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ИСТОРИЈАТ ГИМНАЗИЈЕ 

Средњошколска настава y Власотинцy отпочела је 1929. године. Прва средња школа била 

је грађанска школа отворена 14.11.1929. године под називом Државна мешовита грађанска школа 

у Власотинцy. У току Другог светског рата школа добија ново име – Државна мешовита грађанска 

школа трговачког смера. Након ослобађања Власотинца (10.10.1944.) долази до промена у 

просвети. Укинуте су грађанске школе и преображене у ниже гимназије и прогимназије. Школа у 

Власотинцy добија назив Државна мешовита непотпуна гимназија. Једно одељење петог и шестог 

разреда Више гимназије, као одељење у саставy Лесковачке гимназије, отворено је 15.01.1946. 

године. Влада је 20.05.1952. године донела одлуку о обавезном осмогодишњем школовањy деце 

од 7 до 15 година. У овој школској години уписана је прва генерација Више мешовите гимназије. 

Иницијатива за поновно отварање гимназије у Власотинцy јавила се 60-тих година. Јуна 

1962. саветник за просветy и културу Србије Мирко Шијачки посетио је Власотинце са циљем да 

утврди да ли у Власотинцy постоје материјални и кадровски yслови за рад гимназије. Он је дао 

одобрење за отварање школе уз обавезy да се у току лета набави инвентар, учила и обезбеди 

наставни кадар. Након тога СО Власотинце доноси одлуку о оснивању гимназије решењем бр. 01-

4070/1/62. и Савет за просветy и културу Србије даје сагласност решењем 04-оп.2142/1 од 23. јула 

1962. године.  

Школа је почела са радом у веома отежаним околностима. Користила је школску зграду 

данашње основне школе “8. октобар” од које је позајмила део инвентара, а један део је израдило 

столарско предузеће “Беско” из Власотинца. По расписаном конкурсy за пријем ученика у први 

разред гимназије пријавило се 206 кандидата. На пријемни испит изашло је 197. Од тога је 

положило 142. У школској 1962/63. години уписана су четири одељења првог разреда. На седници 

Наставничког већа одржаној 03.11.1962. године дат је предлог да школа носи назив Гимназија 

"Стеван Јаковљевић". Школски одбор је прихватио предлог Наставничког већа 09.11.1962. године. 

Од првих дана оснивања школе па до данас, она је постала средиште културних збивања у 

граду. Организоване су многе секције чији су чланови учествовали на многим такмичењима, 

приредбама и свечаним академијама. Временом побољшани су услови рада, школа је добила своју 

зграду и уписивала је ученике у гимназију до 1976. године – до увођења усмереног образовања. 

На срећу, иако после дванаест година усмереног образовања, гимназије се поново јављају. 

Гимназијама је враћено изгубљено достојанство, а повратак гимназији најавио је повратак 

елитних школа које су много значиле за средине у којима су се налазиле. 

Школске 1989/90. године, по новим наставним плановима и програмима Власотинце 

поново добија гимназију исту онакву каква је била и пре 1977. са друштвено-језичким и 

природно-математичким смером. 

Власотиначка гимназија је дала велики број стручњака у свим областима: лекара, 

инжењера, правника, просветних радника, привредника, политичара и других. Можемо рећи да 

некадашњи ученици власотиначке гимназије данас на својим плећима носе терет здравства, 

судства, просвете, привреде и друго. Међу њима има и научних радника, магистара па и доктора 

наука који су професори на факултетима. 

Наша школа са поносом носи име српског великана у науци и књижевности академика др 

Стевана Јаковљевића. 
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УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Школа располаже са два школска објекта који по броју просторија и расположивог 

простора задовољавају педагошке потребе везане за рад ученика и радника школе. Школа 

располаже са 20 учионица са класичном опремом и 5 специјализованих кабинета: два за 

информатику и по један за биологију, хемију и физику. Школа има фискултурну салу са 

одвојеним свлачионицама, уређене спортске терене у дворишту, библиотеку и свечану салу. 

Школа посебно располаже просторијом за ђачки клуб. Треба напоменути да се просторије користе 

целога дана и да у истим ради и Техничка школа, Власотинце. 

Две зграде које користи Гимназија „Стеван Јаковљевић“ имaју укупну пoвршину oд 2502 

m2, сa вeликим двoриштeм и тeрeнoм за мале спортове. 

Корисна површина школског простора распоређена је на следећи начин: 

 

Ред. 

број 
Опис  назив објекта Број 

Укупна 

површина 

м2 

1. Кабинет са лабораторијом за хемију 1 75 

2. Кабинет са лабораторијом за физику 1 75 

3. Кабинет са лабораторијом за биологију 1 100 

4. Кабинет за информатику 2 200 

5. 
Универзалне учионице (за наставу свих 

предмета) 
20 1038 

6. 
Сала за физичко васпитање са свим помоћним 

просторијама (гардероба, купатило и сл.) 
1 423 

7. Кабинет за сарадника 1 32 

8. Канцеларије за наставнике 3 109 

9. Административни блок (канцеларије) 4 64 

10. Кабинет за директора 1 25 

11. Школска библиотека са прилазом 1 77 

12. Портирница 1 15 

13. Холови 1 100 

14. Ходници 5 1100 

15. Магацински простор 1 70 
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16. Котларница 1 70 

17. Санитарне просторије 7 400 

18. Просторије за рад секција 1 30 

19. Спортски терени 1 1.728 

20. Двориште школе 1 5000 

21. Нови спортски терени 1 2.752 

 

Земљиште и школско двориште је добро уређено и чисто. Међутим, како је незаштићено и 

отворено за пролазнике и моторна возила треба појачати дежурство и физичко обезбеђење како би 

се настава нормално одвијала. Добро решење је дежурство школског полицајца свакодневно и 

договорена изградња ограде према кухињи. Школа располаже стандардним спортским теренима 

за мале спортове. У функцији су и отворени спортски терени иза фискултурне сале на површини 

од 2.752 м2. 

Школа располаже потребном опремом и наставним средствима за реализацију васпитно-

образовног рада. Кабинети информатике, физике, хемије и биологије су солидно опремљени. 

Слике, цртежи и друга очигледна средства налазе се у кабинетима и по ходницима. Наставна 

средства се добро чувају тако да су у функцији за извођење наставе. Очигледна наставна средства 

задовољавају потребе за извођење наставе. Поред довољног броја рачунара у кабинетима 

информатике, постоји одређен број рачунара и у канцеларијама. Пројектори су инсталирани у 

свечаној сали мале зграде, кабинету за физику и кабинетима за информатику.Наша школа 

повезана је на Амрес мрежу. Интерактивна табла инсталирана је у просторијама Ђачког клуба.У 

школској 2021/2022. години од Министарства просвете, науке и технолошког развоја добили 

смо шест комплета – лап топ, пројектор и постоље. 

Школска библиотека располаже довољним бројем књига - око 13.500. Поред школске 

библиотеке установљена је и библиотека директора  у којој се налазе популарне и стручне књиге 

из области дидактике, комуникација, руковођења и др. које заинтересовани наставници могу 

користити. 

У свим учионицама има довољно столица, столова и чивилука. У појединим кабинетима и 

појединим учионицама има и неколико ормана. 

Један део нaстaвних срeдставa је дoтрajaо и тeхнички зaстaрeо. У овој школској години 

планирамо набавку опреме. Школа за куповину опреме користи  донације зване »Ученички 

динар«,  користи помоћ локалне самоуправе и сопствена средства. Поред ових надамо се и 

средствима које одобри Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Школа ће 

конкурисати код Министарства просвете за навабку опреме – добара и за инвестиционо 

одржавање објеката школе за које поседује пројекте. Планирамо да конкуришемо код Општине и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја за даље опремање школе. 

Ове школске године уписано је једно одељење друштвено-језичког смера и два одељења 

природно-математичког смера. 
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СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

Квалификациона структура наставног кадра је таква да се настава може несметано и са 

успехом одвијати. Сви наставници који изводе наставу су стручни за предмете које предају. 

 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПО СТРУЧНИМ ВЕЋИМА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА 

(НАСТАВНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ И МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ) 

Укупно: 6 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

(НАСТАВНИЦИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА) 

Укупно: 5 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

(НАСТАВНИЦИ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ) 

Укупно: 6 

 

ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

(НАСТАВНИЦИ БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ И ГЕОГРАФИЈЕ) 

Укупно: 10 

 

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

(НАСТАВНИЦИ ФИЛОЗОФИЈЕ, СОЦИОЛОГИЈЕ, ПСИХОЛОГИЈЕ, ИСТОРИЈЕ, ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА, 

ВЕРСКЕ НАСТАВЕ И ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА) 

Укупно: 15 
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Квалификациона структура запослених 

  

ПРОФИЛ 

Висока 

стручна 

спрема 

Виша стручна 

спрема 

Средња 

стручна 

спрема 

 

КВ 

Нижа 

стручна 

спрема 

1 Наставно особље 39     

2 Директор 1     

3 Струч. сарад. и библиотекар 4 (1+0,5)     

4 Административно 

финансијско особље 

2  1   

5 Домар, одржав. машина, 

помоћно техничко особље 

  1 1 5 

 У К У П Н О 43  2 1 5 

 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 Презиме и име Радно место 

О
б

и
м

 р
ад

н
о
г 

в
р
ем

ен
а 

(ч
ас

о
в
а)

 
Завршена школа/ 

факултет 

С
те

п
ен

 

ст
р
у
ч
н

о
ст

и
 

1. Поп-Илић Драгиша Директор школе 100 ПМФ VII 

2. Петковић Милан Секретар школе 100 правни VII 

3. 
Синадиновић 

Александра 
Педагог школе 50 филозофски VII 

4. Станковић Драгана Психолог школе 50 филозофски VII 

5. Хаџи-Ђокић Драгана Библиотекар 38,89 филозофски VII 

6. Костић Виолета Библиотекар 11,11 филозофски VII 

7. Поп-Илић Сузана 
Помоћни радник – 

спремачица 
100  II 

8. Петковић Светлана 
Помоћни радник – 

спремачица 
100  II 

9. Спасић Љиљана 
Помоћни радник – 

спремачица 
100  II 

10. Ђоковић Живкица 
Помоћни радник – 

спремачица 
100  II 

11. Младеновић Бисерка 
Помоћни радник – 

100  II 
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спремачица 

12. Ђелић Петар Домар школе                        100  III 

13. Хаџи-Ђокић Миливоје 
Административно-

финансијски радник 
100  IV 

14. Петковић Оливера Шеф рачуноводства 50 економски VII 

15. Ристић Предраг 
Тех. одржавања инф. 

