; 

● Пружање подршке и помоћи ученицима са застојем у напредовању, специфичним 

проблемима и тешкоћама; 

● Процењивање интелектуалних и општих способности ученика за текуће потребе 

(пад у школској успешности и ефикасности, припрема за упис на факултете који 

проверавају опште способности); 

● Саветовање и инструисање ученика у области учења (технике, когнитивни 

стилови, образовне амбиције) и мотивисање за онлајн учење;  

● Мотивисање и пружање подршке у адаптирању на ванредне околности, изолацију 

и учење на даљину; 

● Саветовање и пружање помоћи у решавању проблема ученика у односима са 

вршњацима, наставницима и родитељима; 

● Информисање ученика 4. разреда о пројекту државне матуре и њиховом учешћу 

у пилотирању; 

● Информисање ученика 1. и 2. разреда о државној матури коју ће полагати на крају 

гимназијског школовања; 
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● Учешће у обуци представника Ђачког парламента о државној матури (вебинар 

Пројекта државне матуре); 

● Каријерно саветовање ученика; спровођени су дијагностички поступци – 

тестирање способности и афинитета, као и едуковање о свим битним аспектима 

доношења адекватне професионалне одлуке (50 ученика различитог узраста и 3 

одељења 4. разреда у целини); 

● Индивидуално саветовање у циљу превазилажења емоционалних или социјалних 

тренутних криза и проблема ученика; 

● Подстицање партиципације ученика у правцу одговорног и активног односа 

према школи и социјалној средини; 

● Учешће у заштити ученика од насиља применом Посебног протокола о заштити 

деце од насиља, планирањем превентивних активности и праћењу предузетих 

мера (појачан васпитни рад и психолошко саветовање, као и друштвено-користан 

и хуманитарни рад);  

● Координација сарадње наших ученика са Истраживачком станицом Петница у 

процесу пријављивања, селекције, преношењем искустава, у вези са измена 

програма условљених пандемијским ограничењима и кризом у самој станици (8 

ученика је похађало програме); 

● Координација активностима ученика у обележавању Дана демократије у школи у 

мају 2022. 

 

 

III Евалуација квалитета наставе и ваннаставних програма 

● Анализа остварености акционог плана тима за инклузивно образовање; 

● Евалуација остварености ИОП-а 2, као и подршке пружане ученицима са застојем 

у напредовању или психосоцијалном функционисању; 

● Учешће у процени остварености образовних и васпитних циљева школе и 

праћење рада наставника у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности; 

● Праћење квалитета рада у оквиру новоуведених изборних програма и пројектне 

наставе; 

● Праћење исходно оријентисаног планирања наставе и учења у 1, 2, 3. и 4. разреду; 

● Праћење квалитета односа између ученика и наставника преко увида у 

документацију, сарадњу са ученицима и родитељима, опсервације часова; 

● Учешће у процесу евалуације подршке коју школа пружа ученицима,  у 

самовредновању квалитета рада школе (израда анкета, анализа и интерпретација 

резултата, писање извештаја);  

● Подстицање наставника да врше самоевалуацију свог рада и стечене увиде 

користе у циљу унапређивања наставе; 

● Учешће у изради предлога акционог плана за превазилажење слабости уочених у 

процесу самовредновања рада школе. 

IV Унапређивање васпитно образовне праксе у школи и професионално усавршавање 

наставника и стручних сарадника  

● Учешће у формирању одељења према критеријумима за састав ученика у 

одељењу и праћење адекватности састава одељења; 

● Подршка реализацији интерних обука наставника; 

● Подстицање, праћење и евидентирање екстерног и интерног стручног 

усавршавања наставника у функцији унапређења рада школе; 

● Подстицање исходно оријентисаног планирања; 
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● Подстицање развијања међупредметних компетенција ученика кроз наставу свих 

предмета и ванннаствне активности, као и кроз развијање вештина за коришћење 

онлајн платформи и алата за учење; 

● Подстицање размене и преношења искустава из педагошке праксе наставника у 

оквиру школе; 

● Пружање подршке и помоћи наставницима који предају новоуведене изборне 

програме; 

● Унапређење демократске културе и међупредметне компетенције одговорно 

учешће у демократском друштву, кроз координацију активности у овиру пројекта 

Квалитетно образовање за све. 

V Сарадња са родитељима/стараоцима ученика 

● Информисање родитеља, саветовање, посредовање до других стручних 

институција (ИС Петнице, Центра за социјални рад, клиничких психолога, 

психијатра) у функцији решавања развојних проблема или подстицања даљег 

развоја ученика; 

● Прикупљање анамнестичких података од значаја за образовање, општи развој и 

каријерно саветовање; 

● Саветовање и састанци са родитељима ученика који имају проблеме у учењу или 

социјално-емоционалном функционисању, у функцији развоја деце и ефикасног 

васпитања и образовања; 

● Пружање подршке и помоћи старатељима и хранитељима наших ученика без 

родитељског старања у обављању васпитне улоге; 

● Организовање и учешће у вебинару намењеном обуци родитеља, представника 

Савета родитеља, о државној матури, који је реализовао Пројекат државне матуре. 

