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2. УВОД  

2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА  

А. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради: 

1. Закона о основама система образовања и васпитања  („Службени гласник РС“, 

бр.88/2017.) 

2. Закон о средњем образовању и васпитању, "Службени гласник РС" бр.55/13 

 2. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, "Службени гласник РС", бр. 29/93 

и 62/06 

3. Правнилник о цени услуга средње школе, "Службени гласник РС", бр. 35/93 и уредба од 

11.5.2005. године 

4.  Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, 

"Службени гласник РС" бр. 21/15; 

5.  Правилник о упису ученика у средњу школу, "Службени гласник РС", бр. 45/04, 1/05; 

6. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 

2015/2016. годину, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број   2015; 

7.  Правилник о јавним исправама које издаје средња школа, "Службени гласник РС", 

бр.31/06,51/06, 44/13 и 43/15); 

9. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, "Службени 

гласник РС", бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02; 

10. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, "Службени гласник РС", бр, 19/03; 

11. Правилник о стручно-педагошком надзору, "Службени гласник РС", бр.19/07; 

12. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 

стручних сарадника у средњој школи, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 

1/92, 23/97 и 2/2000; 

13. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, "Службени гласник РС", број 33/99 

и "Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 3/03; 

14. Правилник о дипломама за  изузетан успех ученика у средњим школама, "Службени 

гласник РС" бр. 37/93 и 43/15; 

15. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног 

предмета у основној и средњој школи, "Службени гласник РС", бр.46/01; 

16. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност средњег образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“, бр. 36/2015; 
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17. Правилник о наставном плану и програму за гимназије,“Службени гласник СРС –

Просветни гласник“, број 5/90 и Просветни гласник 

3/91,3/92,17/93,2/94,2/95,8/95,23/97,2/02,5/03,10/03,11/04,18/04,24/04,3/05,11/05,2/06,6/06,12

/06. 

18.Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, „Службени гласник РС“, бр.19/03; 

19. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени 

гласник РС“ бр.37/93 и 43/15; 

20. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, 

„Просветни гласник“ бр. 6/03, 23/04 и 9/05; 

21. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у гимназији у , “Службени гласник СРС –Просветни гласник“, број 5/90 " - 

Просветни гласник" број 5/91, 1/92,  3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,3/03,4/04,11/04,5/05 , 1/07 и 

8/11  

22. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи, "Службени гласник 

РС - Просветни гласник" бр. 1/93; 

23. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника, "Службени гласник РС" бр. 14/04 и 56/05; 

24. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, "Службени 

гласник РС" бр. 22/05 и 51/08; 

25. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе, "Службени гласник РС" 

бр.73/04, 106/03 и 20/04; 

26. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 

2009/2010. годину, Завод за унапређење  

образовања и васпитања, Центар за професионални развој запослених; 

27. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа, 

Министар просвете и спорта, у Београду, 21.2.2006. године, Број 611-00-000096/2006-03;  

"Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 10/07;  

28.Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 

зллостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 

29.Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за гимназију СЛ. 

Гласник РС, Просветни гласник  бр. 1/2009. 

30. Акциони планови за самовредновање 

31. И други закони и прописи донетиу складу са релевантним законима. 
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Б. Општи акти школе: 

- Статут 

- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика, 

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

- Правилник о организацији и остваривању образовно-васпитне делатности путем 

полагања испита у Ужичкој гимназији, 

- Правилник о безбедности и здравља на раду, 

- Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика 

- Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза 

- Правилник о заштити од пожара 

- Правилник о систематизацији радних места 

- Пословник о раду Школског одбора,  

- Пословник о раду Савета родитеља 

- Школски развојни план 17-21.г. 

2.2. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА  

Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма гимназије 

друштвено-језичког и природно-математичког смера.  

Број решења је 022-05-172/93-03 од 14.03.1994.године.  

Ужичка гимназија је верификовна за остваривање новог програма -наставног плана и 

програма за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене 

за математику. 

Број решења је 611-00-4/2016-07 од 24. Маја 2017. године.  

            Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма за 

Гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.  

Број решења је 022-05-172/93-03 од 19.7.2018. године. 

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА  

3.1.Опште стање школе 

Ужичка гимназија остварује образовно – васпитни рад у делу зграде који је физичком 

поделом припао Гимназији. Просторије у којима се обавља наставни процес, ваннаставне 

и факултативне активности одговарају нормативу школског простора.  
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3.1.1. Општи подаци о школи 

Назив школе – Ужичка гимназија 

Адреса: Трг Светог Саве бр.6, Ужице 

Број телефона: 031/513-140; 031/510-196 (наставничка канцеларија);  

031/513-458 (директор);   Број факса: 513-140;   

Сајт школе: www.uzickagimnazija.edu.rs 

E-aдреса: uzickagimnazija@ptt.rs  

3.1.2. Просторни услови рада 

А) Петнаест учионица опремљених за наставу појединих предмета: 

- српски језик и књижевност – 2 учионице 56 m  и 78 m , 

- математика – две учионице површине  70 m  и 78 m , 

- страни језици – 2 учионице површине 64 m2 и 52,2 m2 и кабинет за професоре површине 

19 m , 

- историја – 1 учионица површине 56 m  и кабинет за професоре површине 19 m  

- географија – 1 учионица површине 44 m , 

- музичка и ликовна култура – 1 учионица површине 77 m  

-друштвене науке – једна учионица површине 50,02 m  

-хемија - једна учионица  78 m , 

-једна учионица за групни рад - површине 30,49 m  ;  

-амфитеатар са пратећом просторијом - површина 116,68 m  и 17,22 m , 

Б) Специјализоване учионице и лабараторије: 

- рачунарство и информатика – 4 учионице површине 59,56 m  и 61,54 m ,29,13 m  и 21,70 

m  

- физика – 1 учионица површине 79 m , просторија за вежбе површине 26 m  и кабинет за 

професоре површине 12 m , 

- биологија – 1 учионица површине 50 m и остава површине 17 m , 

- лабораторија хемије површне 58 m  и остава површине 21 m . 
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В) Фискултурне сале: 

- велика фискултурна сала са свлачионицама, мокрим чворовима и кабинетом за 

професоре укупне површине 570 m , 

- мала фискултурна сала са свлачионицама укупне површине 180 m . 

Г) Остале просторије: 

- библиотека  – површине 56 m , 

-читаоница- површине 45 m ,  

- канцеларија секретара 23 m , 

- канцеларија педагога- површине 16 m , 

- канцеларија рачуноводства површине 23 m  , 

- канцеларија директора површине 54 m , 

- наставничка канцеларија површине 75 m , 

- чајна кухиња површине 15 m , 

- две просторије за домара школе укупне површине 15 m , 

- радионица површине 30 m , 

- котларница са пратећим просторијама: 2 просторије за школску архиву укупне површине 

12 m . 

 Школа користи двориште величине 500 m које је преуређено у спортске терене за 

кошарку и одбојку и користи се за извођење наставефизичког васпитања. 

3.2 ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 

3.2.1.  Опрема-намештај и опремљеност наставним, техничкими другим средствима 

Проценат опремљеност наставним средствима и дидактичким материјалом је 

задовољавајући и износи просечно око 87%.У односу на захтеве норматива за гимназије 

проценат опремљености по предметима је следећи: 

Р. 

Б. 

Наставни предмет Проценат 

опремљености  

1. Српски језик и књижевност       90% 

2. Први и други страни језик       90% 

3. Латински језик       90% 

4. Устав и права грађана       80% 

5. Социологија       80% 

6. Психологија       80% 
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7. Филозофија       80% 

8. Историја       90% 

9. Географија       90% 

10. Биологија       90% 

11. Математика       90% 

12. Физика       80% 

13. Хемија       90% 

14. Рачунарство       90% 

15. Музичка култура       90% 

16. Ликовна култура       90% 

17. Физичко васпитање       90% 

 

3.2.2. Службени аутомобили и друга возила  

Школа нема службено возило. 

3.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА  РАДА 

Унапређивање материјално-техничких услова рада и сви пројекти у овој школској 

години првенствено ће бити везани за текуће одржавање. Замена старог школског 

намештаја, поправка опреме и справа за фискултурне сале и куповина лопти за наставу 

физичког васпитања у оквиру су редовног одржавања и обнављања опреме и потрoшних 

средстава. 

Поред набавке лектире планира се и куповина стручних књига, енциклопедија, 

речника и видео записа за наставу појединих наставних предмета. Планирамо да за 

одређен број учионица обезбедимо ЛЦД телевизоре, компјутере и штампаче. У 

обезбеђењу новца за набавку опреме, учила и потрошног материјала школа рачуна на 

средства добијена од Града и Министарства просвете као и на средства од донација и 

поклона. 

Покушаћемо да из донација набавимо један полуконцертни клавир. Свечана сала је 

делимично реновирана. Све што у претходној школској години, због скромних 

материјалних средстава нисмо реализовали преносимо на школску 18/19. год. 

 

Време Активност Начин Носиоци 

Током целе 

школске 

године 

Замена дотрајалог  

намештаја у 

учионицама  

Средствима 

Министарства просвете, 

Града, донацијама... 

Министарство 

просвете, 

директор 

Током целе 

школске 

године 

Набавка стручне 

литературе, књига, 

часописа и видео-

записа за библиотеку 

Средствима из буџета 

школе 

Директор и 

библиотекари 
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Током целе 

школске 

године 

Набавка ЛДЦ 

телевизора 

Средствима из буџета 

школе 

Директор 

Током целе 

школске 

године 

Набавка 

полуконцертног 

клавира 

Средствима 

Министарства просвете, 

Града и донацијама 

Министарство 

просвете, 

директор, 

донатори 

Током 

распуста 

предвиђених 

школским 

календаром 

Кречење ходника и 

кабинета 

Средствима 

Министарства просвете, 

Града и донацијама 

Министарство 

просвете, 

директор, 

донатори 

Током целе 

школске 

године 

Набавка потребних 

клима уређаја за 

рачунарске кабинете  

Средствима 

Министарства просвете, 

Града и донацијама 

Министарство 

просвете, 

директор, 

донатори 

Током целе 

школске 

године 

Две паметне табле Средствима 

Министарства просвете, 

Града и донацијама 

Министарство 

просвете, 

директор, 

донатори 

Током целе 

школске 

године 

Обезбедити енергетски 

ефикаснију расвету  

Средствима 

Министарства просвете, 

Града и донацијама 

Министарство 

просвете, 

директор, 

донатори 

Током целе 

школске 

године 

За потребе 

електронског дневника 

набавити 8 компјутера 

(4 лап-топа и 4 таблета)  

Средствима 

Министарства просвете, 

Града и донацијама 

Министарство 

просвете, 

директор, 

донатори 

 

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

Име и презиме Врста стр. спреме 

Год. 

радног 

стажа 

Лиценца 

 

% 

Ангажовања на 

другим пословиа у 

школи и којим 

Симовић Вукадин 100% Проф.физичког васпитања 21 ДА - 

Марковић Славко 50% проф. одбране и заштите 34 ДА Библитекар 50% 
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4.2. НАСТАВНИ КАДАР 

Р
.б

. Име и 

презиме 

Врста стр. 

Спреме 

Предмети који 

предаје 

Г
о
д

.р
а
д

.

ст
а
ж

а
 

Л
и
ц
ен

ц
а

 

%
 

а
н
га

ж
о
. 

у 
ш

к
о
ли

 

%
 

а
н
га

ж
о
в

а
њ

а
 

у 
 

д
р
уг

о
ј 

ш
к
о
ли

 

(к
о
јо

ј)
 

1. Даниловић 

Гордана 

проф. српског 

језика и књи 

српски језик 30 ДА 100% 

неодређено 

- 

2. Смиљанић 

Љиљана 

проф. српског 

језика и књи 

српски језик 25 ДА 100% 

неодређено 

- 

3. Марјановић 

Ружица 

проф. српског 

језика и књиж 

српски језик 23 ДА 100% 

неодређено 

- 

4. Благојевић 

Мирјана 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 23 ДА 100% 

неодређено 

 

5. Хаџи Бојана 

Јовановић 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 3 НЕ 100% одређено - 

6. Грујичић 

Биљана 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 19 ДА 100% 

неодређено 

- 

7. Стричић 

Милена 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 12 ДА 33% 

неодређено 

67% Музичка 

8. Демировић 

Невенка 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 16 ДА 100% 

неодређено 

 

9. Гавриловић 

Светлана 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 28 ДА 100% 

неодређено 

- 

10. Скорковић 

Бранкица 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик  15 ДА 100% 

неодређено 

 

11. Ћоровић 

Јелена  

проф. 

енглеског јез 

енглески језик  16 ДА 100% 

неодређено 

 

12. Ковачевић 

Данка 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 

грађ. васп 5% 

14 ДА 41% 

неодређено 

39% Техничка 

13. Вукић  Бранка проф. руског 

језика 

руски језик 44% 

грађ. васп 15% 

21 ДА 56%  

неодређено  

44 % 

О.Ш.Богосав 

Јанковић  

14. Дукић Јелена проф. францус. 

јез 

француски језик 4 НЕ 100% одређено - 

15. Пејовић 

Добрина 

проф.фран. јез француски језик 21 ДА 33% 

неодређено 

67% 

Медицинска 

16. Василић М. 

Ивана 

проф. немачког 

јез. 

немачки  језик 5 НЕ 110% одређено Факултативно 

груп.рач. 

17. Броћић Бојана  проф. италиј. 

јез. 

италијански 

језик 

8 НЕ 88,89% 

неодређено 

11,11% 

Музичка 

18. Тодоровић 

Биљана  

Проф.шпанског 

језика 

Шпански језик 

44%  

4 НЕ 44% одређено  

19. Ристовић 

Јелена 

класични 

филолог 

латински језик 14 ДА 100% 

неодређено 
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21. Ковачевић 

Горан 

проф. физ. 

културе 

физичко 

васпитање 

34 ДА 100% 

неодређено 

- 

22. Кнежевић 

Светлана 

проф. физичке 

кул. 

физичко 

васпитање 

22 ДА 70% 

неодређено 

30% Економ. 

школа 

23. Вранешевић 

Љубиша 

проф. физичке 

културе 

Физичко50% 

Здравље и спорт 

15%                

грађан 35% 

10 НЕ 100% одређено - 

24. Јокић Јована проф. физичке 

културе 

физичко 50% 

грађанско 30% 

Здравље и спорт 

20%                 

5 НЕ 100% одређено  

25. Жупић 

Зоран 

дипломирни 

музичар 

музичка култура 29 ДА 100% 

неодређено 

- 

26. Спаловић 

Биљана 

дипл.историчар 

уметности 

ликовна култура 28 ДА 100% 

неодређено 

 

27. Вићентић 

Драган 

проф.ликовне 

културе 

ликовна култура 12 ДА 5% неодређено  

28. Миловановић 

Светлана  

дипломирани 

историчар 

историја 80%  9 ДА 100% 

неодређено 

 

29. Папић 

Јадранка 

проф. историје историја 39 ДА 100% 

неодређено 

- 

30. Илић  

Душица 

проф. историје Историја 90% 

грађ. вас. 10% 

25 ДА 100% 

неодређено 

- 

31. Галечић 

Мирјана 

дипломирани 

географ 

Геогрaфија 100% 

 

22 ДА 100% 

неодређено 

- 

32. Шоловић 

Биљана 

дипломирани 

географ 

геогр. 100% 

Грађанско 5% 

 

18 ДА 100% 

неодређено 

 

33. Ратковић 

Кристина 

дипломирани 

географ 

геогр. 10% 

примењене 

науке 5% 

13 ДА 15% 

неодређено 

Економска 

школа 

34. Суботић 

Слободан 

дипломирани 

математичар 

математика 34 ДА 100% 

неодређено 

- 

35. Катарина 

Секулић Илић 

дипломирани 

математичар 

математика 

рачунарство 

6 ДА 55% одређено 45% ТШ РЉуб 

36. Живанић 

Славка  

дипломирани 

математичар 

математика 36 ДА 100% 

неодређено 

- 

37. Јелисавчић 

Милена  

дипломирани 

математичар 

математика  33 ДА 100% 

неодређено 

- 

38. Станковић 

Марија 

дипломирани 

математичар 

математика  26 ДА 100% 

неодређено 

- 

39. Аћимовић 

Милијана 

дипл. инжењер  рачунарство и 

информатика 

20 ДА 100% 

неодређено 

- 
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40. Цвијетић 

Дејан 

дипломирани 

математичар 

Математика 

рачу.и инф. 

16 ДА 100% 

неодређено 

- 

41. Јањић Марија математичар математика 1 НЕ 10% одређено  

42. Алексић 

Александар 

дипл. инжењер рачунарство и 

информатика 
5 НЕ 100% одређено  

43. Милошевић 

Мирјана 

дипл машинс. 

инжењер 

рачунарство и 

информатика 

24 ДА 100% 

неодређено 

 

43. Мисаиловић 

Анка 

дипл. инжењер  рачунарство и 

информатика 

9 НЕ 82%  

неодређено 

18% Музичка 

44. Ристић 

Биљана  

дипл. инжењер рачунарство и 

информатика 

5 ДА 100% одређено  

45.  Павловић 

Живојин 

Дипломирами 

физичар 

Физика  100% 

примењене 

науке 5% 

36 ДА 100% 

неодређено 

 

46. Васовић 

Цмиљка 

дипломирани 

физичар 

физика 22 ДА 100% 

неодређено 

- 

47. Јевђовић 

Снежана 

дипломирани 

физичар 

физика 25 ДА 100% 

неодређено 

- 

48. Савић 

Данијела 

дипломирани 

физичар 

физика 20 ДА 50% 

неодређено 

50% 

Медицинска  

49.  Селаковић 

Драгица 

проф. хемије хемија 19 ДА 100% 

неодређено 

- 

50. Вељовић 

Славица 

дипломирани 

хемичар 

хемија 20 ДА 100% 

неодређено 

- 

51. Куљанин 

Оливера 

дипломирани 

хемичар 

хемија 18 ДА 20% 

неодређено 

80% Стари 

Град 

52. Којадиновић 

Мирјана 

дипломирани 

хемичар 

хемија 18 ДА 10% 

неодређено 

Слободан 

Секулић 

53. Станојевић 

Саша 

дипломирани 

биолог 

биологија 26 ДА 100% 

неодређено 

- 

54. Ристовић 

Душица 

дипломирани 

биолог 

биологија 17 ДА 50% 

неодређено 

50% Економска 

55. Зарић Милица

  

дипломирани 

биолог 

Биологија 100% 

примењене 

науке 5% 

23 ДА 100% 

неодређено 

- 

56. Пртењак Ана дипломирани 

биолог 

Биолог 10% 13 ДА 10% неод. 

биол. 45% 

неод. гр. ва 

25% Економ 

20% 

Уметничка 

57. Ковачевић 

Соња 

дипломирани 

филозоф 

Филозофија 10 ДА 100% 

неодређено 

 

58. Смиљанић 

Катарина 

дипломирани 

филозоф 

Филозофија 20% 

појединац,група и 

друштво 15% 

грађанско 15% 

библиотекар 

10  100% одређено  
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59. Старчевић 

Зорица 

дипломирани 

филозоф 

Филозофија 40 

грађ. васп. 10% 

12 ДА 50% 

неодређено 

Ариље  

С.Ахилије 50% 

60. Јевтић  

Бранка 

дипломирани 

социолог 

Социологија 

устав и пра грађ 

36 ДА 100% 

неодређено 

 

61. Станић 

Љиљана 

дипломирани 

социолог 

социологија 

устав и права г 

14 ДА 25% одређено Економска  75  

62. Гудурић 

Ирина 

проф. српског 

језика и књи 

Језик, медији и 

култура 35% 

 НЕ 35% одређено  

63. Ђурић 

Драгана 

дипломирани 

психолог 

психологија 
28 

ДА 50% 

неодређено 

50% Медиц. 

школа 

64. Павловић 

Милка 

дипломирани 

психолог 

Психолог 10% 

 28 

ДА 10% 

неодређено 

Економ ш 20% 

Уметничка 

70% 

65. Божовић 

Јанко 

вероучитељ верска настава 
15 

НЕ 60% одређено  О.Ш. Слободан 

Секулић 40 % 

 

 

 

4.3. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Р. 

б. 

Име и 

презиме 

Врста стр. 

Спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа 

Лиценца 

 

%  

ангажовања у 

школи 

%  

aнгажов.  другој 

школи 

1. Станковић 

Емилија 

дипломирани 

педагог 

Школски 

педагог 

21 ДА 100% - 

2. Радовић 

Драгана 

Дипломирани 

психолог 

Школски 

психолог 

14 ДА 50% Економска школа 

50% 

3. Марковић 

Славко 

проф. одбране 

и заштите 

Библиотекар 32 ДА 50% - 

4. Смиљанић 

Катарина 

филозофије  Библиотекар 10 НЕ 50% - 
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4.4.  Административно–финансијско и помоћно–техничко особље 

 

 
Презиме, име, звање и радни 

однос 

С
та

ж
 

Радно место 

1.  

Јањић Р. Миланка 

 дипломирани правник, 

 неодређено 100% 

29  секретар школе 

2.  
 Веизовић Ј. Дејан 

 економиста неодређено 100% 
7 

 административно–  

финансијски радник 

3.  
 Пенезић Б. Слађенка 

 економиста,  неодређено100% 
23  шеф рачуноводства 

4.  

 Маслаћ Б. Мирослав 

 ВКВ радник, 

 неодређено 100% 

43  домар школе 

5.  

 Ковачевић С. Слободан 

 КВ машинске струке, 

 неодређено 50% 

26  домар школе 

6.  

 Миловановић М. Снежана 

 техничар услуживања 

 неодређено 100% 

7  хигијеничар   

7.  

 Савић В. Десанка 

 дактилограф, III класа 

 неодређено 100% 

30 хигијеничар   

8.  

Алексић Ч. Милоратка 

 неквалификовани радник, 

 одређено 100% 

3 хигијеничар 

9.  

 Перић М. Драгана 

 неквалификовани радник, 

 одређено 100% 

2 хигијеничар 

10.  

 Бошњаковић З. Мирјана 

 неквалификовани радник, 

 неодређено 100% 

24 хигијеничар 

11.  

 Ђурић М. Драгана 

 неквалификовани радник, 

 неодређено 100% 

20 хигијеничар 

12.  

 Арсић Р. Миланка 

 неквалификовани радник, 

 неодређено 100% 

25 хигијеничар 

13.  

Васиљевић Дарко  

 квалификовани радник 

одређено 50% 

12 

Техничар одржавања 

информационих система и 

технологија 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА  

5.1.1 Бројно стање ученика по подручјима рада, образовним профилима 

Подручје рада Смер Разред и одељење Број ученика 

Гимназија 

Друштвено-

језички смер 

I1 29 

I2 30 

I3 31 

I4 31 

II1 32 

II2 31 

II3 29 

III1 27 

III2 29 

III3 30 

III4 28 

IV1 28 

IV2 30 

IV3 32 

IVs 31 

Природно-

математички смер 

I5 30 

I6 30 

I7 29 

II4 28 

II5 32 

II6 30 

III5 31 

III6 31 

III7 30 

IV4 31 

IV5 29 

IV6 30 

Одељ. за ученике 

са посебним 

способностима за 

рачунарство и 

информатику 

IР 20 

Укупно 3 смера 28 одељења  ученика 

 

У Ужичкој гимназији нема ученика којима је потребна додатна подршка. 
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5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи  

Образовни 

профил: 

 Разред 

и одељ. 

Број ученика 

Енглески 

језик 

ПРВИ 

Немачки 

језик 

ДРУГИ 

Итали-

јански 

језик 

ДРУГИ 

Франц. 

језик 

ДРУГИ 

Руски 

језик 

ДРУГИ 

Шпански 

језик 

ДРУГИ 

Друштвено 

језички смер 
I

1
 29  29    

I
2

 30   21 9  

I 3  31 10  21   

I4 31 23    8 

II
1
 32  8 24   

II
2

 31   8 8 15 

II 3  29 14 15    

III
1
 27 16  11   

III
2

 29  19   10 

III
3
 30 15  11 4  

III4 28 13  11 4  

IV
1
 28 16    12 

IV
2

 30 8 22    

IV 3  32   26 6  

IVс 31 9 8 6 4 4 

Природно 

математички смер 

I
5
 30  18   12 

I
6
 30 17  6 7  

I
7
 29   29   

II
4
 28   22  6 

II
5
 32  20  12  

II6 30 14  16   

III
5
 31 12  14  5 

III
6
 31 13  11  7 

III
7
 30  22  8  

IV
4

 31   15 7 9 

IV 5  29 9 20    

IV 6  30 17  13   

Укупно 829 206 181 265 69 88 
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5.1.3. Ванредни ученици 

 

Р.б. 

Ванредни 

ученици 

          Број ученика 

   Разред   друштвено- 

језички смер 

 природно-

матем. смер 

  укупно 

1. први разред 0  0 

2. други разред 7  7 

3. трећи разред 3  3 

4. четврти разред 6 0 6 

Укупно 16 0 16 

 

5.1.4. Путовање ученика до школе 

 

РАЗРЕД 

Број ученика који путују у једном правцу 

4 – 5  км 6  - 10  км Преко 10  км 

Први 11 17 18 

Други 7 16 17 

Трећи 10 9 20 

Четврти 4 23 18 

У К У П Н О 32 65 73 

 

 

5.2. РИТАМ РАДА 

5.2.1. Распоред звоњења у школи 

Преподневна смена
 

Поподневна смена
 

1. час 7
30

-8
15 

1. час 13
45

-14
30 

2. час 8
20

-9
05 

2. час 14
35

-15
20 

велики одмор 9
05

-9
30 

велики одмор 15
20 

-15
40 

3. час 9
30

-10
15 

3. час 15
40

-16
25

 

4. час 10
20

-11
05 

4. час 16
30

-17
15 

велики одмор 11
05

-11
15 

велики одмор 17
15

-17
25 

5. час 11
15

-12
00 

5. час 17
25

-18
10

 

6. час 12
05

-12
50 

6. час 18
15

-19
00

 

7. час 12
55

-13
40 

7. час 19
05

-19
50 
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5.2.2. Распоред смена 

Гимназија је од школске 1994/95. године прешла на рад у две смене у току једног 

дана. Први и трећи разреди имају наставу у једној смени, а други и четврти су у супротној 

смени. Смена се мења месечно, а промена се врши у недељи у којој има више дана 

наредног месеца. Школска година почиње тако што се настава у првом и трећем разреду 

одвија у поподневној смени, а у другом и четвртом у преподневној смени. Први час у 

преподневној смени почиње у 7
30

, а седми се завршава у 13
40

. У другој, поподневној смени 

први час почиње у 13
45

 сати, а седми се завршава у 19
50

 сати. 

 

5.2.3. Дан школе 

Дан школе биће обележен 16.октобра 2018. године. 

 

5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА 

  

Р. 

бр. 

 

 

Наставник 

 

Одељ

ењски 

старе

шина 

у 

одеље

њу 

Наставни 

предмет  

Одељења у којима наставници 

реализују наставу 

Друштвено- 

језички смер 

Природно-

математи. смер 

1. Хаџи Бојана 

Јовановић 
I

1
 Српски јез и 

књижев. 

I1,3,4 I8 III6 

2. Мирјана 

Галечић 

I2 Географија I1,2,3,4       I5,6,7,8  III6,7            

3. Биљана 

Спаловић 
I 3  Ликовна 

култура 
I1-3  II1,2,3,4 III1,2,3,4 

IV1,2,3, 
I4-6,7 II 5,6  

4. Светлана 

Миловановић 
I

4
 Историја I1,2,3,4 I5,6,7 II4,5,6,    

5. Милица      

Зарић 

I
5
 Биологија I3,4   I5,7 III6,5IV4,6 

Примење 

науке 
 I5   

6. Душица 

Ристовић 

I6 Биологија 
I,2 III1,2,3 I6  

7. Живојин 

Павловић 

I
7
 Физика  I1,2,3,4 IV1,2   I5,6,7,8 

Примење 

науке 
 I7   
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8. Милена 

Јелисавчић 

IР Математика 
I1 III7  I7,8 

9. Милијана 

Аћимовић 
II

1
 Рачунарство и 

информатика 

II 1,2,3 

     

II 5,6, 4  BIV1-6 

  Iр  BIр 

10. Светлана 

Кнежевић 
II

2
 Физичко 

васпитање 

III1,2  II1,2,3,4 

 

II5,6  

11. Ружица 

Марјановић 
II 3  Српски језик II3 IV1,2,4  

 

12. 

Слободан 

Суботић 

II4 Математика  IV1,2 

 

II4,5 IV4 

13. Цмиљка 

Васовић 

II
5
 Физика  IV4,5,6  

II5,6 

  

14. 

Гордана 

Даниловић 

II6 Српски језик  II4,5,6  IV5,6 

15.  Мирјана 

Благојевић  

III
1
 Српски језик III1,3,4   I2  

16. Биљана 

Грујичић 
III

2
 Српски језик III2   I5,6,7 

17. Јадранка  Папић  III 3  Историја  III1,2,3,4             III5,6,7 I8 

18. Јелена Ћоровић III
4
 Енглески 

језик 
III3,4 III5,6,7 I7 

19. Снежана  

Јевђовић 
III 5  Физика  III1,2,3 II4    III4,5,6,7 

20. Дејан Цвијетић III6 Математика I3 III5,6 

Рач. и 

информ.  BIII6 I8 

21. Мирјана 

Милошевић 

III7 Рач. и 

информ. 

 BI1,2,4              

вIII,2,3,4 

 

BI5,6,7ПII5,6,7    
вIII5,6,7 

 

22. Невенка 

Демировић  
IV

1
 Енглески 

језик 
  IV1,2,c IV4,5,6 

23. Биљана 

Шоловић 
IV

2
 Географија II1,2,3       III1,2      II4,5,6        III5     

Грађ.васп. IV2  

24. Љиљана  

Смиљанић  
IV 3  Српски језик II1,2   IV3,c  

25. Славица 

Вељовић  
IV

4
 Хемија I1,2,3,4  IV4,5,6  I8  II5 

26. Саша 

Станојевић  
IV 5  Биологија II1,2,3,4 

 

III4,7 IV5 

II5,6 

27. Марија 

Станковић  
IV 6  Математика 

II3 IV3 II6 IV5,6 
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28. Љубиша 

Вранешевић 

IVc Физичко в. 
IV1,3   IV5,6,c  

Грађ.васп. II1,2 II4,5,6 IV4,5,6 

Здравље и 

спорт 

I1,2,3   

29. Јелена Ристовић  Латински 

језик 
I1-3 II1,2,3 I4-7 

30. Биљана 

Тодоровић 

 Шпански 

језик 

гII2,4 гIII2,5,6  

гIV1,4,C   г I4,5 

31. Добрина 

Пејовић  

 Француски 

језик 

 IV3 IV4,c IV6 

32. Милена 

Стричић 

 Српски језик 

и књиж. 