система и технологија 
50  IV 

 

Списак осталих запослених је у табели наставно особље.  
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  НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

(школска 2022/2023. година) 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Татјана Милић 1/2, 1/3, 4/3 4+4+3 11 

2. Сузана Пешић 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 

3/3 

3+3+5+3+3 17 

3. Саша Станковић 1/1, 2/1 4+4 8 

4. Драгана Хаџи-Ђокић 4/1, 4/2 5+4 9 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 

Број часова 

недељно 

Укупно часова 

недељно 

1. Миодраг Живковић 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 

2/2, 2/3, 3/1 

2+2+2+3+2+2+5 18 

2. Биљана Пиповић 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 

4/3 

2+2+5+2+2 13 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова недељно Укупно часова 

недељно 

1. Слађана Коцић - Петковић 2/1,  4/1, 4/2 2+2+2 6 

2. Снежана Станковић 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 

2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 

4/1 

2+2+2+2+2+2+2+2+2 18 

 

 

 

 



11 

 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Виолета Костић 1. 3/1,2,   

2.  2/1, 4/1,3 

2+2 4 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1.     

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Слађана Коцић - Петковић 1/1, 1/2, 1/3, 2/1 2+2+2+2 8 

 

ФИЛОЗОФИЈА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Драгана Костић 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 

4/2, 4/3 

2+2+2+3+2+2 13 

 

СОЦИОЛОГИЈА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 

Број часова 

недељно 

Укупно часова 

недељно 

1. Биљана Стојановић 4/1, 4/2, 4/3 3+2+2 7 
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ПСИХОЛОГИЈА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Драгана Станковић 2/1, 2/2, 2/3 2+2+2 6 

 

ИСТОРИЈА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Марија Печенковић 1/1, 3/1, 3/2, 3/3 2+3+2+2 9 

2. Димитрије Пешкић 2/1, 2/2, 2/3, 4/1 2+2+2+3 9 

3. Ивана Стојковић    

4. Александар Јовановић 1/2 2 2 

5. Данијел Раденковић 1/3 2 2 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова недељно Укупно часова 

недељно 

1. Горица Миловановић 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 

2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 

3/3 

2+2+2+2+2+2+2+2+2 18 

 

БИОЛОГИЈА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 

Број часова 

недељно 

Укупно часова 

недељно 

1. Биљана Шушулић 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 

2/2, 2/3 

2+2+2+2+3+3 14 

2. Весна Митић 3/3, 4/2 3+3 6 

3. Саша Младеновић 3/1, 3/2 2+3 5 

4.  Снежана Спасић 4/3 3 3 
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 ФИЗИКА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Маја Вељковић 1/1,1/2, 1/3,   4/1, 

4/2, 4/3 

2+2+2+2+5+5 18 

2. Светлана Ђорђевић 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 

3/2, 3/3 

2+4+4+2+3+3 18 

 

ХЕМИЈА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 

Број часова 

недељно 

Укупно часова 

недељно 

1. Љубинка Илић - Пешић 2/1, 2/2, 4/2 2+4+2 8 

2. Нела Петковић 1/1, 1/2, 1/3, 2/3,  

3/2, 3/3, 4/3 

2+2+2+4+4+4+2 20 

 

МАТЕМАТИКА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Јован Каруовић 2/1, 2/2, 2/3 3+5+5 13 

2. Милош Коцић 1/1, 1/2, 1/3, 4/1, 

4/3 

4+4+4+3+5 20 

3. Ивана Митић 3/1, 3/2, 3/3, 4/2 3+5+5+5 18 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 Име и презиме 

професора 

Разред и 

одељења 

Број часова недељно Укупно 

часова 

недељно 

1. Јован Каруовић 2/1, 2/2, 2/3 2+2+2 6 

2. Бојан Петковић 1/1, 1/2, 1/3, 2+2+2+2 8 
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3/1 

3. Јовица Стаменковић 1/2, 1/3 2+2 4 

4. Витомир Хаџи – Ђокић 2/1, 2/2, 2/3, 

3/2, 3/3, 4/1, 

4/2, 4/3 

2+2+2+2+2+2+4+4 20 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 

Број часова недељно Укупно часова 

недељно 

1. Игор Ранђеловић 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 

2/2, 2/3, 3/1, 4/1 

1+1+1+1+1+1+1+1 8 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова недељно Укупно часова 

недељно 

1. Гордана Саничанин 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 

2/2, 2/3, 3/1, 4/1 
1+1+1+1+1+1+1+1 8 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова недељно Укупно часова 

недељно 

1. Саша Ђикић 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 

2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 

4/2, 4/3 

2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 20 

2. Бранислав Спасић 1/1, 4/1 2+2 4 

 

ВЕРСКА НАСТАВА И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 

Број часова недељно Укупно часова 

недељно 

1. Миодраг Јовић 1/1,2+1/3,  

2/1,2,3, 3/1, 3/2, 

3/3, 4/1, 4/2 

1+1+1+1+1+1+1+1+1 9 
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+4/3  

2.  Јадранка Ђокић 4/1,2,3 1 1 

3. Марија Печенковић 1/1,2,3, 2/1, 2/2, 

2/3, 3/1 

1+1+1+1+1 5 

4. Драгана Костић 3/2+3/3  1 1 

 

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Миодраг Живковић 2/1,2,3  1 1 

2.  Драгана Станковић 1/1,2,3 1 1 

 

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Горица Миловановић 4/1,2 2 2 

2. Јадранка Ђокић 3/1,2 2 2 

 

ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА, ДРУШТВО 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Биљана Станковић 2/1,3, 2/2  1 2 

2. Биљана Стојановић 1/1,2,3  1 1 

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 

Број часова 

недељно 

Укупно часова 

недељно 

1. Биљана Шушулић 1/1,2,3, 2/1,2,3  1+1 2 
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ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 2 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Маја Вељковић 4/1,2, 4/3  2+2 4 

2. Светлана Ђорђевић 3/2,3  2 2 

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 

Број часова 

недељно 

Укупно часова 

недељно 

1. Драгана Хаџи-Ђокић 3/1, 3/2, 4/1, 4/2,3 2+2+2+2 8 

2. Игор Ранђеловић 3/3 2 2 

 

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Биљана Стојановић 3/1, 4/1,3,  4/2 2+2+2 6 

2. Драгана Станковић 3/2, 3/3  2+2 4 

 

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 
Број часова 

недељно 
Укупно часова 

недељно 

1. Бранислав Спасић 1/1,3,1/2, 2/1 2/2, 

2/3  

1+1+1+1+1 5 

 

САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 Име и презиме професора Разред и 

одељења 

Број часова 

недељно 

Укупно часова 

недељно 

1. Милош Коцић 4/1,2, 4/3 2+2 4 

2.  Витомир Хаџи  - Ђокић 3/1,2,3 2 2 
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СТРУКТУРА ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Рaдно врeмe нaстaвникa износи:  

- У нeпосрeдном обрaзовно-вaспитном рaду сa учeницимa - 24 чaсa; 

- У рeдовној нaстaви - 20 чaсовa, у прeдмeтимa сa обaвeзним писмeним 

зaдaцимa - 18 чaсовa; 

- У фaкултaтивним нaстaвним aктивностимa, фaкултaтивним вaннaстaвним 

aктивностимa, обaвeзним вaннaстaвним aктивностимa, учeничкој зaјeдници и 

рaду одељењског стaрeшинe - до 6 чaсовa, што укупно чини 24 чaсa 

нeпосрeдног рaдa сa учeницимa; 

- Зa унaпрeђeњe обрaзовно-вaспитног рaдa и припрeмe зa оствaривaњe 

нeпосрeдног рaдa сa учeницимa - до 10 чaсовa; 

- Зa оствaривaњe остaлих пословa (припрeмнa нaстaвa зa упис нa фaкултeт, 

оргaнизaцијa и обaвљaњe зaвршног испитa, учeшћe у рaду стручних оргaнa, 

вођeњe пeдaгошкe докумeнтaцијe, стручно усaвршaвaњe, руковођeњe 

стручним aктивом, дeжурство и друго, користи сe прeостaло врeмe до 40-

чaсовнe рaднe сeдмицe.  

Нaстaвничко вeћe нa прeдлог стручних aктивa и Пeдaгошког колегијума 

утврђујe свaком нaстaвнику пословe у оквиру 40-чaсовнe рaднe сeдмицe.  

Контролу и увид у извршeњe ових пословa обaвљa дирeктор школe, зaјeдно сa 

сaрaдницимa, руководиоцимa aктивa и одeљeнских вeћa.  

Оствaривaњe нeких пословa унeтих зa свaког зaпослeног плaнирa сe током 

читaвe школскe годинe, тe сe нa крaју одрeђeног врeмeнског пeриодa подноси  

извeштaј  о  рeaлизaцији  зaдaтaкa  и  обaвeзa  утврђeних  40-чaсовном  сeдмицом.   