VI Рад у стручним органима школе 

● учешће у раду Наставничког већа; 

● учешће у раду одељењских већа; 

● учешће у раду Педагошког колегијума школе; 

● учешће у раду Тима за инклузивно образовање и тима за додатну подршку 

ученику који се образује по ИОП-у 2; 

● учешће у раду Тима за самовредновање; 

● учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља; 

● учешће у раду Тима уа обезбеђивање квалитета и развој установе; 

● сарадња са Тимом за међупредметне компетенције и предузетништво; 

●  координација реализације пројекта Квалитетно образовање за све; 

● Учешће у тиму за релаизацију Еразмус+ пројекта, СТЕМ и уметност. 

VII Анализа, истраживање и пројекти у области образовања и васпитања 

● Анализа школског успеха ученика и предлагање мера у циљу развоја и 

напредовања нарочито у ситуцијама застоја; 

● Анкетирање ученика и наставника о квалитету подршке коју школа пружа 

ученицима  (у поступку самовредновањ). 

VIII Вођење своје професионалне и школске документације 
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● Вођење евиденције о својим дневним активностима (консултације, интервјуи, 

тестови, анкете, подаци о ученицима, опсервације на часу, саветовања); 

● Израда извештаја за сарадничке институције дијагностичког карактера (за ИС 

Петница и за ЦСР); 

● Вођење евиденције о појачаном васпитном раду са ученицима и друштвено-

корисном и хуманитарном раду; 

● Вођење евиденције о стручном усавршавању наставника, запажањима и 

предузетим интервенцијама у оквиру сарадње са наставнцима; 

● Праћење процеса планирања – израде годишњих и оперативних планова 

наставника, планова рада разредних старешина; 

● Анализа и израда извештаја после спроведених анкета; 

● Вођење евиденције о активностима школе у области здравствене превенције; 

● Вођење евиденције о учешћу и постигнућима наших ученика на такмичењима. 

IX Сарадња са спољним институцијама 

● Сарадња са основним школама које су похађали ученици наше школе у циљу 

праћења и интервенисања код деце са емоционалним, социјалним или образовним 

проблемима; 

● Сарадња са основним школама са циљем промоције наше школе ученицима 

њиховог завршног разреда; 

● Сарадња са личним пратиоцем детета, Александром Крцановић, ангажованом за 

ученика наше школе;  

● Сарадња са другим средњим школама, а нарочито њиховим стручним 

сарадницима на анализи и унапређивању образовно-васпитне делатности;  

● Сарадња са Заводом за јавно здравље (републичким и градским); 

● Сарадња са Центром за социјални рад у вези са ученицима који имају озбиљније 

породичне проблеме, имају постављеног старатеља или испољавају деликвентно 

понашање; 

● Сарадња са Истраживачком станицом Петница; 

● Промоција високошколских установа у нашој школи; 

● Сарадња са Министарством просвете и научно-технолошког развоја; 

● Сарадња са Београдском канцеларијом Савета Европе; 

● Сарадња са парнерским школама из Литваније и Турске у оквиру Еразмус+ 

пројекта СТЕМ и уметност. 

X Стручно усавршавање 

● Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу, очување здравља и безбедности ученика, акредитован 

програм, 24 бода, МПС;  

● Обука у области развоја демократске културе – тродневни семинар у Сокобањи, 

обука за тренере, у организацији Београдске канцеларије Савета Европе и МПС; 

● Етика и интегритет, онлајн семинар Агенције за борбу пртив корупције, 8 бодова 

XI Сарадња са струковним удружењима и активима  

● Сарадња у оквиру општинског актива стручних сарадника у школама; 

● Сарадња са Друштвом психолога Србије. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

 

Поред редовних послова који су прописани Годишњим програмом рада библиотекара и који 

имају за основни циљ развијање културе читања код ученика и њиховог оспособљавања за 

самостално коришћење библиотечке грађе и проналажење потребних информација, у току 

школске 2021/ '22.године обављала сам и низ других послова. 