 III5,7 

33. Бранкица 

Скорковић  

 Енглески 

језик 

II1,2    II4,5,6 I5,6,8 

34. Светлана 

Гавриловић  

 Енглески 

језик 

I1,2,3,4      III1,2 

35. Данка 

Ковачевић  

 Енглески 

језик 
II3 IV3  

36. Бранка Вукић  

 

 Руски језик 
гII2,5  гIV 3,4,c   

гIII3,4,7  

гI2,6 

Грађ.васп. III1,2,3  

37. Драган 

Вићентић  

 Ликовна 

култура 
IVс  

38. Ивана Василић   Немачки 

језик 
 III1, III3,4 IV1  II3,C  

I4 

гII3,6 III5,6 гI3,6 

IV6 IV2,c,5  

39. Бојана Броћић   Италијански 

језк 
II1,3 III2  IV2  I1 II5 III7 IV5,C  I5 

40. Душица Илић  

 

 Историја IV1,2,3,c II12,3  

Грађ.васп. IV1,c  

41. Драгана Ђурић   Психологија II2,3 II4,5,6 

42. Милка Павловић  Психологија 
II1  

43. Славка Живанић    Математика 
III1,3,4     I4,5,6 

44. Анка 

Мисаиловић  

 Рачунарство и 

информатика ВIII1,3   ВI1,2,3 ПIII1,3    ВIII5  ВI4,5,6, 

45. Александар 

Алексић 

 Рачунарство и 

информатика 
BIII1,2,4 ВIV1,2,3 

pIV1,2,3  ВI3 

pIII2,4,  IVc, вIVc 

ВI7 ВIII7 ВIV4 

pIV4 

46. Катарина 

Смиљанић 

 Грађ.васп. IV3 Iр III4,5  

Филозофија  IV5,6 
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Појединац, 

група, 

друштво 

I1,2,3,4  

47. Бранка Јевтић  Социологија  IV1,2,3,C IV4,5,6 

Устав и права  IV1,2  

48. Љиљана Станић   Устав и права 

грађ. 
IV3,C IV4,5,6 

49. Јелена Дукић   Француски 

језик 

гII1, гIII1,4, гIII3,4  
гII4, I2 ,I3 

гII2,6 г III5,6 I7 

50. Биљана Ристић   Рачунарство и 

информатика 

II 1,2,3 

   

II 4,5,6 bp I8 

ВIV5,6  ПIV5,6    

51. Кристина 

Ратковић  

 Географија III3  

Примењене 

науке 
 I6 

52. Зоран Жупић  Музичка 

култура I1-3  II1,2,3,4 III1,2,3,с 

IV1,2,3,с 
I4-6,7,8 II 5-7,  

53.  Оливера 

Куљанин  

 Хемија II1  

54. Драгица 

Селаковић 

 Хемија  III5,6,7 II4,6            

I5,6,7 

55. Данијела Савић  Физика II1,2,3 IV3,c  

56. Соња Ковачевић  Филозофија IV1,2,3,C 

III1,2,3,4 

 

57. Марија Јањић  Математика 
IVс  

58. Горан 

Ковачевић   

 Физичко 

васпитање 
III3,4   I1,2,3,4 I,5,6   III5,6 

59. Јована Јокић   Физичко 

васпитање 
 IV2 I7,8 III7 IV4 

Грађ.васп. I1,2,3,4 I5,6,7    

Здравље и 

спорт 
I4 I5,6,7    

60. Зорица 

Старчевић 

 Филозофија 
 III5,6,7 IV4 

61. Мирјана 

Којадиновић  

 Хемија 
II1  

62. Ирина Гурдурић  Језик, медији 

и култура 
I1,2,3,4 I5,6,7    

63. Јанко Божовић   Верска 

настава   
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5.3.1 Структура 40-то часовне радне недеље 
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1. Даниловић Гордана 
 II 4,5,6  IV,5,6 српски језик и 

књижевн. 
17 2 1 1 1 1 10  1 1 1 1 1 1     40 

2. Смиљанић Љиљана 
II1,2IV3,c  српски језик и 

књижевн. 
18 2 1 1 1 1 10  1 1 1 1 1 1     40 

3. Марјановић Ружица 
II3 IV1,2,4  српски језик и 

књижевн. 
18 2 1 1 1 1 10  1 1 1 1 1 1     40 

4. Благојевић Мирјана 
III1 ,3,4   I2  српски језик и 

књижевн. 
19 2 1 1 1  10 1 1  1 1 1 1     40 

5. Грујичић Биљана 
III2   I5,6,7 српски језик и 

књижевн. 
17 2 1 1 1 1 10  1  1 1 1 1 1  1  40 

6. Хаџи Бојана Јовановић 
I1,3,4 Iр III6 српски језик и 

књижевн. 
19 2 1 1 1 1 10  1   1 1 1 

 
1   40 

7. Милена Стричић 
 III5,7 српски језик и 

књижевн. 
6 1  0,5 0,5  3     1 0,7 0.5 

  
  13,2 

8. Гавриловић Светлана I1,2,3,4      III1,2 енглески језик 18 2  1 1 1 10 1 1 1  1 1 1 1    40 

9. Скорковић Бранкица   II1,2    II4,5,6 I5,6,р енглески језик     18 2  1 1 1 10  1   1 1 2 1  1  40 

10. Демировић Невенка IV1,2,c IV4,5,6 енглески језик 18 2 1 1  2 10  1 1 1 1 1 1     40 

11. Ћорoвић Јелена III3,4 III5,6,7 I7 енглески језик 18 2 1 1  2 10  1  1  1 2   1  40 

12. Данка Ковачевић 
II3 IV3  

II3 
 енглески језик 

грађ.васп. 

7 

1 
1  1   4   0,5 0,5   0,5   1  16 

13. Вукић Бранка 
гII2,5  гIV 3,4,c   

гIII3,4,7  

гI2,6 
руски језик 8 1  1 0,5  6  0,5 0,5  0,5 0,5 0,5     22 

 III1,3 III5 грађ.васп. 3                  

14. Дукић Јелена 

гII1, гIII1,4, 

гIII3,4  
гII4, I2 ,I3 

гII2,6 г III5,6 I7 француски јез. 18 2  1 1 2 10  1 1   1 2   1  40 

15. Пејовић Добрина  IV3 IV4,c IV6 француски јез. 6 1  0,5  1 3  0,5    0,5 0,5     13 

16. Василић М. Ивана  III1, III3,4 IV1  

II3,C  I4 

гII3,6 III5,6 

гI3,6 IV6 

IV2,c,5  

немачки јез. 
18 

 2  1 1 2 11  1 1 1 1 1 2     44 

Факул. група 2 

17. Броћић Бојана 
II1,3 III2  IV2  

I1 

II5 III7 IV5,C  

I5 
италијан. јез. 16 2  1 1 1 9  1 1   1        2   1  36 

18. Биљана Тодоровић  
гII2,4 гIII2,5,6  

гIV1,4,C   г I4,5 шпански јез. 8 1  1 0,5 0,5 4  0.6    1 1     17,6 

19. Ристовић Јелена I1-3 II1,2,3 I4-7 латински јез. 20 2  2  2 11  1  1  1 2  1 1  44 
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20. Ђурић Драгана II2,3 II4,5,6 психологија 10     1 5 1  0,5   0,5 2     20 

21. Павловић Милка II1   Психологија 2      1      0,5 0,5     
4 

 

22. Ковачевић Соња  
IV1,2,3,C 

III1,2,3,4 

 
филозофија 20    2 1 10  1 1  1 1 2   1  40 

23. Старчевић Зорица 
 IV4  III5,6,7 Филозофија 

 
8 

2 
   1  5  1 1 1   1     20 

 III6,7 Грађ.васп. 

24. 

 
Смиљанић Катарина  

 IV,5,6 филозофија 4 

   1  6   1 1   1   1  22 I1,2,3,4  

 

Појед.група.дру. 

 
3 

IV3 III2,4 Iр грађан. васп. 4 

25. Јевтић В. Бранка 
IV1,2,3,C IV4,5,6 социологија 18 

  1 1 2 10  1 1   1 2   1  40 
IV1,2  устав 2 

26. Станић Љиљана IV3,C IV4,5,6 устав 5      2   0,5   0,5 2     10 

27. Суботић Слободан 
 IV1,2 

 

II4,5 IV4 математика 18 2 1 1  1 10  1 1 1 1 1 1   1  40 

28. Живанић Славка III1,3,4     I4,5,6 математика 18 2  2 1 1 10  1 1  1 1 1   1  40 

29. Јелисавчић Милена I1 III7  I7,р математика 19 2 1 1  2 10 1 1 1  1 1      40 

30. Станковић Марија II3 IV3 II6 IV5,6 математика 18 2 1 1  1 10  1 1 1 1 1 1   1  40 

31. Секулић Катарина II1,2 IVc I2 III2  математика 14 2  2  1 8  1 1   1      30 

32. Аћимовић Милијана 

II 1,2,3 

     

II 5,6, 4BIV1-6 

  Iр  BIр 

рачунарство 16 

2 1 1  1 10   1 1  1 1   1  40 
примена 

рачунара 
2 

рачунарски 

системи 
2 

33. Цвијетић Дејан 

I3 III5,6 математика 
14 

 
2 1 

1 

 
  10  1 1 1 1 1 1   1  40 

 BIII6 I8 рачунарство 1 

програмирање 4 

34. Милошевић Мирјана 

 BI1,2,4              

вIII,2,3,4 

 

BI5,6,7ПII5,6,7    
вIII5,6,7 

 

рачунарство 20 1  1 1 1 10   1 1 1 1 1   1  40 

35. Мисаиловић Анка 
ВIII1,3   ВI1,2,3 

ПIII1,3    
ВIII5  ВI4,5,6, рачунарство 16,5 1  1  2 9     0,5 1 2   1  34 
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36.  Биљана Ристић 

II 1,2,3 

   

II 4,5,6 bpr Iр 

ВIV5,6  ПIV5,6    

рачунарство 14 

1  1 1 1 10  1 1   1 2   1  40 
Примена 

рачунара 
3 

програмирање 3 

37. Aлексић Александар 

BIII1,2,4 

ВIV1,2,3 

pIV1,2,3  ВI3 

pIII2,4 IVc, 
вIVc 

ВI7 ВIII7 

ВIV4 pIV4 

рачунарство 20 1  1 1 1 10  1 1   1 2   1  40 

38. 

 

Станојевић Саша 

 

II1,2,3,4 

 

III4,7 IV5 

II5,6 
биологија 20  1 1 1 1 10  1 1  1 1 1   1  40 

39. Зарић Милица I3,4   I5,7 III6,5IV4,6 
Биологија 

Прим.наук. I5 

20 

1 
 1 1 1 1 10   1 1 1 1 1     40 

40. Ристовић Душица I,2 III1,2,3 I6  биологија 10  1 1   5    1 1 0.5 0.5     20 

41. Пртењак Ана 
I1  биологија 2 

  0,5  1 5 1     0,5 2     20 
  грађ.васп. 8 

42. Павловић Живојин I1,2,3,4 IV1,2   I5,6,7,8 
Физика 

Прим.наук  I7 

20 

1 
 1 1  1 10 1 1 1 1 1 1      40 

43. Васовић Цмиљка 
 IV 4,5,6  

II5,6 
физика 21  1 1 1  10  1 1 1 1 1 1     40 

44. Јевђовић Снежана III1,2,3 II4    III4,5,6,7 физика 20  1 1 1 1 10  1  1 1 1 1   1  40 

45. Савић Данијела  II1,2,3 IV3,c  физика 10   1 1  5  1 1   1      20 

46. Вељовић Славица I1,2,3,4  IV4,5,6  I8  II5 хемија 19  1 1 1 1 10  1 1 1 1 1 1   1  40 

47. Селаковић Драгица 
 III5,6,7  II4,6 

I,5,6,7 
хемија 21  1 2   10 1  1 1 1 1 1     40 

48. Куљанин Оливера   II2,3  хемија 4   0,5   2  0,5  0,5  0,1 0,4     8 

49 Којадиновић Мирјана II1  хемија 2      1  0,5     0,5     4 

50. Галечић Мирјана I1,2,3,4       I5,6,7,8  III6,7            географија 20  1  1 1 10  1 1 1  1 2   1  40 

51 Биљана Шоловић 
II1,2,3,4  III1,2, 

IV2  
II5,6  III 5 

Географија 

Грађ.васп. 

20 

1 
 1 1  1 10 1  1 1  1 1   1  40 

52 Кристина Ратковић 
III3  Географија 

Прим.наук.I6 

2 

1 
     2       1     6 

53 
Светлана 

Миловановић 

I1,2,3,4 I5,6,7 II4,5,6,    историја 20  1 1 1 1 10 1 1 1  1 1 1     40 

54 Папић Јадранка  III1,2,3,4             III5,6,7 I8 историја 20  1 2  1 10  1 1 1  1 1   1  40 

55 

 
Илић Душица 

IV1,2,3,c II12,3  историја 18 
  1 1 1 10  1 1 1 1 1 2     40 

IV1,с  грађан вас. 2 
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56 Ковачевић Горан III3,4   I1,2,3,4 I,5,6   III5,6 физичко вас. 20    2 1 10     2 1 3   1  40 

57 Вранешевић Љубиша 

IV1,3 
 IV5,6,c 

 
физичко вас 

 

10 

 
 1 2 2  10    1 1 1 1   1  40 

I1,2,3  здрав.и спорт 3 

II1 II4,6 IV4,5,6, грађ.васп. 7 

58 Јокић Јована 

 IV2  

 

I7,8 III7 IV4  

 
физичко вас.  

10 

 
  2 2  10 1   1 1 1 1   1  40 

I4 I2,4 I 5,6,7 здрав.и спорт 4 

I1,3, II 2 I5,6,7 II 5 грађ.васп. 6 

59 Кнежевић Светлана 
III1,2  II1,2,3,4 

 

II 5,6  физичко вас. 16  1  1 2 8    1 1 1 1     32 

60 Жупић Зоран 

I1-3  II1,2,3,4 

III1,2,3,с 

IV1,2,3,с 

I4-6,7,8 II 5-7,  музичка кул. 22    2 1 10 1  1   1 1   1  40 

61 Спаловић Биљана 
I1-3  II1,2,3,4 

III1,2,3,4 IV1,2,3, 
I4-6,7 II 5,6  ликовна кул. 20  1 1 1 1 10  1 1 1  1 1   1  40 

62 Вићентић Драган   ликовна кул. 1     0.9 1      0,1      2 

63 Гудурић Ирина 
I1,2,3,4 I5,6,7  Језик,медији 

и култура 
7     2 4      1      14 

64 Божовић Јанко 

гI1,2   гI 3,4 

гII1,2,3 

гIII1,2      гIII 3,4 
гIV3,4,с 

2гI5,6,7   г Iр 

гII4,5,6 

гIII5,6,7 

гIV1,5,6 

верска настава 12       2 6 1     1 2     24 

65 Станковић Емилија   шк.педагог 30
1
 7    1  1 1     40 

66 Радовић Драгана   шк. психолог 15 4    1   20     20 

67 Марковић Славко    библиотекар послови билиотекара
3 
50,00% и послови помоћника директора

4
 50,00%  40 

68 Смиљанић Катарина   библиотекар послови билиотекара
5 
50%  20 

 

1  Послови педагога школе (100%): 

Непосредни рад са ученицима и наставницима  

и аналитичко-истраживачки рад.........................30 

 

 2   Послови психолога школе (50%): 

Непосредни рад са ученицима и наставницима  

и аналитичко-истраживачки рад.........................15 

 

3    Послови библиотекара школе (50%): 20 сати 

- планирање и програмирање рада са ученицима......2 

- непосредан рад са ученицима....................................7 

- рад са наставницима и ученицима...............................2 

- библиотечки информацијски рад.................................1 

- културна и јавна делатност .........................................4 

- вођење докиментације, учешће у раду стручних 

 органа, стручно усавршавање......................................4 
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4    Послови помоћика директора 50%:   20 сата 

-Организује, руководи и координира  педагошки рад...................10 

-Координира рад стручних органа шк........................4 

-Вођење документације,  учешће у раду стручних 

 органа, стручно усавршавање......................................6 

- културна и јавна делатност .........................................4 

- вођење докиментације, учешће у раду стручних 

 органа, стручно усавршавање......................................4 

5    Послови библиотекара школе (50 %): 20 сати 

- планирање и програмирање рада са ученицима......2 

- непосредан рад са ученицима....................................7 

- рад са наставницима и ученицима...............................2 

- библиотечки информацијски рад.................................1 
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5.4.2. План присуства наставника акредитованим семинарима са бројем часова 

Р.бр Име и презиме Врста стр. спреме 

Број сати за школску 

2018/19.г. 

К1 К2 К3 К4 

1. Симовић Вукадин директор школе 8  8  

2. Даниловић Гордана проф. српског јез. и књ. 8  8  

3. Смиљанић Љиљана проф. српског јез. и књ. 8  8  

4. Марјановић Ружица проф. српског јез. и књ. 8  8  

5. Благојевић Мирјана проф. српског јез. и књ. 8  8  

6. Хаџи  Бојана Јовановић  проф. српског јез. и књ. 8  8  

7. Грујичић Биљана проф. српског јез. и књ. 8  8  

8. Стричић Милена  проф. српског јез. и књ. 24   8 

9. Ковачевић Данка  проф. енглеског језика   8 8 

10. Демировић Невенка проф. енглеског jезика 8    

11. Гавриловић Светлана проф. енглеског језика 8    

12. Скорковић Бранкица проф. енглеског језика  8    

13. Ћоровић Јелена проф. енглеског језика   8 8 

14. Вукић Бранка проф. руског језика   8 8 

15. Дукић Јелена проф. францу. jезика 8    

16. Пејовић Добрина проф. францу. jезика    8 

17. Броћић Бојана проф. италија. jезика 8   8 

18. Ристовић Јелена  проф. латинског језик 16 16 8 8 

19. Миленковић Милена  проф. шпанског jезика 8 8 8  

20. Василић Ивана проф. немачког jезика 12 10 12  

21. Ковачевић Горан проф. физичког васп. 8   8 

22. Кнежевић Светлана проф. физичког васп. 8   8 

23. Вранешевић Љубиша  проф. физичког васп. 8 8  8 

24. Жупић Зоран проф. музичке културе 8 8  8 

25. Спаловић Биљана проф. ликовне културе 8    

26. Вићентић Драган  проф. ликовне културе 8    

27. Марковић Славко проф. одбране и заштите 

библиотекар 

  8 8 

28. Миловановић Светлана  проф. историје   8  8 

29. Папић Јадранка проф. историје     

30. Илић Душица проф. историје  8  8 

31. Галечић Мирјана проф. географије 8 8   

32. Шоловић Биљана проф. географије     

33. Ратковић Кристина  проф. географије 8  8  

34. Суботић Слободан проф. математике 8   8 

35. Живанић Славка проф. математике 24  16  

36. Јелисавчић Милена  проф. матеметатике  8  8 

37. Станковић Марија проф. математ., рачунар. 16    

38. Аћимовић Милијана проф. рачунар. и информ. 8    

39. Цвијетић Дејан проф. матема, рачуна.   8 8 
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5.4. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ  

40. Јањић Марија проф. математике   8  9 

41. Милошевић Мирјана проф. рачунарс. и инфор. 8   16 

42. Мисаиловић Анка проф. рачунарс. и инфор.   8 8 

43. Ристић Биљана проф. рачунарс. и инфор. 16    

44. Александар Алексић проф. рачунарс. и инфор.  8 8 8 

45. Васовић Цмиљка проф. физике 6 6 6 6 

46. Савић Данијела проф. физике 6 6 6 6 

47. Јевђовић Снежана проф. физике 6 6 6 6 

48. Павловић Живојин проф. физике 6 6 6 6 

49. Селаковић Драгица проф. хемије 8 8   

50. Вељовић Славица  проф. хемије   8 8 

51. Куљанин Оливера проф. хемије  8   

52. Којадиновић Мирјана проф. хемије   8  

53. Станојевић Саша проф. биологије     

54. Ристовић Душица проф. биологије 8   8 

55. Зарић Милица  проф. биологије 8  8  

56. Станић Љиљана проф. социологије    8 8 

57. Ковачевић Соња  проф. филозофије    8 8 

58. Старчевић Зорица проф. филозофије     

59. Смиљанић Катарина проф. филозофије   8 8 

60. Јевтић Бранка  проф. социологије   8 8 

61. Ђурић Драгана проф. психологије   8 8 

62. Радовић Драгана проф. психологије   8 8 

63. Емилија Станковић школски педагог  8 8   

64. Божовић Јанко вероучитељ 8  8  

Р.б. 

 

Наставни 

предмет 

Први Други Трећи Четврти Укуп. 

Д-Ј П-М Д-Ј 
П-

М 
Д-Ј 

П-

М 
Д-Ј 

П-

М 
Д-Ј П-М 

1. Српски језик и 

књижевност 

592 

        

444  

 
420 315 720 324 640 384 2372 1467 

2. Енглески језик 1 296  222  315 210 720 216 512 192 1843 840 

3. Француски јез. 2 148 74 148 74 148 74 148 74 592 296 

4. Руски језик 2 - 74 74 - - 74 74 - 148 148 

5. Немачки језик 2 
74 74 

- 74 148 74 74 74 296 296 

6. Италија. језик 2 74 74 74 74 74 74 74 74 296 296 
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У табели су приказани часови редовне наставе (не постоје практична настава и вежбе). 

 

5.5.1 Блок настава 

У нашој школи не постоји блок настава, већ само вежбе у блоку из рачунарства и информатике.  

 

 

 

 

7. Шпански језик - 74 74 - 74 - 74 - 222 74 

8. Латински језик 
296 222 

210 - - - - - 506 222 

9. Устав и права гр 
- 

- 

- 
- - - - 128 96 128 96 

10. Социологија - - - - - - 384 192 384 192 

11. Психологија - - 210 210 - - - - 280 210 

12. Филозофија - - - - 288 216 384 192 672 408 

13. Историја 
296 

 

222  

 
210 210 432 216 384 - 1322 648 

14. Географија 
296 

 

222 

 
210 210 288 216 - - 794 648 

15. Биологија 
296 

 

222 

 
210 210 288 324 - 288 794 1044 

16. Математика 
592 

 

444 

 
315 525 288 540 256 384 1451 1893 

17. Физика 
296 

 

222 

 
210 315 288 324 256 480 1050 1341 

18. Хемија 
296 

 

222 

 
210 315 - 324 - 192 506 1053 

19. Рачун. и информ. 
296 

 

222 

 
180 180 264 186 248 186 988 774 

20. Музичка култура 
148 111 

  
105 105 144 - 128 - 525 216 

21. Ликовна култура 
148  111 

  
105 105 144 - 128 - 525 216 

22. Физичко васп. 
296  222 

  
210 210 288 216 256 192 1050 840 

Укупно 16744 13218 
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5.5.2 Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе 

Рачунарство и информатика- вежбе у блоку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ-број  група и ученика 

 

5.6.1. Изборни предмети 

У складу са новим изборним предметима, регистрованим у Службеном гласнику РС број 46 од 27. 

јула 2001. године и  број 23/2002. године, Просветном гласнику број 5/2001. године, у школи се реализује 

предмета верска настава и грађанског васпитања. Организација наставе спроведи се према званичним 

упутствима Министарства просвете у складу са одредбама Правилника о норми и врсти стручне спреме.  

Према препоруци Министарства просвете, првог дана нове школске године професори верске 

наставе и грађанског васпитања упознаће ученике са циљем и основним садржајем изборних предмета. 

Након тога ученици ће се определити за изборни предмет који ће бити у обавези да похађају у току 

средњошколског образовања. Недељни фонд часова изборних предмета је 1, а годишњи: I разред - 296, II 

разред - 210, III разред - 252 и IV разред – 224. 

 

Наставни 

предмет 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Грађанско 

васпитање 

   I  19 6   II  21 7 III  15 7  IV  23 

  I  18   II  24  III  21 IV  24 

  I  22   II  22  III  17 IV  27 

  I  21   II  23  III  23 IV  18 

  I  17   II  24  III  24 IV  23 

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

Разред Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Први разред 7 14 74 1036 

Други разред 6 12 60 720 

Трећи разред 7 14 30 420 

Четврти разред 7 14 30 420 

Укупно 2596 

Напомена: Вежбе у првом разреду реализују се у редовном распореду по 2 часа     недељно. 

                   Вежбе у другом разреду реализују се по посебном распореду у првом 

полугодишту 27 (9х3) часова,  а у другом 33 (11х3) по групи. 

                   Вежбе у трећем разреду реализују се по посебном распореду у првом 

полугодишту 12 (4х3) часова,  а у другом 18 (6х3) по групи. 

                   У  четвртом разреду реализују се по посебном распореду у првом полугодишту 15 

(5х3) часова,  а у другом 15 (5х3) по групи. 



35 

  I  20   II  19  III  23 IV  22 

  I7 23 - -  III7 18 IV
с
 18 

  Iр 11 - - - - - - 

Верска 

настава 

   I  10 2   II  11 3  III  11 3  IV  5 

  I  12   II  7  III  8 IV  6 

  I  9   II  7  III  13 IV  3 

  I  10   II  5  III  6 IV  13 

  I  13   II  8  III  7 IV  6 

  I  10   II  11  III  8 IV  8 

  I7 7 - - III7 12 IV
с
 13 

  Iр 9  - -  - -  - - 

 

5.6.2. Изборни пакети 

У складу са новим наставним планом за први разред гимназијиског образовања Ужичка гимназија је 

ученицима понудила следеће изборне пакете: 

1.Примењене науке,  2. Појединац, група и друштво,  3. Здравље и спорт,  4. Језик, медији и култура 

 

 

Наставни 

предмет 

Први разред    

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 
         

Примењен

е науке 

 

3 

  I5 27          

  I6 25       

  I
7

 16       

Појединац, 

група и 

друштво 

4 

  I2 16       

  I
3

 15       

  I
4

 17       

    I
1

 14       

Здравље и 

спорт 

 

 

 

 

 

7 

  I  17          

  I  18       

  I  21       

  I  18       

  I  15       

  I  20       

  I7 22       

6 6 6 6

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

1

2

3

4

5

6
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Језик, 

медији и 

култура 

7 

  I1 27          

  I2 24          

  I
3

 25          

  I4 27          

  I
5

 17          

  I
6

 19 
 

  
 

  
 

  

  I7 20          

 

5.6.3 Факултативне активности 

 

Р.б. 

 

Факултативне ваннаставне 

активности 

Р А З Р Е Д 

I II III IV 

1. Секције 30 30 30 30 

2. Друштвене и слободне 

активности 

30-60 30-60 30-60 30-60 

3. Друштвено-користан рад 2 дана 2 дана 2 дана 2 дана 

4. Кинески језик 1 часа недељно ( и укупно) - 

5. Екскурзије - - 7 дана  

6. Излети        један дан 

7. Културна и јавна делатност  дана 

 

5.7. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА 

У школској 2018/19. години уписали смо специјално одељење за ученике са посебним способностима за 

рачунарство и информатику.  

 

I Обавезни предмети 
I II III IV 

Српски језик и књ. 4 3 3 4 

Енглески јез. 4 3 3 4 

Психологија  2   

Филозофија    2 
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Историја 2 2   

Физика  2 3 3 4 

Географија 2 2   

Хемија 2 2   

Биологија   3 3 

Физичко васпитање 2 2 2 2 

Уметност    1  

Математика 5 5 5 5 

Дискретна математика   2  

Примена рачунара 3 2 2  

Рачунарски системи 2    

Програмирање  3 1 2  

Рачунарски системи 2    

Оперативни системи и рачунарске 

мреже 
 2   

Објектно оријентисано 

програмирање 
  3  

 Базе података   2 2 

Програмске парадигме    2 

Веб програмирање    2 

УКУПНО  30 30 30 30 

 

 

5.7.1. Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе 

Рачунарство и информатика- вежбе у блоку 

Разред Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Први разред 1 2 30 60 

 

 

5.7.2. Рачунарство и информатика- Вежбе 

Предмет Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Примена 

рачунара 

1 2 72 144 

Програмирање 1 2 72 144 
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5.8. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

• Почетак школске године                                                         03.09.2018. год. 

• Обележавање Дана школе                                                            16.10.2018. год. 

• Први класификациони период                                                          15.11.2018. год. 

• Полугодиште-класификација                                                                      31.01.2019. год. 

• Завршетак наставе у првом полугодишту                                                    31.01.2019. год. 

• Савиндан                                                                        27.01.2019. год. 

• Подела ђачких књижица                                                           01.02.2019. год. 

• Зимски школски распуст                                                      01.02.2019. - 17.02.2019. год. 

• Почетак наставе у другом полугодишту                                          18.02.2019. год. 

• Други класификациони период 

•IV разред                                                                                                    11.04.2019. год. 

• I, II и III                                                                                                 18.04.2019. год. 

• Завршетак наставе у другом полугодишту 

IV разред                                                                                                       11.04.2019. год. 

I, II и III                                                                                                        18.04.2019. год. 

Одељенска већа 

IV разред                                                                                      24.05.2019. год. 

I, II и III разред                                                                                   21.06.2019. год. 

• Подела сведочанстава IV разред                                                               30.05.2019. год. 

I, II и III  разред                                                                                 28.06.2019. год. 

•  Подела диплома 

IV разред                                                                      17.06.2019. год. 

• Летњи распуст                                                                          24.06. - 31.08.2019. год. 

• Матурски испит 

 јунски рок: пријављивање                                                     31.05.2019. год.   

полагање 

- српски језик                                                                                               03.06.2019. год. 
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- страни језик, математика                                                                                 05.06.2019. год. 

- одбрана радова                                                                                          07-08.06.2019. год. 

• августовски рок: пријављивање                                                              15.08.2019. год.  

• Припремна настава                                                  од 15.8.-21.8.2019. год.      

• полагање                                                                                            од 21-27.08.2019. год. 

Време реализације екскурзија:   

 трећи разред............................................................................ ………………03.10. - 9.010. 2019. год. 

- Припремна настава биће организована у другом полугодишу према интересовању матураната. 

- Сва такмичења ученика биће организована према календару Министарства. 

- Значајне културне активности и акције које школа реализује биће равномерно распоређене у току 

школске године. 

5.9. ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД  

месец активности датум 

новембар Пријављивање 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике 

25 – 26. 10. 2018.г. 

5 – 9. 11. 2018.г. 

13 – 16. 11. 2018.г. 

јануар 

 

Пријављивљње испита 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике 

27 – 28. 12. 2018.г. 

09 – 15. 01. 2019.г. 

16 – 22. 01. 2019.г. 

април Пријављивљње испита 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике 

28 - 29.03. 2019.г. 

01– 05.04 . 2019.г. 

18 –12.04. 2019.г. 

мај Припремни рад за матуранте 

 

Током месеца 

јун Пријављивљње испита за ванредне ученике  и 

матуранте 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике и матуранте 

27– 28. 05. 2019.г. 

28 – 31. 05. 2019.г. 

03 – 05. 06. 2019.г. 

август Пријављивљње испита за ванредне ученике  и 

матуранте 

Испити за ванредне ученике и матуранте 

Припремна настава 

Поправни испити – пријављивање 

Поправни испити - полагање 

 

15 – 16. 08. 2019.г. 

21 – 27. 08. 2019.г. 

15 – 21. 08. 2019.г. 

15– 16. 08. 2019.г. 