Овaј  извeштaј  сe  морa  поднeти  нaјмaњe  двa  путa годишњe, нa крaју I и II 

полугодиштa. 40-чaсовнa рaднa сeдмицa јe сaстaвни дeо Плана рaдa школe. 
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АКТИВИ  И  ТИМОВИ – 2022/2023. 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

(ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА) 

 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА – СУЗАНА ПЕШИЋ 

2. СТРАНИ ЈЕЗИК – БИЉАНА ПИПОВИЋ 

3. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – МИЛОШ КОЦИЋ 

4. ПРИРОДНЕ НАУКЕ – МАЈА ВЕЉКОВИЋ 

5. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – САША 

ЂИКИЋ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

1. ДРАГАНА СТАНКОВИЋ, КООРДИНАТОР 

2. ДРАГИША ПОП-ИЛИЋ, ДИРЕКТОР 

3. АЛЕКСАНДРА СИНАДИНОВИЋ, ПЕДАГОГ,ЗАПИСНИЧАР 

4. МАЈА ВЕЉКОВИЋ 

5. БИЉАНА ПИПОВИЋ 

6. ПРЕДСТАВНИК РОДИТЕЉА 

7. ПРЕДСТАВНИК ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

8. ПРЕДСТАВНИК УЧЕНИКА 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

1. ИВАНА МИТИЋ, КООРДИНАТОР 

2. АЛЕКСАНДРА СИНАДИНОВИЋ, ПЕДАГОГ 

3. ДРАГАНА СТАНКОВИЋ, ПСИХОЛОГ 

4. ИГОР РАНЂЕЛОВИЋ 

5. БИЉАНА ШУШУЛИЋ 

6. МАРИЈА ПЕЧЕНКОВИЋ, ЗАПИСНИЧАР 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

1. САША ЂИКИЋ, КООРДИНАТОР 

2. ДРАГИША ПОП-ИЛИЋ, ДИРЕКТОР 

3. ДРАГАНА СТАНКОВИЋ, ПСИХОЛОГ 

4. АЛЕКСАНДРА СИНАДИНОВИЋ, ПЕДАГОГ 

5. СНЕЖАНА СТАНКОВИЋ 

6. БРАНИСЛАВ СПАСИЋ,  

7. СВЕТЛАНА ЂОРЂЕВИЋ 

8. ТАТЈАНА МИЛИЋ, ЗАПИСНИЧАР 

9. ШКОЛСКИ ПОЛИЦАЈАЦ 
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ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

1. ВИТОМИР ХАЏИ-ЂОКИЋ, КООРДИНАТОР 

2. ДРАГИША ПОП-ИЛИЋ, ДИРЕКТОР 

3. ДРАГАНА СТАНКОВИЋ, ПСИХОЛОГ 

4. АЛЕКСАНДРА СИНАДИНОВИЋ, ПЕДАГОГ 

5. ДРАГАНА КОСТИЋ, ЗАПИСНИЧАР 

6. ПРЕДСТАВНИК РОДИТЕЉА 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

1. АЛЕКСАНДРА СИНАДИНОВИЋ, КООРДИНАТОР 

2. ДРАГАНА СТАНКОВИЋ, ПСИХОЛОГ 

3. БОЈАН ПЕТКОВИЋ 

4. МИОДРАГ ЖИВКОВИЋ 

5. СНЕЖАНА СПАСИЋ, ЗАПИСНИЧАР 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 

 

1. БИЉАНА СТОЈАНОВИЋ, КООРДИНАТОР 

2. ДРАГАНА СТАНКОВИЋ, ПСИХОЛОГ 

3. АЛЕКСАНДРА СИНАДИНОВИЋ, ПЕДАГОГ 

4. БИЉАНА СТАНКОВИЋ, ЗАПИСНИЧАР 

5. ГОРИЦА МИЛОВАНОВИЋ 

6. ГОРДАНА САНИЧАНИН 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

1. БИЉАНА ПИПОВИЋ, КООРДИНАТОР 

2. САША СТАНКОВИЋ 

3. ЈОВАН КАРУОВИЋ 

4. АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ, ЗАПИСНИЧАР 

5. НЕЛА ПЕТКОВИЋ 

6. ДАНИЈЕЛ РАДЕНКОВИЋ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

1. СЛАЂАНА КОЦИЋ-ПЕТКОВИЋ, КООРДИНАТОР 

2. ВИОЛЕТА КОСТИЋ 

3. ЉУБИНКА ИЛИЋ-ПЕШИЋ 

4. ВЕСНА МИТИЋ 

5. ДИМИТРИЈЕ ПЕШКИЋ 

6. ЈОВИЦА СТАМЕНКОВИЋ 

7. САША МЛАДЕНОВИЋ, ЗАПИСНИЧАР 
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САРАДЊА СА ВОЈСКОМ СРБИЈЕ 

 

1. САША ЂИКИЋ, КООРДИНАТОР 

2. СЛАЂАНА КОЦИЋ – ПЕТКОВИЋ 

3. ИВАНА МИТИЋ 

4. БИЉАНА СТОЈАНОВИЋ, ЗАПИСНИЧАР 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

1. ДРАГАНА СТАНКОВИЋ, КООРДИНАТОР 

2. АЛЕКСАНДРА СИНАДИНОВИЋ, ПЕДАГОГ 

3. ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

4. РОДИТЕЉ 

5. ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ И МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

 

1. САША СТАНКОВИЋ, КООРДИНАТОР 

2. ДРАГИША ПОП-ИЛИЋ, ДИРЕКТОР 

3. ДРАГАНА СТАНКОВИЋ, ПСИХОЛОГ 

4. СУЗАНА ПЕШИЋ, ЗАПИСНИЧАР 

5. БИЉАНА ПИПОВИЋ 

6. ИВАНА МИТИЋ 

7. ЈАДРАНКА ЂОКИЋ 

8. ДРАГАНА ХАЏИ-ЂОКИЋ  

9. МИЛОШ КОЦИЋ 

10. МИОДРАГ ЈОВИЋ  

11. МАРИЈА ПЕЧЕНКОВИЋ 

12. ВИТОМИР ХАЏИ-ЂОКИЋ 

 

СЕКЦИЈЕ 

Хор – Игор Ранђеловић 

Еколошка секција – Стручно веће природних наука (биологија) 

Ликовна секција – Гордана Саничанин 

Секција енглеског језика – Биљана Пиповић 

Драмска секција – Стручно веће српског језика и књижевности 

Верска секција – Миодраг Јовић 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Брojнo стaњe учeникa по разредима 

Брojнo стaњe учeникa нa пoчeтку шкoлскe 2022/2023. године 

 

РAЗРEД 

ШКOЛСКA 2022/23. ГOДИНA 

Брoj oдeљeњa Брoj учeникa 

Први 3 46 

Други 3 60 

Трeћи 3 72 

Чeтврти 3 76 

Укупнo 12 254 

 Прoсeчaн брoj учeникa у oдeљeњу 21  

 

 

Одељењске старешине 

Ред. 
број 

Разред 
одељење 

Име и презиме 
одељењског старешине 

1. I1  Марија Печенковић 
2. I2 Биљана Шушулић 
3. I3 Маја Вељковић 
   

4. II1  Миодраг Живковић  
5. II2 Саша Ђикић 
6. II3 Светлана Ђорђевић 
   

7. III1 Горица Миловановић 
8. III2 Драгана Костић 

9. III3  Витомир Хаџи-Ђокић 

   

10. IV1 Слађана Коцић-Петковић 

11. IV2 Ивана Митић 

12. IV3 Биљана Стојановић 
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Ритам радног дана 

Школа ће ове године радити у преподневној смени. 

Настава почиње у 7.30 часова а завршава у 13.25 часова. 

Почетак и завршетак наставних часова теоретске наставе, односно одмора означаваће се 

електронским звоном по следећем распореду: 

1. час: 7.30 – 8.15 (одмор 5 минута) 

2. час: 8.20 – 9.05 (одмор 10 минута) 

3. час: 9.15 – 10.00 (одмор 5 минута) 

4. час: 10.05 – 10.50 (одмор 10 минута) 

5. час: 11.00 – 11.45 (одмор 5 минута) 

6. час: 11.50 – 12.35 (одмор 5 минута) 

7. час: 12.40 – 13.25  

Распоред часова је саставни део плана. 

 

Распоред часова 

Теоретска настава и изборна настава изводиће се по распореду часова који утврђује 

директор школе. 

При изради распореда часова водиће се рачуна о одређеним педагошким захтевима, тј. да 

се наставни предмети правилно смењују по данима и да се ученици подједнако оптерећују по 

данима. 

Организација и извођење ваннаставних активности одвијаће се такође по распореду који 

предлажу стручна већа, а утврђује директор школе. 

Распоред часова као посебан документ дат је у прилогу. 

 

Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. 

годину 

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 
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2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 

– УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. годину 

"Службени гласник - Просветни гласник", број 5 од 14. јуна 2022. 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног 

рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) и школског распуста у гимназији, уметничкој 

и стручној школи, за школску 2022/2023. годину. 

Члан 2. 

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени планом и 

програмом наставе и учења, односно наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и 

стручне школе, планирају се годишњим планом рада школе. 

Члан 3. 

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују 

на годишњем нивоу, и то: 

1) у гимназији: 

– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана; 

– у IV разреду у 33 петодневних наставних седмица, односно 165 наставних дана. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 

гимназије остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и 

наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја 

петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

У оквиру 37, односно 33 петодневних наставних седмица, гимназија је у обавези да годишњим 

планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености 

безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су утврђени 

годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. 

2) у стручној школи: 

– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних 

наставних седмица, односно 185 наставних дана; 

– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневних 

наставних седмица, односно 170 наставних дана. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених нијемогуће да 

стручне школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних 

седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног 

броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 
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У оквиру 37, односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези да 

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због 

угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су 

утврђени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. 

У четвртак, 26. јануара 2023. године, настава се у свим школама изводи према распореду часова 

од петка. 

Члан 4. 

План и програм наставе и учења, односно наставни план и програм за уметничке школе у I, II, III и 

IV разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним 

наставним седмицама, у складу са законом. 

Члан 5. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 30. 

децембра 2022. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. године, a завршава се у уторак, 

20. јуна 2023. године. 

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у уторак, 23. маја 2023. 

године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних 

школа у уторак, 30. маја 2023. године. 

Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда 

четворогодишњег образовања стручних школа, за које је планом и програмом наставе и учења, 

односно наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према 

индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у уторак, 

15. августа 2023. године. 

Члан 6. 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 

Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 13. 

јануара 2023. године. 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у уторак, 18. 

априла 2023. године. 

За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и 

ученике I и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у 

среду, 21. јуна 2023. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. 

За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих 

средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, 

а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. 

Члан 7. 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). 
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У школи се празнују и: 

1) 21. октобар 2022. године, као Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату; 

2) 27. јануар 2023. године, Свети Сава – Дан духовности, школска слава; 

3) 22. април 2023. године, као Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату; 

4) 9. мај 2023. године, као Дан победе; 

5) 28. јун 2023. године, Видовдан – спомен на Косовску битку. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске 

жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у дане када 

школа и иначе не ради. 

У школи се обележавају и: 

1) 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника; 

2) 21. фебруар 2023. године, као Међународни дан матерњег језика; 

3) 10. април 2023. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског 

просветитеља и првог српског министра просвете. 

Члан 8. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане 

следећих верских празника, и то: 

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 21. априла 2023. године, на први дан Рамазанског бајрама и 

28. јуна 2023. године, на први дан Курбанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 5. октобра 2022. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 

25. децембра 2022. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. 

јануара 2023. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и 

јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – 

од 7. до 10. априла 2023. године; православци од 14. до 17. априла 2023. године). 