 

Основни задаци библиотекара били су: 

- развијање потреба,навика,интересовања ученика за коришћење библиотечке грађе 

-учешће у остваривању програма образовно-васпитног рада школе 

- набавка библиотечке грађе;њихова физичка обрада;инвентарисање и сигнирање 

- вођење прописане документације о раду школске библиотеке 

- заштита библиотечке грађе и обављање основних делатности 

 

У току школске 2021/ '22. године реализовани су следећи послови: 

-организовано и систематско упознавање ученика са књигом и осталом библиотечком 

грађом ,са начином пословања библиотеке 

- анкетирање ученика у сарадњи са Ђачким парламентом о интересовању ученика за 

читањем и врсти литературе 

- развијање читалачких склоности и навике да ученици сами траже књигу и осталу 

литературу 

-помоћ при избору литературе како за редован час тако и за припрему израде матурских 

радова 

- неговање културног понашања у библиотеци 

- упућивање на пажљиво и правилно руковање библиотечком грађом 

- обележавање Дана школских библиотекара окупљањем истих у Градској библиотеци 

„Душан Матић“ 

- сарадња са професорима српског језика и књижевности на утврђивању плана лектире и 

политике набавке књига 

- сарадња са професорима свих предмета ,Ђачким парламентом у планирању набавке 

литературе за ученике 

- континуирана сарадња саДиректором школе,школским психологом и стручним активима у 

вези са набавком књига 

- планирање набавке књижне грађе 
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- набавка,пријем и сигнирање нових издања 

- промоција нових издања у библиотеци путем Инстаграм и Фејсбук странице школе 

- сарадња и помоћ ученицима у одабиру литературе за пројектну наставу 

- сарадња са активом страних језика око организације пројектне наставе 

- континуирана сарадња са Креативним тимом школе у организацији школских приредби 

(Свети Сава- школска слава; Дан школе) 

- обележавање Националног дана књиге и промовисање читања у сарадњи са активом 

српског језика и књижевности 

- организовање међубиблиотечке сарадње са Домом ученика средњих школа „Милутин 

Миланковић“-Београд 

- посета изложбе на отвореном „Чеси у Ћуприји- век пријатељства“ 

-сарадња са школским психологом око одабира књига за Вуковце 

- учествовање на седницама Наставничког већа 

- редован годишњи попис у библиотеци 

- припрема за израду електронске базе библиотечког материјала и прецизну евиденцију 

праћења књига 

 

Школска библиотека је у току школске 2021/ 2022.године обогаћена за 39 нових наслова, 

што је у складу са материјалним могућностима школе.Углавном су то дела светске 

књижевности и награђиваних писаца тако да укупан библиотечки фонд чини 17397 књига. 

Чланови библиотеке су ученици и запослени у нашој школи. 

 

 

Појачан васпитни рад и друштвено-користан и хуманитарни рад 

 

Према Закону о основама система образовања и васпитња РС, у школи је спровођен 

појачан васпитни рад са ученицима који су учестало неоправдано изостајали. Овим обликом 

рада обухваћени су сви ученици који су имали преко 5 неоправданих изостанака. 

Са ученицима су обављани разговори у оквиру одељењских заједница, успостављена 

је интензивнија сарадња са родитељима, ученици су били укључени у процес групног или 

индивидуалног психолошког саветовања, директор је разговорао са ученицима и 

родитељима. Није било ученика који су неоправдано изостајали са више од 25 часова, па није 

вођен ниједан дисциплински поступак из тих разлога. Одељењске старешине и стручна 
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сарадница, психолошкиња, водиле су евиденцију о предузетим мерама у случајевима 

учесталог неоправданог изостајања.  

Осим изостајања, појачан васпитни рад спровођен је и са ученицима који су кршили 

друга правила понашања, у сарадњи са тимом за заштиту ученика од насиља.  

Ове школске године није било дисциплинских поступака, нити спровођења мера 

хуманитарног и друштвено-корисног рада.  

 

Техничко и технолошко унапређење рада школе 

 

У току протекле школске године школа је унапредила своје техничке и технолошке 

ресурсе. 

1. Сервисирани су котлови 

2. Обављена је дератизација  

3. Набављено је 70 нових књига за библиотеку и награђивање ученика 

4. Обезбеђена су средства за формирање две нове учионице 

5. Обезбеђено је седам нових покретних пројектора са рацунарима 

6. Инсталирана су четири електрична безконтактна дезинфикатора 
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Стручно усавршавање наставника  2021/22. 

 

Акредитовани програми стручног усавршавања 

 Име и презиме наставника Наставни предмет Програм, датум, место, 

каталошки број,  

Компетенциј

е 

Приоритети 

Бодови 

1. Лидија Михајловић Стр. сарадница, 

психолошкиња 

Програм обуке за оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног односа према 

здрављу, очување здравља и безбедности ученика 

Програм обуке стручног усавршавања је одобрио 

Министар просвете, науке и технолошког развоја, 

број решења 611-00-00922/2021-03 од 23.06.2021. 

године. 