20 - 31. 08. 2019.г. 
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5.10. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

5.10.1. Распоред часова редовне наставе 
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5.10.2. Распоред секција, допунске и  додатне наставе за школску 2018/19. годину 

Р.б Презиме и име Допунска Додатна Секција 

1. Даниловић Гордана Понедељак 7. час  Понедељак 

2. Смиљанић Љиљана Среда   Понедељак 

3. Марјановић Ружица Понедељак   Понедељак 

4. Благојевић Мирјана Уторак 7. час  Среда 

5. Хаџи Јовановић Бојана Петак 7. час Среда  

6. Грујичић Биљана Понедељак 7. час  Уторак 

7. Милена Стричић Среда  Петак претчас  

8. Данка Ковачевић Понедељак    

9. Демировић Невенка Уторак 7. час   

10. Гавриловић Светлана Петак 7. час  Петак  

11. Скорковић Бранкица Понедељак   Среда  

12. Ћоровић Јелена Уторак 7. час Четвртак 7. час  

13. Дукић Јелена Петак 7. час  Петак 7. час 

14. Вукић Бранка Среда   Четвртак 

15. Пејовић Добрина Понедељак    

16. Броћић Бојана Петак 7. час  Четвртак 

17 Василић Ивана Среда 7. час Среда 7. час Петак 7. час 

18 Тодоровић Биљана    

19. Ристовић Јелена Уторак 7. час Четвртак 7. час  

20. Кнежевић Светлана    Понедељак  

21. Љубиша Вранешевић   Уторак 7. час 

22. Јована Јокић   Четвртак 7. час 

23. Ковачевић Горан   Среда 7. час 

24. Жупић Зоран    

25. Спаловић Биљана   Среда 7. час 

26. Миловановић Светлана Среда  Четвртак  

27. Папић Јадранка Понедељак  Четвртак  

28. Илић Душица Уторак 7. час  Среда 

29. Шоловић Биљана Петак 7. час Среда  

30. Галечић Мирјана Среда   Уторак 

31. Суботић Слободан Понедељак    

32. Живанић Славка Уторак 7. час   

33. Јелисавчић Милена  Петак 7. час   

34. Станковић Марија Уторак 7. час   

35. Аћимовић Милијана Среда 7. час   

36. Мисаиловић Анка Понедељак 7. час   

37. Биљана Ристић Среда 7. час  Петак 7. час 

38. Цвијетић Дејан Четвртак 7. час  Петак 7. час 

39. Секулић Катарина    

40. Милошевић Мирјана Петак 7. час Петак 7. час  

41. Васовић Цмиљка    

42. Павловић Живојин Понедељак 7. час Уторак 7. час  

43. Јевђовић Снежана Петак 7. час Четвртак 7. час  

44. Селаковић Драгица Среда   Уторак 
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45. Вељовић Славица Уторак 7. час Уторак 7. час  

46. Куљанин Оливера Среда 7. час   

47. Којадиновић Мирјана Четвртак   

48. Станојевић Саша Понедељак 7. час Четвртак 7. час  

49. Зарић Милица  Среда   Четвртак 

50. Ристовић Душица Понедељак 13.00 Понедељак 13.00  

51. Соња Ковачевић Четвртак 12.55  Уторак 

52. Старчевић Зорица   Петак 

53. Јевтић Бранка Четвртак 12.55  Уторак 

54. Савић Данијела Петак 7. час   

 

5.11. ОГЛЕДИ У ШКОЛИ  

У Ужичкој гимназији нема огледних одељења 

5.11.1. План рада тимова за праћење огледа  

Не постоје тимови за праћење огледа 

5.11.2 План рада екстерних и интерних носилаца промена  

У Гимназији не постоје екстерни и интерни носиоци промена тимова за праћење огледа. 

5.12. ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

Нема извођења праксе у привредним организацијама. 

5.13. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ  

Школа је добила сагласност Министарства просвете за следеће врсте проширене делатности: 

-обављње курсева за рад на рачунару 

-обављање курсева за стране језике 

-обављање припреме за полагање пријемних ипита за упис на факултет у време које не би реметило редован 

образовно-васпитни рад школе 

Број решења   022-05-172/93-03 од 20.02.2003. године. 

Ужичка гимназија не врши ниједну врсту проширене делатности.   

6. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ,  РУКОВОДЕЋИХ,  УПРАВНИХ  И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ 

6.1. ПЛАН СТРУЧНИХ ОРГАНА 

6.1.1. План Наставничког већа 

Наставничко веће ће и у школској 2018/19. години, као стручни орган, планирати и усмеравати 

образовно–васпитни процес школе. 
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Дневни ред седница Наставничког већа обухвата организацију рада и анализе образовно–васпитног 

рада школе, верификацију успеха, стручна усавршавања запослених, оганизовање ђачких екскурзија, 

излета, такмичења. Посебна пажња ћесе посветити самовредновању рада школе, школском развојном 

планирању, осавремењавању наставе и предстојећој реформи гимназијског образовања. 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

Утврђивање предлога Годишњег плана рада 

школе и предлог одлуке Школском одбору  

Разматрање Извештаја о раду за школску 

2017/18. Г 

Утврђивање предлога Школског преограма 

Утврђивање предлога структуре 40-то 

часовне радне недеље и предлог одлуке 

Школском одбору на усвајање  

Утврђивање распореда редовне, блок, 

допунске и додатне наставе и доношење 

одлуке о усвајању  

Школски развојни план (17.-21.г.)– 

координатори (извештаји) 

Самовредновање – координатори (извештаји 

и планови) 

Усвајање списка уџбеника који ће се 

користити у школској 2018/19.години 

Текућа питања 

Презентациј

е, разговор, 

дискусије, 

договор 

комисија за 

израду 

програма , 

директор и 

педагог 

о
к
то

б
ар

 

Именовање Испитног одбора за реализацију 

матурског испита школске 2017/18. године  

Именовање комисије за ванредне ученике  

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду Разматрање извештаја са 

реализованих екскурзија  

 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, и 

стручне вође 

екскурзија 

н
о
в
ем

б
ар

 

Анализа резултата васпитно-образовног 

рада на првом класификационом периоду  

Послови у вези матурског испита  

Предлог уписа за школску 2018/19. годину 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Обрада теме: : Превенција употреба дрога у 

раду са ученицима – психолог Драгана 

Радовић  

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

педагог, 

психолог 
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д
ец

ем
б

ар
 

Именовање комисије за израду програма за 

обележавање Савиндана 

Обавештење о програму семинара који се 

одржавају за време ученичког зимског 

распуста (извршилац: директор) 

Усвајање тема за матурске радове и 

одређивање ментора 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

стручна 

већа, 

педагог 

 

Ја
н

у
ар

 

Именовање комисије за израду програма за 

обележавање 180 година Ужичке гимназије 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог и 

председници 

стручних 

већа 

Ф
еб

р
ар

 

Анализа рада стручних већа у првом 

полугодишту  

Оцена и анализа посећених часова у првом 

полугодишту школске 2018/19. године  

 

Анализа резултата образовно-васпитног 

рада на крају првог полугодишта  

Послови у вези матуре за школску 2018/19. 

годину 

Утврђивање резултата испита ванредних 

ученика (извршилац: председник комисије) 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду Извештај о реализацију 

СУ наставника у претходном периоду – 

координатор. 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог и 

председник 

комисије за 

ванредне 

ученике 
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М
ар

т 
Припрема и организација послова у вези 

матурског испита  

Успех ученика првог разреда уписаних из 

ОШ у Ужицу, аналитичко-истраживачки 

рад (извршилац: школски педагог) 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Обрада теме: Оцењивање и самооцењивање 

ученика у групним облицима рада Драгана 

Ђурић  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

професор 

психологије 

А
п

р
и

л
 

Анализа резултата васпитно-образовног 

рада на крају  квалификационог периода 

школске 2018/19. године (извршилац: 

директор и педагог) 

Школска документација и администрација 

(самовредновање, ШРП, дневници, 

уписнице...) реализација договорених 

обавеза  

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

педагог 

М
ај

 

Анализа резултата образовно-васпитног 

рада ученика завршних разреда (извршилац: 

директор и педагог) 

Припрема и организација послова у вези 

матурског испита (извршилац: директор) 

Припрема и организација послова у вези 

пријемног испита за талентована одељења 

(извршилац: директор) 

 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог и 

председник 

комисије за 

ванредне 

ученике 
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Ју
н

 
Анализа резултата васпитно-образовног 

рада ученика на крају наставне године 

(извршилац: директор и педагог). 

Оцена и анализа посећених часова у  

полугодишту школске 2018/19. године  

Доношење одлуке о похваљивању и 

награђивању ученика (извршилац: разредне 

старешине и наставничко веће) 

Утврђивање резултата матурских испита и 

општег успеха на матурским испитима у 

јунском испитном року (извршиоци: 

комисије и одељенске старешине) 

Проглашавање носилаца дипломе Вук 

Караџић и посебних диплома 

Формирање потребних комисија за упис 

ученика у  разред (извршилац: директор) 

Утврђивање резултата испита за ванредне 

ученике (извршилац: председник комисије) 

Извештај о реализацију СУ наставника у 

претходном периоду - директор  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

одељенске 

старешине 

А
в
гу

ст
 

Анализа резултата васпитно-образовног 

рада на крају школске 2018/19. године 

(извршилац: директор)  

Анализа стручног усавршавања у школској 

2018/19.години 

Формирање одељења, подела часова и 

одређивање одељењских старешина 

(извршилац: директор и педагог) 

Организација уписа ученика у , ,  и V 

разред Гимназије (извршилац: директор) 

Формирање тима за израду Годишњег 

програма рада 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог 

* Праћење реализације програма наставничког већа биће остварено увидом у школску 

документацију а  носиоци праћења биће тим за самовредновање рада школе.  
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6.1.2.1. План Одељењског већа  ПРВОГ разреда председник- Мирјана Галечић 

 

Време 

реализације 

Активности/Теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

/О
к
то

б
ар

 

-Усвајање плана и програма рада 

одељенског већа 

-Упознавање са социјалним, 

породичним и здравственим условима 

ученика 

- Родитељски састанак 

-Усвајање плана израде писмених 

задатака и контролних вежби 

-Организација допунске и додатне 

наставе 

-Рад на педагошкој документацији 

-Планирање и организовање 

једнодневног излета у Врњачку бању 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

Стручно веће 

првог разреда, 

Педагошки 

колегијум 

Н
о
в
ем

б
ар

 

- Анализа рада и успеха ученика на 

крају првог квалификационог периода 

- Анализа понашања ученика и 

примењенихваспитно-дисциплиских 

мера 

- Предлог мера за побољшање успеха 

и владања ученика 

- Родитељски састанак ( упознавање 

родитеља са резултатима успеха и 

изостанцима на крају првог 

класификационог периода) 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

Стручно веће 

првог разреда, 

Педагошки 

колегијум 

Д
ец

ем
б

ар
 

- Анализа успеха ученика у току првог 

полугодишта 

- Изрицање васпитно-дисциплинских 

мера и утврђивање оцена из владања 

- Предлог мера за побољшање успеха 

и владања ученика 

- Анализа реализације наставних 

планова и програма, допунске и 

додатне наставе и рада секције 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

Стручно веће 

првог разреда, 

Педагошки 

колегијум 
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Ја
н

у
ар

/ф
еб

р
у
ар

 

- Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

- Анализа рада Одељенског већа 

- Разматрање актуелних проблема у 

раду са ученицима 

- Родитељски састанак ( упознавање 

родитеља са резултатима успеха и 

изостанцима на крају првог 

полугодишта) 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

Стручно веће 

првог разреда, 

Педагошки 

колегијум 

М
ар

т/
А

п
р
и

л
 

- Анализа успеха ученика на крају 

трећег класификационог периода 

- Изрицање васпитно-дисциплинских 

мера ученицама 

- Родитељски састанак 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

Стручно веће 

првог разреда, 

Педагошки 

колегијум 

М
ај

/ј
у
н

 

- Доношење одлуке о упућивању 

ученика на разредни испит 

- Реализација свих облика образовно- 

васпитног рада 

- Утврђивање успеха ученика на крају 

наставне године 

- Предлагање ученика за похвале и 

награде 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

Стручно веће 

првог разреда, 

Педагошки 

колегијум 

А
в
гу

ст
 

- Утврђивање распореда полагања 

разредних и поправних испита 

- Именовање комисије за поправне и 

разредне  испите,  као и испите за 

ванредне ученике 

- Доношење одлуке о коришћењу 

уџбеника за наредну школску годину 

- Подела послова до четрдесет часова 

недељно 

-Усвајање распореда часова 

-Текућа питања 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

Стручно веће 

првог разреда, 

Педагошки 

колегијум 

*Праћење реализације програма одељенског већа врше директор, помоћник директора, 

стручна већа, Педагошки колегијум. 

*Састанци ће се одржавати једном месечно 
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6.1.2.2. План Одељењског већа ДРУГОГ разреда – председник Цмиљка Васовић 

 

Време 

реализације 

Активности Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар / 

октобар 

-Усвајање плана и програма рада Одељењског 

већа 

-Упознавање са социјалним, породичним и 

здравственим условима ученика 

- Родитељски састанак 

-Усвајање плана израде писмених задатака и 

контролних вежби 

-Организација допунске и додатне наставе 

-Рад на педагошкој документацији 

 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно веће 

другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 

Новембар Анализа рада и успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 

Анализа понашања ученика и примењених 

васпитно-дисциплиских мера 

Предлог корективних мера за побољшање успеха 

и владања ученика-подршка осталих наставника 

и стручних сарадника 

Родитељски састанак ( упознавање родитеља са 

резултатима успеха и изостанцима на крају првог 

класификационог периода) 

Рад на педагошкој документацији 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно веће 

другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 

Децембар -Праћење динамике оцењивања и правдања 

изостанака због приближавања 

класификационог периода 

-Предлог мера за унапређивање сарадње са 

родитељима 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно веће 

другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 
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Јануар / 

фебруар 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 

-Анализа реализације редовне, додатне, допунске 

наставе, секција и осталих ваннаставних 

активности 

Анализа рада Одељењског већа 

Разматрање актуелних проблема у раду са 

ученицима 

Родитељски састанак (упознавање родитеља са 

резултатима успеха и изостанцима на крају првог 

полугодишта) 

Рад на педагошкој документацији 

-Припрема Савиндана 

-Прелиминарни разговори о евентуалном 

извођењу екскурзије наредне школске године 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно веће 

другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 

Март / април Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Изрицање васпитно-дисциплинских мера 

ученицама 

Родитељски састанак, разговор о евентуалној 

екскурзији 

Рад на педагошкој документацији 

Анкетирање ученика о избору земље коју би 

посетили 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно веће 

другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 

Мај / јун Доношење одлуке о упућивању ученика на 

разредни испит 

Реализација свих облика образовно- васпитног 

рада 

Утврђивање успеха ученика на крају наставне 

године 

Предлагање ученика за похвале и награде 

Анализа рада Одељењског већа и предлог мера 

за успешнији рад у наредној школској години 

Рад на педагошкој документацији 

-Расписивање тендера за извођење екскурзије 

-Отварање понуда за извођење екскурзије од 

стране агенција- присуство председника овог 

већа 

-Анкетирање родитеља о пристанку на одлазак 

њихове деце на екскурзију 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно веће 

другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 
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Август Утврђивање распореда полагања разредних и 

поправних испита 

Именовање комисије за поправне и разредне 

испите, као и испита за ванредне ученике 

-Усвајање распореда часова 

-Текућа питања 

Рад на педагошкој документацији 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно веће 

другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 

- Праћење реализације програма Одељењског већа врше директор, помоћник директора, 

стручна већа, Педагошки колегијум. 

-Састанци ће се одржавати једном месечно 

 

6.1.2.3. План Одељењског већа ТРЕЋЕГ разреда – председник Јелена Ћоровић 

 

Време 

реализације 

Активности Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар / 

октобар 

 

 

 

 

-Усвајање плана и програма рада Одељењског 

већа 

-Упознавање са социјалним, породичним и 

здравственим условима ученика 

- Родитељски састанак 

-Усвајање плана израде писмених задатака и 

контролних вежби 

-Организација допунске и додатне наставе 

-Рад на педагошкој документацији 

-Организовање екскурзије 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно 

веће другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 

Новембар - Анализа рада и успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 

- Анализа понашања ученика и 

примењених васпитно-дисциплиских мера 

- Анализа реализације наставних планова и 

програма 

- Предлог корективних мера за побољшање 

успеха и владања ученика-подршка осталих 

наставника и стручних сарадника 

- Родитељски састанак ( упознавање родитеља 

са резултатима успеха и изостанцима на крају 

првог класификационог периода) 

- Рад на педагошкој документацији 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно 

веће другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 
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Децембар -Праћење динамике оцењивања и правдања 

изостанака због приближавања првог 

поугодишта 

-Предлог мера за унапређивање сарадње са 

родитељима 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно 

веће другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 

Јануар / 

фебруар 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта 

-Анализа реализације редовне, додатне, 

допунске наставе, секција и осталих 

ваннаставних активности 

- Анализа рада Одељењског већа 

- Разматрање актуелних проблема у раду са 

ученицима  

- Родитељски састанак (упознавање родитеља 

са резултатима успеха и изостанцима на крају 

првог полугодишта) 

- Рад на педагошкој документацији 

-Припрема Савиндана 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно 

веће другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 

Март / 

април 

 

- Анализа успеха ученика на крају другог 

класификационог периода 

-Критичка анализа остварених планова и 

програма 

- Изрицање васпитно-дисциплинских мера 

ученицама 

- Рад на педагошкој документацији 

 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно 

веће другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 

Мај / 

Јун 

- Доношење одлуке о евентуалном упућивању 

ученика на разредни испит 

- Реализација свих облика образовно- 

васпитног рада 

- Утврђивање успеха ученика на крају наставне 

године 

- Предлагање ученика за похвале и награде 

- Анализа рада Одељењског већа и предлог 

мера за успешнији рад у наредној школској 

години 

- Рад на педагошкој документацији 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно 

веће другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 
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Август - Утврђивање распореда полагања разредних и 

поправних испита 

- Именовање комисије за поправне и разредне 

испите, као и испита за ванредне ученике 

-Усвајање распореда часова 

-Текућа питања 

- Рад на педагошкој документацији 

Предлози, 

анализа, 

дискусије, 

договор 

Стручно 

веће другог 

разреда, 

Педагошки 

колегијум 

- Праћење реализације програма Одељењског већа врше директор, помоћник директора, 

стручна већа, Педагошки колегијум. 

-Састанци ће се одржавати једном месечно 

 

6.1.2.4. План Одељењског већа  ЧЕТВРТОГ разреда – Љиљана Смиљанић 

Време 

реализациј

е 

Активности -теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар  1.Информације у вези са почетком школске 

године 

2.Усвајање плана рада Одељењског већа 

3.Организација допунске и додатне наставе 

4.Родитељски састанак 

5.План израде писмених задатака и писмених 

вежби 

Анализа, 

дискусија, 

договор, 

разговор 

Одељењско 

веће  IV  

разреда и 

Педагошки 

колегијум 

Октобар   

1.Рад са надареним ученицима 

2.Сарадња са педагогом школе  

Анализа, 

дискусија, 

договор, 

разговор 

Одељењско 

веће  IV  

разреда и 

Педагошки 

колегијум 

Новембар 1.Припрема података за седницу одељењског 

већа 

2.Анализа реализације наставних планова и 

програма 

3.Анализа  успеха ученика на крају првог 

тромесечја 

4.Анализа понашања ученика и изрицање 

васпитно-дисциплинских мера 

5.Предлог мера за побољшање успеха 

6.Родитељски састанак 

Анализа, 

дискусија, 

договор, 

разговор 

Одељењско 

веће  IV  

разреда и 

Педагошки 

колегијум 

Децембар 1.Проблем изостајања са наставе 

2.Предлог тема за матурски испит 

3.Сарадња са УтврЗаводом за запошљавање 

увези са професионалном орјентацијо 

Анализа, 

дискусија, 

договор, 

разговор 

Одељењско 

веће  IV  

разреда и 

Педагошки 

колегијум 
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Јанар 1.Припрема података за седницу одељењског 

већа 

2.Анализа реализације наставних планова и 

програма 

3.Анализа  успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

4. Утврђивање оцене из владања и успеха 

ученика на крају првог полугодишта 

5.Предлог мера за побољшање успеха 

6.Подела ђачких књижица 

7.Прослава школске славе 

Анализа, 

дискусија, 

договор, 

разговор 

Одељењско 

веће  IV  

разреда и 

Педагошки 

колегијум 

Фебруар 1.Анализа рада Одељењског већа 

2.Проблем изостајања са наставе 

  

Анализа, 

дискусија, 

договор, 

разговор 

Одељењско 

веће  IV  

разреда и 

Педагошки 

колегијум 

Март 1.Припрема података за седницу одељењског 

већа 

2.Анализа реализације наставних планова и 

програма 

3.Анализа  успеха ученика на крају трећег 

тромесечја 

4.Анализа понашања ученика и изрицање 

васпитно-дисциплинских мера 

5.Предлог мера за побољшање успеха   

Анализа, 

дискусија, 

договор, 

разговор 

Одељењско 

веће  IV  

разреда и 

Педагошки 

колегијум 

Април 1.Родитељски састанак 

2.Сарадња са педагогом школе 

3.Утврђивање неуспеха ученика из појединих 

предмета и начин решавања проблема 

Анализа, 

дискусија, 

договор, 

разговор 

Одељењско 

веће  IV  

разреда и 

Педагошки 

колегијум 

Мај 1.евидентирање ученика за разредни испит 

2.Сарадња са школским библиотекаром у вези 

враћања књига 

3.Припрема података за седницу одељењског 

већа 

4.Анализа релизације наставних планова и 

програма 

5.Утврђивање оцена из владања и успеха 

ученика на крају наставне године 

6.Организација матурског испита 

Анализа, 

дискусија, 

договор, 

разговор 

Одељењско 

веће  IV  

разреда и 

Педагошки 

колегијум 

Јун 1.Организација матурског испита 

2.Организација разредних и поправних испита 

3.Предлагање ученика за похвале и награде 

4.Подела сведочанстава и диплома 

 

Анализа, 

дискусија, 

договор, 

разговор 

Одељењско 

веће  IV  

разреда и 

Педагошки 

колегијум 
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Август 1.Организација поправних испита 

2.Припрема и одржавање седнице одељењског 

већа 

Анализа, 

дискусија, 

договор, 

разговор 

Одељењско 

веће  IV  

разреда и 

Педагошки 

колегијум 

- *Праћење реализације програма одељенског већа врше директор, помоћник директора, 

стручна већа, Педагошки колегијум. 

-*Састанци ће се одржавати једном месечно 

Одељењски старешина: 

 

1. доприноси личном развоју ученика 

2. помаже ученицима да разреше сукобе 

3. омогућује ученицима да дају предлоге и планирају активности 

4. доводе до побољшања у учењу 

5. уједињују разред 

6. пресудно утичу на понашање ученика у учионици 

7. процењује достигнућа одељења и организује похваљивање успеха 

8. пружа прилику за укључвање у друштво других. 

 

6.1.3. Планови Стручних већа  

Ред.

бр. 

СТРУЧНА ВЕЋА 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

Руководилац 

стручног већа 

1. Стручно веће наставника српског језика и 

књижевности 

Мирјана Благојевић 

2. Стручно веће наставника страних језика Светлана 

Гавриловић 

3. Стручно веће наставника друштвених наука  Драгана Радовић 

4. Стручно веће наставника историје Светлана 

Миловановић 

5. Стручно веће наставника биологије Душица Ристовић 

6. Стручно веће наставника географије Мирјана Галечић 

7. Стручно веће наставника хемије Славица Вељовић 

8. Стручно веће наставника физике Живојин Павловић 

9. Стручно веће наставника математике и 

информатике 

Милена Јелисавчић 

10. Стручно веће наставника ликовне културе и 

музичког васпитања 

Биљана Спаловић 

11. Стручно веће наставника физичког 

васпитања 

Јована Јокић 

12.  Стручно веће наставника грађанског 

васпитања и веронауке 

Јанко Божовић 
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Стручно веће наставника српског језика и књижевности- Мирјана Благојевић 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

септембар Усвајање структуре радне недеље 

Усвајање плана рада СВ 

Договор о избору и набавци збирки 

тестова за припрему  такмичења из 

језика и књижевности 

Сарадња са школским библиотекаром 

Израда плана угледних часова 

Завршни састанак у оквиру пројекта 

''Четири слободе Европске уније'' у 

Новом Саду 

Угледни час,  проф. Биљана Грујичић 

Договор о изради пројекта Прослава 

180 година Ужичке гимназије 

 

 

 

Разговор, 

дискусија, 

договор, 

презентација 

 

 

Професорке 

српског 

језика и 

књижевности, 

директор, 

педагог, 

школски 

библиотекар 

октобар Наставак заједничког рада на изради 

тестова за  проверу знања (по 

годинама) 

Разговор о уједначавању критеријума 

и благовремености оцењивања 

Информације о конкурсима и 

календару такмичења 

Посета Сајму књига 

Договор о темама за писмене задатке 

 

Разговор, 

дискусија, 

договор, 

презентација 

Професорке 

српског 

језика и 

књижевности, 

директор, 

педагог 

новембар Анализа рада секција 

Учешће на конкурсима 

Посета Југословенском позоришном 

фестивалу 

 Посета позоришном фестивалу на 

Мећавнику 

Договор о темама за писмене задатке 

Реализација угледног часа проф. Б.. 

Грујичић 

Разговор, 

дискусија, 

договор, 

презентација 

Професорке 

српског 

језика и 

књижевности, 

директор, 

педагог 

децембар Договор о темама, литератури и 

структури матурскух радова 

Припреме за такмичење 

Анализа сарадње са Народном 

библиотеком, позориштем и другим 

установама културе 

Припреме за прославу Савиндана 

Реализација угледнг часа проф. 

Даниловић  Гордане 

 

Разговор, 

дискусија, 

договор, 

презентација 

Професорке 

српског 

језика и 

књижевности, 

директор, 

педагог 



58 

јануар Прослава Савиндана 

Припреме за такмичење 

Организација школског такмичења 

 

Разговор, 

дискусија, 

договор, 

презентација 

Професорке 

српског 

језика и 

књижевности, 

директор, 

педагог 

фебруар Организација школског такмичења 

Анализа одржаних угледних часова 

Анализа посећених семинара 

Реализација заједничког  угледнг часа 

проф. Даниловић  Гордане,Љиљане 

Смиљанић,Р.Мсрјановић и проф. 

Бранке Вукић 

Учешће на  60.Републицком зимском 

семинару у Београду 

Разговор, 

дискусија, 

договор, 

презентација 

Професорке 

српског 

језика и 

књижевности, 

директор, 

педагог 

март Анализа менторског рада на изради 

матурских радова 

Анализа учешћа на конкурсима и 

такмичењима 

Припрема за такмичења 

Припреме за организацију фестивала 

На пола пута 

Поста Вуковом и Доситејевом музеју 

у Београду.. 

 Реализација угледног часа проф. М. 

Стричић 

 Реализација угледног  часа проф. М. 

Благојевић 

Разговор, 

дискусија, 

договор, 

презентација 

Професорке 

српског 

језика и 

књижевности, 

директор, 

педагог 

април Анализа уједначености критеријума 

оцењивања 

Избор дела за писмени део матурског 

испита 

Евентуална организација окружног 

такмичења 

Анализа одржаних угледних часова 

 Реализација фестивала На пола пута 

Договор о темама за писмене задатке 

Реализација угледног  часа проф. 

Хаџи Бојане Јовановвић  

Разговор, 

дискусија, 

договор, 

презентација  

Професорке 

српског 

језика и 

књижевности, 

директор, 

педагог 

мај Избор тема за писмени део матурског 

испита 

Договор о реализацији матурског 

испита и прегледању радова 

Анализа рада допунске и додатне 

наставе 

Анализа одржаних угледних часова  

Разговор, 

дискусија, 

договор, 

презентација  

 

Професорке 

српског 

језика и 

књижевности, 

директор, 

педагог, 

представници 
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парламента 

јун Анализа рада и резултата остварених у 

току наставне године 

Анализа успеха ученика 

Сарадња на изради годишњег 

извештаја 

Предлог поделе часова за наредну 

школску годину ,избор председник 

стручног актива за наредну школску 

годину,подела секција 

Разговор, 

дискусија, 

договор, 

презентација  

Професорке 

српског 

језика и 

књижевности, 

директор, 

педагог 

август Договор о раду у следећој школској 

години 

Разговор 

дискусија 

Професорке 

српског 

језика и 

књижевности, 

директор, 

педагог 
Начин праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:свеска стурчног већа, 

директор, школски педагог, педагошки надзор, медијска пропраћеност 

Напомена: 

У складу са могућностима  биће организоване посете и учешћа у различитим културним 

манифестацијама. 

 

Стручно веће наставника страних језика- Светлана Гавриловић   

Време реализација Активност/теме Начин 

реализација 

Носиоци 

реализације 

Август/Септембар Конституисање стручног 

већа 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Подела предмета на 

наставнике 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Избор уџбеника Састанак   Стручно веће за 

страни језик 

Договор о изради месечних 

планова и програма као и 

глобалних годишњих 

планова рада  

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Договор о времену 

одржавања састанака, 

реализацији писмених 

задатака и вежби, 

организовању додатног и 

допунског рада и рада 

секција  

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Утврђивање критеријума 

оцењивања 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Обележавање Европског 

дана језика 

Различите 

активности 

Стручно веће за 

страни језик 
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Кинески језик као 

факултативни предмет 

Пројекат, 

курс, 

различите 

активности 

Стручно веће за 

страни језик 

eTwinning пројекат „We 

Speak European‟@ 

Пројекат, 

различите 

активности 

Ивана Василић, 

Светлана 

Гавриловић 

DELF  Пројекат, 

курс, испити 

Јелена Дукић 

DSD  Пројекат, 

курс, испити 

Ивана Василић 

Руски читалачки клуб Различите 

активности 

Бранка Вукић 

Конверзацијске радионице 

на енглеском језику 

Радионице  Данка Ковачевић 

Присуствовање оперској 

представи у Народном 

позоришту у Београду 

Посета, 

представа 

Бојана Броћић 

 Сарадња са Руским домом Различите 

активности 

Бранка Вукић 

Kulturweit @ Пројекат, 

различите 

активности 

Ивана Василић 

Обележавање 190 година од 

рођења Лава Толстоја 

Различите 

активности 

Бранка Вукић 

Октобар  Обележавање недеље 

италијанског језика у свету 

Различите 

активности 

Бојана Броћић 

Европски дан језика Различите 

активности 

Стручно веће за 

стране језике 

Угледни час из енглеског 

језика 

Час    Светлана 

Гавриловић 

Обележавање 100 година 

слободне државе Баварске 

Различите 

активности 

Ивана Василић 

Посета Сајму књига Посета  Стручно веће за 

страни језик 

Новембар  Анализа успеха ученика на 

крају првог 

класификационог периода 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Угледни час из енглеског 

језика 

Час  Невенка 

Демировић 

Литерарни конкурс на 

енглеском језику 

Конкурс  Стручно веће за 

енглески језик 

Обележавање 200 година од 

рођења Ивана Тургењева 

Различите 

активности  

Бранка Вукић 

Обележавање пада 

Берлинског зида 

Различите 

активности 

Ивана Василић 
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Децембар  Реализација наставних 

садржаја 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Угледни час из италијанског 

језика 

Час  Бојана Броћић 

Немачко вече Забавно-

музички 

програм 

Ивана Василић 

Јануар  Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Анализа ваннаставних 

активности 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Преглед додатног и 

допунског рада са 

ученицима 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Реализација наставних 

садржаја 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Угледни час из руског 

језика 

Час  Бранка Вукић 

Обележавање 100 година од 

рођења Џона Селинџера 

Изложба  Стручно веће за 

енглески језик 

Фебруар  Стручно усавршавање 

наставника 

Семинари  Стручно веће за 

страни језик 

Школско такмичење из 

страних језика 

Такмичење  Стручно веће за 

страни језик 

Италијанско вече Забавно-

музички 

програм 

Бојана Броћић 

Квиз на енглеском језику Квиз  Стручно веће за 

енглески језик 

Март  Регионално такмичење из 

страних језика 

Такмичење  Стручно веће за 

страни језик 

Угледни час из енглеског 

језика 

Час  Бранкица 

Скорковић 

Угледни час из латинског 

језика 

Час  Јелена Ристовић 

Дани франкофоније Различите 

активности 

Јелена Дукић 

Април  Анализа успеха ученика на 

крају трећег 

класификационог периода 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Реализација наставних 

садржаја 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Републичко такмичење из 

страних језика 

Такмичење  Стручно веће за 

страни језик 

Угледни час из немачког 

језика 

Час  Ивана Василић 
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Угледни час из енглеског 

језика 

Час  Јелена Ћоровић 

Угледни час из француског 

језика  

Час  Јелена Дукић 

Обележавање 210 година од 

рођења Николаја Гогоља 

Различите 

активности 

Бранка Вукић 

Мај  Припрема матурских испита Избор тема за 

матурски рад, 

менторски рад 

са ученицима, 

избор текстова 

за матурски 

испит  

Стручно веће за 

страни језик 

Угледни час из енглеског 

језика 

Час  Данка Ковачевић 

English in Action Пројекат, курс Бранкица 

Скорковић 

ELTA конференција Конференција  Стручно веће за 

енглески језик 

НИС Олимпијада из руског 

језика 

Такмичење  Бранка Вукић 

Угледни час из шпанског 

језика 

Час  Биљана 

Тодоровић 

Угледни час из француског 

језика 

Час  Добрина Пејовић 

Обележавање 500 година од 

смрти Леонарда да Винчија 

Различите 

активности 

Бојана Броћић 

Обележавање 200 година од 

рођења Волта Витмана 

Изложба  Стручно веће за 

енглески језик 

Јун  Реализација матурских 

испита 

Прегледање и 

оцењивање 

матурских 

радова, 

одбрана 

матурских 

радова 

Стручно веће за 

страни језик 

Обележавање Дана руског 

језика и 220 година од 

рођења Александра 

Пушкина 

Различите 

активности 

Бранка Вукић 

Обележавање Дана 

Републике Италије 

Квиз  Бојана Броћић 

Јул  Анализа успеха ученика на 

крају другог полугодишта 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Анализа ваннаставних 

активности 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 
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Организација разредних 

испита 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Анализа оствареног у 

домену стручног 

усавршавања 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Анализа рада Стручног већа 

 

 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Август  Организација поправних 

испита 

Организација 

писменог и 

усменог дела 

поправних 

испита 

Стручно веће за 

страни језик 

Конституисање новог 

стручног већа и избор 

руководиоца већа 

Састанак  Стручно веће за 

страни језик 

Начини праћења реализаије програма стручног већа и носиоци праћења: свеска 

стручног већа, директор школе, школски педагог, педагошки надзор, сродна стручна 

већа, медијска пропраћеност.  