Члан 9. 

Годишњим планом рада школа ће утврдити остваривање екскурзије и време када ће надокнадити 

наставне дане у којима су се остваривале екскурзије. 

Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који 

утврди годишњим планом рада. 

Члан 10. 
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Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа 

утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и 

матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа 

утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Члан 11. 

Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 18–24. априла 2023. године, и то: 

1) од уторка, 18. априла до петка, 21. априла 2023. године, електронским путем преко портала 

Моја средња школа; 

2) у петак, 21. априла и понедељак, 24. априла 2023. године, непосредно у матичним основним 

школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита. 

Пријемни испити за упис ученика у средње школе за школску 2023/2024. годину биће 

организовани у периоду од 12–21. маја 2023. године, и то за упис у: 

– средње музичке школе; 

– средње балетске школе; 

– уметничке школе ликовне области и на образовне профиле у области уметности; 

– одељења за ученике са посебним способностима за математику; 

– одељења ученика са посебним способностима за физику; 

– одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику; 

– одељења ученика са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност; 

– одељења ученика са посебним способностима за географију и историју; 

– одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију; 

– одељења за ученике са посебним способностима за филолошке науке (испит из 

српског/матерњег језика и књижевности и испит из страног језика); 

– средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику. 

Пријем спортске документације за кандидате за упис у одељења за ученике са посебним 

способностима за спорт одржаће се у суботу, 20. маја и понедељак, 22. маја 2023. године. 

Члан 12. 

Пробно полагање опште, стручне и уметничке матуре (пробна Државна матура) одржаће се у 

средњим школама у периоду од 31. маја до 2. јуна 2023. године. 

Члан 13. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску2022/2023. 

годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије – Просветном гласнику”. 
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Број 110-00-83/2022-03 

У Београду, 9. јуна 2022. године 

Mинистар, 

Бранко Ружић, с.р. 
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Календар значајних активности у школи 

Активност Трајање 

 ОД ДО 

Васпитно-образовни рад у I полугодишту 1.9.2022. 30.12.2022. 

Дан просветних радника  8.11.2022. / 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 21.10.2022. / 

Дан примирја у Првом светском рату 11.11.2022. / 

Прво тромесечје 15.11.2022. / 

Дан школе - наставни дан 7.12.2022. / 

Подела ђачких књижица 30.12.2022. / 

Зимски распуст 2.1.2023. 13.2.2023. 

Свети Сава – школска слава, радни дан 27.1.2023. / 

Васпитно-образовни рад у II полугодишту 16.1.2023. 20.6.2023. 

Државни празник – Сретење - Дан државности 15.2.2023. 17.2.2023. 

Међународни дан матерњег језика 21.2.2023.  

Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског  

просветитеља и првог српског министра просвете. 

10.4.2023.  

Ускршњи празници – пролећни распуст 10.4.2023. 18.4.2023. 

Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату  

22.4.2023. / 

Првомајски празници 1.5.2023. 2.5.2023. 

Друго тромесечје 5.4.2023. / 

Државни празник - 9. мај – радни дан – Дан победе 9.5.2023. / 

Пробно полагање опште, стручне и уметничке матуре 

(пробна Државна матура) 

31.5.2023. 2.6.2023. 

Летњи распуст 21.6.2022. 31.8.2023. 

Видовдан – спомен на Косовску битку -  радни дан        

Подела сведочанстава 

28.6.2023. / 

Васпитно-образовни рад у II полугодишту - четврти 

разред 

16.1.2023. 23.5.2023.  

Екскурзија 4. разреда  Септембар 2022. / 
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У овој школској години планирамо: 

У свим активностима гимназије учествује цео колектив, заједно са Ученичким парламентом. 

• крајем октобра или почетком новембра - вече поезије у част Дана просветних радника 8. 

новембра 

• Дан школе 7. децембар 2023.- прослава Дана школе, активности у току целе претходне 

недеље  

• Крајем децембра oбeлeжaвaњe Нoвe гoдинe – литерарни и ликовни конкурс нa нивoу цeлe 

шкoлe, прослава 

• Јануар, 27. 2023. oблeжaвaњe Дaнa Свeтoг Сaвe 

• Март 8. 2023. Дан жена 

• Март 2023. – ревијално такмичење из математике ”Кенгур без граница” 

• Април 2023. oбeлeжaвaњe Ускршњих прaзникa 

• Ликовни конкурс у организацији ЕУ ПРОГРЕС 

• Крос РТС-а  

• Такмичења ученика у складу са календаром Министарства просвете 
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ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ГИМНАЗИЈУ 

ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР 
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Васпитно-образовни рад гимназије организован je пo утврђеном плану и програму, а одвија 

се у оквиру 12 одељења од првог до четвртог разреда. Настава се одвија по одељењима која броје 

просечно 22 ученика. Допунска, додатна настава и слободне активности одвијају се у групама. 

Остваривање задатака који су предвиђени наставним плановима и реализација фонда предвиђених 

часова из наставних предмета је приоритет који школа остварује. 

Планирани годишњи фонд часова из појединих области образовно-васпитног рада 

оствариће се у току 33/37 наставних радних недеља. Годашњи фонд часова по разредима је 

следећи: 

I разред                                37 наставних недеља  

II разред                               37 наставних недеља 

III разред                              37 наставних недеља  

IV разред                              33 наставне недеље 

Обавезне и факултативне ваннаставне активности планиране су са две недеље (час 

одељењског старешине, одељењске заједнице, додатни, допунски рад, екскурзија, хор, културна и 

јавна делатност школе). 

Практичне вежбе 

Практичне вежбе изводиће се у току целе наставне године у складу са захтевима наставе, 

плана и програма хемије, физике и биологије. Ове вежбе изводиће се у хемијском, физичком и 

биолошком кабинету школе. Одељења ће бити подељена у две групе ради ефикаснијег рада. 

Изборна настава 

Ученик је обавезан да приликом уписа у први разред гимназије изабере један од три обавезна 

изборна предмета. Обавезни изборни предмети су верска настава, грађанско васпитање и 2. страни 

језик (француски или руски језик). Овај вид наставе биће организован у школи током целе године, а 

у складу са захтевима наставног плана и програма. Оцене из грађанског васпитања и верске наставе 

не утичу на општи успех ученика, оцена је описна, док су оцене из 2. страног језика бројчане и 

утичу на успех. 

Формирано је за Грађанско васпитање 7 група и за Верску наставу 9 група. 

Ове школске године у првом и другом разреду реализоваће се изборна настава. Одабрана су 

четири предмета: 

1. Појединац, група и друштво 

2. Примењене науке 

3. Језик, медији и култура 

4. Здравље и спорт 

Настава се изводи недељно, по један школски час. Формиране су групе према интересовању 

ученика. 
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Такође, по новом плану и програму у трећем разреду ученици могу да бирају од пет 

понуђенихпрограма, два и то су: 

1. Уметност и дизајн 

2. Примењене науке 2 

3. Образовање за одрживи развој 

4. Методологија научног истраживања 

5. Савремене технологије 

У четвртом разреду настављају са изучавањем ових истих програма. Недељни фонд часова је 

два школска часа. Формиране су групе према интересовању ученика. 

Испити редовних ученика 

Током школске године полагаће се следећи испити: 

- разредни испити 

- поправни испити редовних ученика  

- матурски испити 

Сви испити се полажу пред испитном комисијом од најмање три члана од којих су два 

стручна за предмет. Чланове комисије одређује директор школе. Редовни ученици поправне и 

разредне испите полажу у јунском, односно августовском испитном року. 

Испити ванредних ученика 

Током школске године полагаће се следећи испити: 

- испити ванредних ученика, 

- допунски испити ванредних ученика, 

- матурски испити ванредних ученика 

Полагање испита ванредних ученика обавиће се у роковима предвиђеним правилником. 

Сви испити се полажу пред испитном комисијом од најмање три члана од којих су два 

стручна за предмет. Чланове комисије одређује директор школе. 
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РЕЗУЛТАТИ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД 

Ове школске године у Гимназију ”Стеван Јаковљевић” уписано је једно одељење 

друштвено-језичког смера и два одељења природно-математичког смера. 

Број поена потребан за упис у Гимназију био је: 

- на друштвено-језичком смеру: 59.00 

- на природно-математичком смеру: 68.70 
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ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНО – ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Педагошки колегијум школе чине: директор, стручни сарадници и руководиоци стручних 

већа за групе предмета. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са 

пословима директора из члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) овог закона. 

1) Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 

активности установе; 

2) Стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа 

и унапређивању образовно-васпитног рада; 

3) Стара се о остваривању Развојног плана установе; 

4) Сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

5) Организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање 

рада наставника, васпитача и стручног сарадника; 

6) Планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања 

наставника, васпитача и стручног сарадника; 

Време Програмски садржаји 

Септембар 

 

Организација и припрема седница стручних органа школе. 

 

Октобар-

новембар 

 

Реализација програмских циљева и задатака унапређивања васпитно-

образовног рада; 

Програмско-планске активности на првом тромесечју; 

Организација седница стручних органа школе; 

Реализација стручног усавршавања; 

Припреме за прославу Дана школе. 

Децембар-

јануар 

 

Програмско-планске активности завршетка првог полугодишта; 

Организација седница стручних органа; 

Новогодишње и светосавске активности. 

Фебруар-

март 

Анализа рада стручних органа школе и припрема седница; 

Организација такмичења  ученика; 
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Програмско-планске активности на другом тромесечју. 

Април-мај 

 

Екскурзије и излети ученика; 

Припрема седница и састанака; 

Активности у вези са уписом ученика у гимназију. 

Мај-јун 

 

Спровођење матурских испита;           

Програмско-планске активности на крају школске године; 

Организациона питања рада за наредну школску годину. 

 

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Циљеви: У овој школској години Наставничко веће школе интензивираће напоре: 

1. У осавремењивању и модернизацији дидактичко-техничке основе наставног рада како би се 

успешније остварили постављени циљеви и задаци развојног плана школе; 

2. У изграђивању позитивне оријентације на успех свих чинилаца: ученика, наставника и 

родитеља у стварању позитивне климе тако да се сваком ученику жели помоћи тиме што се 

даје снажна подршка ученицима да буду успешни; 

3. Уједначавање захтева, поступка, циљева и критеријума оцењивања ученика;  

4. У разради система примена иновација у настави и стимулисање наставника за модернизацију 

наставног рада. 