К3  

П4 

 

 

12 бодова 

2. Сања Алексић-Лековић Музичка култура НТЦ систем учења – развој креативног и 

функционалног размишљања 

27-29.11.2021. онлајн 
 

К2 

П3 

24 бода 

3. 1) Славица Стевановић  Етика и интегритет К3, 4, 5, 6 
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2) Весна Стевановић-

Гајовић 

3) Маја Влаховић 

4) Јелена Павловић 

5) Лидија Михајловић 

6) Снежана Тмотијевић 

7) Горица Симоновић 

8) Марина Марковић 

9) Милица Цветковић 

10) Владан Цветковић 

11) Владимир Вељковић 

12) Оља Радивојевић 

13) Славица Илић 

14) Марија Мијајловић-

Јовановић 

15) Тања Маленовић 

16) Оливера Нешић 

17) Ана Миленковић 

18) Даца Стевановић 

19) Јована Михајловић 

20) Данијела Станковић 

 

Програм обуке стручног усавршавања је одобрио 

Министар просвете, науке и технолошког развоја, 

број решења 153-03-00012/2022-03 од 13.04.2022. 

године. 

 

П7 

 

 

 

 

8 бодова 

4. Маја Влаховић  Конференција Дигитално образовање за све  

08-09.04.2022. 

Центар за образовне технологије, преко Тимса, Бр. у 

Каталогу: 697 

4 бода 

5. Весна Стевановић-Гајовић 

Оља Радивојевић 

 Априлски дани  

20-21.04.2022. 
К1 

П3 

4 бода 
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6. Душица Миладиновић 
Географија 

  

Оцењивање у функцији развоја и учења, ОКЦ Бор, 

Каталошки број 386 

08.07-06.08.2022. 

К2 

П3 

38 бодова 

 

 

Интерне обуке 

 
Ове школске године наставници су се стручно усавршавали планирајући и организујући различите школске активности. Реализовано је неколико 

активности у области културе и уметности, неки од наставника активно су учествовали у припреми реформских промена (државна матура), 

организацији и реализацији пројеката, као и припремању ученика за такмичење из наставних предмета које предају, мултидисциплинарних 

дисциплина или спорта. Због комбинованог облика наставе у првом полугодишту и епидемиолошких ризика, смањен је број, обим и различтиост 

облика стручног усавршавања. Наставници су похађали вебинаре и друге облике учења на даљину.  

 

 Активност Датум Носиоци Учесници К П Верифика

тор 

1. Матићеви дани,  

Народна библиотека „Душан 

Матић“ у Ћуприји 

09.09.2021. Владан Цветковић  К3 П4 

Извештај 

СВ 

2. Обука за коришћење зум 

платформе 

09.09.2021. Далибор Рајковић Оља Радивојевић 

Марија Илић 

Јована Михајловић 

Д. Миладиновић 

К2 П1 
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3. Онлајн обука о здравственој 

превенцији у настави свих 

предмета  

15.09.2021. Лидија Михајловић Тијана Пековић 

Зденко Жнидар 

Оља Радивојевић 

Јована Михајловић 

Славица Јовановић 

Властимир Стојиљковић 

Весна Стевановић -Гајовић 

Оливера Нешић 

Милица Цветковић 

Марија Мијајловић-Јовановић 

Ана Миленковић 

Драган Савић 

Даца Стевановић 

Маја Влаховић 

Славица Стевановић 

Николина Ожеговић 

Владан Цветковић 

Тамара Марјановић 

Славица Илић 

 

К3 П4 

Извештај о 

обуци и 

припреме 

за час 
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4. Израда плана часа наставних 

предмета на коме се развија 

компетенција ученика за 

одговоран однос према здрављу 

05.10.2021. Лидија Михајловић Драган Савић 

Оља Радивојевић 

Тијана Пековић 

Оливера Нешић 

Славица Илић 

Даца Стевановић 

Данијела Станковић 

Даријан Николић 

Ана Николић 

Јована Михајловић 

 

К3 П4 

Планов

и часа 

прослеђ

ени ШУ 

5. Учешће на конкурсу „Мој колаж 

говори француски“ 

10.11.2021. Маја Влаховић Ученица 3/3   

Инстаграм 

6. Учешће на конкурсу Европског 

дневника, видео рад о људским 

правима 

15.11.2021. Марија Мијајловић-

Јовановић 

Три ученикце 1/3   
Сајт 

Европског 

дневника 

7. Учешће на конкурсу за 

математички календар 

20.11.2021. Владимир Вељковић 

Далибор Рајковић 

Ученик 2/4 

Ученик 3/4 

К1 П1 Фотографи

је 

Похвале 

календар 

8. Интерактивно предавање експерта 

о дијабетесу 

30.11.2021. Душица Миладиновић 

Лидија Михајловић 

Предавању је присуствовало 40 

ученика 

К3  

Извештај 
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9. Обележавање 60 година од доделе 