Напомене: 

    Активности се реализују током целе школске године. 

Активности ће бити реализоване у договору са суорганизаторским асоцијацијама.  

@ Активности се реализују током првог полугодишта школске 2018/2019. године. 

 

Стручно веће наставника друштвених наука – Драгана Радовић 

 

Време 

реализације 
Активности 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Август 

-Избор председника стручног већа 

-Усвајање записника из претходне 

школске године 

-Израда плана рада с.в. 

-Договор о коришћењу уџбеника за 

предстојећу школску годину 

-Подела послова до 40 часова недељно 

-Разговор, 

договор, 

дискусија/евиде

нција у свесци 

с.већа/ 

-Чланови 

с.в., 

директор, 

пп служба  

Септембар 

-Организација рада филозофске и 

филозофско-социолошке секције 

-Израда глобалних/ оперативних/ 

месечних планова рада 

-Одржавање кабинета 

 

-Договор и 

разговор 

-Чланови 

стручног 

већа и 

директор 
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Октобар 

-Критеријуми оцењивања ученика 

-Посета Сајму књига у Београду 

-Анализа извештаја са посећеног сајма 

-Разговор и 

договор/евиденц

ија у свесци 

с.већа/ 

-Чланови 

стручног 

већа, 

директор  

Новембар 

-Анализа рада и успеха ученика на крају 

првог класификационог периода 

-Предлог мера за побољшање успеха 

ученика 

-Разговор око извођења огледних часова 

и посете предметима са сродним научним 

дисциплинама/историја,социологија,биол

огија.../ -Угледни час у оквиру 

филозофско-социолошке секције  

-Стручно предавања Драгане Ђурић на 

седници Наставничког већа:“Оцењивање 

и самооцењивање ученика у групним 

облицима рада“ 

 

-Анализа, 

дискусија, 

договор и 

разговор/евиден

ција у свесци 

с.већа/ 

-Чланови 

стручног 

већа, 

директор, 

пп служба, 

педагошки 

колегијум 

Децембар 

-Договор о одабиру тема за писање 

матурског рада 

-Утврђивање тема за израду матурских  

радова 

-Одређивање ментора 

-Стручно предавања Драгане Радовић на 

седници Наставничког већа:“Превенција 

употребе дрога у школи“  

-Договор и 

разговор/евиден

ција у свесци 

с.већа/ 

-Чланови 

стручног 

већа и 

директор 

Јануар 
-Стручно усавршавање  

предметних наставника 

-Разговор, 

договор, 

дискусија/евиде

нција у свесци 

с.већа/ 

-Чланови 

с.в., 

директор, 

пп служба  

Фебруар 

-Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

-Предлог мера за побољшање успеха 

ученика 

-Договор и 

разговор/евиден

ција у свесци 

с.већа/ 

-Чланови 

стручног 

већа и 

директор 

Март 

--Стручно предавања Драгане Ђурић на 

седници Наставничког већа: „Е-

дневници“ 

- Угледни час  из филозофије 

-Анализа посећених часова 

-Консултације са матурантима 

-Разговор и 

договор 

-Чланови 

стручног 

већа, 

директор  

Април 

-Анализа успеха на крају другог 

класификационог периода  

-Консултације са матурантима 

 

-Анализа, 

дискусија, 

договор и 

разговор/евиден

-Чланови 

стручног 

већа, 

директор, 
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ција у свесци 

с.већа/ 

пп служба, 

педагошки 

колегијум 

Мај 

-Анализа рада секција и додатне наставе 

-Технички преглед матурских радова и 

сугестије,консултације 

-Припреме кабинета за “Дан Отворених 

врата” у школи 

- Дискусија и 

разговор 

- Чланови 

стручног 

већа и 

директор 

Јун 

-Одбрана матурских радова 

-Анализа успеха ученика на крају 

шк.године 

-Комисија за преглед тестова за свршене 

ђаке основних школа 

-Подношење извештаја рада стручног 

већа друштвених наука за ову школску 

годину 

-Предлог поделе часова за школску 

2018/2019. год. 

 

-Анализа, 

дискусија, 

договор и 

разговор 

-Чланови 

стручног 

већа, 

директор, 

пп служба, 

педагошки 

колегијум 

Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:  свеска стручног 

већа,директор школе,школски педагог,педагошки надзор,одељенски старешина,предметни 

наставници… 
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Стручно веће наставника историја  - Светлана Миловановић 

 

Вре

ме 

реал

изац

ије 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

ав
гу

ст
 

Усвајање поделе часова на наставнике 

Предлог структуре 40-часовне радне недеље за 

чланове већа-додатна, допунска настава, 

секције, припремна настава 

Предлог плана рада Стручног већа за школску 

2018/19.годину 

Избор руководиоца Стручног већа за школску 

2018/19. годину 

договор око избора уџбеника историје за све 

разреде 

Договор о уређењу кабинета и избор задуженог 

наставника 

 

 

Презентације, 

разговор, 

дискусије, 

договор 

 

 

 

 

Професори 

историје, 

педагог и 

директор 

 

 

 

 

 

еп
те

м
б

ар
 

Усвајање структуре 40- часовне радне недеље 

Усвајање плана рада Стручног већа за школску 

2018/19.годину 

Усвајање плана одржавања угледних часова 

 

Организовање једнодневног излета Мачков 

камен-Текериш-Гучево 

 

 

 

 

 

 

Угледни час –проф. Јадранка Папић-

Праисторијске цивилизације на тлу Србије-

1.разред 

 

 

Презентације, 

разговор, 

дискусије, 

договор 

 

 

 

Планирање, 

организовање 

учешће,реализа

ција 

 

 

 

 

 

Припрема, 

реализација, 

анализа 

 

 

Професори 

историје, 

педагог и 

директор 

 

 

  

професори 

историје(Д.И

лић) 

Ученици ист. 

секције 

( 2. и 4. раз.) 

Заинтересов. 

професори 

 

Професори 

историје, 

професори 

др.наука 
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о
к
то

б
ар

 
Разматрање могућности за координацију у 

реализацији наставних планова у     

        оквиру актива друштвених наука 

Договор о усавршавању критеријума и 

благовремености оцењивања 

Планирање и израда тестова и изједначавање 

критеријума 

Разматрање могућности за координацију у 

реализацији наставних планова у     

        оквиру актива друштвених наука 

Сарадња са музејом (могуће одржавање јавног 

часа и посета изложбама, тематским и сталним)  

 

 

Угледни час -проф.Светлана Миловановић-

Појам античке (грчке демократије) и савремена 

демократска друштва-1.разред 

 

Студијско путовање у Крагујевац-посета 

историјским знаменитостима 

 

 

 

Организовање једнодневног излета Пријепоље-

Милешева-Увац 

 

 

Анализа, 

разговор, 

договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација, 

учешће 

анализа 

 

Припрема, 

реализација, 

анализа 

 

 

Припрема, 

реализација, 

анализа 

 

Припрема, 

реализација, 

анализа 

Професори 

историје, 

професори 

др.наука 

 

 

 

 

 

 

 

Професори 

историје, 

кустоси 

Музеја 

Професори 

историје, 

професори 

др.наука 

 

Професори 

историје 

чланови ист. 

Секције 

професори 

историје(Д.И

лић) 

Ученици ист. 

секције 

( 2. и 4. раз.) 

Заинтересов. 

професори 

 

н
о
в
ем

б
ар

 

Одржавање угледног часа-проф.Душица Илић-

Живот у средњевековном граду, 2.разред   

 

Сарадња са установама културе 

 

 

Припрема, 

реализација, 

анализа  

 

  

Истраживање, 

презентовање, 

дискусија, 

анализа 

Професори 

историје, 

професори 

др.наука 

 

Професори 

друштвених 

наука, 

културни 

радници 
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д
ец

ем
б

ар
 

Припрема тема за матурске радове и 

упознавање ученика са литературом 

Припрема за такмичења (избор ученика) 

Сарадња са члановима Актива друштвених 

наука и усаглашавање оцењивања 

Присуство часовима у оквиру Актива 

друштвених наука 

 

Разговор, 

дискусије, 

договор 

Директор, 

педагог, 

професори 

друштвених 

наука 

ја
н

у
ар

 

Анализа рада за прво полугође 

Учешће на семинарима 

Припрема за такмичење 

 

 

Разговор, 

дискусије, 

договор 

Професори 

историје 

ф
еб

р
у
ар

 

Размена информација са семинара 

Менторски рад са ученицима 

 

 

Одржавање угледног часа-проф.Душица Илић- 

Први светски рат кроз мемоаре Симе С. 

Поповића 

 

Разговор, 

дискусије, 

договор 

 

Припрема, 

реализација, 

анализа 

Професори 

историје,  

 

 

професори 

историје  и 

др.наука 

 

м
ар

т 

Анализа оствареног успеха 

Набавка нових учила и модернизација наставе 

Сарадња са Народном библиотеком и Архивом 

Једнодневни излет у Београд 

Разговор, 

дискусије, 

договор 

 

 

Припрема, 

реализација, 

анализа 

Професори 

друштвених 

наука, 

директор 

 

професори 

историје(Д.И

лић) 

Ученици ист. 

секције 

( 2. и 4. раз.) 

Заинтересов. 

професори 
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ап
р
и

л
 

Анализа менторског рада са ученицима 

Анализа уједначености оцењивања 

Резултати општинског и окружног такмичења 

 

Вишедневна екскурзија-Источно Сарајево-

Бањалука-Требиње 

 

Разговор, 

дискусије, 

договор 

 

 

Планирање, 

организовање, 

Реализација, 

 

 

 

 

 

Професори 

историје 

 

 

 

Професори 

историје, 

заинтересов.

професори 

колектива, 

ученици 

чланови ист. 

секције  

м
ај

 

Припрема за спровођење матурских испита и 

прегледање радова 

Анализа рада допунске и додатне наставе и рада 

историјске секције 

Учешће у организацији Сајма образовања кроз 

предмет историја 

Дводневна екскурзија Костолац-Ђердап-

Лепенски вир-Гамзиград 

Разговор, 

дискусије, 

договор 

 

 

 

Планирање, 

организовање, 

Реализација 

 

Професори 

историје 

 

 

 

 

Професори 

историје, 

заинтересов.

професори 

колектива, 

ученици 

чланови ист. 

секције 

ју
н

 

Анализа рада Стручног већа за 2018/2019. год. 

Предлог поделе предмета за наставнике за 

наредну школску годину 

 

Разговор, 

дискусије, 

договор 

Професори 

историје, 

директор 

 

Стручно веће наставника биологије - Душица Ристовић  

 

Време 

реализације 
Активности Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

Август/ 

Септембар 

Конституисање стручног већа; 

израда плана рада стручног већа 

договор стручно веће 

Подела предмета на наставнике 

 

договор стручно веће 

Усвајање структуре 40-часовне 

радне недеље за чланове већа 

договор струћно веће, 

директор и 

педагог 
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Избор уџбеника и одговарајућих 

приручника 

договор, 

дискусија 

стручно веће 

Договор о изради месечних 

планова и програма рада као и 

глобалних годишњих планова 

рада 

договор стручно веће 

Договор о времену одржавања 

састанака, реализацији 

контролних вежби, 

организовању  додатног и 

допунског рада 

 

договор 

стручно веће 

Договор о одржавању и 

опремању кабинета као и 

правилима понашања 

наставника и ученика за време 

реализације наставног процеса 

договор, 

дискусија 

стручно веће, 

директор 

 

 

 

Октобар Реализација наставних садржаја разговор, 

дискусија 

стручно веће 

Разматрање усаглашености 

критеријума оцењивања и 

редовност оцењивања 

разговор, 

дискусија, 

договор 

стручно веће, 

директор, педагог 

Договор о организацији излета у 

Београд у циљу посети Сајму 

књига, Природњачком музеју, 

Музеју технике и науке, 

Ботаничке баште или неке 

сличне институције важне за 

наставу биологије 

договор стручно веће, 

директор 

Договор о реализацији угледних 

часова 

договор стручно веће 

Новембар Анализа успеха ученика на крају 

првог касификационог периода 

и предлог мера за побољшање 

квалитета знања 

анализа, 

дискусија 

стручно веће, 

предагошки 

колегијум, 

директор, 

педагог,   

Разматрање актуелних проблема 

у раду 

договор, 

дискусија 

стручно веће 

Приказ стручне литературе, 

књига, часописа, сајта 

 

дискусија 

стручно веће 

Мотивација ученика 

 

разговор стручно веће 

Децембар Предлози за побољшање услова 

за рад у кабинету 

договор, 

дискусија 

стручно веће 

Предлог тема за израду 

матурских радова и одређивање 

договор, 

дискусија 

стручно веће 



71 

ментора 

Преглед додатног и допунског 

рада са ученицима 

разговор, 

анализа 

стручно веће 

Јануар Разматрање актуелних проблема 

у раду 

дискусија стручно веће 

Извештај са стручног 

усавршавања 

дискусија, 

разговор 

стручно веће, 

директор, педагог 

Фебруар Упознавање чланова  већа са 

радом секција у првом 

полугодишту 

разговор, 

дискусија 

стручно веће 

Анализа васпитно-образовног 

рада на крају првог 

полугодишта, мере за 

побољшање успеха 

дискусија, 

анализа 

стручно веће, 

педагошки 

колегијум 

Припреме и организација 

општинског такмичења из 

биологије 

израда 

тестова, 

такмичење 

стручно веће 

Март Анализа резултата општинског 

такмичења 

дискусија стручно веће 

Припреме за окружно 

такмичење из биологије 

израда 

тестова, 

такмичење 

стручно веће 

Анализа резултата окружног 

такмичења 

дискусија стручно веће 

Разматрање актуелних проблема 

у раду 

разговор, 

дискусија 

стручно веће 

 Договор о организацији 

стручног путовања у неки од 

Националних паркова и пакова 

природе у Р Србији 

договор стручно веће 

Април Извештај о реализацији додатне 

и допунске наставе 

дискусија стручно веће 

Анализа успеха на крају III 

класификационог периода и 

предлог мера за побољшање 

успеха 

анализа, 

дискусија, 

договор 

стручно веће, 

педагошки 

колегијум 

Припреме за републичко 

такмичење из биологије 

израда 

тестова, 

такмичење 

стручно веће 

Посета угледном часу  час, 

дискусија 

стручно веће 

Мај Организација матурских испита договор стручно веће 

 

Посета угледном часу  час, 

дискусија 

стручно веће 

Анализа резултата постигнутих анализа стручно веће 
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на такмичењима и предлог мера 

за рад у нередним годинама 

Јун Одбрана матурских радова прегледање и 

оцењивање 

матурских 

радова 

стручно веће 

Посета угледном часу  час, 

дискусија 

стручно веће 

Анализа васпитно-образовног 

рада на крају школске године 

анализа стручно веће 

Јул Анализа рада стручног већа дискусија, 

анализа 

стручно веће 

Анализа у домену стручног 

усавршавања 

анализа стручно веће 

Анализа исхода и реализације 

планираних циљева 

анализа, 

дискусија 

стручно веће 

Анализа ваннаставних 

активности 

анализа, 

дискусија 

стручно веће 

Август Организација поправних и 

разредних испита 

организација 

усменог дела 

поправног и 

разредног 

испита 

стручно веће 

Конституисање новог стручног 

већа и избор председника 

договор стручно веће, 

директор, педагог 

Начини 

праћења 

реализације 

програма 

стручног 

већа и 

носиоци 

праћења 

Свеска стручног већа, директор школе, педагог школе, педагошки 

надзор, сродна стручна већа. 

Активности се реализују током школске године. 

Време реализације такмичења и семинара зависи од плана 

Биолошког друштва Србије. 
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Стручно веће наставника географије  - Мирјана Галечић 

Време 

реализац

ије 

Активности 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализац

ије 

Август 

-Избор председника стручног већа 

 

-Усвајање записника из претходне школске 

године 

 

-Израда плана рада с.в. 

 

-Договор о коришћењу уџбеника за 

предстојећу школску годину 

 

-Подела послова до 40 часова недељно 

 

-Састанак стручнпог већа са директором и 

педагогом 

-Разговор, 

договор, 

дискусија/евиден

ција у свесци 

с.већа/ 

-Чланови 

с.в., 

директор, 

пп служба  

Септемба

р 

-Организација рада додатне,допунске  

наставе и гео- секције 

 

-Израда глобалних/ оперативних/ месечних 

планова рада 

 

-Одржавање кабинета 

 

-Договор око реализације излета за први  

разред/огледни час/ у Врњачку бању и 

манастир Студеница/септембар -октобар/. 

 

-Договор око организације студијских 

путовања у Берлин / октобар-новембар / и 

Словенију /за време летњег распуста јун или 

јул  2019.год./ у оквиру гео-секције 

 

- Договор око одласка на Сајам Туризма у 

Београд у/фебруар-март 2019.год./ са 

посетама Етнолошком музеју и спомен кући 

Јована Цвијића 

 

- Електронски дневник у настави 

-Договор и 

разговор 

-Чланови 

стручног 

већа и 

директор 



74 

Октобар 

-Критеријуми оцењивања ученика 

 

-Договор око извођења теренске наставе 

 

-Посета Сајму књига у Београду 

 

-Излет за ученике првогразреда /огледни час/ 

 

-Анализа извештаја са посећеног излета 

 

-Стручно усавршавање предметних 

наставника 

 

-Реализација студијског путовања у Берлин 

-Разговор и 

договор/евиденц

ија у свесци 

с.већа/ 

-Чланови 

стручног 

већа, 

директор  

Новембар 

-Анализа рада и успеха ученика на крају 

првог класификационог периода 

 

-Предлог мера за побољшање успеха ученика 

 

-Разговор око извођења огледних часова и 

посете предметима са сродним научним 

дисциплинама/историја,социологија,биологиј

а,ликовна култура.../ 

-Анализа, 

дискусија, 

договор и 

разговор/евиденц

ија у свесци 

с.већа/ 

-Чланови 

стручног 

већа, 

директор, 

пп 

служба, 

педагошк

и 

колегијум 

Децембар 

-Договор о одабиру тема за писање 

матурског рада 

 

-Утврђивање тема за израду матурских  

радова 

 

-Одређивање ментора 

  

-Презентација и извештај са студијског 

путовања на седници Наставничког већа 
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Јануар 
-Стручно усавршавање  

предметних наставника 
  

Фебруар 

-Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

 

-Предлог мера за побољшање успеха ученика 

 

  

Март 

-Географски семинар у Београду 

 

-Огледни часови и угледни часови-посете 

 

-Анализа посећених часова 

 

-Консултације са матурантима 

 

-Посета Међународном сајму туризма у 

Београду 
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Април 

-Анализа успеха на крају другог 

класификационог периода  

 

-Консултације са матурантима 

 

-Подношење извештаја са посећених 

семинара и сајма туризма 

  

Мај 

 

-Анализа рада гео-секције и додатне наставе 

 

-Излет за ученике другог разреда 

 

 -Технички преглед матурских радова, 

сугестије и консултације 

  

Јун 

-Одбрана матурских радова 

 

-Анализа успеха ученика из предмета 

географија на крају шк.године 

 

-Комисија за преглед тестова за свршене ђаке 

основних школа 

 

-Предлог поделе часова за школску 

2019/2020. год. 

 

-Реализација студијског путовања у 

Словенију 

  

 

          Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:  свеска 

стручног већа, директор школе, школски педагог, педагошки надзор, одељенски 

старешина, предметни наставници… 
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Стручно веће наставника хемије – Славица Вељовић 

Време 

реализације 

Активности Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

септембар  

-Избор у џбеника и збирки који ће се 

користити у овој школској год. 

-Набавка стручне литературе и наставних 

средстава 

-Претплата на стручне часописе 

-Договор о одржавању кабинета 

-Усвајање стручног плана за школску 

2016/2017.год. 

-Договор о планирању и реализацији писмених 

вежби 

-Договор о организовању додатног и допунског 

рада-Договор о одржавању огледних часова и 

угледних часова 

 

Предлози, 

анализа, 

дискусије 

договор 

Чланови 

стручног 

већа, 

педагог и 

директор 

школе 

октобар -Анализа успеха наших ученика који су 

полагали хемију на пријемним испитима за 

факултет 

-Договор о редовности оцењивања и 

усклађивање критеријума оцењивања и 

контролних вежби 

-Избор ученика за истраживачку станицу 

Петница 

-Посета саjму књига 

-Припрема за такмичење-договор са ученицима 

Предлози, 

анализа, 

дискусије 

договор 

Чланови 

стручног 

већа, 

новембар -Планирање посете  Сајму  науке 

-Анализа успеха ученика после одржаних 

Одељенских већа 

 

Предлози, 

анализа, 

дискусије 

договор 

Чланови 

стручног 

већа, 

децембар -Припремање за матурски испит-избор тема и 

одређивање ментора 

Предлози, 

анализа, 

дискусије 

договор 

Чланови 

стручног 

већа, 

јануар -Припрема раствора за вежбе у оквиру 

припрема за такмичење 

-Набавка хемикалија 

Предлози, 

анализа, 

дискусије 

договор 

Чланови 

стручног 

већа, 

педагог и 

директор 

школе 

фебруар -Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта и предлог мера за побољшање 

успеха 

-Анализа реализације додатнеи допунске 

Предлози, 

анализа, 

дискусије 

договор 

Чланови 

стручног 

већа, 
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наставе 

 

март -Консултације ментора и кандидата Предлози, 

анализа, 

дискусије 

договор 

Чланови 

стручног 

већа, 

април -Окружно такмичење из хемије 

-Анализа успеха ученика на крају другог 

класификационог периода 

 

Предлози, 

анализа, 

дискусије 

договор 

Чланови 

стручног 

већа, 

мај -Републичко такмичење из хемије 

-Предлози за коначне верзије матурских радова 

 

Предлози, 

анализа, 

дискусије 

договор 

Чланови 

стручног 

већа, 

јун -Анализа остварених резултата 

-Анализа рада Стручног већа 

-Предлог поделе часова за наредну школску 

годину 

-Реализација матурског испита из хемије 

 

Предлози, 

анализа, 

дискусије 

договор 

Чланови 

стручног 

већа, 

август -Организација поправних испита 

-Усвајање поделе часова 

-Избор председника Стручног већа 

 

Предлози, 

анализа, 

дискусије 

договор 

Чланови 

стручног 

већа, 

педагог и 

директор 

школе 
-Начин праћења реализације програма стручног већа: свеска стручнод већа, присуствовање 

носиоца ,праћење састанцима и активностима стручног већа 

-Носиоци праћења реализације програма стручног већа: председник стручног већа,директор 

школе,педагог,стручно-педагошки надзор 

 

 

Стручно веће наставника физике – Живојин Павловић 

Време 

реализације 
Активности Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

Август/ 

Септембар 

Конституисање стручног већа; 

израда плана рада Стручног већа 

договор Стручно веће 

Подела предмета на наставнике договор Стручно веће 

Усвајање структуре 40-часовне 

радне недеље за чланове већа 

договор Струћно веће, 

директор и 

педагог 

Избор уџбеника и одговарајућих 

приручника 

договор, 

дискусија 

Стручно веће 

Договор о изради месечних договор Стручно веће 



79 

планова и програма рада као и 

глобалних годишњих планова 

рада 

Договор о времену одржавања 

састанака, реализацији 

контролних вежби, 

организовању  додатног и 

допунског рада и припремне 

наставе за ученике 4.разреда 

 

договор 

Стручно веће 

Договор о одржавању и 

опремању кабинета као и 

правилима понашања 

наставника и ученика за време 

реализације наставног процеса 

договор, 

дискусија 

Стручно веће, 

директор 

Октобар Реализација наставних садржаја разговор, 

дискусија 

Стручно веће 

Разматрање усаглашености 

критеријума оцењивања и 

редовност оцењивања 

разговор, 

дискусија, 

договор 

Стручно веће, 

директор, педагог 

Обилазак хидроелектране у 

Вишеграду(термоелектране 

Костолац,ХЕ Ђердап), Сајму 

књига у Београду 

 

договор Стручно веће, 

директор 

Новемbар Анализа успеха ученика анализа, 

дискусија 

Стручно веће, 

Предагошки 

колегијум 

Мере за побољшање успеха договор, 

дискусија 

Стручно веће, 

директор, 

педагог, 

Педагошки 

колегијум 

 

 

  

Децембар Предлог тема за израду 

матурских радова и одређивање 

ментора 

договор, 

дискусија 

Стручно веће 

Преглед додатног и допунског 

рада са ученицима 

разговор, 

анализа 

Стручно веће 

Фестивал науке у Београду Посета 

фестивала 

Стручно веће, 

директор 

Јануар Преглед додатног и допунског 

рада са ученицима као и 

припремне наставе 

разговор, 

анализа 

Стручно веће 
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Фебруар Анализа васпитно-образовног 

рада на крају првог 

полугодишта 

дискусија, 

анализа 

Стручно веће, 

Педагошки 

колегијум 

Мере за побољшање успеха договор Стручно веће, 

директор, педагог 

Општинско такмичење из 

физике  

 

такмичење Стручно веће 

Март Окружно такмичење из физике такмичење Стручно веће 

Стручно усавршавање 

наставника: Међународна 

конференција физике у 

Алексинцу 

Договор, 

присуство, 

анализа, 

дискусија 

Стручно веће 

Републичко такмичење из 

физике 

такмичење Стручно веће 

Анализа успеха на крају III 

класификационог периода и 

предлог мера за побољшање 

успеха 

 

анализа, 

дискусија, 

договор 

Стручно веће 

План реализације 

лабораторијских вежби 

Републички еминар из физике 

договор Стручно веће 

Мај Анализа резултата постигнутих 

на такмичењима 

Угледни часови 

 

анализа 

Стручно веће 

 Јун Одбрана матурских радова Прегледање 

и оцењивање 

матурских 

радова 

Стручно веће 

Реализација наставних садржаја разговор Стручно веће 

Анализа васпитно-образовног 

рада на крају школске године 

анализа Стручно веће 

Јул Анализа рада стручног већа дискусија, 

анализа 

Стручно веће 

Анализа у домену стручног 

усавршавања 

анализа Стручно веће 

Анализа исхода и реализације 

планираних циљева 

анализа, 

дискусија 

Стручно веће 

Анализа ваннаставних 

активности 

анализа, 

дискусија 

Стручно веће 

Август Организација поправних и 

разредних испита 

Организација 

усменог дела 

поправног и 

разредног 

испита 

Стручно веће 

Конституисање новог стручног договор Стручно веће, 
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већа и избор председника директор, педагог 

Начини 

праћења 

реализације 

програма 

стручног 

већа и 

носиоци 

праћења 

Свеска стручног већа, директор школе, педагог школе, педагошки 

надзор, сродна стручна већа. 

Активности се реализују током школске године. 

Време реализације такмичења и Републичког семинара зависи од 

плана Друштва физичара Србије. 

  

Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике – Милена 

Јелисавчић 

 
Време 

реализације 

 
 

Активности/теме 

 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализаци 

је 

август/ 

септембар 

- Избор председника стручног већа 

-Избор координатора за такмичење „Мислиша 

2019“ . 

- Израда глобалних годишњих планова рада 

- Избор уџбеника и збирки задатака који ће се 

користити у овој школској години 

- Набавка стручне литературе и наставних 

средстава и претплата на стручне часописе 

- Договор о уређењу и одржавању кабинета 

и избор задужених наставника 

- Усвајање плана стручног већа за школску 

2018/19. 