Програмски садржај Динамика Носилац Праћење 

реализације 

 

      

I. ПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (ОП)  

1.    Сагледавање обезбеђења свих претпоставки за ефикасно 

функционисање педагошког рада школе: 

1. Просторни услови за рад (учионице, материјали и 

слично); 

2. Кадровски услови; 

3. Распоред наставе и других видова педагошког рада 

школе (слободне активности и др.); 

4. Припремљеност годишњег и оперативног плана рад; 

5. Подсетник за ученике о режиму живота и рада у 

школи-шта је ново у новој школској години; 

6. Програм организације првих родитељских 

састанака; 

IX Директор,  

педагог школе 

тим наставника 

Х   
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7. Обезбеђеност уџбеника за ученике; 

8. Програм свечаног пријема свих ученика и посебно 

ученика првака на почетку школске године 

(стварање пријатне атмосфере за почетак рада 

ученика у школској години).   

 

II. ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ СА СВИМ ПРИЛОЗИМА  

1 Утврђивање предлога годишњег програма (Школском 

одбору) са свим посебним програмима: 

Стручних органа (већа, стручних актива, одељењских већа, 

разредног старешине); 

Програми секција слободних активности; 

Програм културне и јавне делатности; 

Сарадња са родитељима; 

Педагошко-психолошко и дидактичко-методичко 

усавршавање наставника; 

Програм увођења уновација у наставу; 

Програми појединих видова педагошког рада школе 

(програм екскурзије и излета и др.); 

IX Тим наставника 

програмера 

Х   

III. ИЗРАДА КОНЦЕПЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ (Како остварити квалитетну школу, 

успех за све) 

 

1. Припрема концепције ефикасније школе засноване на 

оптимистичком ставу према ученицима и бољим 

међуљудским односима- школе успеха (оријентација на 

успех, оптимистички став према ученицима, жеља да се 

сваки ученик доведе до успеха, поштовање ученика и 

изградња унутрашње дисциплине засноване на похвалама, 

климе поверења према ученицима и наставницима, 

кооперативност, спремност наставника за примену иновација 

и слично). 

IX Тим наставника и 

ангажовани 

стручњаци са 

стране 

Х   

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА  

1. Усвајање концепције континуираног вредновања рада у 

школи (вредновање свих учесника, а не само ученика, 

X Педагог и тим 

наставника 

X   
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вредновање процеса, вредновање примене иновација, 

вредновање знања и других вредности и слично). 

2. Избор тима наставника за вредновање и самовредновање 

рада школе која ће припремити концепцију, у току године 

обављати евалуацију, израђивати инструменте за вредновање 

и самовредновање и слично. 

XI,XII Педагог и тим 

наставника 

X   

3. Периодична анализа извештаја о вредновању и 

самовредновању рада школе. 

II, VI  X   

V. АКЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА  

1. Израда развојног пројекта за конкурс за добијање 

средстава за модернизацију дидактичко-техничке основе 

рада (оспособљавање наставника за примену дидактичких 

медија у настави, оспособљавање наставника за примену 

рачунарских алата и програма и презентацију наставних 

садржаја ученицима, примена нових иновативних модела 

у настави и слично) 

XI,XII Педагог и тим 

наставника 

истраживача 

X  

2. Израда пројеката које ће реализовати саме школе 

(примена интегративне наставе, ВЕБ портали у настави и 

сл.) 

XI Педагог и тим 

наставника 

истраживача 

X  

VI. МОДЕРНИЗАЦИЈА ДИДАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ  

1. Израда идејног пројекта уређивања специјализованих 

учионица (донација фирми, родитеља и слично) 

XII и 

током  

године 

Педагог и тим 

наставника  

X  

2. Набавка моћнијих дидактичких медија .. .. X  

VII. АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И ПРИМЕНА 

ИНОВАЦИЈА У ПЕДАГОШКОМ РАДУ ШКОЛЕ 

 

1. Утврђивање програма усавршавања наставника и 

примена иновација у настави. 

IX Стручни активи 

Педагог школе 

X  

2. Анализа реализације програма примене иновација у 

наставном раду. 

XI, IV, VI Стручни активи 

Педагог школе 

X  

VIII. ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД  

1. Утврђивање педагошко-инструктивног и саветодавног 

рада педагошко-психолошке службе школе. 

X Педагог и 

директор школе 

X  

2. Остваривање програма педагошко-инструктивног и 

саветодавног рада педагошко-психолошке службе школе. 

X Педагог и 

директор школе 

X  

IX. МОТИВАЦИЈА И СТИМУЛАЦИЈА УЧЕНИКА У НАСТАВИ   
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1. Утврђивање правилника о стимулисању ученика. XI Тим наставника  X  

2. Додела признања ученицима за остварене резултате. XI Тим наставника X  

X. КАДРОВСКА ПИТАЊА  

1. Анализа кадровских услова рада школе. IV Директор школе X  

XI. ОСТВАРИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ  

Анализа реализације годишњег програма рада школе према следећим кључним захтевима:  

1. Функционисање опште организације школе. X Руководиоци 

разредних већа 

X  

2. Квалитет односа у школи (клима поверења према 

ученицима, међуљудски односи, како ученици процењују 

стање односа у школи, шта цене а шта не у школи и код 

својих наставника). 

X Педагог, директор 

школе, тим 

наставника  

X  

3.Унапређивање васпитно-образовног рада; 

Модернизација дидактичко-техничких услова; 

Примена иновација у настави; 

Усавршавање наставника. 

X Директор, педагог X   

 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

Руководиоци одељењских већа су одељењске старешине. Један од највећих приоритета је 

смањивање изостајања у школи и редовно праћење наставе. У том циљу за разредне старешине 

важи препорука: Изостанке правда искључиво родитељ код одељењског старешине. Одељењске 

старешине прате успех ученика и о кретању успеха обавештавају родитеље. У карактеристичним 

случајевима обавештавају директора и позивају родитеља у школу на разговор. 

Одељењске старешне су обавезне да у току недеље одрже један час одељењске заједнице. 

Одељењска заједница доноси свој план рада и активности. 

Одељењски старешина је обавезан да у току школске годане одржи најмање 4 родитељска 

састанка: 

1. На почетку школске године до 9.9.2022. 

Дневни ред:  

− Избор представника одељења у Савету родитеља по закону 

Да би одређени родитељ ученика био легитимно изабран за представника одељења у Савет 

родитеља, потребно је: 

- да је у својству родитеља ученика; 
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- да је одржан родитељски састанак на којем је тачка дневног реда била – избор родитеља у 

Савет родитеља; 

- да је на родитељском састанку било кворума за одлучивање и да је то констатовано у 

записнику са родитељског састанка; 

- да је предложено више родитеља за савет родитеља и да је изабран само један; 

- да је избор родитеља у савет родитеља вршен у складу са одредбама статута (већином од 

присутних, већином од укупног броја, јавним/тајним гласањем и сл.) 

- да је начин избора родитеља, који је представник у савету родитеља, констатован у 

записнику са родитељског састанка; 

-     да је одељењски старешина обавестио директора школе који родитељ је представник. 

− План одржавања родитељских састанака у овој школској години, 

− Снабдевеност уџбеницима, школски динар и осигурање ученика:  

− Школа је обавезна да почетком сваке школске године упозна родитеље са 

могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја (незгоде) које 

се могу евентуално десити и са условима под којима се врши осигурање, 

− Материјални положај и здравље ученика и правдање изостанака: СМАЊИТИ 

ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ, 

2. После седнице на тромесечју до 18.11.2022.  

Дневни ред:  

− Успех ученика и дисциплина на крају првог класификационог периода, 

− Које су мере предузете од стране одељењског старешине,  

− Изостајање ученика, мере које треба да се предузму, 

− Мере да се побољша успеха ученика у наредном периоду до полугодишта. 

3. На почетку другог полугодишта до 20.2.2023.  

Дневни ред:  

− Извештај одељењског старешине о успеху одељења, и у односу на успех 

осталих одељења,  

− Похвала успешних ученика,  

− Мере и план за побољшање успеха ученика,  

− Активности школе и одељења и сарадња са широм друштвеном заједницом 

4. После седнице на другом тромесечју до 7.4. 2023. 

Дневни ред:  

− Успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог периода,  



40 

 

− Мере које се предузимају у школи ради побољшања успеха и дисциплине 

ученика. 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

 Одељењско веће је стручни орган школе који је најодговорнији за остваривање васпитно-

образовних циљева и задатака у одељењу одређеног разреда. Одељенско веће чине сви 

наставници који предају у том одељењу. 

 

Сeптeмбaр 

1. Oргaнизaциoнo нaстaвнa питaња - утврђивaњe рaспoрeдa писмeних и кoнтрoлних зaдaтaкa; 

Oктoбaр 

1. Утврђивaњe рaспoрeдa дoпунскe, дoдaтнe нaстaвe и слoбoдних aктивнoсти; 

2. Усаглашавање критеријума оцењивања. 

Нoвeмбaр 

1.Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода; 

Јануар 

1.Aнaлизa успeхa идисциплинe учeникa нa крajупрвoгпoлугoдиштa 

Фебруар 

1. Анализа успeхa и дисциплинe на крају другог тромесечја - прeдлoзи зa нaгрaдe и диплoмe; 

2.  Aнaлизa рaдa дoдaтнe и дoпунскe нaстaвe; 

Jун 

1. Aнaлизa успeхa и дисциплинe учeникa нa крajу другог полугодишта;  

2. Aнaлизa рeaлизaциje плaнa и прoгрaмa; 

Aвгуст 

1. Рeзултaти сa пoпрaвних испитa и aнaлизa успeхa  и дисциплине нa крajу шкoлскe гoдинe; 

2. Плaнирaњe рaдa зa нaрeдну шкoлску гoдину. 

 

ПЛАНОВИ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА И ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Одељенски старешина је индивидуални стручни орган који руководи радом одељења са 

наглашеном организационом, административном и педагошком улогом. 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

1. Рад одељењског старешине са ученицима појединцима 

1. Пријем ученика и помоћ у адаптацији на школску средину; 

2. Прикупљање релевантних података о ученику (од родитеља, учитеља, педагога, психолога, 

лекара и наставника); 

3. Информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од ковида 19 

4. Посматрање понашање ученика у школи и ваншколским ситуацијама; 

5. Мере заштите здравља ученика и значај превенције  

6. Саветодавни рад у решавању школских проблема; 

7. Примена мотивационих васпитних средстава у подстицању позитивног и осујећењу 

негативног понашања; 

8. Решавање конкретних проблема ученика из одељења (исхрана, превоз, професионална 

оријентација); 

9. Брига о здравственом стању и физичком развоју ученика; 

10. Интензивна сарадња са стручном службом ради подстицања активности са даровитим 

ученицима и брига о ученицима који заостају уразвоју и ученицима са проблемима у 

понашању; 

11. Израда анализе успеха ученика. 