Нобелове награде Иви Андрићу 

09.12.2021. Марија Илић 

Далибор Рајковић 

Ученици 3/4 К1 П1 

Извештај 

10. Стручно предавање „Изокренута 

учионица“ 

23.12.2021. Др Оливера Цекић, 

Факултет педагошких 

наука у Крагујевцу 

Маја Влаховић 

Весна Стевановић-Гајовић 

Душица Миладиновић 

К2 П3 

Потврда 

11. Припрема прославе Нове године 01-25.12.2021. Сања Алексић-Лековић  К1  

Видео 

снимак 

12. Припрема ученика за такмичење 2021/22. Властимир Стојиљковић  

Тијана Пековић 

Милица Цветковић 

Славица Илић 

Далибор Рајковић 

Оља Радивојевић 

Славица Стевановић 

Јована Михајловић 

Оливера Нешић 

Марија Илић 

Марија Миј-Јовановић 

 К1 П2 

Похвале, 

извештај 

13. Прослава дана Светог Саве 

 

27.01.2022. Дарко Миљанић 

Владан Цветковић 

Сања Алексић-Лековић 

 К3  
 

14. Радионица калиграфије 27.01.2022. Слађан Миленковић  К1  Авангарда 
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15. Хакатон, такмичење у 

програмирању за средњошколце 

на ФОН-у у Београду 

12-13.03.2022. Далибор Рајковић 

 

Дарко Миљанић 

Милица Цветковић 

Владимир Вељковић 

Лидија Михајловић 

Три ученика 3/4 

Један ученик 2/4 

К2 П1 

Фотографи

је, 

извештај 

16. Хакатон, такмичење у 

програмирању за узраст од 16 до 

26 година на ФОН-у у Београду 

04.2022. Далибор Рајковић 

 

Владимир Вељковић 

 

К1 П1 
 

17. Обука за коришћење Касио 

дигитрона FX991 

01.04.2022. Далибор Рајковић Милица Цветковић 

Славица Илић 

Владимир Вељковић 

Дарко Миљанић 

Николина Станојевић 

Весна Стевановић -Гајовић 

Дарко Ђолић 

Оља Радивојевић 

Владан Цветковић 

К1 П1 

Фотографи

ја, 

извештај 

18. Прослава Дана школе 15-18.04.2022. Дарко Миљанић 

Владан Цветковић 

Сања Алексић-Лековић 

Маја Влаховић 

Јелена Ђулинац 

Тања Маленовић 

К4  
Школски 

сајт 

19. Школски лист Авангарда 16.04.2022. Срећко Тимотијевић Славица Јовановић 

Марија Мијајловић-Јовановић 

Дарко Миљанић 

  
 

20. Пилотирање државне матуре: 

обуке, припрема, реализација, 

прегледање 

Март-април 

2022. 

Дарко Миљанић 

Николина Станојевић 

Лидија Михајловић 

Сви наставници су били 

ангажовани за дежурство, а 

већина и за прегледање  

К4  
Извештај 
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Тања Маленовић 

Оља Радивојевић 

Јован Милинковић 

21. Припремање ученика ОШ за 

полагање пријемног испита за ИТ 

смер 

Март-мај 

2022. 

Милица Цветковић 

Владимир Вељковић 

 К1  
Извештај 

22. Посета отвореној изложби у 

Моравском парку Чеси у Ћуприји, 

век пријатељства 

14.04.2022. Маја Влаховић Ученици 3/3  К3  
Летопис 

23. Тренинг за тренере, Квалитетно 

образовање за све, тродневни семинар у 

Сокобањи  

 

16-18.05.2022. Јелена Павловић 

Тамара Марјановић 

Лидија Михајловић 

 К3 П4 

Потврде 

24. Покретање школског дебатног 

клуба, припрема и три дебате 

27.04.2022. 

04.05.2022. 

16.06.2022. 

Јелена Павловић 

Јован Милинковић 

Лидија Михајловић 

Далибор Рајковић 

Дебатни клуб  

(15 ученика) 

К3 П4 

Извештај 

25. Посета изложби Надежде 

Петровић у музеју 

18.05.2022. Сања Алексић-Лековић Ученици 1. разреда К1 П3 Фотогра

фије 

26. Реализација пројекта СТЕМ и 

уметност у оквиру Еразмус+ 

програма, активности у школи  

2021/22. Дарко Миљанић 

Владимир Вељковић 

Далибор Рајковић 

Лидија Михајловић 

Марија Мијајловић-Јовановић 

Оливера Нешић 

К2 П1 Извештај, 

фотогра-

фије 

27. СТЕМ и уметност, Еразмус+ 

програм, мобилност у Литванији 

07-14.05.2022. Дарко Миљанић 

Владимир Вељковић 

5 ученика 3/4 К2 П1 
Извештај 
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28. СТЕМ и уметност, Еразмус+ 

програм, презентација искуства из 

Литваније 

26.05.2022. 

31.05.2022. 

03.06.2022. 