- Договор о времену одржавања састанака 

- Договор о планирању и реализацији 

писмених задатака и вежби 

- Договор о организовању додатног и 

допунског рада и секција 

- Стручно усавршавање-анализа семинара 

посећених у претходној школској години и 

предлог семинара које би требало посетити 

-Договор о одржавању угледних часова 

-Договор о такмичењима на којима ће наши 

ученици  учествовати 

-Планирање посете Сајму књига у Београду 

-Планирање посете манифестацији поводом маја 

– месеца математике у Београду 

-Праћење и посета сајму технике или роботике 

 

предлози, 

анализа, 

дискусија, 

договор 

чланови 

стручног 

већа, 

педагог и 

директор 

школе 
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октобар 

- Анализа успеха наших ученика који су 

полагали математику на пријемним 

испитима за упис на факултет 

- Договор о благовременом оцењивању 

(редовност оцењивања) и усклађивање 

критеријума оцењивања 

- Усаглашавање задатака за контролне и 

писмене задатке 

- Посета сајму књига (секција и неки ученици 

рачунарског) 

 

анализа,д

искусија, 

договор, 

посета 

чланови 

стручног 

већа 

новембар 

-Анализа успеха ученика из математике и 

рачунарства и информатике на крају првог 

класификационог периода 

-Упоређивање оцена ученика првог разреда са 

оценама донетим из основне школе и 

постигнутим резултатима на пријемном испиту 

-Међународно такмичење из рачунарске и 

информатичке писмености „Дабар“ 

-Угледни час (Милошевић Мирјана и Цвијетић 

Дејан) 

анализа, 

дискусија, 

договор 

чланови 

стручног 

већа 

децембар 

- Припреме за матурски испит (избор тема и 

одређивање ментора) из математике и 

рачунарства и информатике и упознавање 

ученика са потребном литературом 

- Припрема за такмичења (договор са 

ученицима) 

предлози, 

дискусија, 

договор 

чланови 

стручног 

већа 

јануар 

-Стручно усавршавање – посета семинарима у 

Београду 

- Анализа успеха ученика из математике и 

рачунарства и информатике на крају првог 

полугодишта и предлог мера за побољшање 

успеха 

- Анализа усклађености критеријума 

оцењивања 

- Анализа реализције допунске и додатне 

наставе и рада секције 

-Општинско такмичење из математике 

 

посета 

семинарима 

 
анализа, 

дискусија, 

договор 

чланови 

стручног 

већа, 

педагог и 

директор 

школе 

фебруар 

- Извештаји са семинара 

-Договор о међусобној посети часовима 

- Окружно такмичење из математике 

-Угледни час (Аћимовић Милијана) 

договор, 

дискусија 

чланови 

стручног 

већа 
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март 

- Државно такмичење из математике 

-Договор о међусобној посети часовима 

-Окружно такмичење из програмирања 

- Математичко такмичење „Мислиша- 2018 

-Угледни час (Јелисавчић Милена и Ристић 

Биљана) 

договор чланови 

стручног 

већа 

април 

- Анализа успеха ученика из математике и 

рачунарства и информатике на крају другог 

класификационог периода 

- Анализа уједначености оцењивања 

- Државно такмичење из програмирања 

-Угледни час (Суботић Слободан, Алексић 

Александар, Живанић Славка) 

-- 

 

анализа, 

дискусија, 

договор 

чланови 

стручног 

већа 

мај 

- Математички турнир 

- Посета предавањима у оквиру манифестације 

„Мај – месец математике“ (излет у Београд, 

рачунарско одељење и такмичари), постављање 

изложбе у просторијама школе,  

- Припрема писменог матурског испита из 

математике (припрема и избор задатака)-

Угледни час (Станковић Марија и 

Мисаиловић Анка) 

- 

предлози, 

посета, 

договор 

чланови 

стручног 

већа 

јун 

- Реализација матурског испита из математике и 

рачунарства и информатике 

- Предлог поделе часова за наредну 

школску годину 

- Анализа остварених резултата 

- Анализа рада Стручног већа 

договор, 

предлози, 

дискусија, 

анализа 

чланови 

стручног 

већа 

август 

- Организација поправних испита 

- Усвајање поделе часова 

- Предлог структуре и распореда обавеза у 

оквиру радне недеље (задужења за наставнике) 

- Избор председника стручног већа 

предлози, 

дискусија, 

договор 

чланови 

стручног 

већа, 

педагог и 

директор 

школе 

у току 

школске 

године 

- Међусобна посета часовима 

- Посета угледних часова 

- Стручно усавршавање 

- Сарадња са другим стручним већима 

посета часовима 

посета 

семинарима 

предлози, 

дискусија, 

анализа, договор 

чланови 

стручног 

већа 

* Начини праћења реализације програма стручног већа: свеска стучног већа, 

присуствовање носиоца праћења састанцима и активностима стручног већа 

* Носиоци праћења реализације програма стручног већа: председник стучног већа, директор 
школе, педагог, стручно-педагошки надзор 
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Стручно веће наставника музичке културе, ликовног васпитања- Биљана Спаловић 

 
Време 

реализације 
Активности 

Начин 

реализације 
Носиоци реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

август-

септембар 

- Анализа успеха на крају 

школске године  

- Подела предмета на наставнике 

- Подела часова 

- 40-то часовна радна недеља 

- Избор председника стручног 

већа  

-Усвајање програма рада 

стручног већа  

-нови наставни реформисани план и 

програм за први разред 

- Избор уџбеника 

-Рад ликовне секције и хора 

-Стручно усавршавање-анализа 

семинара посећених у претходној 

школској години и предлог семинара 

које би требало посетити 

разговор, 

договор, 

дискусија,припр

ема  

Чланови стручног 

већа, директор, ПП 

служба 

август-

септембар 

- Усвајање предлога уџбеника 

- Усаглашавање критеријума 

oцењивања 

 

 

разговор, 

договор, 

припрема 

 

чланови стручног 

већа 

октобар - Договор око уређења кабинета 

- Семинари 

- Рад секције и хора 

-сарадња са другим стручним већима 

разговор, 

договор, 

наступ хора, 

изложба слика 

чланови стручног 

већа 

новембар - Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

- Анализа реализације плана и 

програма 

- Посете изложбама, установама 

културе, конкурси 

- Ликовна секција (редовне 

активности)  

- Угледни час 

разговор, 

дискусија, 

посете 

изложбама 

чланови стручног 

већа 

децембар - Матурске теме 

- Договор о прослави Савиндана 

- Ликовна секција и хор 

- Сарадња са установама културе/ 

сарадња на пројекту Градске галерије 

Ужице 

разговор, 

договор 

чланови стручног 

већа 
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Време 

реализације 
Активности 

Начин 

реализације 
Носиоци реализације 

јануар - Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

- Учешће на конкурсима и 

такмичењима 

- Семинари 

- Светосавски концерт и 

Светосавска академија (учешће 

хора) 

анализа, 

организација 

концерта 

чланови стручног 

већа, директор, ПП 

служба 

 

фебруар - Секција и хор (редовне 

активности) 

- Предлози за унапређење 

наставе и побољшање успеха 

- Самовредновање 

разговор, 

анализа, 

договор 

чланови стручног 

већа  

март - Консултације са матурантима 

- Посете установама културе 

- Јавни наступ хора (републичко 

такмичење) 

-Угледни ( огледни) час 

разговор, 

договор, јавни 

наступ хора 

чланови стручног 

већа 

април - Анализа успеха на крају другог 

тромесечја 

- Редовност и начин оцењивања 

- Учешће на конкурсима 

- Изложбе, ликовна секција 

разговор, 

анализа, 

Дискусија. 

изложба 

чланови стручног 

већа 

мај - Изложба ђачких радова у холу 

школе 

- Годишњи концерт хора 

разговор, 

договор, 

изложба 

чланови стручног 

већа 

јун - Анализа рада стручног већа у 

овој школској години и сугестије 

разговор, 

анализа 

чланови стручног 

већа 

 

 

 

 

август 

- Усвајање поделе часова 

- Предлог структуре и распореда обавеза 

у оквиру радне недеље (задужења за 

наставнике) 

- Избор председника стручног већа 

предлози, 

дискусија, 

договор 

чланови стручног већа, 

педагог и директор 

школе 

 

 

у току 

школске 

године 

- Међусобна посета часовима 

- Посета угледних часова 

- Стручно усавршавање 

- Сарадња са другим стручним већима 

 

посета часовима 

посета 

семинарима 

предлози, 

дискусија, 

анализа, 

договор 

чланови стручног већа 

 Начини праћења реализације програма стручног већа: свеска стучног већа, 

присуствовање носиоца праћења састанцима и активностима стручног већа 
Носиоци праћења реализације програма стручног већа: председник стручног већа, 

директор школе, педагог, стручно-педагошки надзор 
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Стручно веће наставника физичког васпитања- Јована Јокић 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

август- 

септембар 

Избор председника стручног већа  

Израда глобалног годишњег плана  

Договор о одржавању сала 

Распоред коришћења сала 

Усвајање плана стручног већа за - 

школску 2018/19  

Договор о организовању секција и 

такмичарских екипа 

Подела секција међу професорима 

разговор, 

договор, 

дискусија, 

припрема 

Чланови 

стручног већа 

октобар Договор о редовности и усклађиваању 

критеријума оцењивања  

Припреме и извођење такмичарских 

екипа на ОСИУРС 

Фудбалски турнир  

Атлетска трка 

Пријатељски турнири 

 

разговор, 

договор, 

Чланови 

стручног већа 

новембар Анализа успеха ученика после првог 

класификационогпериода  

Извођење ученика на ОСИУРС  

Турнир у пикаду 

Текућа питања 

 

разговор, 

договор, 

Чланови 

стручног већа 

децембар Договор о одржавању огледних и 

угледних часова  

Извођење ученика на ОСИУРС 

Анализа текућих проблема 

разговор, 

договор, 

Чланови 

стручног већа 

јануар Анализа успеха на крају првог 

полугодишта  

Извођење екипа на ОСИУРС  

анализа чланови 

стручног 

већа, 

директор, ПП 

служба 

фебруар Анализа реализације секција и успеха 

на такмичењима  

Извођење екипа на ОСИУРС  

Анализа пратећих проблема 

разговор, 

анализа,  

договор, 

Чланови 

стручног већа 

март Такмичења : женски фудбал, одбојка  

Пријатељске утакмице са спортским 

екипама града 

Извођење екипа на ОСИУРС 

разговор, 

договор, 

Чланови 

стручног већа 

април Анализа успеха на крају другог 

класификационог периода 

Пешачка тура 

Извођење екипа на ОСИУРС 

Разговор, 

анализа, 

дускусија 

Чланови 

стручног већа 
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мај Матурански плес 

Бициклистичка вожња  

Извођење ученика на ОСИУРС 

разговор, 

договор, 

Чланови 

стручног већа 

јун Анализа успеха на такмичењима  

Анализа успеха ученика на крају 

школске године  

Подела часова 

разговор, 

анализа 

Чланови 

стручног већа 

август Усвајање поделе часова  

Предлог структуре и распореда обавеза 

у оквиру радне недеље (задужења за 

наставнике)  

 Избор председника стручног већа 

предлози, 

дискусија, 

договор 

чланови 

стручног 

већа, педагог 

и директор 

школе 

*Начини праћења реализације програма стручног већа: свеска стучног већа, 

присуствовање носиоца праћења састанцима и активностима стручног већа  

*Носиоци праћења реализације програма стручног већа:председник стручног већа, 

директор школе, педагог, стручно-педагошки надзор. 

Стручно веће наставника грађанског васпитања и веронауке - Јанко Божовић  

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

август -Избор руководиоца стручног већа 

-Подела Часова унутар  актива 

-Предлог плана рада стручног већа 

за 2018/2019 

-Усвајање школског програма за 

школску 2018/2019, годишњи број 

часовапо разредима, договор о 

коришћењу литературе 

презентације, 

разговор. 

Дискусије, 

договор 

професори 

грађанског 

васпитања, 

педагог и 

директор 

септембар -Усвајање плана рада стручног 

већа за 2018/2019 

-Усаглашавање оперативних 

планова рада 

-Усвајање плана одржавања 

угледних часова 

презентације, 

разговор. 

Дискусије, 

договор 

професори 

грађанског 

васпитања, 

педагог и 

директор 

октобар - Усвајање предлога плана сарадње 

актива проф.Грађанског васпитања 

са- Ужичким  центром за права 

детета, Историјским архивом,  

Народним  музејом, Народном 

библиотеком, органима локалне 

самоуправе 

- Договор око обележавања  УН – 

предавање на ту тему 

презентације, 

разговор. 

Дискусије, 

договор 

професори 

грађанског 

васпитања, 

педагог и 

директор 

новембар -Анализа угледног  часа презентације, 

разговор. 

професори 

грађанског 



88 

-Договор око обележавања  

Међународног дана толеранције- 

прдавање на тему 

- Договор око обележавања  

Међународног дана  дечијих  

права- предавање на тему 

Дискусије, 

договор 

васпитања, 

педагог и 

директор 

децембар -Анализа посећених угледних  

часова 

-Обележавање  дана људских  

права- предавање  на тему 

презентације, 

разговор. 

Дискусије, 

договор 

професори 

грађанског 

васпитања, 

педагог и 

директор 

јануар -Анализа рада актива у првом 

полугодишту 

-Анализа осећених семинара 

презентације, 

разговор. 

Дискусије, 

договор 

професори 

грађанског 

васпитања, 

педагог и 

директор 

фебруар -Анализа посећених угледних  

часова 

презентације, 

разговор. 

Дискусије, 

договор 

професори 

грађанског 

васпитања, 

педагог и 

директор 

март -Обележавање  сведског дана воде- 

предавање на еколошку тему 

јачање еколошке свести 

презентације, 

разговор. 

Дискусије, 

договор 

професори 

грађанског 

васпитања, 

педагог и 

директор 

април -Обележавање светског дана 

здравља –предавање на тему 

-Анализа посећености семинара и 

размена искустава 

презентације, 

разговор. 

Дискусије, 

договор 

професори 

грађанског 

васпитања, 

педагог и 

директор 

мај -Обележавање међународног дана 

породице- предавање на тему 

- Обележавање светског дана борбе 

против  пушења- предавање на 

тему , сарадња са Ужичким домом 

здравља 

презентације, 

разговор. 

Дискусије, 

договор 

професори 

грађанског 

васпитања, 

педагог и 

директор 

јун - Предлог поделе часова за 

наредну школску годину 

-Анализа рада стручног већа у 

школској 2018/2019 

  

* Начини праћења реализације програма стручног већа: свеска стучног већа, 

присуствовање носиоца праћења састанцима и активностима стручног већа* 

Носиоци праћења реализације програма стручног већа: председник стручног 

већа,директор школе, педагог, стручно-педагошки надзор 
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6.1.4. План рада стручних актива – Стручни Актив за развојно планирање  

Крајем школске 2015/16. године формиран је Стручни актив за развојно планирање 

који је приступио изради Школског развојног плана за перид од 2017. до 2021. године. 

Нови Школски развојни план обухвата развојне циљеве који се односе на све дате кључне 

области: 1. Годишњи програм и годишњи план рада, 2. Настава и учење, 3. Постигнућа 

ученика, 4. Подршка ученицима, 5. Етос, 6. Стручно усавршавање и 7. Руковођење и 

управљање. У оквиру сваког развојног циља направљени су акциони планови који садрже 

одговарајуће задатке и активности.   

Усклађивање Годишњег плана са потребама и условима рада Школе, планирање 

хоризонталне и вертикалне корелације, превазилажење наставе која је пртежно заснована 

на предавањима, постизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и 

наставних средстава, усаглашавање критеријума оцењивања уз пратећење утврђених 

стандарда, на нивоу стручних и сродних већа у циљу сузбијања разлика при оцењивању, 

подршка и помоћ ученицима при превазилажењу тешкоћа на које наилазе,  сензибилисање 

ученика и запослених за квалитетније међусобне односе ради стварања подстицаје радне 

атмосфере, подстицање и развијање социјалних вештина код ученика за конструктивно 

решавење проблема, толерантно понашање, ненасилну комуникацију и развијање 

другарства, стварање препознатљивог статуса и угледа школе, обезбеђивање савременог, 

сручаног, мотивисаног и за реформу спреманог наставног кадара, побољшање 

материјално-техничких услова Школе и транспарентно руковођење су активности које је   

Стручни актив планирао и на чијем ће остварењу радити наредних година. По истицању 

период ивршиће се и самовредновање Школског развојног плана, његове реализације и 

постигнутих ефеката.   

Чланови Актива за развојно планрање су: 

 

1. Вукадин Симовић,  директор 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Драгана Радовић, психолог 

4. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика  

5. Мирјана Галечић, професор географије 

6. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 

7. Невенка Демировић, професор енглеског језика 

9. Соња Ковачевић, професор филозофије 

10. Јелена Ћоровић,  професор енглеског језика 

10.  Марија Вукашиновић, представник родитеља 

11. Невена Вакиревић, представник локалне заједнице 

12. Анита Богојевић, представник ученика 
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6.1.4.1. Акциони план рада Актива за развојно планирање  

Да би се предвиђене активности реализовале у наредном петогодишњем периоду 

Актив за ШРП је издвојио кораке које треба предузети у току школске 2018/2019.године. 

I КЉУЧНА ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:   Усклађивање и корекција Годишњег плана рада Школе са потребама и 

приоритетима рада школе. 

Р. 

бр. 

Опис активности Време 

реализације 

активности  

Начин  

реализације 

Носиоци 

реализације 

1. 

 

2. 

Унапређење Годишњег плана рада и 

Школског програма 

-Усаглашавање Годишњег плана рада 

школе са Школским развојним планом 

ШРТ, Тим за 

израду Годишњег 

плана рада Школе 

Септембар 

сваке 

школске 

године 

 Тим за 

кључну 

област, 

директор и 

педагог 

школе 

 

II КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  Унапређење наставног процеса 

Р. 

бр. 

Опис активности Време 

реализације 

активности  

Начин  

реализације 

Носиоци 

реализације 

1. Увидети значај континуираног 

планирања и припремања како 

годишњег, тако и месечног  

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Израда 

документације 

Стручна већа, 

педагог 

2. Предвидети плановима различите 

облике и методе рада и планирати 

иновације као резултат стеченог 

знања  са стручног усавршавања 

наставника 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Израда 

документације 

Стручна већа, 

директор, 

педагог, 

3. Сугерисати наставницима да раде 

сталне и краткотрајне корекције 

планова према реалним околностима 

и потребама појединих одељења и 

разреда 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Израда 

документације 

Директор, 

педагог 

4. Демонстрација угледних и огледних 

часова 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Непосредни 

увид у 

наставни 

процес, 

евиденција  

Предметни 

наставниви, 

директор, 

педагог 
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5. Установити систем пројектног 

планирања ваннаставних активности 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Образац, 

планирање, 

архивирана 

евиденција 

Педагог, 

Стручна већа 

6. Усаглашавање критеријума 

оцењивања уз пратећење утврђених 

стандарда 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Радни састанак, 

усклађени 

критеријуми 

Сручна већа 

7. Унапређивање планирања и 

реализације допунске наставе у 

складу са новим Правилником о 

оцењивању у средњој школи 

У наредне две 

школске године 

Час допунске 

наставе 

Стучна већа, 

педагошки 

колегијум 

8. Рад на побољшању организоавња 

припремне наставе за матуранте 

 

У наредне две 

школске године 

 Педагошки 

колегијум 

III КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Квалитет школских постигнућа 

Р. 

бр. 

Опис активности Време 

реализације 

активности  

Начин  

реализације 

Носиоци 

реализације 

1. Обезбедити ажурну евиденцију  

праћења успеха ученика и наставника 

на разним такмичењима, конкурсима у 

земљи и иностарнству 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Израђена и 

архивирана 

евиденција 

Одељенске 

старешине, 

Стручна већа 

2. Направити и побољшати систем 

праћења ученичких постигнућа у даљем 

наставку школовања 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Израђена база 

података 

Информатички 

тим 

3. Рад на обезбеђивању континуираног и 

адекватног праћења ученика кроз 

педагошку свеску 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Вођење 

евиденције 

Одељенске 

старешине 

4. Организација Републичког такмичења 

из неког од предвиђених наставних 

предмета 

Једном у току 

петогодишњег 

периода 

Организација 

и реализација 

такмичења 

Стручно веће, 

директор 

5. Побољшати систем  праћења  и 

промовисања позитивних облика 

понашања код ученика 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

База података, 

огласне табле, 

књиге 

саопштења 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

Педагошки 

колегијум 

IV КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:   Брига о ученицима 

Р. 

бр. 

Опис активности Време 

реализације 

активности  

Начин  

реализације 

Носиоци 

реализације 
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1. Сензибилисати ученике и све запослене 

у школи за квалитетније међусобне 

односе у циљу стварања подстицаје 

радне атмосфере 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Радни 

састанци, 

семинари 

Школски 

тимови, 

Педагошки 

колегијум 

2. Обезбедити безбедно и сигурно 

партиципирање свих учесника  

образовног- васпитно процеса 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Радни 

састанци, 

семинари 

Школски 

тимови, 

Педагошки 

колегијум 

3. Подстицање позитивних ставова и 

развој социјалних вештина код ученика 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Радни 

састанци, 

ученичке 

акције 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

ПП слижба 

4. Праћење физичког, здравственог и 

емоцијалног стања ученика, као и 

њихових социјалних потреба 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Радни 

састанци, 

ученичке 

акције, 

организација 

предавања 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

ПП служба 

5. Предвидети начине мотивисања 

ученика као подршка личном и 

социјалном развоју 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Радни 

састанци, 

ученичке 

акције 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

ПП служба 

6. Пружање помоћи и подршке ученицима 

при избору даљег образовања. 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Тестирање, 

промоције, 

брошуре 

Школски тим 

7. Унапређење рада ђачког парламента Стално током 

петогодишњег 

периода 

Радни 

састанци 

Задужени 

професори 

8. Подтицати и омогућавати све видове 

програма размене 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Састављање 

препорука, 

остваривање 

контаката 

Стручна већа, 

директор 

9. Обезбеђивање ажурног праћења 

ученика кроз педагошку свеску 

одељенског старешине 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Вођење 

евиденције 

Одељенске 

старешине 

V КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:   Рад на промоцији Школе и обезбеђивању задовољавајућег нива позитивне 

радне атмосферс, међуљудских односа и културе понашаља 

Р. 

бр. 

Опис активности Време 

реализације 

активности  

Начин  

реализације 

Носиоци 

реализације 

1. Развијање и неговање позитивне радне 

атмосфере и међуљудских односа у 

Стално током 

петогодишњег 

Рад на бољој 

подели и 

Сви 

запослени 
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Школи. периода  организациј

и послова 

2. Обезбедити препознатљив статус и 

углед школе, ученика и свих 

запослених истицањем њених основних 

и посебних обележја, промоцијом 

ученичких постигнућа и резултата рада 

наставника 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Извештаји, 

сајт, 

промоције, 

јубилеји, 

прославе 

Сви 

запослени 

3. Обележавање јубилеја поводом 180-те 

годишњице постојања Школе. 

Школска 19/20. г. Академија, 

свечана 

седница, 

изложбе... 

Запослени, 

ШО, локална 

заједница 

4. Рад на естетском уређењу изложбеног 

простора  школских ходника 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Уређење 

простора, 

набавка 

изложбених 

материјала  

Стручна већа 

5. Израдити Правилник о култури лепог 

понашања и облачења у школи 

Током наредне 

две школске 

године 

Радни 

састанак 

Тим за 

кључну 

област, УП  

6. Израда фото архиве у библиотеци Стално током 

петогодишњег 

периода 

Стално 

достављање 

фотографија 

Тим за 

кључну 

област, 

библиотекари, 

Стручна већа 

7. Ангажовање ученика на промоцији 

Гимназије у основним школма 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Радне посете  УП, 

предметни 

наставници 

8. Наставити и проширити сарадњу 

Ужичке гимназије и школа у окружењу 

и суседним земљама 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Радне 

посете, 

стручне 

екскурзије 

Директор, 

Стучна већа 

9. Обезбедити  партнерство са 

родитељима, школским одбором и 

локалном заједницом 

Стално током 

петогодишњег 

периода 

Радни 

састанци 

Директор, 

Стучна већа 

VI КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ  - СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:    Обезбедити савремен, стручан, мотивисан и за реформу спреман наставни 

кадар, као и његов развој кључних способности: самоиницијативност, аналитичко мишљење, 

укључености у тимски рад, самосталност и сл. 

Р. 

бр. 

Опис активности Време 

реализације 

активности  

Начин  

реализације 

Носиоци 

реализације 

1. Развијати систем стручног усавршавања 

и континуираног развоја наставника, 

стручних сарадника и директора. 

На почетку сваке 

школске године 

Радни 

састанак 

Директор и 

педагог, 

Педагошки 
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колегијум 

2. Обезбедити стручан кадар који ће 

пратити специфичности и развојне 

потребе ученика специјалних одељења 

талентованих математичара 

Почев од 

школске 

17/18.године 

Радни 

састанак, 

одабир 

наставног 

кадра 

Директор и 

педагог, 

Педагошки 

колегијум 

3. Подстицати професионални развој 

наставника и стручних сарадника и 

директора – Стицање звања: педагошки 

саветник, самостални педагошки 

саветник, виши педагошки саветник и 

високи педагошки саветник 

Током 

петогодишњег 

периода  

Предавање на 

седници 

Наставничког 

већа 

Директор и 

педагог, 

Педагошки 

колегијум 

4. Добијање лиценце за рад директора По потреби и 

пријави испита 

Полагање 

испита 

Директор 

5. Побољшање материјално-техничких 

услова Школе - набавка школске 

опреме, наставних средстава и 

дидактичких материјала 

Током 

петогодишњег 

периода  

Обезбеђивање 

материјала 

Стручна већа, 

директор 

6. Реконструкција Свечане сале Школска 

16/17.г.и 17/18.г.  

Рад на 

реконструкциј

и 

Директор 

7. Обезбеђивање просторије за пријем 

родитеља 

Школска 

16/17.г.и  

17/18.г. 

Обезбеђивање 

простора 

Директор, 

Педагошки 

колегијум 

8. Побољшати интернет клуб-кутак у 

библиотеци као стално и неоходно 

место ученика за учење 

Школска 

16/17.г.и  

17/18.г. 

Обезбеђивање 

рачунара 

Директор, 

Тим за 

кључну 

област 

9. Обезбеђивање партнерског односа и 

међусобне сарадње са приватним 

предузетницима и осталим државним и 

јавним предузећима у смислу понуде 

наших унутрашљих ресурса као услуге 

у одостарном интересу 

Током 

петогодишњег 

периода 

Радни 

састанци 

Директор, 

Педагошки 

колегијум 

VII КЉУЧНА ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

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

одговорности у управљању јавним средствима које ће допринети повећању ефикасности и 

успешности остваривања постављених образовних циљева, али и континирано спровођење 

самовредновања и вредновања рада.  

Р. 

бр. 

Опис активности Време 

реализације 

активности  

Начин  

реализације 

Носиоци 

реализације 

1. Директор мора бити сратег, 

организатор, контролор, комуникатор, 

Током 

петогодишње

Радни састанци, 

увид у 

Директор, 

помоћник, 
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доносилац одлика, иноватор, мотиватор 

и вођа школских тимова. 

г периода документацију, 

посматрање  

педагог, 

Педагошки 

колегијум 

2. Побољшање организације унутрашњег  

педагошко-стручног надзора 

Током 

петогодишње

г периода 

Увид у 

документацију и 

непосредни 

наставни процес 

Директор, 

педагог, 

Педагошки 

колегијум 

3. Побољшање организације тимског рада 

наставника 

Током 

петогодишње

г периода 

Радни састанци Директор, 

Педагошки 

колегијум 

4. Рад на обезбеђивању једносменског 

рада гимазије у складу са Националном 

стратегијом гимназије Републике 

Србије 

Током 

петогодишње

г периода 

Радни састанци Директор, 

Град Ужице 

5. Пронаћи механизме и начине 

стимулације наставника  који се 

посебно залажу у оквиру унапређења 

наставе, живота и рада у школи 

Током 

петогодишње

г периода 

Радни састанци Директор, 

Педагошки 

колегијум 

7. Израда правилника о награђивању  

најбољих наставника на нивоу средњих 

школа 

Школаска 

16/17.г. 

Радни састанак, 

израда 

Правилника 

Актив 

директора 

8. Рад на обављању послова из проширене 

делатности школе 

Током 

петогодишње

г периода 

Радни састанци Директор, 

радна група 

9. Самовредновање  ШРП-а, његове 

реализације и постигнутих ефеката.   

Сваке године 

по кључним 

областима 

Радни састанци, 

састављање 

извештаја 

Актив за 

ШРП 

 

6.1.5. План рада Педагошког колегијума  

У сарадњи са директором Педагошки колегијум ће се старати о осигурању 

квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада, остваривању развојног плана 

установе и другим мерама за унапређивање и усавршавање наставе. Чланови овог 

стручног органа бавиће се и питањима сталног стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника. У сарадњи са директором и школским педагогом урађен је пресек 

досадашњег похађања стручних семинара са прецизном евиденцијом. На основу података 

из ове базе, вршиће се планирање и програмирање учешћа на семинарима чланова 

колектива. 

 

Чланови Педагошког колегијума: 

1. Вукадин Симовић, директор 

2. Емилија Станковић, педагог   

3. Мира Благојевић, професор српског језика и књижњвности 



96 

5. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика 

6. Милена Јелисавчић, професор математике 

7. Драгана Радовић, професор психологије 

8. Душица Ристовић, професор биологије 

9. Живојин Павловић, професор физике 

10. Славица Вељовић професор хемије 

11. Мирјана Галечић, професор географије 

12. Светлана Миловановић, професор историје 

13. Јована Јокић, професор физичког васпитања 

14. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 

15.   Јанко Божовић, професор грађанског васпитања 

План рада Педагошког колегијума: 

 

Време  Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

се
п

те
м

б
ар

 

 

- Организационо – техничке 

припреме за почетак нове 

школске године 

- Рaзматрање активности 

предвиђене ШРП-ом за период 

од 17.  до 21.г. 

- Самовредновање и вредновање 

рада школе 

- Стално стручно усавршавање 

наставника 

- Текућа питања 

 

- радни састанак  

- увид у пратећу 

документацију, 

разговор – 

консултације 

анализа и 

бележење 

података 

чланови Педагошког 

колегијума, 

Актив за школско 

развојно планирање,  

Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

ја
н

у
ар

 

 

- Реализација ШРП-а 

- Самовредновање и вредновање 

рада школе 

- Стално стручно усавршавање 

наставника 

Рад на извештају Ужичке 

гимназије 

- Текућа питања 

 

увид у пратећу 

документацију 

разговор, 

консултације, 

анализа и 

бележење 

података 

Актив за школско 

развојно планирање, 

Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 
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ју
л

 

 

- Анализа рада у школској 

2018/19. години 

  

- радни састанак, 

увид у пратећу 

документацију, 

разговор, 

консултације, 

анализа и 

бележење 

података 

чланови Педагошког 

колегијума, 

Актив за школско 

развојно планирање, 

Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

* Начини праћења реализације програма рада педагошког колегијума: евиденција у 

писаној форми – свеска Педагошког колегијума. 

* Носиоци праћења: директор школе, школски педагог, педагошки надзор 

 

 

6.1.6. План рада стручних сарадника школе 

6.1.6.1. Годишњи план рада школског педагога 

Структура Годишњег програма  и плана рада:                                                 

1. Планирање, програмирање и организовање образовно – васпитног рада рада  

2. Праћење и вредновање рада школе  

3. Рад и сарадња са наставницима  

4. Рад са ученицима  

5. Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика  

6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 

детета 

7. Аналитичко – истраживачки рад  

8. Сарадња са надлежним установама, органима, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе  

9. Припрема за рад, вођење педагошке документације, стучно усавршавање   

Операционализација послова по месецима је анекс Годишњен плана рада школе. 
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6.1.6.2. План рада школског психолога за школску 2018/2019. годину 

Активности/ 

Област рада 

Време 

реализације 

Сарадници Посредни или 

непосредни 

рад 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у изради годишњег плана рада 

установе и његових појединих делова 

(организација и облици рада - стални, 

повремени, посебни; редовни и приоритетни 

задаци, програма стручних органа и тимова, 

стручног усавршавања, превентивних 

програма, програма рада стручних сарадника, 

сарадње са породицом, сарадње са друштвеном 

средином, програм заштите деце од насиља, 

злостављања и занемаривања). Учествовање у 

припреми делова годишњег плана рада школе 

који се односе на планове и програме: подршке 

ученицима (рад са ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка, рад са 

ученицима са изузетним способностима; 

професионална оријентација, превенција 

болести зависности; промоција здравих 

стилова живота); заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, подизања 

квалитета знања и вештина ученика, стручног 

усавршавања запослених, сарадње школе и 

породице 

Септембар 

Директор, 

психолог, 

секретар 

Н 

Припремање плана сопственог стручног 

усавршавања и професионалног развоја 
Септембар Самостално Н 

Припремање годишњих и месечних планова 

рада психолога 

Септембар, 

месечно 
Самостално П 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у праћењу и вредновању 

образовно-васпитног рада установе и 

предлагање мера за побољшање ефикасности, 

економичности и успешности установе у 

задовољавању образовних и развојних потреба  

ученика  

Током школске 

године 

Директор, 

психолог 
П 

Учествовање у континуираном праћењу и 

подстицању напредовања ученика у развоју и 

учењу. Учествовање у континуираном праћењу 

и вредновању остварености стандарда 

постигнућа спровођењем квалитативних 

анализа постигнућа ученика, информисањем 

Током школске 

године 

Директор, 

психолог 
П 
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свих заинтересованих страна о резултатима 

анализе и припремом препорука за 

унапређивање постигнућа 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за ученике (ако постоји 

потреба) 

Током школске 

године 

Директор, 

психолог 
П 

Учествовање у праћењу и вредновању ефеката 

иновативних активности и пројеката, 

ефикасности нових организационих облика 

рада, вредновању огледа који се спроводе у 

школи 

Током школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду 

установе, а нарочито остваривања програма 

стручних органа и тимова, стручног 

усавршавања, превентивних програма, рада 

психолошко-педагошке службе, сарадње са 

породицом, сарадње са друштвеном средином 

Током школске 

године 
Психолог П 

РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 

Саветодавни рад усмерен ка стварању 

психолошких услова за подстицање целовитог 

развоја ученика 

Током школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 

Пружање подршке наставницима у планирању 

и реализацији непосредног ученицима, а 

нарочито у области прилагођавања рада 

образовно-васпитним потребама ученика; 

избора и примене различитих техника учења; 

ефикасног управљања процесом учења; избора 

поступака посматрања и праћења напредовања 

деце у учењу и развоју, односно вредновања 

ученичких постигнућа; стварања подстицајне 

атмосфере у групи, односно на часу; развијања 

конструктивне комуникације и демократских 

односа у одељењу 

Током школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 

Пружање подршке јачању наставничких 

компетенција у областима: комуникација и 

сарадња, конструктивно решавање сукоба и 

проблема, подршка развоју личности ученика, 

подучавање и учење, организација средине и 

дидактичког материјала 

Током школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 

Саветовање наставника у индивидуализацији 

наставе на основу уочених потреба, 

интересовања и способности психолошке 

процене индивидуалних карактеристика 

ученика (способности, мотивације, особина 

личности) и остварености образовних 

Током школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 
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постигнућа у школи  

Пружање подршке наставницима за рад са 

ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка. Координирање израде и у 

сарадњи са наставником и родитељем, тимско 

израђивање педагошког профила ученика. 