2. Рад са одељењском заједницом 

11. Дискусија на тему личне хигијене и њеног одржавања 

12. Рад на моралу и етици ученика:  

13. Превентивне радионице  

14. Доношење правила одељењске заједнице 

15. Изграђивање имиџа одељењске заједнице (заједничка песма, симбол, име) и осећање 

припадности; 

16. Активности на стварању здравог језгра одељења; 

17. Укључивање одељења у шире активности школе; 

18. Организовање екскурзија, посета и излета; 

19. Укључивање стручних лица из друштвене средине са ОЗ (уметници, новинари, лекари, 

јавне личности) јер школа треба да буде “отворени систем”; 

20. Укључивање ученика у омладинске организације и градску и школску библиотеку. 

3. Рад са родитељима 
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21. Упознавање родитеља, породичног амбијента и прикупљање података неопходних за 

сарадњу; 

22. Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање и школу 

њиховог детета; 

23. Организовање родитељских састанака (одељењских игрупних) тематских, редовних и 

ванредних; 

24. Подстицање родитеља на индивидуалне контакте са одељењским старешином и 

наставницима; 

25. Информисање родитеља о важним активностима школе; 

26. Организовање заједничких састанака са наставницима и родитељима. 

Рад одељењског старешине у стручним органима 

27. Учешће у изради Годишњег програма рада школе; 

28. Остваривање увида у редовност наставе; 

29. Брига и решавање ситуација оптерећености ученика; 

30. Размена мишљења и усаглашавања ставова са наставницима у доношењу одлука у 

изрицању васпитно-дисциплинских мера; 

31. Учешће у идентификацији ученика за додатни рад и допунску наставу; 

32. Планирање, вођење и извештавање о раду одељењских већа; 

33. Стручно усавршавање у оквиру одељењског и наставничког већа које ће се односити на 

улогу и рад одељењског старешине; 

34. Вођење педагошке документације; 

35. Сарадња са директором школе и стручним сарадницима на плану уједначавања вођења 

педагошке документације; 

36. Ажурно и прецизно вођење матичне и разредне књиге; 

37. Савесно, прецизно и садржајно, на закону засновано, вођење записника са састанка 

одељенских већа и родитељских састанака. 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СЕПТЕМБАР - ОКТОБАР 

1. Конституисање одељењске заједнице, избор одељењског руководства. 

2. Информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од Ковида. 

3. Мере заштите здравља ученика и значај превенције.  
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4. Упознавање ученика са организацијом школе, набавка уџбеника. 

5. Шта знамо о технологији учења и коришћењу уџбеника? 

6. Шта је гимназијалац/начин опхођења, поступања, интересовања/? 

7. Унапређивање сопственог здравља /предавање/. 

1. Емоционална зрелост – основ за добро здравље /рад по групама/. 

2. Како отклонити хирове и тврдоглавост адолесценције? 

3. Додатна и допунска настава. 

4. Које су особине личности деликвента. 

5. Организација и извођење друштвено-корисног рада. 

6. Предавање и дискусија на тему личне хигијене и њеног одржавања. 

НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 

1. Упознавање са породичним и социјалним приликама ученика. 

2. Пажљив и коректан /културан / однос према особама супротног пола. 

3. Однос према школској имовини. 

4. Алкохол као лично, породично и друштвено зло. 

1. Шта је планирање и у чему се оно састоји? 

2. Значај личне хигијене – посебно у зимском периоду. 

3. Заједнички дочек Нове године. 

4. Праћење успеха и изостајања ученика. 

5. Родитељство и његов психолошки аспект /предавање/. 

ЈАНУАР 

1. Анализа васпитно – образовних резултата. 

2. Како побољшати успех? Како учити? 

3. Разумевање других и развијање толеранције према разликама у мишљењу, ставовима, 

особинама. /радионица/ 

ФЕБРУАР - МАРТ 

1. Професионална оријентација. 

2. Редовно учење – предуслов за добар успех. 

3. Дрога као лично, породично и друштвено зло. 
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4. Вештина рећи НЕ у превенцији од свих болести зависности. 

5. Стваралачко мишљење /предавање/. 

1. Дан жена 8. март. /Положај и улога жене у нашем друштву./. 

2. Побољшање квалитета живота ./Рад у групама/. 

3. Емоционална нестабилност адолесцента. /Предавање/. 

4. Родитељски састанак. 

АПРИЛ - МАЈ 

1. Други наставни период – резултати, проблеми – став одељења. 

2. Чиниоци развоја појединца – наслеђе, средина, активности. 

3. Међунационални односи код нас и у свету. 

4. Друштвено-користан рад, шта је могуће да урадимо. 

5. Критички однос према вредностима израженим у мас-медијима. 

1. Да ли бистра деца имају велики број пријатеља? Шта је пријатељ? 

2. Колективни излет до ... 

3. Зашто деца лажу? /предавање/. 

4. Љубав између младих – лепота, очекивања, страхови /предавање/. 

ЈУН 

1. Да ли смо постигли добре резултате? 

2. Похвале, награде, казне  

3. Како провести распуст /разговор/. 
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ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

 

 ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ПО ОБЛАСТИМА 

 

Стручна већа чине наставници сродних група предмета.  У школи ће радити: 

▪ стручно веће за српски језик и културу 

▪ стручно веће страних језика 

▪ стручно веће природне групе предмета 

▪ стручно веће математичке и информатичке групе предмета 

▪ стручно веће друштвене групе предмета 

 

Руководиоци стручних већа су: 

Ред. број Назив актива Презиме ииме руководиоца 

1. СВ за српски језик и културу Пешић Сузана 

2. СВ за стране језике Пиповић Биљана 

3. СВ природних  предмета Вељковић Маја 

5. СВ друштвене групе Ђикић Саша 

6. СВ математичке и информатичке групе  Коцић Милош 

 

Планови и програм рада стручних већа за области предмета 

 

Плaн и програм рaдa Стручнoг вeћa нaстaвникa мaтeмaтикe и информатике 

 

СЕПТЕМБАР 

- Упознавање са глобалним планом рада за школску 2022/2023. годину; 

- Снабдевеност уџбеницима, приручницима; 

- Плaнирaњe писмeних и кoнтрoлних зaдaтaкa; 
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ОКТОБАР 

- Избор ученика за рад у секцијама; 

- Организовање додатне и допунске наставе као и секција; 

- Усаглашавање критеријума оцењивања; 

- Анализа успеха ученика у настави на крају првог тромесечја; 

 

НОВЕМБАР 

- Активно учешће у Тиму за маркетинг школе; 

 

ДЕЦЕМБАР   

- Договор о задацима  за завршни, матурски испит. 

- Анализа успеха ученика у првом полугођу и планирање мера за побољшање успеха; 

- Припреме ученика за такмичења(уколико епидемиолошка ситуација то дозвољава). 

 

ЈАНУАР, ФЕБРУАР 

- Извештај о учешћу на семинарима; 

- Организовање припрема за учешће ученика на такмичењима; 

 

МАРТ 

- Реализација међународног такмичења  Кенгур без граница (уколико епидемиолошка ситуација то 

дозвољава); 

 

АПРИЛ 

- Анализа успеха ученика у протеклом периоду; 

- Припрема ученика за матурски испит; 

 

МАЈ 

- Интензивирање допунског и додатног рада; 
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- Текућа питања. 

 

ЈУН 

- Реализација плана и програма; 

- Реализација матурских испита; 

- Анализа резултата редовне наставе и разматрање успеха ученика на крају другог полугођа; 

- Анализа резултата допунског и додатног рада као и ваннаставних активности; 

- Анализа резултата рада секција.  

 

АВГУСТ 

- Организовање поправних испита;  

- Успех ученика на крају школске године;  

- Подела часова. 

 

Чланови већа: 

1. Коцић Милош, председник 

2. Каруовић Јован 

3. Митић Ивана 

4. Стаменковић Јовица 

5. Хаџи-Ђокић Витомир 

6. Петковић Бојан 

 

План рада стручног већа српског језика и књижевности и културе  

 

СЕПТЕМБАР 

- Упознавање са глобалним планом рада за школску 2022/2023. годину; 

- Предлози измене плана и програма и прилагођавање програму за Књижевну олимпијаду 

- Снабдевеност уџбеницима, приручницима и школском лектиром; 

- Плaнирaњe писмeних и кoнтрoлних зaдaтaкa; 
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ОКТОБАР 

- Избор ученика за рад у секцијама; 

- Организовање додатне и допунске наставе као и секција; 

- Посета Сајму књига уколико епидемиолошка ситуација то дозвољава; 

- Усаглашавање критеријума оцењивања; 

- Анализа успеха ученика у настави српског језика на првом тромесечју; 

 

НОВЕМБАР 

-Договор у вези са пословима јавне и културне делатности (припрема ученика за учешће на 

приредби поводом Дана школе, активност драмске секције уколико епидемиолошка ситуација то 

дозвољава); 

- Активно учешће у Тиму за маркетинг школе; 

- Пробе за Дан школе; 

 

ДЕЦЕМБАР   

- Обележавање значајног јубилеја школе, 60 година од оснивања; 

- Реализација приредбе поводом Дана школе 7. децембра; 

- Договор о темама за завршни, матурски испит; 

- Анализа успеха ученика у првом полугођу и планирање мера за побољшање успеха; 

- Припреме ученика за такмичења (уколико епидемиолошка ситуација то дозвољава); 

 

ЈАНУАР, ФЕБРУАР 

- Извештај о учешћу на семинарима; 

- Организовање припрема за учешће ученика на такмичењима (уколико епидемиолошка ситуација 

то дозвољава); 

- Разговор о темама за завршни, матурски испит. 