Владимир Вељковић Весна Стевановић-Гајовић 

Д. Миладиновић 

Л. Михајловић 

Марија М-Јовановић 

 

К4  

Извештај о 

десеминац

ији 

29. Реализација пројекта Квалитетно 

образовање за све (дебате, 

подршка ђачким иницијативама, 

изложба) 

2021/22. Дарко Миљанић 

Лидија Михајловић 

Данијела Станковић 

Тамара Марјановић 

Јелена Павловић 

Јован Милинковић 

Далибор Рајковић 

Сања Алексић-Лековић 

К3  Видео 

снимак, 

фотогра-

фије, 

извештај 

30. Подршка Ђачком парламенту и 

школским изборима 

2021/22. Оља Радивојевић 

Дарко Миљанић 

 К3 П4 Записници

, извештај, 

фотографи

је 

31. Подршка координатора за 

електронски дневник свим 

наставницима у школи 

2021/22. Весна Стевановић-

Гајовић 

Милица Цветковић 

Владимир Вељковић 

 К4 П1 

есДневни

к 

32. Промоција школе 2021/22. Дарко Миљанић 

 

Далибор Рајковић 

Владимир Вељковић 

Лидија Михајловић 

Николина Станојевић 

Сања Алексић-Лековић 

К4  

Школски 
сајт 

33. Припрема Извештаја-брошуре 2021/22. Славица Стевановић Марија Илић 

Дарко Миљанић 

К4 П1 

Брошура 
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 Рад школе у области екологије 

 
     

Ученици Гимназије из одељења 1/1, 1/2, 3/2, 3/4 и 4/4 су учествовали 08.05.2022. у еколошкој 

акцији: ,,ШЕТЊА 5" на Грзи. Акција је била у организацији Еколошких друштава 

Деспотовца, Ћуприје и Параћина. Кренули смо испред Хале спортова око 10.00 и пре 11.00 

смо били на регистрацији учесника акције. На почетку акције ученици су били на трибини 

која  се бавила дивљим депонијама, загађењем ваздуха и промовисањем здравих стилова 

живота. После дебате на овој трибини, а  у организацији Ротаракта Ћуприја Морава даље смо 

се бавили пешачењем и трчањем као и разгледањем Грзе и њених  језера и извора. Повратак 

у Ћуприју је био око 16.00, уз присутно задовољство да се оваква акција ускоро понови. 

Рад школе у области културе и уметности 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ у школској 2021/22. 

Током школске 2021/22. године професори  чланови драмске секције  су били: 

1. Владан Цветковић руководилац  

2. Јелена Ђулинац 

3. Марија Илић 

4. Марија Мијајловић-Јовановић  

5. Слађан Миленковић  

Реализација планираних активности: 

 

 Активност 
Датум и 

место 
Учесници Евидентирано 

1. 
Пријављивање за рад у драмској и 

рецитаторској секцији 

Октобар 

2021. 

Ученици 1 , 2. и 3. разреда 

школе 

ЧОС у 

одељењима 

школе 

2. 
Избор песама , текста и материјала 

за рад 

Новембар, 

децембар 

2021. 

Ученици 1 , 2. и 3. разреда 

школе 

Записник о 

раду секције 

3. 
Почетак рада на приредби за Дан 

Светог Саве 

Децембар и 

јануар 2022. 
Наставници и ученици 

Евиденција у е-

дневнику 

4. 
Снимање материјала у косој сали 

школе 

Јануар 

2022. 
Наставници и ученици 

Евиденција у е-

дневнику 
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5. 
Почетак рада на представи : 

,,Љубавно писмо“ 
15.03.2022. Режисер и глумци 

Књига 

евиденције 

секције 

6. Приказивање у оквиру Дана школе 18.04.2022. Музичка школа 
Снимак 

приредбе 

7. Реприза представе 19.05.2022. Музичка школа Фотографије 

8. 
Општинско такмичење у 

рецитовању 

Април 

2022. 
Музичка школа 

Фотографије и 

видео запис 

 

Додатне напомене: Овим извештајем нису обухваћене активности наших ученика у оквиру школе 

глуме УК јер нису доставили имена и број деце који је учестовао у активностима током школске 

2021-2022. 

Рад школе у области здравствене превенције 

 

На свим часовима одељењског старешине, као и на осталим часовима, развијани су ставови и 

навике кокјима се штити безбедност ученика и смањује ризик од преношења корона вируса. 

У пандемисјким условима, доста садржаја дељено је и ученицима и родитељима путем сајта 

школе, постављањем плаката на зидове ходника школе, обзебеђивањем средстава за 

дезинфекцију и превенцију. Наставници су својим понашањем пружали пример ученицима о 

начинима заштите и унапређењу безбедности, носили маске,  одржавали дистанцу, 

проветравали учионице, одржавали часове (кад год је било могуће) у дворишту школе.  