Учествовање у развијању индивидуалних 

образовних планова коришћењем резултата 

сопствених психолошких процена и 

психолошких процена добијених из других 

установа  

Током школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 

Оснаживање наставника за рад са ученицима 

изузетних способности (талентовани и 

обдарени) кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика (способности, 

мотивација, стил учења, интересовања, 

вредности, особине личности) и предлагање 

поступака који доприносе њиховом даљем 

развоју 

Током школске 

године 

Директор, 

психолог, 

наставници 

Н 

Оснаживање наставника за рад са ученицима 

из осетљивих друштвених група кроз 

упознавање са карактеристикама тих ученика, 

односно деце, развијање флексибилног става 

према културним разликама и развијање 

интеркултуралне осетљивости и предлагање 

поступака који доприносе њиховом развоју 

Током школске 

године 

Директор, 

психолог, 

наставници 

Н 

Пружање подршке наставницима у раду са 

ученицима код којих је утврђен психолошки 

узрок неуспеха у достизању захтева 

образовних стандарда као и појава 

неадаптивних облика понашања и предлагање 

мера за њихово превазилажење 

Током школске 

године 

Директор, 

психолог, 

одељењски 

старешина 

Н 

Пружање подршке наставницима у формирању 

и вођењу ученичког колектива, указивање на 

психолошке узроке поремећаја 

интерперсоналних односа у одељењским 

заједницама и предлагање мера за њихово 

превазилажење 

Током школске 

године 

Директор, 

психолог, 

наставници 

Н 

Пружање подршке наставницима у раду са 

родитељима, односно старатељима 

Током школске 

године 
Психолог Н 

Саветодавни рад са наставницима давањем 

повратне информације о посећеном часу, као и 

предлагањем мера за унапређење праћеног 

сегмента образовно-васпитног процеса 

Током школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 

  РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Учешће у организацији пријема ученика, Током Директор, Н 
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праћења процеса адаптације и подршка 

ученицима у превазилажењу тешкоћа 

адаптације 

школске 

године 

психолог 

Учешће у праћењу напредовања ученика у 

развоју и учењу 
Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог, 

одељењски 

старешина 

Н 

Испитивање општих и посебних способности, 

особина личности, когнитивног стила, 

мотивације за школско учење, професионалних 

опредељења, вредносних оријентација и ставова, 

групне динамике одељења и статуса појединца у 

групи, психолошких чинилаца успеха и 

напредовања ученика и одељења, применом 

стандардизованих психолошких мерних 

инструмента и процедура, као и других 

инструмената процене ради добијања 

релевантних података за реализацију 

непосредног рада са ученицима и других 

послова у раду са наставницима, родитељима, 

институцијама 

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог, 

одељењски 

старешина 

Н 

Саветодавно-инструктивни рад са ученицима 

који имају тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме 

прилагођавања, проблеме понашања  

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог, 

руководиоци 

секција 

Н 

Пружање подршке ученицима из осетљивих 

друштвених група 
Током 

школске 

године 

Директор, 

педагог, 

одељењски 

старешина 

Н 

Идентификовање ученика са изузетним 

способностима (даровити и талентовани) и 

пружање подршке таквим ученицима за њихов 

даљи развој. Учествовање у процени 

могућности за убрзано школовање ученика са 

изузетним способностима,  

Током 

школске 

године 

Директор, 

педагог, 

наставници 

Н 

Рад са ученицима на унапређењу кључних 

компетенција, ставова и вредности потребних за 

живот у савременом друштву: стратегије учења 

и мотивације за учење, вештине самосталног 

учења, концепт целоживотног учења, социјалне 

вештине (ненасилна комуникација, 

конструктивно решавање проблема, 

интеркултурална комуникација и уважавање 

различитости), здрави стилови живота, вештине 

доношења одлука и друго  

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог, 

одељењски 

старешина 

Н 

Подршка развоју професионалне каријере Током Директор, Н 



102 

ученика професионалним информисањем и 

саветовањем (на основу процењених 

способности, интересовања, особина личности, 

мотивације ученика) 

школске 

године 

психолог 

Пружање подршке ученичком активизму и 

партиципацији у школском животу 

Током 

школске 

године 

Психолог, 

педагог 
Н 

Пружање психолошке помоћи ученику, групи, 

односно одељењу у акцидентним кризама  

Током 

школске 

године 

Психолог, 

педагог 
Н 

Учествовање у појачаном васпитном раду за 

ученика који врше повреду правила понашања у 

школи или се не придржава одлука директора и 

органа школе, неоправдано изостане са наставе 

пет часова, односно који својим понашањем 

угрожава друге у остваривању њихових права 

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог, 

одељењски 

старешина 

Н 

  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Прикупљање података од родитеља, односно 

старатеља који су од значаја за упознавање 

ученика и праћење његовог развоја 

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 

Саветодавни рад са родитељима, односно 

старатељима ученика који имају различите 

тешкоће у развоју, учењу и понашању 

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 

Подршка јачању родитељских васпитних 

компетенција, нарочито информисањем о 

психолошким карактеристикама њихове деце у 

оквиру индивидуалних консултација и облика 

групног психолошког образовања родитеља 

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 

Саветодавни рад и усмеравање родитеља, 

односно старатеља чија деца врше повреду 

правила понашања у школи и којима је одређен 

појачани васпитни рад 

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 

Сарадња са родитељима, односно старатељима 

на пружању подршке ученицима који похађају 

школују по индивидуалном образовном плану  

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 

Оснаживање родитеља, односно старатеља да 

препознају карактеристике своје деце које 

указују на њихове изузетне способности и 

сарадња на пружању подршке у проналажењу 

различитих могућности подстицања и 

усмеравања њиховог општег и професионалног 

развоја 

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 

Учествовање у реализацији програма сарадње 

установе са родитељима, односно старатељима 

ученика (општи и групни, односно одељењски 

родитељски састанци и друго)  

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог 
Н 



103 

Сарадња са саветом родитеља, по потреби, 

информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на савету, 

Током 

школске 

године 

Директор Н 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПЕДАГОГОМ 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на припреми докумената установе, 

прегледа, извештаја и анализа 

Током 

школске 

године 

Директор П 

Сарадња са директором и педагогом по питању 

приговора и жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на оцену из 

предмета и владања 

Током 

школске 

године 

Директор, 

педагог 
П 

Редовна размена, планирање и усаглашавање 

заједничких послова са другим  сарадницима у 

установи 

Током 

школске 

године 

Директор, 

педагог 
П 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним и другим институцијама значајним за 

остваривање циљева образовно-васпитног рада и 

добробити ученика 

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог 
П 

Учествовање у раду стручних удружења, 

њихових органа, комисија, одбора 

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог 
П 

Сарадња са психолозима који раде у другим 

установама, институцијама, организацијама, 

удружењима од значаја за остваривање 

образовно-васпитног рада и добробити деце, 

односно ученика: национална служба за 

запошљавање, центар за социјални рад, домови 

здравља, заводи за патологију говора, ментално 

здравље и друге здравствене установе, институт 

за психологију, матични факултет, заводи за 

вредновање и унапређење образовно-васпитног 

рада и др.  

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог 
П 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом раду у следећој 

документацији: дневник рада психолога и 

евиденција о раду са дететом у предшколској 

установи, односно психолошки досије (картон) 

ученика 

Свакодневно Самостално П 

Вођење евиденције, по потреби, о извршеним 

анализама, истраживањима, психолошким 

тестирањима, посећеним активностима, односно 

часовима и др.  

По потреби 
Директор, 

психолог 
П 

Припрема за све послове предвиђене годишњим 

програмом и оперативним плановима рада 
Свакодневно 

Директор, 

психолог 
П 
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психолога 

Прикупљање и на одговарајући начин чување и 

заштита материјала који садржи личне податке о 

деци, односно ученицима 
По потреби 

Директор, 

психолог 
П 

Стручно се усавршава праћењем стручне 

литературе и периодике, учествовањем у 

активностима струковног удружења (Друштво 

психолога Србије, секције психолога у 

образовању, подружнице), похађањем 

акредитованих семинара, вођењем акредитованих 

семинара, ауторством акредитованог семинара, 

похађањем симпозијума, конгреса и других 

стручних скупова, разменом искуства и сарадњом 

са другим психолозима у образовању 

Током 

школске 

године 

Директор, 

психолог 
П 

 

6.1.6.3. План рада библиотекара 

Активности/теме Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Састанак библиотекара са активом професора српског 

језика и књижевности; договор о сарадњи 

Израда годишњег плана рада школске библиотеке 

Упознавање ученика првог разреда са школском 

библиотеком и књижним фондом 

Сређивање књижног фонда библиотеке 

Текући послови 

разговор, 

сарадња, посета 

одељењима 

септембар 

Организовање и одржавање књижевне вечери 

Отпис старих и похабаних књига 

Вођење библиотечких послова 

Посета Сајму књига 

Формирање библиотечке секције 

књижевно вече, 

посета, изложба 

октобар 

Вођење библиотечког пословања 

Учешће школских библиотекара на стручном семинару 

Обележавање Дана просветних радника 

Текући послови 

разговор, 

сарадња, 

изложба 

новембар 

Систематско информисање корисника о новим књигама и 

часописима 

Упознавање ученика са добитником Нобелове награде за 

књижевност  

Текући послови 

разговор и 

остале 

коришћене 

активности и 

методе 

децембар 



105 

Обележавање Дана Светог Саве 

Вођење библиотечких послова 

Сарадња са стручним активима 

Текући послови 

изложба, 

обезбеђивање 

литературе  

јануар 

Вођење библиотечких послова 

Пригодна изложба чланова библиотечке секције 

Рад са матурантима у одабиру литературе за израду 

матурског рада 

       Текући послови 

изложба, 

обезбеђивање 

литературе и 

други већ 

коришћени 

методи 

фебруар 

Сарадња са Народном библиотеком 

Обележавање Светског дана песништва 

Рад са матурантима у одабиру литературе за израду 

матурског рада 

Текући послови 

разговор, 

сарадња 

март 

Обележавање Међународног дана дечје књиге 

Сређивање књижног фонда 

Рад на промоцији новонабављених књига у школској 

библиотеци 

Активности библиотечке секције у оквиру књижевних 

сусрета „ На пола пута“ 

Текући послови 

изложба, 

обезбеђивање 

литературе и 

други већ 

коришћени 

методи 

април 

Сређивање књижног фонда 

Рад на раздуживању корисника, ученика четвртог разреда 

Рад са матурантима 

Текући послови 

обезбеђење 

литературе и 

други већ 

коришћени 

методи 

мај 

Сређивање администрације 

Вођење библиотечких послова 

Израда опомена и обавештења за ученике који дугују 

књиге 

Презентација рада  библиотечке секције 

Израда завршног извештаја о раду библиотеке за школску 

2017/18. годину 

Текући послови 

већ раније 

коришћени 

начини и методе 

реализације 

јун 

Припрема за израду  Годишњег плана рада 

Прикупљање књига од ученика који се нису на време 

раздужили 

Припрема библотеке за наредну школску годину 

раније 

коришћени 

начини и методе  

август 
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6.2. ПЛАН РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

6.2.1. План рада директора школе  

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин реализације: 

септембар Припреме материјала за седнице Наставничког 

већа Школског одбора и Савета родитеља 

Припреме података за Министарство просвете  

Контрола планирања свих видова образовно-

васпитног рада  

Рад на припремама за планирање и извођење 

екскурзије ученика 

Пријем радника по конкурсу и упознавање 

новопримљених професора са радом у школи 

Разговор са одељењским заједницама 1. разред 

Општи родитељски састанци са родитељима 

ученика који иду на екскурзије 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 

октобар Припрема и организација прославе Дана школе 

Припремање материјала за седницу Наставничког 

већа и Школског одбора 

Контрола реализације активности из Годишњег 

програма рада 

Посета часова свих облика образовно-васпитног 

рада (2 часа редовне наставе, 1 одељеске 

заједнице и 1 час секције) 

Текући послови 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 

новембар Присуство седницама одељењских већа 

Припрема материјала за седнице стручних органа 

Увид у реализацију обавеза из Годишњег 

програма рада школе 

Преглед педагошке документације  

Општи родитељски састанци са родитељима 

ученика првог разреда. 

Посета часова свих облика образовно-васпитног 

рада (3 часа редовне наставе, 1 час допунске и 1 

час додатне наставе) 

Текући послови 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 

децембар Припрема материјала за седнице стручних органа  

Праћење рада пописних комисија и увид у 

финансијско пословање  

Присуство седницама одељенских већа на крају  

полугођа 

Договор око реализације родитељских састанака 

Посета часова (4 часова редовне наставе) 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 
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Јануар Организација прославе Савиндана 

Увид у рад на изради завршног рачуна 

Увид у документацију ванредних ученика 

 Текући послови 

Разговор, договор, 

радни састанци, 

посматрање 

фебруар Праћење израде завршног рачyна  

Припрема материјала за седницу стручних органа, 

Школског одбора и Савета родитеља 

Посета часова свих облика васпитно-образовног 

рада (3 часа редовне наставе, 1 један одељењске 

заједнице и 1 активности библиотекара) 

Подноси извештај о свом раду Школском одбору 

Текући послови 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 

Март Увид у финансијско пословање и израду 

периодичног обрачуна 

Припрема материјала за седнице стручних органа  

Увид за реализацију задатака из Годишњег 

програма рада 

Посета часова свих облика васпитно-образовног 

рада (4 часа редовне наставе и 2 часа допунске 

наставе) 

Текући послови 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 

Април Присуство седницама одељенских већа на крају 

другог периода опомена 

Посета часова свих облика образовно-васпитног 

рада (3 часа редовне наставе и 2 часа додатне 

наставе) 

Текући послови 

Разговор,  

договор, радни 

састанци, посматрање 

Мај Посета часова свих облика образовно-васпитног 

рада (3 часа редовне наставе и 2 часа секције) 

Припрема материјала за седницу Наставничког 

већа 

Реализација послова у вези матурског испита - 

формирање комисија и календара послова 

Разговор, договор,  

радни састанци, 

посматрање 

јун Рад на организацији матурског испита 

Именовање комисије за упис лагање 

квалификационих ученика првог разреда 

Рад на организацији поправног испита за ученике 

завршног разреда 

Организовање и израде материјала за Годишњи 

програм рада школе у наредној школској години 

Присуство седницама одељенских већа на крају 

наставне године 

Припрема свих осталих материјала за седнице 

стручних органа 

Подноси извештај о свом раду Школском одбору 

Текући послови 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 
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август Израда делова извештаја о раду школе у школској 

2018/19. години 

Израда делова плана о раду школе у школској 

2019/20. години 

Рад на пословима везаним за завршетак школске 

године 

Припрема материјала за седнице стручних органа 

и органа управљања 

Текући послови 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 

 

 

 

6.2.2. План рада помоћника директора школе  

бр Опис рада 
Начин 

реализације: 

Време 

реализације 

1. Замењује директора у свим случајевима када је 

одсутан: 

-Административни послови 

-Седнице наставничког већа 

-Савет родитеља 

 

По потреби 

По потреби 

Стално 

 

Када су 

седнице 

2. По потреби присуствује одређеним састанцима 

(Заједница гимназија, план уписа у школе итд). 

По потреби Када су 

састанци 

3. Преглед документације: 

Дневници, уписнице, дневници допунске и 

додатне наставе,секције итд. 

Увидом у 

документацију 

Током године 

4. Прати понашање ученика у школи и дворишту. Обиласком школе 

и дворишта 

Током године 

5. Прати рад ваннаставних активности школе, 

посете школи јубилеји генерација матураната  

Непосерно Јун 

6. Непосредни увид у наставни процес Непосерно Током године 

7. Остали послови Ускладу са 

потребом 

По потреби 
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6.3. ПЛАН УПРАВНИХ ОРГАНА  

6.3.1. Школски одбор 

Председник Школског одбора:  Слободан Павловић 

Састав Школског одбора:  

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач 

Слободан Павловић Јединица локалне самоуправе 

Невена Вакиревић Јединица локалне самоуправе 

Слободанка Шапоњић Јединица локалне самоуправе 

Жељко Јевтић  Представник Савета родитеља 

Роса Ђерић Представник Савета родитеља 

Срђан Божовић Представник Савета родитеља 

Соња Ковачевић Представник запослених 

Бранкица Скорковић Представник запослених  

Биљана Спаловић Представник запослених 

 

План рада Школског одбора  

Време 

реализације 

Активности/теме, садржаји Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 

Септембар -Разматрање и усвајање Извештаја о 

раду. 

-Разматрање и усвајање Годишњег 

плана рада 

Презентација 

Дискусија 

Излагање 

-Педагог, 

директор 

-Педагог, 

директор 

децембар -Усвајање извештаја о реализованим 

екскурзијама  

- Анализа успеха ученика на првом 

класификационом периоду-

Разматрање и усвајање извештаја о 

извршеном попису 

 

Излагање 

Разговор 

Дискусија 

Разматрање 

Стручне вође 

Директор, шеф 

рачуноводства, 

Председник 

Пописне 

комисије 

Јануар -Усвајање финансијског плана школе 

-Сагласност на план Јавних набавки 

-именовање комисије за попис 

основних средстава и новчаних 

потраживања 

 

Излагање 

Разговор 

Излагање 

 

Директор, шеф 

рачуноводства, 

Предс. Пописне 

комисије 

Шеф 

рачуноводства 

Директор 
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Фебруар -Разматрање остваривања ГПР за 

текућу школску годину и анализа 

успеха ученика на крају првог 

полугодишта  са предлогом мера за 

побољшање успеха 

-Усвајање Извештаја о финансијском 

пословању (завршни рачун) -

Разматрање и усвајање Извештаја о 

раду директора 

 

Излагање 

Разговор 

Излагање 

Дискусије 

Предлози 

Директор 

Школски 

педагог 

Директор, шеф 

рачуноводства 

Директор 

Март, Април   По потреби 

Јул -Анализа успеха ученика на крају 

наставне године и остваривања ГПР 

-Разматрање и усвајање - Извештаја о 

раду директора Школе у току другог 

полугодишта 

- Информација о упису ученика у први 

разред за наредну школску годину 

Излагање Директор 

Школски 

педагог 

Шеф 

рачуноводства 

Директор 

Директор 

Директор 

 

Август 

Анализа успеха ученика на крају 

школске године 

Припремљеност Школе за почетак 

школске године 

-  Усвајање предлога финансијског 

плана за 2019/20. год. 

 

Излагање 

Разогвор 

Дискусије 

Информисање 

Директор 

Школски 

педагог 

 Директор 

* Начини праћења реализације програма школског одбора и носиоци праћења: Записници, 

увидом у документацију,  директор, председник Школског одбора 

 

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Индивидуални планови и програми наставника налазе се као анекс Годишњег 

програма рада школе. Ови планови се садрже у свесци планова сваког наставника и у 

документацији коју води школски педагог. Индивидуални планови и програми наставника 

налазе се као анекс Годишњег програма рада школе. Сви  наставници су у обавези да 

копије месечних планова доставе педагогу и то од 25-30/31. сваког претгодног месеца за 

сваки наредни.  
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8. ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

8.1. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА  

Р.б.    Назив секције Име наставника 

 

 

% 

1. Лингвистичка  

 

Ирина Миловановић 

2. Рецитаторска Мирјана Благојевић 

3. Читалачко-дебатни клуб Гордана Даниловић, Ружица Марјановић, 

Милена Стричић, Љиљана Смиљанић 

4. Драмска секција Стручно веће за српски језик 

5. Новинарска Биљана Грујичић 

6. Секција за енглески језик Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић 

7. Секција за француски језик Ђурђица Судзиловски 

8. Секција за италијански 

језик 

Бојана Броћић 

9. Секција за немачки језик Ивана Василић 

10. Секција за руски језик Бранка Вукић 

11. Социолошко-филозофска 

радионица 

Бранка Јевтић, Соња Ковачевић 

12. Филозофска секција Катарина Смиљанић 

13. Географска  Мирјана Галечић  

14. Историјска  Јадранка Папић, Душица Илић 

15. Ликовна секција Биљана Спаловић 

16. Хор Зоран Жупић 

17. Математичка Славка Живанић, Катарина Секулић 

18. Програмерска Биљана Ристић, Мирјана Милошевић 

19. Секција за физику Снежана Јевђовић, Цмиљка Васовић 

20. Хемијска Славица Вељовић 

21. Биолошко Саша Станојевић 

22. Еколошка Милица Зарић 

23. Спортске секције Љубиша Вранешевић (гимнастика, с.тенис, 

стрељаштво), Горан Ковачевић (кошарка, 

рукомет, фудбал), Светлана Кнежевић 

(пливање, одбојка,  атлетика), Јована Јокић 

(одбојка, атлетика) 

 
24. Секција за грађанско 

васпитање 

Катарина Смиљанић, Јована Јокић, Ирина 

Гудурић 
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8.2  ПЛАН ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА (глобални план, а оперативно разрађен план 

по разредима и одељењима је анекс годишњем програму рада школе) 

Време Активности Разред 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Информисање у вези са почетком школске године I, II, III, IV 

Упознавање ученика са правилима кућног реда, правима 

и обавезама, као и васпитно-дисциплинским мерама. 
I, II, III, IV 

Припрема седнице одељењског већа I, II, III, IV 

Родитељски састанак I, II, III, IV 

Евидентирање података о ученицима у школ. 

документацију I, II, III, IV 

Формирање одељењске заједнице ученика, избор 

председника и секретара 
I, II, III, IV 

Избор два представника одељењске заједнице за Ђачки 

парламент I, II, III, IV 

Развијање позитивног односа према раду, дисциплини, 

осећању дужности, одговорности и дружењу 
I, II, III, IV 

Упознавање ученика са програмом заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 
I, II, III, IV 

Формирање група за изборну наставу 
I 

Опредељивање ученика за ваннаставне активности I 

Организовање екскурзије за матуранте, ученике  трећег 

и другог разреда 
II, III, IV 

Упознавање ученика са организацијом завршног и 

матурског испита 
IV 

Рад на педагошкој документацији 
I, II, III, IV 

Координирање активности поводом прославе 175. 

година Ужичке гимназије и укључивање ученика у 

програм прославе 

 

I, II, III, IV 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Координација са члановима ОВ и свођење утисака о 

ситуацији у одељењу (евентуално проблем похађања 

наставе и активног учешћа у редовној, допунској и 

додатној настави) 

I, II, III, IV 

Решавање проблема прилагођавања ученика I 

Радна дисциплина и понашање ученика I, II, III, IV 

Сарадња са педагогом школе I, II, III, IV 

Укључивање ученика у програм прославе Дана школе - 

обе 
I, II, III, IV 

Реализација теме: Методе и технике успешног учења I, II, III, IV 
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Сарадња са Центром за таленте (Петница) и рад са 

надареним ученицима 
I, II, III, IV 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

Помоћ ученика у уређењу учионичког простора I, II, III, IV 

Праћење реализације програма професоналне 

оријентације 
III, IV 

Праћење реализације програма заштите и унапређења 

здравља 
I, III 

Организовање акције добровољног давања крви (за 

пунолетне ученике)  
III, IV 

Реализација изборне теме – Актуелни друштвени 

проблеми 
I, II, III, IV 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Припрема података за први класификациони период I, II, III, IV 

Родитељски састанак (упознавање родитеља са 

резултатима успеха ученика и изостанцима у првом 

класификационом периоду) 

I, II, III, IV 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

Организација систематског прегледа ученика I, III 

Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање 

успеха које је утврдило Наставничко веће 
I, II, III, IV 

Развијање личне одговорности код ученика (анкета о 

раду професора) 
I, II, III, IV 

Организација систематског прегледа за ученике првог и 

трећег разреда 
I, III 

Реализација изборне теме I, II, III, IV 

Сарадња са родитељима I, II, III, IV 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета I, II, III, IV 

Припрема одељењског већа I, II, III, IV 

Разговор са ученицима о организованом коришћењу 

слободног времена 
I, II, III, IV 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

Припреме за прославу Школске славе I, II, III, IV 

Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта I, II, III, IV 

Припреме за прославу Школске славе I, II, III, IV 

Изборна тема – Проблеми у понашању, разговор о 

штетности дувана, алкохола и наркотика 
I, II, III, IV 

Сарадња са родтељима I, II, III, IV 

ЈА
Н

У
А

Р
 Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

Прослава школске славе I, II, III, IV 

Сарадња са педагогом I, II, III, IV 

Реалзација изборна теме I, II, III, IV 

Сарадња са родитељима I, II, III, IV 

Ф
Е

Б
Р

У

А
Р

 Седнице по потреби I, II, III, IV 

Родитељски састанак I, II, III, IV 

Разговор о изостајању са наставе – предлог мера I, II, III, IV 
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Разговор са ученицима о систему вредности младих и 

моралним нормама I, II, III, IV 

Реализација изборне тема I, II, III, IV 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

А
П

Р
И

Л
 

М
А

Р
Т

 

Рад на здравственој превенцији ученика I, II, III, IV 

Рад на професионалној оријентацији ученика I, II, III, IV 

Припрема седнице Одељењског већа I, II, III, IV 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

Родитељски састанак I, II, III, IV 

Реализација изборних тема I, II, III, IV 

М
А

Ј 

Организација матурског испита I, II, III, IV 

Припрема седница одељењског већа I, II, III, IV 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика 

који дугују књиге 
I, II, III, IV 

Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за 

разредни испит 
I, II, III, IV 

ЈУ
Н

 

ЈУ
Л

 

Организовање разредних испита 

Подела сведочанства и ђачких књижица 

I, II, III, IV 

Седница одељењског већа 

Рад на педагошкој документацији 

Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне 

године 

Организација разредних и поправних испита 

Рад на изради делова Годишњег извештаја рада школе 

Упис ученика у први разред I 

А
В

Г
У

С
Т

 

Упис ученика у наредни разред I, II, III, IV 

Сређивање педагошке документације I, II, III, IV 

Подела сведочанства и ђачких књижица I, II, III, IV 

Седница одељењског већа I, II, III, IV 

Састанци стручних већа са педагогом и директором I, II, III, IV 

Састанци стручна већа – рад на припреми за нову 

школску годину 
I, II, III, IV 

Рад на изради делова Годишњег програма рада школе I, II, III, IV 
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8.3. ПЛАНОВИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ (друштвених, техничких, 

хуманитарних, спортских и културних активности , ученичке организације) 

Назив активности Разред Планирано часова 

на годишњем 

нивоу 

Задужени наставник 

Спортске активности Сви разреди До 20 по 

aктивности 

Стручни актив за физичко 

васпитање 

Вечери на језицима 

који се изучавају у 

школи 

Сви разреди До 20 по 

активности 

Стручни актив за стране 

језике 

Музичке и хорске 

вечери 

Сви разреди До 20 по 

активности 

Стручни актив за уметност 

Изложбе слика Сви разреди До 20 по 

активности 

Стручни актив за уметност 

Позоришне представе Сви разреди До 20 по 

активности 

Стручни актив за српски 

језик и књижевност 

Књижевне вечери Литерарна 

секција 

До 20 по 

активности 

библиотекари 

Сарадња са САНУ и са 

успешним бившим 

гимназијалцима 

Сви разреди До 5 по активности Стручна већа 

Хуманитарне 

активности 

Сви разреди До 10 по 

активности 

Стручно веће професора 

грађанског 

Активности у области 

екологије 

Сви разреди До 10 по 

активности 

Стручно веће биологије 

 

8.3.1. План рада ученичког парламента  

Ученички парламент Ужичке гимназије, који по Статуту Парламента чине по два 

представника из сваког одељења, планира да организује и спроведе следеће активности и 

акције: 

Време 

реализације 

Активност Реализатори 

Септембар 

 

 

Конституисање парламента 

Договор о раду 

Правила понашања у школи и ван ње, права и 

одговорности свих учесника нставног процеса 

Ученици, 

Проф: Гудурић Ирина, 

Смиљанић Катарина 

Октобар 

 

Активност по избору 

Анализа изведених екскурзија 

Међународни дан против сиромаштва 

Дан школе 

Сарадња ученика са Стручним већима и 

школским тимовима (по потреби)  

Ученички парламент, 

професори, 

директор,педагог, 

Центар за социјални рад 
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Новембар Анализа успеха  

Месец борбе против болести зависности 

Активност по избору 

Међународни дан толеранције 

Сарадња ученика са Стручним већима и 

школским тимовима (по потреби)  

Ученички парламент, 

Завод за заштиту 

здравља, педагог 

Децембар Обележавање дана борбе против Сиде 

Активност по избору 

Сарадња ученика са Стручним већима и 

школским тимовима (по потреби)  

ученички парламент, 

локална заједница 

Јануар Активност по избору 

Обележавање школске славе 

Анализа успеха, предлог мера за побољшање 

ученичких резултата 

Месец борбе против рака 

Национални дан борбе против пушења 

Ученички парламент, 

Стручна већа, педагог, 

директор, ШО, Савет 

родитеља, Завод за 

заштиту здравља 

Фебруар Активност по избору 

Сарадња ученика са Стручним већима и 

школским тимовима (по потреби) 

Ученички парламент, 

професори за подршку 

 Март Активност по избору 

Сарадња ученика са Стручним већима и 

школским тимовима (по потреби)  

Ученички парламент, 

професори за подршку 

Април Активност по избору 

Анализа успеха 

Обележавање Светског дана здравља 

Сарадња ученика са Стручним већима и 

школским тимовима (по потреби)  

Ученички парламент, 

професори за подршку, 

локална заједница 

Мај Обележавање светског дана борбе против 

пушења 

Активност по избору 

Сарадња ученика са Стручним већима и 

школским тимовима (по потреби)  

Ученички парламент, 

професори за подшку, 

локална заједница 

јун Анализа и ретроспектива урађеног и састављање 

извештаја 

Анализа успеха 

Обележавање светског дана заштите животне 

средине 

Ученички парламент,  

директор, педагог, 

професори за подршку, 

локална заједница 

Носиоци и начини праћења реализације: Директор, педагог, председник ученичког 

парламента, свеска ученичког парламента, Годишњи извештај. 

Напомена: Термин „Активност по избору“ обухвата активности око реализације разних 

спортских манифестација, вечери домаће и стране музике, изложби итд. Задужени 

професори за ђачки парламент: Гудурић Ирина, Смиљанић Катарина Јована Јокић 
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8.3.2. План рада ђачке задруге  

У Ужичкој гимназији не постоји ђачка задруга.  

8.4. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА И ИЗЛЕТИ   ( Правилник о измени правилника о 

наставном плану и програму за гимназију и Правилник о измени правилника о наставном 

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

уметничким школама, СЛ. Гласник РС, Просветни гласник  бр. 1/2009.) 

Циљ екскурзија је упознавање са географским местима, насељима, пределима, 

културно-историјским споменицима, географским и економским објектима наведеним у 

програму екскурзија; повезивање стеченог знања и искуства са искуством из праксе; 

развијање свести, информисаност и заинтересованости ученика за одређени проблем, као 

и подизање нивоа стручности и опште културе ученика. Такође, циљ екскурзије је 

подизање комуникативности, социјалне зрелости и временско-просторне оријентације 

ученика. 