 

МАРТ 

- Проблеми у настави језика и књижевности и предлози како превазићи те проблеме (размена 

мишљења, искустава и усаглашавање ставова); 



49 

 

- Реализација такмичења (уколико епидемиолошка ситуација то дозвољава); 

- Припреме за промоцију школе и сарадња са Тимом за маркетинг школе; 

 

АПРИЛ 

- Анализа успеха ученика у протеклом периоду; 

- Припрема ученика за матурски испит; 

- Посета позоришта, галерије, концерта или неке друге културне манифестације уколико 

епидемиолошка ситуација то дозвољава;  

 

МАЈ 

- Интензивирање допунског и додатног рада; 

- Садардња са градском библиотеком поводом обележавања Дана библиотеке и посета градске 

библиотеке (ученици 3. разреда); 

- Активно учешће у промоцији школе; 

- Текућа проблематика; 

 

ЈУН 

- Реализација плана и програма; 

- Реализација матурских испита; 

- Анализа резултата редовне наставе и разматрање успеха ученика на крају другог полугођа; 

- Анализа резултата допунског и додатног рада као и ваннаставних активности; 

- Анализа резултата рада секција; 

 

АВГУСТ 

- Организовање поправних испита;  

- Успех ученика на крају школске године;  

- Подела часова.  

 

Чланови већа: 

1. Пешић Сузана, председник 
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2. Станковић Саша 

3. Милић Татјана 

4. Хаџи – Ђокић Драгана 

5. Саничанин Гордана 

6. Ранђеловић Игор                                      

   

План рада стручног већа природних наука 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Упознавање са ГПР за школску 2022/23. годину; 

2. Организациона питања реализације планова и програма васпитно-образовног рада; 

3. Материјални услови за извођење кабинетске наставе (набавка наставних средстава, уџбеника и 

помоћне литературе); 

4. Стручно усавршавање професора и учешће на семинарима; 

5. Плaнирaњe кoнтрoлних зaдaтaкa. 

ОКТОБАР 

1. Избор ученика за рад у секцијама; 

2. Организовање додатне и допунске наставе као и секција; 

3. Усаглашавање критеријума оцењивања. 

НОВЕМБАР 

1. Проблеми у реализацији наставних планова и програма природних предмета. 

ДЕЦЕМБАР - ЈАНУАР 

1. Анализа успеха ученика у настави у првом тромесечју; 

2. Избор тема за завршни, матурски испит; 

3. Организација припремне наставе за пријемне испите; 

4. Анализа успеха ученика у првом полугођу и планирање мера за побољшање успеха; 

5. Припреме ученика за такмичења. 

ФЕБРУАР 

1. Извештај о учешћу на семинарима; 

2. Организовање припрема за учешће ученика на такмичењима; 
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3. Разговор о темама за завршни, матурски испит. 

МАРТ 

1. Проблеми у реализацији наставних планова и програма природних предмета; 

2. Организовање припрема за учешће ученика на такмичењима. 

АПРИЛ 

1. Анализа успеха ученика на другом тромесечју; 

2. Анализа постигнутих резултата у оквиру допунске наставе; 

3. Припрема ученика за матурски испит. 

МАЈ 

1. Интензивирање допунског и додатног рада; 

2. Посета стручним организацијама - Природњачки музеј; 

3. Текућа проблематика; 

4. Извештаји са такмичења ученика 

ЈУН 

1. Реализација плана и програма; 

2. Анализа резултата редовне наставе и разматрање успеха ученика на крају другог полугођа; 

3. Анализа резултата допунског и додатног рада као и ваннаставних активности; 

4. Анализа резултата рада секција. 

АВГУСТ 

1. Организовање поправних испита; 

2. Успех ученика на крају школске године; 

3. Подела часова и предмета наставницима; 

 

Чланови актива: 

1. Вељковић Маја, председник 

2. Ђорђевић Светлана 

3. Шушулић Биљана 

4. Младеновић Саша 

5. Спасић Снежана 



52 

 

6. Митић Весна 

7. Пешић-Илић Љубинка  

8. Петковић Нела 

9. Миловановић Горицa 

10. Ђокић Јадранка 

      

План рада стручног већа друштвених наука 

  

СЕПТЕМБАР - ОКТОБАР 

1. Организациона питања реализације планова и програма васпитно-образовног рада; 

2. Снабдевеност уџбеницима; 

3. Стручно усавршавање професора и учешће на семинарима; 

4. Плaнирaњe кoнтрoлних зaдaтaкa; 

5. Избор ученика за рад у секцијама и за учешће на такмичењима; 

6. Организовање додатне и допунске наставе као и секција; 

7. Усаглашавање критеријума оцењивања. 

НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 

1. Проблеми у реализацији наставних планова и програма друштвених предмета; 

2. Истраживање нивоа мотивације код ученика; 

3.  Припреме за прославу Дана школе; 

4. Анализа успеха и дисциплине ученика на првом тромесечју; 

5. Избор тема за завршни, матурски испит. 

ЈАНУАР - ФЕБРУАР 

1. Анализа успеха ученика у првом полугођу и планирање мера за побољшање успеха; 

2. Припреме ученика за такмичења; 

3. Организација припремне наставе за пријемне испите; 

4. Извештај о учешћу на семинарима; 

5. Организовање припрема за учешће ученика на такмичењима; 

6. Проблеми у реализацији наставних планова и програма друштвених предмета; 
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МАРТ - АПРИЛ 

1. Организовање припрема за учешће ученика на такмичењима; 

2. Разговор о темама за завршни, матурски испит; 

3. Анализа успеха ученика на другом тромесечју; 

4. Анализа постигнутих резултата у оквиру допунске наставе; 

5. Припрема ученика за матурски испит. 

МАЈ - ЈУН 

1. Интензивирање допунског и додатног рада; 

2. Посета стручним организацијама; 

3. Промоција школе; 

4. Текућа проблематика; 

5. Извештаји са такмичења ученика; 

6. Реализација плана и програма; 

7. Анализа резултата редовне наставе и разматрање успеха ученика на крају другог полугођа; 

8. Анализа резултата допунског и додатног рада као и ваннаставних активности; 

9. Анализа резултата рада секција. 

АВГУСТ 

1. Организовање поправних испита; 

2. Успех ученика на крају школске године; 

3. Подела часова и предмета наставницима. 

 

Чланови актива: 

1.Ђикић Саша, председник 

2. Спасић Бранислав 

3. Костић Драгана 

4. Стојковић Ивана 

5. Печенковић Марија 

6. Јовановић Александар 

7. Раденковић Данијел 
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8. Станковић Драгана 

9. Јовић Миодраг 

10. Стојановић Биљана 

11. Станковић Биљана 

    

План рада стручног већа страних језика: 

Септембар 

▪ Упознавање са годишњим планом рада за школску 2022/23. годину; 

▪ Снабдевеност уџбеницима и приручницима; 

▪ Планирање контролних вежби и писмених задатака; 

▪ Планирање одржавања угледних и огледних часова; 

▪ Планирање и пријава међународних eTwinning пројеката; 

▪ Обележавање Европског дана језика; 

▪ Договор по питањима послова јавне и културне делатности: учешће ученика на приредби 

поводом Дана школе, активност секције за француски и латински језик, рад English club-а. 

 

Октобар 

▪ Организовање допунске и додатне наставе и  секција за стране језике; 

▪ Усаглашавање критеријума оцењивања; 

▪ Посета Сајму књига; 

 

Новембар 

▪ Разматрање активности клубова и секција у току првог тромесечја и планирање активности 

за наредни период: учешће ученика у активностима поводом обележавања Дана школе, 

прославе Нове године и Дана заљубљених; 

 

Јануар 

▪ Анализа успеха ученика у првом полугодишту и мере за побољшање; 

▪ Предлагање и усвајање тема за матурски рад. 
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Фебруар 

▪ Припрема ученика за учешће на такмичењима у знању страних језика; 

▪ Разговор о матурским испитима из француског, енглеског и руског језика. 

 

Март 

▪ Проблеми у настави страних језика и како их превазићи (размена мишљења, искустава и 

усаглашавање ставова); 

▪ Посета локалитету Царичин град у оквиру међународног еTwinning пројекта; 

▪ Консултације са ученицима поводом избора теме за домаћи рад; 

▪ Разматрање активности клубова и секција до краја школске године: планирање представе и 

концерта за матуранте. 

 

Април 

▪ Анализа успеха ученика у протеклом класификационом периоду; 

▪ Извештај са такмичења ученика у знању страних језика; 

▪ Припрема ученика за матурски испит; 

▪ Обележавање Дана планете земље; 

▪ Излет у природу (посета Шишави или Црној трави) и оквиру међународног еTwinning 

пројекта; 

 

Мај 

▪ Интензивирање допунских и додатних активности; 

▪ Подношење извештаја о коришћењу савремене информационе технологије у настави 

страних језика; 

▪ Текућа проблематика. 

 

Јун 

▪ Реализација плана и програма; 

▪ Подношење извештаја о самовредновању ученика;  

▪ Анализа резултата у редовној настави и разматрање успеха ученика из страних језика на 

крају другог полугодишта; 
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▪ Анализа резултата допунске и додатне наставе као и ваннаставних активности; 

▪ Обележавање Дана заштите животне средине; 

 

Август 

▪ Организовање поправних испита; 

▪ Успех ученика на крају школске године; 

▪ Подела предмета на наставнике и расподела часова; 

▪ Планирање међународних eTwinning пројеката; 

▪ Избор председника стручног актива; 

▪ Анализа рада стручног већа страних језика. 

 

Чланови већа 

1. Пиповић Биљана, председник 

2. Станковић Снежана 

3. Живковић Миодраг 

4. Коцић-Петковић Слађана 

5. Костић Виолета 

6. Милосављевић Јована 
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Такмичења ученика одвијају се у сарадњи и по календару Министарства просвете. Велики 

број наших ученика учествује и осваја награде на градском и републичком нивоу. Такмичења се 

углавном одвијају у другом полугодишту. 

Ученици такође учествују у такмичењима које организују специјализоване установе, 

струковна удружења, клубови, спортска друштва итд. 

Бројни ученици наше школе учествују у раду у истраживачкој станици у Петници. Нови 

полазници (ученици првог разреда) конкуришу током октобра и новембра за пријем у 

истраживачку станицу. 