Као и сваке школске године, спроведен је систематски здравствени преглед ученика 1. и 3. 

разреда, као и превентивни стоматолошки преглед свих ученика. 

На часовима здравља и спорта, физичког васпитања, биологије, психологије, грађанског 

васпитања и на часовима одељењских старешина, анализирани су различити ооблици и врсте 

лоших навика које су ризичне за здравље, а посебно различити облици зависности – од 

пушења, алкохола, наркотика, коцке. 

Кроз промоцију спорта кроз спортске турнире, и промоцију успешних ученика спортиста, 

истицан је значај рекреације и бављења спортом. 

На часовима хемије, биологије, психологије и грађанског васпитања, са ученицима је 

обрађивана тема алкохолизма и штетности употребе алкохола на телесно и ментално здравље, 

а о ризицима наркоманије и раног развијања зависности, на часовима психологије и 

грађанског васпитања. 
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Обука наставника за развијање компетенције за одговоран однос према 

здрављу у оквиру наставе и ваннаставних активности 

 

Почетком школске године, одржана је интерна обука за све наставнике, о могућностима 

обраде тема у вези са здравственом превенцијом на часовима обавезне и изборне наставе свих 

предмета, као и у оквиру ваннаставних активности. Обуку је у школи реализовала стручна 

сарадница, преносећи знања стечена на акредитованој обуци од посебног јавног значаја. Сви 

материјали и сценариа радионица и часова постављени су у школску базу педагошке 

документације како би били на располагању наставницима и омогућили лакшу примену у 

настави.  Трећина наставника је још у току обуке израдила припреме за часове на којима се 

могу применити знања стечена на овој обуци, а које су касније, у току године, реализовали у 

одељењима којима предају. 

 

Извештај о интерактивном предавању о дијабетесу 

 

У нашој школи, у косој сали, 30.11.2021. је одржано интерактивно предавање о дијабетесу за 

представнике ученика из свих одељења. Присуствовало је 40 ученика. Предавање је одржано 

у оквиру активности тима за развијање међупредметних комептенција ученика, у циљу 

здравствене превенције, а уз сарадњу са лекаром интернистом, ендокринологом, Сашом 

Томићем и представницом удружења особа са дијабетесом, Лором Томић, из Јагодине. 

Наши ученици сазнали су доста о карактеристикама и узроцима развијања инсулинске 

резистенције, обе врсте дијабетеса и начином живота особа које имају дијабетес, али пре свега 

о исхрани и физичкој активности као превенцији. Били су активни и заинтересовани, 

постављали питања, проверавали своје дилеме. 

Посебно је било ефектна непосредна демонстрација мерења нивоа шећера у крви и 

интерпретација резултата које је са заинтересованим ученицима обавио лекар, као и 

индивидуалне консултације након предавања.  

Рад школе у области унапређења безбедности земље за ученике 4. разреда 

 

Настава из области Одбране земље реализована је у другом полугодишту, углавном онлајн, 

док су на часовима одељењског старешине, наставници дискутовали са ученицима о темама 

које су обрађене онлајн. 

 4/1 

 

4/2 4/3 

1.тема:  

Место, улога и задаци Војске Србије у систему 

безбедности и одбране РС 

26.02.2022. 26.02.2022. 26.02.2022. 
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2. тема: 

Војна обавеза у РС 

- увођење у војну евиденцију 

- доборовољно служење војног рока 

26.02.2022. 26.02.2022. 26.02.2022. 

3. тема: 

Радна и материјална обавеза у РС 

01.03.2022. 01.03.2022. 01.03.2022. 

4. тема: 

Како постати официр Војске Србије 

05.03.2022. 05.03.2022. 05.03.2022. 

5. тема: 

Како постати професионални војник 

01.03.2022. 15.03.2022. 12.03.2022. 

6. тема: 

Физичка спремност, прдуслов за војни позив 

22.03.2022. 15.03.2022. 12.03.2022. 

7. тема: 

Служба осматрања и обавештавања 

05.03.2022. 19.03.2022. 15.03.2022. 

8. тема: 

Облици неоружаног отпора 

12.03.2022. 19.03.2022. 15.03.2022. 

9. тема: 

Бојни отрови, билошка и запаљива средства 

12.03.2022. 08.03.2022. 08.03.2022. 

10. тема: 

Цивилна заштита 

08.03.2022. 22.03.2022. 19.03.2022. 

11. тема: 

Тактичко технички зборови 

22.03.2022. 22.03.2022. 22.03.2022. 

 

 

Наши ученици у Истраживачкој станици Петница 

 

Ове школске године, наши ученици су похађали оналјн или семинаре у Истраживачкој 

станици Петница. Они су проширили и продубили своја знања и развили вештине потребне 

за бављење друштвеним и техничким наукама, као и дизајном. Развијали су вештине сарадње, 

истраживања, писања приказа и анализе резултата.  