Задаци екскурзије: 

 повезивање теорије и праксе непосредним упознавањем појава и односа у 

природној и друштвеној средини; 

 упознавање културног наслеђа према програму екскурзије; 

 развијање еколошке свести и љубави према природи и околини која нас окружује; 

 упознавање са историјом појединих објеката и околине, као и упознавање са 

традицијом; 

 упознавање урбаног простора и природног амбијента у одредишту и на 

пропутовању; 

 развијање особина хуманизма, патриотизма, друштвености, другарства, 

одговорности, поштења, самосталности и др.; 

 развијање способности за уочавање, разумевање, процењивање, доживљавање и 

изражавање лепог; 

 развијање способности препознавања сопствених и туђих емоционалности у циљу 

унапређивања међуличних односа; 

 подстицање развоја својстава личности која су важна за друштвени живот; 

 развијање позитивног односа према раду непосредним упозанавањем са људима 

који се баве различитим професијама; 

 рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и 

спортске активности;  

 

Екурзија се изводи у складу са Правилником о екскурзијама, а време реализације 

екскурзије биће октобар  месец 2018. год.  

За ову школску 2018/2019. годину предвиђена је реализација екскурзије за ученике 

трећег разреда и њихове одељенске старешине У Грчку у периоду од 6.10.2018. – 

13.10.2018. године и то на релацији: Ужице –Атина-Крф –Ужице у трајању од осам дана. 
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Циљ и задаци излета  

Излет је, попут екскурзије, ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се 

остварује ван школе. Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, 

упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу 

школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. Такође, циљ екскурзије је 

подизање комуникативности, социјалне зрелости и временско-просторне оријентације 

ученика. 

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

9.1 ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

У оквиру стручних већа, предметни наставници ће предложити програм 

истраживања и конкретне иновације које ће се у току године спровести у настави са 

циљем да се лакше и брже усвајају нове информације из свих наставних области. 

Главна тежња ће бити усмерена на промену традиционалног начина рада и усвајање 

нових, савременијих модела рада. Ту се пре свега мисли на смањење доминације 

фронталног начина рада и предавања еx катедра. 

Активи ће проучити евентуалне измене наставног плана и програма, утврдити 

критеријуме оцењивања, а на првој седници одељенских већа биће утврђен распоред 

писмених задатака и вежби при чему ће предност имати предмети са обавезним писменим 

задатком -  српски језик, страни језици и математика. 

Основно настојање ће ићи у правцу сарадње и ангажовања свих актера у школи на 

обезбеђивању оптималних услова за реализацију сих облика образовно-васпитног рада. 

Имајући у виду карактер гимназије као општеобразовне школе, посебна пажња ће се 

посветити организацији наставе и ваннаставних активности, растерећивању ученика, 

успостављању нових односа у наставном процесу. Такође, посебна пажња ће се посветити 

индивидуализацији наставе, усклађивању критеријума оцењивања и елиминисању 

периодичног оцењивања, затим смањењу броја изостанака као и формирању 

квалитативног новог, професионалног, друштвеног и личног идентитета професора.  

У оквиру самовредновања и вредновања рада школе реализоваће се вредновање 

активности, у оквиру свих кључних области. У процес самовредновања укључени су сви 

запослени у школи. Наставнои процес вреднују и ученици, родитељи и чланови Школског 

одбора. Комплетирањем података о свему што је урађено на побољшању школских услова 

и осавремењивању образовно-васпиног процеса стећи ћемо увид и реално стање и потребе 

Школе.  

 Након расписаног конкурса и обављеног пријема радника биће одређени ментори 

који ће пружити стручну и саветодавну помоћ припрацницима. Активност ће реализовати 

на основу заједничког програма, а ментори ће извештавати веће о току приправничког 

стажа. Часове приправника као и осталих наставника посетиће директор и школски 

педагог и дати глобалну анализу и мере за унапређење даљег рада на седницама 

наставничког већа. 
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Истраживања која ће се спровести на нивоу школе: 

 Успех ученика првог разреда уписаних из Основних школа Ужица (упоредни 

резултати) - извршилац школски педагог; 

 Истраживања у оквиру самовредновања рада школе  – Тимови за 

самовредновање рада школе; 

 Утврђивање социјаног статуса ученика другог разреда – Актив за школско 

развојно планирање и одељењске старешине 

 Истраживања која се обављају за потребе израде дипломских радома – 

студенти апсолвенти 

 Истраживања која се обављају за потребе локалне заједнице. 

 

9.2. ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ чл. 45. 

Закона о основама система образовања и васпитања.  

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

1. Симовић Вукадин, директор 

2. Радовић Драгана, психолог 

3. Јањић Миланка, секретар 

4. Ћоровић Јелена, наставник енглеског језика 

5. Гавриловић Светлана, наставник енглеског језика 

6. Смиљанић Катарина, наставник филозофије 

7. Јокић Јована, наставник физичког васпитања, 

8. Гудурић Ирина, Наставник српског језика и књижевности 

9. Вранешевић Љубиша, наставник физичког васпитања 

10. Павловић Слободан, представник локалне заједнице 

11. Филиповац Нада, родитељ, I4 

12. Шестовић Бојана, родитељ, I1 

13. Бошњаковић Мирјана, помоћна радница 

14. Гојгић Дуња, III6, ученица 

15. Мојсиловић Петар, III6, ученик 

9.2.1. Акциони план у табели је преглед активности, носиоца активности и 

време реализације:  
Тим за заштиту ученика од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања у 

школи ради у складу са Посебним протоколом и Приручником за примену Посебног 

протокола за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно васпитним установама у циљу превенције и спречавања 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ученика у школи.  
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Тим ће се старати о реализацији акционог плана Програма за заштиту ученика од 

дискриминације и насиља и обављаће своје активности у складу са динамиком плана кроз 

редовне састанке. 

Активности/теме 
Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Формирање Тима за школску  

2018/2019. годину 

Израда Програма за заштиту деце и 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања  

 

До 15. 

септембра 

Разговор, 

анализа, 

договор 

Договор, 

избор 

Договор, 

избор 

Присуство 

семинару 

Тим за ЗУДНЗЗ 

Савет родитеља 

 

Ученички 

парламент 

Чланови Тима 

Сачињавање распореда дежурства 

чланова тима и истицање на 

огласну таблу 

Септембар 
Договарање, 

обавештавање 

Руководилац 

Тима 

Упознавање нових чланова Тима са 

Правилником о поступању установе 

у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или 

достојанства личности 

Упознавање нових чланова Тима са 

Посебним протоколом  

Упознавање са Стручним 

употством за планирање превенције 

употребе дрога код ученика и са 

Међународним стандардима за 

превенцију употребе дрога у раду 

са ученицима 

Октобар 

Презентација, 

излагање 

Презентација, 

излагање 

Руководилац 

Тима за 

ЗУДНЗЗ 

Руководилац 

Тима за 

ЗУДНЗЗ 

Чланови Тима 

Избор и едукација ученика за теме 

везане за превенцију 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

ученика 

Октобар 

Презентација, 

Дискусија, 

птрдавања 

Руководилац 

Тима за 

ЗУДНЗЗ 

Тим 

Припрема материјала за 

родитељске састанке посвећене 

Програму заштите ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Новембар Припрема 
Чланови Тима, 

ППС, ОС 

Разматрање пријаве насилне 

ситуације 

Током 

школске 

године по 

потреби 

Доношење 

закључака о 

постојању или 

сумњи, нивоу 

Тим за ЗУНЗЗ 
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9.3. ОСТАЛИ ПЛАНОВИ 

9.3.1. План професионалне оријентације  

 

Професионална оријентација у школи одвија се током целе школске године, и то, 

кроз наставне и ваннаставне активности и кроз посебне облике рада на професионалној 

оријентацији а у извођењу учествују непосредно сви чланови колектива. Циљ рада на 

професионалној оријентацији у средњој школи је подстицање професионалног развоја 

ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима, 

особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве 

појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој развој. 

 Активности везане за професионалну орјентацију обухватају тестирање 

заинтересованих ученика четвртог разреда Тестом професионалних интересовања (ТПИ) 

од стране психолога школе, професионално информисање, професионално васпитање и 

праћење развоја ученика. 

и врсти 

насиља и 

мерама за 

решавање 

настале 

ситуације 

Извештај  о реализованим 

активностима 

Јануар – 

фебруар и 

Јун- август 

Припрема 

извештаја, 

Презентовање 

Педагошком 

колегијуму и 

другим 

органима по 

потреби 

Тим за ЗУНЗЗ у 

сарадњи са 

директором 

Радионице Школа без насиља, 

Учионица добре воље, Еликсир 

толеранције 

Током 

школске 

године 

Радионичарски 

рад 

Чланови Тима и 

ученици-

вршњачки 

едукатори 

Евалуација рада тима и 

реализованих активности 

Евалуација Програма  
Јул‐ август 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Тим за ЗУНЗЗ 

Вођење евиденције 

Током 

школске 

године 

Записници са 

састанака, 

пријаве 

насилних 

ситуација, 

извештаји 

Чланови Тима 
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 Тестирање професионалних интерсовања обавља психолог школе у договору са 

ученицима четвртог разреда који нису сигурни у свој избор занимања или имају извесне 

дилеме. Тестирање се састоји од иницијалног интервјуа, израде самог теста ТПИ, и 

завршног рагровора са психологом на коме ученици добијају повратну информацију са 

тестирања, као и мишљење психолога. Уколико је потребно користи се и ВИТИ 

(Векслеров индивидуални тест интелигенције), који, поред примарне примене за 

утврђивање количника интелигенције, може да се користи као посредно средство у 

професионалној оријентацији ученика. 

 У оквиру професионалног информисања, предметни наставници уз редован 

програм из својих стручних области пружају обавештења о карактеристикама појединих 

занимања. У школи ће бити формирана база података путем интернет везе и “уласка” на 

сајтове факултета у Србији. База ће садржати: резултате ученика Ужичке гимназије на 

пријемним испитима, испитне задатке, наставне планове и смерове факултета, интернет 

адресе и др. Сви ови подаци биће презентовани ученицима у “Информативном кутку” 

који је у кабинетима за информатику.  

 Посебна пажња биће посвећена професионалном васпитању. Професионални 

развој пратиће се кроз рад одељенских заједница и одељенских старешина као и кроз 

редован програм психологије и грађанско васпитање у другом разреду. 

 За ученике који постижу посебне резултате из појединих области предвиђена је 

сарадња са ИС Петница, где ће у оквиру семинара имати могућност да се упознају са 

бројним занимањима. 

У оквиру професионалног информисања планира се презентација виших школа и 

факултета из републике. У те сврхе, Ужичка гимназија ће почетком октобра упутити 

предлог факултетима да презентације почну у првом полугодишту. Циркуларно писмо 

биће упућено факултетима Универзитета у Београду, које најчешће уписују ужички 

гимназијалци, са жељом и намером да им заједнички помогнемо у блаогвременом и 

исправном избору будућег занимања. 

Континуиран и систематски рад на професионалној оријентацији ученика школе 

наставиће се ове школске године кроз следеће садржаје:  

 

Време Активности Начин реализације Носиоци реализације 

Током школске 

године 

Подстицање ученика свих 

разреда да сопственим 

активностима и залагањем 

стичу реалну слику о 

својим могућностима, 

способностима и 

интересовањима, и да на 

основу тога доносе зреле 

проф. одлуке  

Разговор, 

консултације, 

информације путем 

часова редовне и 

додатне наставе, радом 

у секцијама 

Одељењски 

старешина, предметни 

наставници, школски 

педагог, професори 

грађанског васпитања 
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Током школске 

године 

Подстицање ученика свих 

разреда да сопственим 

активностима и залагањем 

стичу потребне 

информације о раду и 

занимањима у систему 

образовања, као и 

кадровским потребама у 

систему запошљавања 

Разговор, 

консултације, 

информације путем 

огласних табли, 

памфлета, летака, 

путем интернет мреже 

у библиотеци 

Одељењски 

старешина, предметни 

наставници, школски 

педагог, професори 

грађанског васпитања 

Током школске 

године 

Праћење усклађености 

развоја личности ученика и 

испољених 

професионалних жеља 

Посматрање и праћење 

резултата рада ученика 

Предметни 

наставници, 

одељ.статешине и 

школски педагог   

Током школске 

године 

Предузимање мера за рад 

са ученицима који постижу 

натпросечне резултате на 

основу праћења 

постигнућа ученика 

Путем додатног рада, 

секција, припрема за 

такмичења свих нивоа, 

слањем у ИС Петницу 

Предметни 

наставници 

 

Током школске 

године 

На часовима одељенског 

старешине и одељењске 

заједнице ученици ће кроз 

слободне дискусије 

размењивати информације 

о могућностима и 

захтевима у области 

професионалне 

оријентације, изражавати 

своје евентуалне дилеме и 

сл. 

Разговор, дискусија, 

информације о 

уписним квотама 

Одељењски колектив, 

одељењски старешина 

Друго 

полугодиште 

Обука ученика за 

састављање CV-а на 

часовима рачунарства и 

информатике и грађанског 

васпитања  

Увид у документацију, 

анализа и бележење 

података 

Професори 

рачунарства и 

информатике 

Током школске 

године 

Формирање 

''информативног кутка''  са 

актуелним информацијама 

о могућностима наставка 

школовања преко плаката, 

брошура, линкова и друго 

Оглашавање битних 

информација о 

факултетима и бишим 

школама  

Професори 

рачунарства и 

информатике, 

школски педагог 
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Током школске 

године 

Ученицима трећег и 

четврог разреда биће 

омогућено да се упознају 

са условима уписа и 

студирања  кроз 

презентацију факултета и 

високих школа које 

организују овај вид 

професионалног 

информисања ученика 

Непосредан сусрет са 

представницима 

факултета и виших 

школа (предавања и 

презентације) 

Школски педагог, 

директор школе, 

предметни 

наставници 

Током школске 

године 

Индивидуални саветодавни 

рад са неопредељеним 

ученицима и њиховим 

родитељима  

Разговор на основу 

резултата упитника за 

професионалну 

оријентацију, увид у 

пропратне 

информаторе, летке,   

Педагог, предметни 

наставници, 

одељењски 

старешина,  

Новембар Приказ теме на 

Наставничком већу: Од 

професионалне 

оријентације до каријерног 

саветовања 

Предавање, 

едукативни материјали 

Драгана Ђурић, проф. 

психологије  

Током школске 

године 

Прикупљање релавантних 

података о постигнутим 

успесима приликом уписа 

матураната на факултете 

Увид у документацију, 

анализа и бележење 

података 

Одељењске 

старешине 

Друго 

полугодиште 

Презентација резултата 

проходности бивших 

генерација приликом уписа 

на  факултете и више 

школе матурантима 

Разговор са 

матурантима  

Одељењске 

старешине, директор 

школе  

Током школске 

године 

Презентација Ужичке 

гимназије  у основним 

школама у граду и околини 

Филм о школи, леци, 

брошуре, усмено 

извештавање, огледи и 

прикази материјала са 

огледних часова 

Директор школе, Тим 

за презентацију, 

ученици 

Друго 

полугодиште 

Тестирање 

професионалниих 

интересовања тестом ТПИ 

и Векслеровим 

индивидуалним тестом 

интелигенције- ВИТИ 

Разговор са 

заинтересованим 

матурантима 

Психолог школе 

*Носиоци и начини праћења реализације: Директор, педагог, психолог, Годишњи извештај. 
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9.3.2. План здравствене превенције 

 

Рад у овој области одвијаће се у циљу изграђивања телесно, психички и социјално 

здраве и зреле личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и унапређење 

сопственог здравља и здравља других људи.  

Програм ових активности садржи упознавање ученика са потребом сталне бриге о 

здрављу и здравственом васпитању ученика. У реализацији овог програма примењиваће се 

активне методе рада: разговори, групни рад, предавања, радионице, изложбе и др.  

Група ученика III и IV разреда који су похађали семинаре у организацији омладине 

ЈАЗАС-а биће носиоци ових активности. Помоћ у организацији и конкретизацији 

програма пружаће им професори који су такође прошли обуку на одговарајућим 

семинарима.  

Задаци ће се остварити кроз следеће активности и садржаје:  

 

Време Активности Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

Током 

школске 

године 

Промовисање стила здравог 

живота приликом обраде 

појединих наставних јединица 

у редовној настави наставници 

ће обратити пажњу на 

остваривање здравстевно – 

васпитне фунције свог рада. У 

припремама за час ће 

нагласити  могућност 

реализације задатака из ове 

области. 

 

Предавања, 

разговор 

Предметни наставници, 

одељењске старешине 

Током 

школске 

године 

У оквиру наставе физичког 

васпитања редовно ће се 

радити на превентивно – 

компензацијском вежбању 

ради спречавања и отклањања 

телесних деформитета. 

Ученици се оспособљавају у 

самосталном неговању 

физичких способности, 

помагању раста, учвршћивању 

здравља.  

 

Предавања, 

физичке 

активности 

Професори физичког 

васпитања 

Током 

школске 

године 

Реализација тема: 

1. Буди срећан - здрав   

2.Спорт и рекреација 

Предавања,  

презентације 

филмова 

 

Професори физичког 

васпитања 

Октобар, 

новембар, 

март, април 

У сарадњи са Дечјим 

диспанзером биће организован 

систематски преглед ученика 

Контакти са 

Дечјим 

диспанзером, 

Школски педагог, 

одељењске старешине 
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првог и трећег разреда.  преглед ученика, 

преглед извештаја 

Мат, април У сарадњи са Дечјим 

диспанзером биће организован 

стоматолошки преглед 

ученика првих разреда  

Контакти са 

Дечјим 

диспанзером, 

преглед ученика, 

преглед извештаја 

Школски педагог, 

одељењске старешине 

Друго 

полугодиш. 

На часовима одељењског 

старешине обрађиваће се и 

садржаји везани за превенцију 

болести 

зависности,организоваће се 

радионице.  

Предавања, 

разговор, дебате, 

радионице 

Школски педагог, 

одељењске старешине 

Током 

школске 

године 

Индивидуални и  саветодавни 

рад са ученицима и њиховим 

родитељима/старатељима, а по 

потреби и повезивање ученике 

са специјализованим 

службама. 

Разговор, анализа 

и бележење 

података, контакт 

са 

специјализованим 

службама  

Школски педагог, 

одељењске старешине 

Током 

школске 

године 

Организовање предавања и 

трибина и хуманитарних 

акција у сарадњи са ђачким 

парламентом 

Договор, 

предавања 

Предметни наставници, 

одељењске старешине, 

ђачки парламент 

Током 

школске 

године 

Опремање, оплемењивање и 

одржавању учионичког и 

школског простора. Израда 

паноа и едукативних постера 

ради промовисања стила 

здравог живота  

Консултације, 

набавка 

материјала, 

израда паноа 

Директор школе, 

предметни наставници, 

ђачки парламент, 

чланови секција, 

биолошко-еколошка 

секција 

Октобар, 

април 

Организација акција 

добровољног давалаштва крви 

Договор са 

Транфузијом 

Школски педагог, 

одељењске старешине 
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16. октобар 

 

 

Новемабар 

 

 

1. децембар 

31. јануар  

 

Март 

22. март    

7.април    

31. мај     

5. јун           

Обележавање значајних 

датума везаних за здравствену 

превенцију и  екологију према 

''Календару здравља'':  

 

Светски дан хране 

Месец борбе против болести 

зависности 

Светски дан борбе против 

СИДЕ 

Национ. дан борбе против 

пушења 

Месец борбе против рака 

Светски дан вода 

Светски дан здравља 

Светски дан борбе против 

пушења 

Светски дан заштите животне 

средине 

 

 

 

 

 

 

 

Консултације, 

набавка 

материјала, 

израда паноа, 

пуштање филмова 

и презентација, 

предавања 

Биолошко-еколошка 

секција, Тим за 

сарадњу са Ђачким 

парламентом, Ђачки 

парламент 

Април/Мај/ 

Јун 

Организовање предавања и 

радионица за девојчице везано 

за репродуктивно здравље 

младих 

Контакт са 

Дечјим 

диспанзером, 

предавање 

Школски психолог, 

Дечји диспанзер 

 

*Носиоци и начини праћења реализације: Директор, професори грађанског васпитања, 

професори физичког васпитања, Годишњи извештај. 

 

 

9.4. ТИМОВИ У ШКОЛИ  

9.4.1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

1. Симовић Вукадин, директор 

2. Радовић Драгана, психолог 

3. Јањић Миланка, секретар 

4. Ћоровић Јелена, наставник енглеског језика 

5. Гавриловић Светлана, наставник енглеског језика 

6. Смиљанић Катарина, наставник филозофије 

7. Јокић Јована, наставник физичког васпитања, 

8. Гудурић Ирина, Наставник српског језика и књижевности 

9. Вранешевић Љубиша, наставник физичког васпитања 
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10. Павловић Слободан, представник локалне заједнице 

11. Филиповац Нада, родитељ, I4 

12. Шестовић Бојана, родитељ, I1 

13. Бошњаковић Мирјана, помоћна радница 

14. Гојгић Дуња, III6, ученица 

15. Мојсиловић Петар, III6, ученик 

 

9.4.2. Стручни актив за развојно планирање 

1. Вукадин Симовић,  директор 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Драгана Радовић, психолог 

4. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика  

5. Мирјана Галечић, професор географије 

6. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 

7. Невенка Демировић, професор енглеског језика 

9. Соња Ковачевић, професор филозофије 

10. Јелена Ћоровић,  професор енглеског језика 

10.  Роса Ђерић, представник родитеља 

11. Слободан Павловић, представник локалне заједнице 

12. Немања Обућина, представник ученика 

 

9.4.3. Тим за вршњачку медијацију 

1. Снежана Јевђовић, професор физике 

2. Јадранка Папић, професор историје 

3. Славка Живанић, професор математике 

4. Мирјана Благојевић, професор српског језика и књ. 

 

 



129 

9.4.4. Тим за самовредновање и вредновање рада школе 

1. Вукадин Симовић,  директор 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Драгана Радовић, психолог 

4. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика  

5. Мирјана Галечић, професор географије 

6. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 

7. Невенка Демировић, професор енглеског језика 

9. Соња Ковачевић, професор филозофије 

10. Јелена Ћоровић,  професор енглеског језика 

11.  Мирјана Љубојевић, представник родитеља 

12. Слободан Павловић, представник локалне заједнице 

13. Магдалена Вулевић, представник ученика 

 

9.4.5. Тим за ажурирање сајта и информатичку подршку 

1. Дејан Цвијетић, професор рачунарства и информатике 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика 

4. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика 

5. Биљана Грујичић, професор српског језика и књ. 

6. Максим Костадинов, ученик 

 

9.4.6. Тим за културну и јавну делатност 

1. Симовић Вукадин, директор 

2. Славко Марковић, библиотекар 

3. Гордана Даниловић, професор српског јез. и књ. 

4. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика 
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5. Бранка Вукић, професор руског језика 

6. Зоран Жупић, професор музичке културе 

7. Душица Илић, професор историје  

8. Живојин Павловић, професор физике 

9 . Алекса Јандрић, ученик 

10. Роса Ђерић, представник родитеља 

11. Невена Вакиревић, представник локалне заједнице 

 

 

9.4.7. Тим за инклузивно образовање 

1. Вукадин Симовић, директор 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Драгана Радовић, психолог 

3. Милица Зарић, професор биологије  

4. Бојана Броћић, професор италијанског језика 

 

9.4.8. Тим за каријерно вођење и саветовање ученика 

1. Славко Марковић, заменик директора 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Драгана Радовић, психолог 

4. Драгана Ђурић, психолог 

5. Слободан Суботић, проф. математике 

6. Ивана Василић, проф. немачког језика 

7. Славка Живанић, проф. математике 
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9.4.9. Тим за додатну подршку ученицима 

1. Славко Марковић,  заменик директора 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Милица Зарић, професор биологије 

4. Бранка Вукић, професор руског језика 

5. Драгана Радовић, психолог 

 

9.4.10. Тим за додатну подршку спортистима Ужичке гимназије 

1. Вукадин Симовић, директор школе 

2. Живојин Павловић, професор физике 

3. Љубиша Вранешевић, професор физичког васпитања 

4. Јосип Ристановић, спорстски радник 

5. Драган Панић, спортски радник 

6. Срђан Јовановић, спортски радник 

7. Слободан Богосављевић, спорстски радник  

9.4.11Тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта 

1.Славко Марковић пом. директора 

2. Љиљана Смиљанић професор српски језик и књижевност 

3. Данка Ковачевић професор енглеског језика 

4. Бојана Броћић професор италијанског језика 

5. Јелена Дукић професор француског језика 

9.4.12. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

1. Душица Ристовић професор биологије 

2. Гордана Даниловић професор српски језик и књижевност 

4. Биљана Грујичић професор српски језик и књижевност 

5. Вукадин Симовић  професор физичког (директор) 
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 9.5. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ  

Назив пројекта Носилац пројекта Реализатори 

пројекта 

Време реализације 

Омладински ликовни 

клуб – Мала школа 

графике 

Градска галерија и Ужичка 

гимназија 

Биљана Спаловић 

Зоран Цветић  

април-мај 2019. 

English in action English in action English in action 

Велика Британија 

Ужичка гимназија 

Бранкица 

Скорковић 

мај 2019. 

DSD Ужичка гимназија 

 

Ивана Василић 2018/2019. 

DELF Ужичка гимназија 

 

Јелена Дукић 

Француски 

институт 

2018/2019. 

We speak European Ужичка гимназија 

e-Twinning школе из више 

европских земаља 

Ивана Василић 

Светлана 

Гавриловић 

септембар/октобар 

2018. 

Kulturweit Ужичка гимназија 

 

Ивана Василић Прво полугодиште 

школске 2018/2019. 

Кинески језик као 

факултативни предмет 

Ужичка гимназија 

 

 2018/2019. 

Искуствено учење Колпинг центар Србије Биљана Грујичић јануар 2018 – 

децембар 2020. 

На пола пута Ужичка гимназија 

 

Ружица 

Марјановић 

Гордана Даниловић 

Април 2019. 
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10. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
С

Т
Р

У
Ч

Н
О

 У
С

А
В

Р
Ш

А
В

А
Њ

Е
 У

 У
С

Т
А

Н
О

В
И

 
****Компетенције 

*Ко Облик стучног 

усавршавања 

Ниво (стручни, 

већа и др. 

Начин 

учествовања 
(присуство, излагање, 

ауторство, 

коордисање, 

остало) 

Време 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Сви наставници Извођење угледних 

часова, односно 

активности са 

дискусијом и анализом 

Стручна већа Излагање, 

присуство 

 + + +  + + + +    

Чланови школских 

тимова, педагог, 

профсори 

грађанског васп. 

Вођење радионице Активи, 

школски 

тимови 

(присуство, излагање, 

ауторство, 

коордисање, 

остало) 

**            

Наставници, 

директор, педагог, 

психолог 

Излагање на 

састанцима стручних 

органа који се односе 

на савладан програм 

или други облик СУ 

ван 

установе 

Наставничко 

веће, 

Педагошки 

колегијум, 

активи 

Излагање, 

присуство, 

координисање 

+  +  +  +  +   + 

Наставници, 

директор педагог 

Приказ књиге, 

приручника, 

дидактичког 

материјала, стручног 

чланка, прописа, 

правилника и других 

законских аката 

Наставничко 

веће, Стручно 

веће, 

Педагошки 

колегијум, 

активи, тимови 

Ауторство, 

излагање, 

присуство, 

координисање 

+ + + + + + + + + + + + 
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 Наставници, 

педагог 

Различите  врсте 

истраживања (научна, 

акциона) и резултати

 праћења ученика 

  који доприносе 

унапређењу   

 и афирмацији 

образовно- 

васпитног процеса 

Наставничко 

веће, Стручно 

веће, школски 

тимови 

Излагање, 

присуство, 

координисање 

  + +   + + + +   

Наставници, 

педагог 

Менторски рад и рад 

са студентима 

Стручна већа Излагање, 

присуство, 

координисање 

+ + + + + + + + + + + + 

Наставници, 

педагог, директор 

Пројекти образовно- 

васпитног карактера 

који се реализују у 

школи 

Наставничко 

веће, Стручно 

веће, школски 

тимови 

Ауторство, 

излагање, 

присуство, 

координисање 

+ + + + + + + + + + + + 

Наставници, 

директор, педагог 

Студијско путовање и 

стручна посета 

(путовања, сајам 

књига и посета радним 

органзацијама) са 

обавезном 

дискусијом и анализом 

Стручна већа и 

већа за област 

предмета 

Организовање, 

посета, 

излагање, 

присуство 

**            
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 Стручно веће за 

српски јез. и 

Стручно веће 

рачунарства и 

информатике 

Приказ блога, сајта, 

поста, аплета, 

друштвених мрежа и 

осталих 

мултимедијалних 

садржаја 

Стручна већа и 

већа за област 

предмета 

Излагање, 

присуство 

**            

Администратор 

сајта, помоћник 

администратора 

Интерни маркетинг 

школе 

 Ауторство, 

организација, 

координација 

            

                

С
Т

Р
У

Ч
Н
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А

В
Ш
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В

А
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А
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 У
С

Т
А

Н
О

В
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****Компетенције    

*КО Назив облика и теме стручног 

усавршавања 

Начин 

учествовања 
(присуство, излагање, 

ауторство, 

коордисање, 

остало) 

Време 

            

Сви запослени Акредитовани програми сталног 

стручног усавршавања 

             

Стручно веће за 

српски језик и 

математику 

Зимски (јануарски дани просветних 

радника) и летњи семинари 

             

Део запослених Стручни скупови (конгрес, сабор, 

сусрети, конференција, симпозијум, 

округли сто, трибина) 

 **            

Део запослених Стручна и студијска путовања Аутор, 

реализатор, 

излагач, 

слушалац, 

посматрач 

            

Директор, 

педагог, Стручно 

веће за физику 

Стручни активи, удружења, 

подружнице, огранци на нивоу града 

/општине чији рад доприноси 

Аутор, 

реализатор, 

излагач, 
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 унапређењу и афирмацији 

образовно-васпитног процеса 

слушалац, 

посматрач 

            
 

Особе задужене за 

културну и јавну 

делатност 

Екстерни маркетинг школе 

(информације и приказивање 

делатности школе у средствима јавног 

информисања за локалне и 

шире средине) 

Реализатор, 

организатор, 

координатор, 

преводилац 

            

*Име и презиме запосленог ће бити накнадно прецизирано. 

**Време ће бити накнадно прецизирано. 

***Напомена: Због накнадне дораде плана стручног усавршавања установе могуће су корекције времена наведених облика 

усавршавања. 

****Прецизирање компетенција биће урађено накнадно на основу индивидуалних планова запослених. Предпоставља се 

да ће се стручно усавршавање запослених одвијати у оквири све четири групе задатих компетенција. 
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10.2. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 

Садржај 

(тема или 

назив 

семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 

Ниво 

(ваншколско или 

на нивоу школе 

прецизирати 

стр. веће) 

Време 

реализације 

Реализатор 

Управљање 

школом 

Менаџмент Присуство 

семинару 

Ван школе Током 

школске 

године 

Заједница 

гимназија 

Оснаживање 

компетенција 

наставника 

Методика Присуство 

семинару 

У школи Током 

школске 

године 

Министарство 

просвете 

Присуство 

часовима са 

посебним 

начином рада 

методика Присуство 

часовима 

У школи Током 

школске 

године 

Министарство 

просвете 

Праћење 

одговарајуће 

литературе 

Све области 

везане за 

школу 

Увид  У школи Током 

школске 

године 

Стручна 

литература, 

часописи 

Актуелне теме 

везане за 

гимназије  

Средњошкол

ско 

образовање 

Размена 

искустава 

Заједница 

гимназија,активи 

директора... 

Током 

школске 

године 

Стручна 

литература, 

часописи 

 

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

11.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА   

Основни циљ сарадње школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима 

за што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у 

реализацији образовно-васпитних задатака школе. 