Ове школске године, у Петницу су, после селекције пријављених кандидата, позвани: 

1. Сава Костић 1/2 - геонауке 

2. Душан Ђурђевић 2/4 – хемија 

3. Мина Михајловић 3/1 – друштвено-хуманистичке науке 

4. Милица Стефановић 3/2 – друштвено-хуманистичке науке 

5. Нина Шћепановић 3/2 - дизајн 
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6. Нина Симоновић 3/2 – геонауке 

7. Иван Ђурђевић 3/4 – хемија 

8. Јован Николић 3/4 - рачунарство и информатика 

 

Извештај о раду Ђачког парламента 

 

У циљу остваривања што квалитетнијег учешћа ученика у целокупном животу и раду 

школе, у школи постоји Ђачки парламент. Чланове чине председник парламента, Тадија 

Јовановић, ученик четвртог разреда, као и по два ученика из сваког одељења, што је укупно 

30 чланова. Радом парламента координира професор хемије Оља Радивојевић. 

Парламент ради по плану и програму који је саставни део Годишњег плана рада школе. 

Седнице парламента су одржаване једном месечно а по потреби и чешће. О функционисању 

и раду Ђачког парламента указују многобројне активности самих ученика које су предвиђене 

програмом рада а такође и записници који се уредно воде. 

Ђачки парламент је у току школске 2021/2022. године одржао 9 седница ђачког 

парламента. 

Најбитнија активност ове године, односно хумано дело, било је усвајање школског 

мачка, које су усвојиле ученице из наше школе. 

Након тога, још једна од битнијих активности, била је бирање председника ђачког 

парламента за наредну школску годину, где наша школа другу годину за редом сарађује са 

„Зајечарском иницијативом“, која финансира ученике који желе да се кандидују за 

председника а избори се организују на начин како се одржавају и прави избори у држави 

(изборна кампања). За новог председника парламента, изабран је Лазар Рангелов, ученик 

другог разреда.  

Координатор и чланови парламента су кроз девет седница реализовали већину 

активности предвиђене Годишњим програмом рада за школску 2021/2022. годину. Ђачки 

парламент ће и наредне школске године својим активностима активно учествовати на свим 

пољима важним за живот и рад ученика у школи и пружати додатну подршку и подстицај за 

остваривање што бољих резултата у свим сферама рада Гимназије. 

 

Професор: Оља Радивојевић 
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Сарадња са образовним, културним и здравственим установама 

 

Ове школске године реализована је сарадња са: 

1. Свим основним и средњим школама у Ћуприји; 

2. МПС и ШУ у Јагодини у вези са бројним организационим и стручно педагошким 

питањима и организовањем такмичења; 

3. Истраживачком станицом у Петници на чије семинаре је ове године позвано 10 

наших ученика (од којих су неки семинаре похађали уживо, неки онлајн, а неки 

семинари се још увек одржавају, јер су одложени); 

4. Друштвом физичара Србије; 

5. Домом здравља – кроз систематске прегледе ученика и едукацију о заштити 

репродуктивног здравља 

6. Заводом за јавно здравље Ћуприја; 

7. Центром за социјални рад – одржавана је стална сарадња у вези са праћењем и 

интервенисањем у вези са породичним проблемима наших ученика и у вези са 

личним пратиоцем детета – ученика који се образује по ИОП-у 2;  

8. Полицијском станицом у Ћуприји у вези са праћењем стања безбедности у школи и 

ко школске зграде; 

9. Библиотеком у Ћуприји; 

10. Основном музичком школом у Ћуприји; 

11. Телевизијом Поморавље, са којом смо сарађивали у процесу промоције школе; 

12. Музеј Хореум Марги у Ћуприји; 

13. Црвеним крстом у Ћуприји; 

14. Канцеларијом Савета Европе са којима смо реализујемо пројеакат Квалитетно 

образовање за св; 

15. Високошколским установама које су информисале наше ученике о могућностима и 

условима њиховог даљег школовања.  

   

Донација - новчана награда за три најбоља ученика матуранта у школској 

2021/2022. години 

 

Седми пут заредом, на крају школске године, наши некадашњи ученици додељују 

новчану награду најбољим ученицима матурантима у текућој школској години. Наши 

традиционални донатори су успешни привредници Вук Поповић и Милан Поповић, оснивачи 

приватне фирме у ИТ сектору Quantoxtechnology DOO. Ове године награде су уручене: 

Милици Ђурђевић 4/1 која је и проглашена за Ђака генерације (50.000 динара), као и вељку 

Матићу 4/2 (30.000 динара) и Марти Петковић 4/3 (20.000 динара),  који су, поред Милице, 

били кандидати за Ђака генерације. 
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