Полазна основа сарадње су обавеза и настојање одељењског старешине да 

успостави што ближе и чешће контакте са родитељима ученика. Прикупљајући податке о 

карактеристикама физичког, емоционалног, интелектуалног и социалног развоја ученика, 

о њиховим интересовањима и потребама, одељењски старешина упознаје и породичне 

прилике и услове живота и рада ученика. На основу тих сазнања и података, уз 

консултације са члановима одељењског већа, педагогом и директором, одељењски 

старешина ће моћи да изабере најцелисходније поступке васпитног деловања, праћење и 

подстицање ученика. Сарадња са родитељима оствариваће се кроз рад на одељењским и 

општим родитељским састанцима, индивидуалним контактима и кроз рад Савте родитеља. 

На првим родитељским састанцима (прва недеља септембра), родитељи ће бити 

упознати са: кратким историјатом школе, успехом у претходној школској години, 
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календаром рада, кућним редом и изводима из правилника о оцењивању, дужностима 

одељењског старешине и сл. Одељењске старешине ће утврдити термине за индивидуалне 

контакте а биће изабрани и представници за Савет родитеља. Паркса извештавања са 

одељењских родитељских састанака на Савету родитеља биће настављена и ове школске 

године, као и обавеза обезбеђивања замене уколико је изабрани члан Савета родитеља 

спречен да присуствује  састанку. За септембар месец планирају се општи родитељски 

састанци за родитеље ученика првог и другог разреда. За њих ће бити организовани и 

разговори на теме: Превенција болести зависности и Спречавање насиља у школи, у 

сарадњи са стручним тимом Дома здравља и МУП-а  Ужица. 

11.1.1. Савет родитеља 

 

Председник Савета родитеља је Зоран Милинковић. Заменик председника је Жељко 

Комарица . Записничар је Нада Филиповац. 

Чланови савета родитеља по одељењима: 

1.  Бојана Шестовић 1/1 

2.  Бранка Ћосовић   1/2 

3.  Радивоје Бешевић 1/3 

4.  Нада Филиповац 1/4 

5. Саша Удовичић  1/5 

6. Горан Радојичић  1/6 

7. Зоран Милинковић 1/7 

8. Жељко Комарица 1/8 

9. Милић Драговић 2/1 

10. Зорица Марић 2/2 

11. Лидија Тодорић 2/3 

12. Јелена Ђаповић 2/4 

13. Наташа Тановић 2/5 

14. Грујица Копуновић 2/6 

15. Александра Матовић 3/1 

16. Љиљана Костић 3/2  

17. Весна Ћосић 3/3 

18. Софија Шевердија ¾ 

19. Сања Вељашевић 3/5 

20. Оливера Тртовић 3/6 

21. Роса Ђерић 3/7 

22. Катарина Цицварић 4/1 

23. Мирјана Љубојевић 4/2 

24. Данијела Јовановић 4/3 

25. Борко Мандић 4/4 

26. Гордана Шуљагић 4/5 

27. Наташа Богдановић 4/6 

28. Весна Аћимовић 4/ 

 

11.1.2. План рада Савета родитеља (чл. 58.Закона о основама система образовања и 

васпитања) 

Закон о основама система образовања и васпитања прописује постојање Савета 

родитеља - члан 57, којим је утврђено да Школа има Савет родитеља као саветодавно тело 

и да се број чланова, начин избора и рада овог тела утврђује Статутом школе. 

Савет родитеља школе чине по један представник родитеља ученика сваког 

одељења. 

Савет родитеља школе учествује у извршавању следећих задатака: 

- предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања, 

- предлаже свог преставника у стручни актив за развојно планирање и друге тимове 

школе, 

- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада, 

- учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора 

уџбеника, 
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- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег 

плана рада, извештај о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању, разматра 

намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе, 

- предлаже органе управљања, намену средстава остварених рада ученичке задруге 

и прикупљених од родитеља, 

- разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност  

и заштиту деце и ученика, 

- учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог Закона, 

- даје сагласконст на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе 

у природи и разматра извештај о њиховом остваривању 

- разматра и друга питања утврђена Статутом 

 

      Прву седницу Савета родитеља сазваће директор школе, а по избору 

председника и записничара посао око заказивања седница и дневног рада договараће 

председник и директор школе. 

Седницама Савета родитеља поред директора, његовог заменика, школског 

педагога и председника већа одељенских старешина, присуствоваће по потреби или 

позиву председници стручних већа. 

 

Септембар Конституисање савета родитеља, Избор 

председника, записничара и заменика  

Упознавање са организацијом рада школе, 

правилима кућног реда, правилима о 

понашању ученика, запослених и родитеља 

ученика школе, Упознавање са правилником 

о правима, обавезама и одговорностима 

ученика и васпитно дисциплинских мера, 

Давање сагласности на програм и 

организовање екскурзије 

Разговор, 

дискусија, 

анализа, 

договор 

Чланови Савета 

родитеља, 

Директор Школе, 

педагог, секретар 

Школе… 

Октобар Разматрање извештаја о изведеним 

екскурзијама,  

Указивање на значај остварене сарадње 

породице и школе 

Разговор, 

дискусија, 

анализа, 

договор 

Директор, педагог 

Новембар Анализа успеха ученика и владања на првом 

класификационом периоду,                         

Мере за унапређење учења и владања 

Разговор, 

дискусија, 

анализа, 

договор 

Директор педагог 

Јануар, 

фебруар 

Анализа успеха ученика и владања на  крају 

првог полугодишта, Упознавање родитеља са 

мерама за побољшање успеха и владања, 

Истицање значаја професионалне 

оријентације ученика,  

Анализа програма заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

Разговор, 

дискусија, 

анализа, 

договор 

Директор педагог 

Март, Анализа успеха ученика и владања на трећем Разговор, Директор, педагог 
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април класификационом периоду, 

Упознавање родитеља са организацијом 

полагања завршног и матурског испита,  

Разматрање односа ученика према школској 

имовини-материјална одговорност 

дискусија, 

анализа, 

договор 

Мај, јун Активности за реализацију екскурзије у 

школској 2019/2020. години биће спроведене 

у овом периоду 

Разговор, 

дискусија, 

анализа, 

договор 

Чланови Савета 

родитеља, 

Директор, секретар 

Школе, одељењски 

старешина и 

представници 

туристичких 

агенција 

* Начини праћења реализације програма савета родитеља и носиоци праћења:  

Записници са седница Савета родитеља, стручно-педагошки надзор 

 

11.1.3. Родитељски састанци 

- састанци са родитељима (план на нивоу школе: број и врста родитељских састанака) 

Успостављање успешне сарадње са родитељима уз међусобно уважавање и 

поверење основни је услов за правилан развој младих. Систематска сарадња биће 

непосредна и посредна, индивидуална и групна и оно што је најважније покушаћемо да 

буде и свеобухватна. 

Сви разреди у току године имају четири редовна родитељска састанка: на почетку 

школске године, после првог перода опомена, после првог полугодишта и после другог 

периода опомена. Трећи и четврти разред има и родитељски састанак пред извођење 

екскурзија. 

Директор и педагог на почетку сваке школске године одржаће општи родитељски 

састанак са родитељима ученика првог разреда а заједно са представницима МУПа и са 

ученицима и  родитељима одељења која иду на екскурзије. 

Сваки одељењски старешина одржаће и ванредне родитељске састанке ако се за то 

укаже потреба. 

- Индивидуални састанци 

Распоред индивидуалних састанака са родитељима: 

Ред. бр. Наставник  Одељењски 

старешина у 

одељењу 

Време консултација 

1.  Хаџи Бојана Јовановић I1 петак 3. час 

2.  Мирјана Галечић I2 среда 2. час 

3.  Биљана Спаловић I3 среда 4. час 

4.  Светлана Миловановић I4 понедељак 4. час 
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5.  Милица Зарић I5 понедељак 3. час 

6.  Душица Ристовић I6 четвртак 3. час 

7.  Живојин Павловић I7 четвртак 4. час 

8.  Милена Јелисавчић Iр четвртак 3. час 

9.  Милијана Аћимовић II1 петак 3. час 

10.  Светлана Кнежевић II2 среда 5. час 

11.  Ружица Марјановић II3 уторак 3. час 

12.  Слободан Суботић II4 петак 5. час 

13.  Цмиљка Васовић II5 петак 3. час 

14.  Гордана Даниловић II6 уторак 4. час 

15.  Мирјана Благојевић III1 петак 5. час 

16.  Биљана Грујичић III2 петак 4. час 

17.  Јадранка Папић III3 среда 2. час 

18.  Јелена Ћоровић III4 петак 6. час 

19.  Снежана Јевђовић III5 четвртак 7. час 

20.  Дејан Цвијетић III6 петак 3. час 

21.  Мирјана Милошевић III7 понедељак 7. час 

22.  Невенка Демировић IV1 петак 3. час 

23.  Биљана Шоловић IV2 четвртак 3. час 

24.  Љиљана Смиљанић IV3 четвртак 3. час 

25.  Славица Вељовић IV4 петак 4. час 

26.  Саша Станојевић IV5 понедељак 3. час 

27.  Марија Станковић IV6 среда 3. час 

28.  Љубиша Вранешевић IVc среда 3. час 

 

11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  

Институција са 

којом школа 

сарађује 

Садржај сарадње Време реализације Реализатори 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја РС 

Информисање, 

обавештење, 

саветодавни 

послови 

Током школске 

године 

Директор, секретар 

Школска управа у 

Ужицу  

Информисање, 

обавештење, 

саветодавни 

послови 

Током школске 

године 

Директор, секретар, 

ппс 

Муп Ужице Сарадња, 

превенција, 

разговор са 

уленицима пре 

одласка на 

екскурзију, посете 

школског полицајца 

Током школске 

године 

Директор, ппс, 

дежурни 

наставници 
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Регионални центар 

за професионални 

развој у образовању 

Организовање 

семинара, похађање 

семинара 

Током школске 

године 

Наставници 

Завод за 

унапређење 

образовања и 

васпитања 

Унапређење 

образовно-

васпитног рада 

Током школске 

године 

Директор, ппс 

Центар за права 

детета 

Учешће у 

пројектима 

Током школске 

године 

ППС 

Јазас Пројекти, 

заједничке 

активности, 

организација 

семинара 

 

 

Током школске 

године 

ППс, наставници, 

ученици 

Канцеларија за 

младе 

Пројекти, 

заједничке 

активности, 

организација 

семинара 

Током школске 

године 

Ппс, наставници, 

ученици 

Основне и средње 

школе у граду 

Заједничке 

активности, 

фестивал знања, 

размена 

информација са 

ученицима 

Током школске 

године 

Директор, ппс 

Средње стручне 

школе 

Заједничке 

активности, обуке, 

размена знања и 

искустава, 

организација 

такмичења 

Током школске 

године 

Директор 

Заједнице гимназија Састанци и 

договори, 

организација  

Током школске 

године 

Директор 

Учитељски 

факултет 

Презентација и 

подела 

промотивних 

материјала 

ученицима 

завршних разреда 

Април-мај Ппс 

Сви спортски 

клубови 

Златиборског 

округа 

Договори, праћење 

рада и напредовања 

ученика спорта 

Током целе 

школске године 

Директор, оц, Ппс 
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Факултети и високе 

школе из републике 

Презентација и 

подела 

промотивних 

материјала 

ученицима 

завршних разреда 

Април-мај Ппс 

Дом ученика 

,,Петар 

Радовановић“ и 

Дом ученика у 

Коштици 

Праћење ученика 

који су смештени у 

дом 

Током школске 

године 

Ос 

Спортски савез Такмичења 

ученика, 

организација 

такмичења 

У складу са 

календаром 

такмичења 

Предмети 

наставници и 

ученици 

Градски стадион Организација 

такмичења и 

спортских 

активности у којима 

учествују ученици 

школе 

Током школске 

године 

Директор, ос 

Електронски и 

штампани медији: 

радио Луна, Радио 

Прва, Радио Ужице, 

Ртс, Тв5, Тб лав, Тв 

алфа, Ужичка 

недеља и други. 

Праћење важних 

догађаја у школи 

Током школске 

године 

Директор 

Дом здравља Систематски 

прегледи, 

индивидуални 

прегледи, 

вакцинације, 

предавања, 

консултације 

Током школске 

године 

Ппс, ос 

Завод за јавно 

здравље 

Предавање По потреби Ппс 

Служба за 

трансфузију крви 

Акције 

добровољног 

давања крви 

Јесен, пролеће Ппс 

Црвени крст Акције 

добровољног 

давања,  

хуманитарне акције 

Током школске 

године 

Ученички 

парламент 
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Центар за 

социјални рад 

Размена 

информација о 

социјалној 

ситуацији 

појединих ученика 

и заједничке 

активности 

Током школске 

године 

Ппс 

Национална служба 

за запошљавање 

 Расписивање 

конкурса за 

запослене 

Током школске 

године 

Секретар 

Одељење за 

друштвене 

делатности града 

Ужица 

Верификације, 

инспекцијски 

надзор, сарадња, 

размена 

информација 

Током школске 

године 

Директор 

Градска управа Финансирање, 

подршка, сарадња 

Током школске 

године 

Директор 

Еко-фонд Уређење школе и 

околине, заједнички 

пројекти 

Током школске 

године 

Директор, 

руководилац 

секције 

Народно позориште Праћење 

позоришних 

представа, фестивал 

„На пола Пута“ 

Током школске 

године 

Стручна већа 

Градска библиотека Промоција књига, 

заједничке 

активности 

Током школске 

године 

Стручна већа 

Градски културни 

центар 

Културне 

манифестације 

Током школске 

године 

Наставници, 

ученици 

Народни музеј Посета поставкама Током школске 

године 

Стручна већа 

Градска галерија Посета изложбама Током школске 

године 

Стручна већа 

 

 

Историјски архив Заједничке 

активности, 

праћење промоција 

и издања 

Током школске 

године 

Стручна већа 
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12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Као полазиште користиће се Развојни план школе, Приручник за самовредновање и 

вредновање рада школе, као и Правилник о стручно-педагошком надзору. План праћења и 

евалуације годишњег програма рада школе: 

Садржај праћења и 

вредновања 

Начини праћења и 

вредновања 

Време Носиоци праћења 

и вредновања 

Планови рада 

наставника и 

стручних сарадника 

 

Инструменти за вредновање 

годишњег и месечних планова 

наставника 

Јануар,  

јун 

Тим за 

самовредновање и 

рада школе 

Програми рада 

стручних већа 

Увид у документацију, увид у 

реализацију текућих 

активности 

Септембар, 

јануар, март, 

јун 

Тим за 

самовредновање и 

рада школе 

Програми рада 

одељењских 

старешина 

 

Увид у документацију, увид у 

реализацију текућих 

активности 

 

 

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовредновање 

рада школе, 

педагог, директор 

Пројекти који се 

реализују у школи 

Увид у документацију, увид у 

реализацију текућих 

активности 

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовредновање и 

рада школе 

Праћење часова 

редовне наставе 

Непосредан увид у наставни 

процес 

Током 

школске 

године 

Директор, 

школски педагог, 

предметни 

наставици 

Глобални и 

оперативни планови 

наставника 

Увид у документацију На крају 1. и 

2. полугод. 

Тим за 

самовредновање и 

рада школе, 

педагог, директор 

Планови  додатног и 

допунског рада рада 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у документацију 

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовредновање и 

рада школе 

Планови секција 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у документацију 

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовредновање и 

рада школе, 

педагог, директор 

Планови рада 

слободних 

активности 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у документацију 

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовредновање и 

рада школе 

Материјално-

технички ресурси  

Анализа и бележење података, 

увид у пратећу документацију 

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

Рад школских тимова Непосредан увид у Током Тим за 
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реализацију активности 

тимова, увид у документацију, 

анализа и бележење података 

школске 

године 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

Рад Актива за 

развојно планирање 

Непосредан увид у 

реализацију активности 

тимова, увид у документацију, 

анализа и бележење података 

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовредновање и 

рада школе 

Програм стручног 

усавршавања 

наставника 

Увид у досијеа наставника, 

праћење равномерскости 

обуке, анализа и бележење 

података 

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовредновање и 

рада школе, 

Актив за развојно 

планирање 

 

Сарадња са 

родитељима 

Праћење непосредних и 

контаката са родитељима и 

њихове укључености у рад 

школе 

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовредновање и 

рада школе 

Сарадња са 

друштвеном 

средином 

Анализа документације о 

сарадњи  

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовредновање и 

рада школе  

 

13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ:  

Интерни маркетинг школе обухвата: 

 Издавање школског листа „Гимназијалац“ 

 Издавање Годишњег Извештаја 

 Сајт школе 

 Музичке вечери 

 Изложбе ликовних радова 

 Књижевни сусрети.... 

 

13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

  Екстерни маркетинг обухвата следеће активности: 

 Сарадња школе са локалним медијима (радио, телевизија и штампа) 

 Сарадња са другим образовним институцијам 

 Сарадња са невладиним организацијама  

 Презентација школе у оквиру активности везане за упис ученика у први разред 

 Сарадња са школама са региона 

 Сарадња са школама других држава 

 Сарадња са Удружењем Ужичана из Београда 

 Сарадња са Друштвом Српских домаћина 

 Сајт школе. 



147 

14. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

14.1. Тим за самовредновање рада школе 

1. Вукадин Симовић,  директор 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Драгана Радовић, психолог 

4. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика  

5. Мирјана Галечић, професор географије 

6. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 

7. Невенка Демировић, професор енглеског језика 

9. Соња Ковачевић, професор филозофије 

10. Јелена Ћоровић,  професор енглеског језика 

11.  Мирјана Љубојевић, представник родитеља 

12. Слободан Павловић, представник локалне заједнице 

13 Дуња Гојгић 3/6 

14. Момир Петровић, бивши ђак   

Акциони планови за самовредновање су анекси Годишњег плана рада за школску 2017/18. 

годину. 

 

15. УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ У УЖИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ ЗА 

ШКОЛСКУ  2018/2019. ГОДИНЕ 

 

1. Српски језик и књижевност 

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије 1-4 

Љ. Николић и Б. Милић,Завод за уџбенике и наставна средства, Бгд 

Читанка за први разред гимназије,М. Павловић, КЛЕТ, Бгд 1- 4 

Историја књижевности 1-3 Ј. Деретић и М. Митровић, Завод за уџбенике и 

наставнасредства,Бгд (за све четири године) 

Граматика српског језика од 1-4 Ж. Станојчић и Љ. Поповић, Завод за уџбенике 

инаставна средства, Бгд 

Граматика за први/други/трећи/четврти разред гимназија, В. Ломпар, КЛЕТ,Бгд 
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Теорија књижевности Д.Живковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Бгд 

Увод у општу лингвистику, Р. Бунгарски 

2. Историја 

ПРВИ РАЗРЕД 

Историја за гимназије (сви смерови), Татјана Катић, Снежана Ферјанчић, 

JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-00-29/2003-03 од 4.7.2003. 

Европа у раном средњем веку (додатак уз уџбеник историје за I разред 

гимназијеприродно-математичкогсмера) Смиља Марјановић, Душанић, JП „ЗАВОД 

ЗАУЏБЕНИКЕ“, 650-02-53/2002-03 од 24.9.2002. 

Историјски атлас за наставу у основним и средњим школама, Милош 

Благојевић,Слободан Душанић, Љубомир Максимовић, Борислав Јовановић и др., JП 

„ЗАВОД ЗАУЏБЕНИКЕ“ 650-02-414/2011-06 од 1.2.2012. 

Историја за 1. разред општег, друштвено-језичког и природно-математичког 

смера,Снежана Ферјанчић, Данијела Стефановић, Радивоје Радић, Зорица 

Недељковић,„ФРЕСКА“ 650-02-118/2012-06 од 28.1.2013. 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера, Смиља 

МарјановићДушанић, 

Марко Шуица, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-02-53/2002-03 од 24.9.2002. 

Историја за гимназију природно-математичког смера, Сима Ћирковић, JП 

„ЗАВОДЗА УЏБЕНИКЕ“, 601-04-112/91 од 20.6.1991. 

Историја за 2. разред гимназије природно-математичког смера, Биљана 

Крстић,Александар Крстић, „ФРЕСКА“, 650-02-65/2012-06 од 25.1.2013. 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера, Радош Љушић, 

JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-02-255/2007-06 од 7.9.2007. 

Читанка са радном свеском из историје, Радош Љушић, JП „ЗАВОД 

ЗАУЏБЕНИКЕ“, 650-02-39/2006-06 од 15.8.2006. 

Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и за 

Ivразредгимназије општег и друштвено-језичкогмера, Коста Николић, Никола Жутић, 

Момчило  

Павловић, ЗорицаШпадијер, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-02-16/2002-03 

од23.5.2002. 
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Историја за 3. разред опште гимназије и 3. разред друштвено-језичког смера, 

РадошЉушић, „ФРЕСКА“, 650-02-405/2011-06 од 7.2.2012. 

Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. 

Разреддруштвено-језичког смера , Радош Љушић, Љубодраг Димић, „ФРЕСКА“, 650-02-

116/2012-06 од 29.1.2013. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. 

Разреддруштвено-језичког смера , Радош Љушић, Љубодраг Димић, „ФРЕСКА“, 650-02-

116/2012-06 од 29.1.2013. 

3. Географија 

Географија за гимназије 1: Љ.Гавриловић, Д.Гавриловић-Завод за уџбенике 

инаставна средства, Београд, 2010.год. 

Географија за гимназије2: В.Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић, 

Географијаза други разред гимназије оба смера, Издавачка кућа” КЛЕТ” Београд. 

Министарствопросвете,науке и технолошког развоја Републике Србије је одобрило 

издавање и употребуовог уџбеника у другом разреду решењем број 650-02-585/2013-06 од 

03.02.2014.год. 

Географија 3: Група аутора - Завод за уџбенике и наставна 

средства,Београд,2010.год. 

4. Биологија 

Биологија за други пм Б. Петров М. Калезић, Завод за уџбенике и наставнасредства, 

Београд 

Биологија за други др Б. Петров и други, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

Биологија за трећи пм Г. Цвијић и други, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

Биологија за трећи др Г. Цвијић и други, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

Биологија за четврти пм Д. Цветковић и други, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд 

5. Математика 

Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно (први 

разред), Павле Миличић и др, Завод за уџбенике, 1991. 

Математика за гимназију природно-математичког смера (други разред), В. 

Мићић,С. Огњановић, Ж. Ивановић, Завод за уџбенике, 1991. 
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Математика  уџбеник са збирком задатака за први разред гимназија и средњих 

стручних школа, Небојша Икодиновић  Клет, 2014. 

Математика за четворогодишње школе са три часа недељно (други разред), 

Бранимир Шешеља и др, Завод за уџбенике, 1991. 

Математика  уџбеник са збирком задатака за други разред гимназија, Небојша 

Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, Клет, 2014. 

Математика за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера (трећи 

разред), Јован Кечкић, Завод за уџбенике, 1988. 

Математика за гимназију друштвено-језичког смера (трећи разред), Градимир 

Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић, Завод за уџбенике, 1989. 

Математика са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера (четврти 

разред), Ендре Пап,Ратко Тошић, Загорка Лозанов Црвенковић, Завод за уџбенике, 1990. 

Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе 

(четврти разред), Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић, Завод за уџбенике, 1990. 

Збирка решених задатака из математике 1,2,3,4, Вене Богославов, Завод за уџбенике 

6. Рачунарство и информатика 

Информатика 1, Филип Марић, Клет 2014. 

Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, 

МиланЧабаркапа, Круг 2014. 

Информатика 2, Филип Марић, Клет 2015 

Рачунарство иинформатика – уџбеник са збирком задатака за 3. разред 

гимназије,Милан Чабаркапа, Круг 2010. 

Информатика 3, Филип Марић, Клет 2016. 

Рачунарство и информатика за све гимназије (трећи разред), Душан Тошић, Завод 

за уџбенике, 2004. 

Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије, Станка Матковић, 

ДушаВуковић, Мијодраг Ђуришић, Завод за уџбенике, 2013. 

Рачунарство и информатика за 4. Разред гимназије, Станка Матковић, 

ДушаВуковић, Мијодраг Ђуришић, Завод за уџбенике, 2016   

7. Физика 

Збирка задатака из физике за први разред гимназије  'Наташа Чалуковић 

Физика 1 – за 1. разред математичке гимназије Наташа Чалуковић 
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Физика 2 за гимназију природно-математичког смера Јован Шетрајчић, 

ЗоранРаспоповић 

Физика 2 – збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије Наташа 

Чалуковић 

Физика 3 за гимназију општег и друштвено-језичког смера Милан 

Распоповић,Зоран Распоповић 

Физика – збирка задатака за гимназију општег и друштвено-језичког за 3. 

разредСмера Бранислав Цветковић Милан Распоповић 

Физика 3 - за 3. разред гимназије Наташа Каделбург, Коста Панић 

Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије Наташа Чалуковић 

Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије Милан Распоповић 

Астрономија за гимназију природно-математичког смера Милан 

Димитријевић,Александар Томић 

Приручник из физике за 4 раз. са збирком задатака и лаб. вежбама за 

гимназијудруштвено језичког смера , Наташа Чалуковић и др. 

8. Хемија. 

Oпшта хемија за први разред гимнаије Татјана Недељковић 

Органска хемија 2, В. Павловић, Р. Марковић 

Неорганска хемија за други разред средње школе, Р.Хорват 

Неорганска хемија, С. Рајић 

Хемијски практикум 2, С.Нешић и др. 

Збирка задатака 1 и 2, М. Шурјановић и др. 

Органска хемија, Татјана Недељковић 

Хемија за трећи разред гимназије пм, А. Стоиљковић 

Хемијски практикум 3, С. Нешић и др. 

Збирка задатака 3 и 4, Ј. Чадани и др. 

Хемија за четврти разред гимназије, Ј. Петровић и др. 

9. Социолологија 

Социологија, за трећи разред средњих стручних школа и четврти разред 

гимназије,група аутора, Завод за уџбенике 
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10. Устав и права грађана 

Устав и права грађана 4 Славко Тадић, Завод за уџбенике 

11. Филозофија 

Логика 3, Михаило Марковић, Логика за трећи разред гимназије и 

правнобиротехничких школа, Завод за уџбенике                                                                                                

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназија, средњих стручних и уметничких 

школа, Милунка Радић Тадић, Логос, Београд 2014. 

12. Психологија 

Психологија за други разред гимназије Ђурић Драгана, Бојовић Ивана, 

Клет,Београд 2015. 

13. Енглескијезик 

1. I razred: Focus – Pre Intermediate, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Pearson, 

2016, Close-up B1, Angela Healan, Katrina Gormley, National Geographic Learning, 2016 

2. II razred: Success - Intermediate, Stuart Mc Kinlay Bob Hastings, Pearson, 2009, 

Gateway B1+, David Spencer,  Macmillan, 2009 

3. III razred: Success - Upper Intermediate, J. C. Carr, J. Parsons, Pearson, Gateway B2, 

Macmillan, 2009 

4. IV razred : Success Advanced, Bob Hastings, Stuart McKinlay,Pearson,  2009, 

Vaughan Jones, Sue Kay:  New Inside Оut – UpperIntermediate, Macmillan, 2009 

14. Францускијезик 

1. razred: Belleville 1, Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, , Methode de francais, 

CleInternational, Sejer 2004. 

2. razred: Belleville 1, Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, , Methode de francais, 

CleInternational, Sejer 2004. 

3. razred: Belleville 2, Thierry Gallier, Odile Grand-Clemont, Methode de francais, 

CleInternational, Sejer 2004. 

4. razred: Belleville 2, Thierry Gallier, Odile Grand-Clemont, Methode de francais,Cle 

International, Sejer 2004. 

15. Рускијезик 

1.разред: Привет 2, Датастатус, групааутора,1.деоуџбеника 

2.разред: Привет 2, Дата статус, група аутора 2.део уџбеника 

3.разред: Привет 3, Дата статус, група аутора 1.део уџбеника 
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4.разред: Привет 3, Дата статус, група аутора, 2.део уџбеника 

16. Латински језик 

1. razred: Latinski jezik za prvi razred gimnazije, drugo izdanje 2005, Marjanca 

Pakiž,Dragana Dimitrijević, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 

2. razred: Latinski jezik za drugi razred gimnazije, drugo izdanje 2007, Marjanca 

Pakiž,Tanja Kiselički Vaš, Milica Kisić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 

 

17. Музичка култура 

1. Водич кроз историју музике (од првог до четвртог разреда): Оливера 

Ђурић(препорука актива) 

2. Музичка уметност за гимназије (од првог до четвртог разреда): СoњаМаринковић 

18. Ликовна култура 

1. Ликовна култура: Б.Гостовић, В. Галовић 

19. Италијански језик 

1. разред: NuovoProgettoItaliano 1b, T. Marin, S. Magnelli, Еdilingua, Roma, 2010. 

2. разред: NuovoProgettoItaliano 2a, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010. 

3. разред:NuovoProgettoItaliano 2а/b, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010. 

4.разред : NuovoProgettoItaliano 2b, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010. и 

NuovoProgettoItaliano 3, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2008. (1-3 unita‟) 

 

20. Немачки језик 

1. разред: Ideen 2, Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Educational Centre, Hueber Verlag, 

Ismaning, Deutschland, 2009. 

 2. разред: Schritte International 4, (S. Hilpert, M.Kerner, D. Niebisch, F.Specht, D. Weers, M. 

Reimann, A. Tomaszewski), Educational Centre, Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland, 2007. 

3. разред: Ideen 3, Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Educational Centre, Hueber Verlag, 

Ismaning, Deutschland, 2011. 

 

4. разред: Ideen 3, Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Educational Centre, Hueber Verlag, 

Ismaning, Deutschland, 2011. 
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21. Шпански језик 

1. разред Club Prisma A2,metodo de espanol para 

jovenes,шпанскијезикзапрвиразредсредњешколе, P. Cerdeira, A. Romero,M.J. Gelabert, 

(групааутора)..., Data Status,Beograd, 2013,год., уџбеник 

2. разред Club Prisma A2/B1, metodo de espanol para jovenes,шпански језик за 

другиразред средње школе, Paula Cerdeira, Ana Romero, Data Status, Beograd, 2013,год. 

3. разред Club Prisma B1, método de español para jovenes, 

шпанскијезикзатрећиичетвртиразредсредњешколе, Paula Cerdeira,Ana Romero, 

M.J.Gelabert, Mar Menendez,Београд, ДатаСтатус,2013 

4. . разред Club Prisma B1, método de español para jovenes, 

шпанскијезикзатрећиичетвртиразредсредњешколе, Paula Cerdeira,Ana Romero, 

M.J.Gelabert, Mar Menendez,Београд, ДатаСтатус,2013 

 

22. Кинескијезик 

Kuaile Hanyu (Kineski jezik kroz zabavu za pocetnike), autora mr. Biljane Simic 

иJasmine Simic. 

 

 

Наведени уџбеници су одобрени на седници Наставничког већа одржаној 

12.09.2018. године и на седници Школског одбора 14.09.2018. године  а разматрани на 

седници Савета родитеља 13.09.2018. годинe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе                                                               председник Школског одбора 

 

                                                                                                                

______________________________                                    ______________________________ 

             Вукадин Симовић                                                                        Слободан Павловић 
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На основу члана 119 став1.тачка2). Закона о основама система образовања и васпитања  

(„Службени гласник РС“, бр.88/2017.) Школски одбор Ужичке гимназије у Ужицу на 

својој седници одржаној _____________________. године, донео је следећу 

 

                                                                  ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УЖИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ У УЖИЦУ 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

 

 

 

1. Школски одбор размотрио је и усвојио Годишњи план рада Ужичке гимназије у Ужицу 

за школску 2018/2019. годину. 

2. За реализацију Годишњег плана рада Школе је одговоран директор Школе. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

______________________________ 

                                                                                                  

 

 