Школа учествује у различитим пројектима:  

- ”Реагуј на неравноправност” - АРИСЕ – Акција за смањење неједнакости у образовању 

(Едукациони центар, Лесковац) – Драгана Костић, професор филозофије и Драгана Станковић, 

психолог 

- „C4EE - Coaching for Employment and Entrepreneurship“ (Едукациони центар, 

Лесковац) - Драгана Костић, професор филозофије и Драгана Станковић, психолог 

- Међународни eTwinning пројекти са партнерима из Португалије, Француске, Шпаније, 

Италије, Чешке, Турске… (Пројекти су одобрени од стране Националног тима за подршку 

Фондације Темпус) – Биљана Пиповић, професор енглеског језика 

Матуранти се у великом броју пријављују као добровољни даваоци крви, па организујемо 

долазак стручне екипе из Завода за трансфузију крви.  

Представници наше школе, Драгана Костић, професор филозофије и ученик 3. разреда 

Петар Вељковић чланови су Скупштине Црвеног крста, Власотинце за период од 2022. до 

2026. године. 

У оквиру ваннаставних активности биће одржана предавања о превенцији злоупотребе 

ПАС, едукација о штетности злоупотребе алкохола и цигарета, предавање о верским сектама итд. 

Школске екскурзије планиране су у складу са Правилником о наставном плану и програму 

и планиране су за септембар месец. Програмом су планирани и излети у оквиру ваннаставних 

активности.  

Професори су у обавези да редовно посећују семинаре организоване од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у циљу стручног усавршавања. 

Школа сарађује са музејима, позориштима, библиотекама и осталим институцијама 

културе у нашем граду.  

У циљу професионалог информисања и усмеравања ученика остварујемо добру сарадњу са 

факултетима који организују презентације у нашој школи. 

На нивоу стручних већа позиваће се стручњаци одређених области који ће у нашој школи 

одржати предавања на теме за које су ученици посебно заинтересовани. 
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Ученици наше школе активно учествују у многим спортским такмичењима и 

манифестацијама које организује Општина, као и у оним на републичком нивоу. 

Ове године школа обележава 60 година од постојања и са тим у вези стручна већа и 

секције ученика биће ангажоване на припреми приредбе и прославе овог великог јубилеја. 

 

Екскурзије, излети, посете  

Екскурзије ученика изводиће се, по правилу, на почетку школске године за ученике 

четвртог разреда у трајању од 5наставних дана. Циљ и план екскурзије исказаће се посебно. Ове 

школске године матурска екскурија изводиће се у септембру. 

Планирани су излети у Србији у оквиру међународног еTwinning пројекта из енглеског 

језика. 

Посете и наставни излети изводиће се према захтевима наставника и одељењских 

старешина, ђачког парламента у складу са њиховим плановима рада и образовним, стручним и 

културним карактеристикама.  

 

Секције 

Еколошка секција 

Секција 

(пун назив): 

Еколошка секција 

Вођа/е секције Весна Митић, Снежана Спасић, Саша Младеновић, Биљана Шушулић 

Месец Планиране активности/ Садржај рада Носиоци 

активности 

СЕПТЕМБАР 

 

1. Распоред рада,формирање група, упознавање са циљевима и 

задацима; 

2. Обележавање светског дана заштите озонског омотача;                                              

Вође секције,               

ученици 

ОКТОБАР 1. Обележавање дана здраве хране и дана заштите животињ;                                                                          

2. Обележавање дана чистог ваздуха; 

Вође секције,               

ученици 

НОВЕМБАР 1. Проучавање последица ефекта стаклене баште;                                                                                               

2. Какав ваздух желимо да удишемо; 

Вође секције,               

ученици 

ДЕЦЕМБАР 1. Обележавање дана планина;                                                                                                                                                           

2. Спречимо загађивање земљишта;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Вође секције,               

ученици 

ЈАНУАР 1. Еко контрола-анкаета о рационалној потрошњи и штедњи енергије; Вође секције,               

ученици 

ФЕБРУАР 1. Вода извор живота;                                                                                                                                                                

2. Обележавање светског дана заштите воде;            

Вође секције,               

ученици 

МАРТ 1. Израда паноа „Чувати као кап воде на длану“;                                                                                                                                 Вође секције,               
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2. Израда паноа“Шуме-плућа планете Земље “ ученици 

АПРИЛ 1. Дан здравља-гостујући предавач;                                                                                                                

2. Обележавање дана планете Земље; 

Вође секције,               

ученици 

МАЈ 1. Писање порука на Еко зиду;                                                                                                                                                                                 

2. Рециклажа;                                                                                                                                       

Вође секције,               

ученици 

ЈУН 1. Национални паркови Србије-предавање;                                                                                        

2. Утисци о раду секције 

Вође секције,               

ученици 

 

Хор 

У школској 2022/2023. години и даље је планирана активност певања у хору, уколико то 

епидемиолошки услови дозволе. Наступи ће бити за потребе школе, Дан школе и за прославу 

школске славе Свети Саве. Планирају се и наступи хора на манифестацијама у школи и ван 

ње.Покушавамо сваке године да укључимо и ученике који би пратили хор на инструментима тако 

да је могуће да се створи мањи вокално-инструментални састав. То све зависи о интересима и 

временским могућностима ученика. Крајљи циљ певања у хору је приближити музику ученицима 

на начин да у њој најнепосредније учествују и уживају у певању и дружењу, да развију љубав 

према музици и певању, да се омогући искуство вишегласног певања и обогати музички живот 

школе. 

Предвиђени репертоар: 

- Химна Светом Сави 

- Химна Боже правде 

- Француске, руске песме 

 

Ликовна секција 

Програмски садржаји Оријентациони 

број часова 

Носиоци 

посла 

Време реализације 

Посета Октобарском салону у Галерији 

КЦ; учешће ученика на 

ликовним конкурсима 

 

 

 

2 

 

 

  

 

октобар 

Посете културним дешавањима у 

граду;разговори са уметницима;рад са новим 

ликовним техникама и медијима;припрема 

изложбе ликовних радова за Дан школе и 

школску славу; 

анализа рада секције; презентацијe из 

области Историје уметности 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

новембар 

 

децембар 
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Организација и поставка Светосавске 

ликовне изложбе у просторијама школе 

 

 

2 

 

 

јануар 

Посета Завичајном музеју саодређеном темом 

часа;учешће на ликовним 

конкурсима 

 

 

2 

 

 

фебруар 

 

Посете културним дешавањима у 

граду;разговори са уметницима;рад са новим 

ликовним техникама и медијима;организаци 

ја предавања и презентација из области 

Историје уметности;посете и сарадња са 

културним  институцијама у граду; 

 

 

припреме и организација ликовних и фото 

изложби у школи; изложба стрипа (стрип 

каиш) и карикатура; презентације из области 

Историје уметности 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

март 

 

април 

 

 

 

 

мај  

Анализа рада ликовне секције; поставка 

завршне изложбе ученичких радова 

 

2 

 

јун 

 

Секција енглеског језика 

1. Taking part in the food Festival ‘Ukusi juga’, 24 September, 2022. 

Učešće na festivalu hrane ‘Ukusi juga’, 24.9.2022. u okviru projekta “Pokreni se” koji je započeo 

školske 2021/22. Devetoro učenika će pripremati hranu pod mentorstvom šefa Ivane Krainčanič 

(23.9.2022.), a onda je na festivalu prodavati za donacije korisnicima Fondacije Pokreni život. 
 

2. Celebrating European Day of Languages, 26 September, 2022. 
Obeležavanje Evropskog dana jezika (26.09.2022.)  

 

* My Favourite Serbian Saying/Quote/Phrase/Proverb translated into English 
 

3. eTwinning projects (across the curriculum – during the classes, online in the Google 

Classroom, online on the eTwinning platform, online Google Meets, in the local 

community, field trips). 
Učestvovanje u međunarodnim projektima pod pokroviteljstvom Fondacije Tempus (tokom čitave 

školske godine – za vreme redovne nastave, onlajn u Gugl učionici, onlajn na eTvining platformi, 

onlajn susreti sa partnerima, u lokalnoj zajednici, izleti). 
 

*Terra Nostra (sa partnerima iz Portugalije, Italije i Francuske). Planirano je predavanje doktoranda 

Mihajla Gorunovića na temu očuvanja životne sredine; Lov na blago (pešačka tura Stazom zdravlja do 

Čarobne doline); Spasimo pčele (pravljenje hranilica i pojilica za pčele od recikliranog materijala); 

dizajniranje i štampanje majica sa ekološkim porukama; promocija projekta i podizanje svesti o očuvanju 

životne sredine ispred zgrade Opštine.  
*   Historia Magistra Vitae (sa partnerima iz Italije i Portugalije). Planirano je predavanje arheologa na 

lokalitetu Caričin grad i snimanje kraćeg dokumentarnog filma. 

 

4. Celebrating International Women’s Day (8 March, 2023) 
Obeležavanje Medjunarodnog Dana Žena u saradnji sa Dramskom sekcijom. 
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5. Celebrating Earth Day (22 April, 2023) 
Obeležavanje Dana planete Zemlje u saradnji sa Ekološkom sekcijom. 
 

6. Taking part in competitions and projects organized by the English Book, British 

Council, RYCO or like.  

Učestvovanje na takmičenjima, u projektima i aktivnostima koje organizuju izdavačke kuće the 

English Book, Cambridge University Press, Britanski savet, RYCO, Prijatelji dece Srbije, Filozofski 

Fakultet, Niš, kao i Fondacija Vlade i Ana Divac. 
 

7. Taking part in the projects and cooperating with the Association Underground. 

Učestvovanje u projektima i saradnja sa Udruženjem Underground. 
 

8. Taking part in charity events and cooperating with the Center for Social Work in 

Vlasotince, as well as the NGO Osmeh.   
Učestvovanje i organizacaija dobrotvorrnih akcija (Novogodišnji i Uskršnji Vašar); saradnja sa Centrom 

za socijalni rad, kao i sa Udruženjem Osmeh. 
 

9. Updating Facebook and Instagram pages English Club, Serbia on a regular basis. 

Uređivanje Fejsbuk i Instagram stranica English Club, Serbia. 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 ЧЛАНОВИ: Татјана Милић, Драгана Хаџи-Ђокић, Саша Станковић и Сузана Пешић 

(професори српског језика и књижевности)  

ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ 

СЕПТЕМБАР 

• Обавештавање и упознавање ученика са постојањем драмске секције у школи, давање 

информација о пријављивању кандидата за избор чланова за школску 2022/2023.г. 

Заинтересовани ученици могу у секцији да развијају своју креативност, маштовитост, 

таленат за глуму, али и за режију, сценографију и сл. 

• Пријављивање ученика за рад у секцији. 

 

ОКТОБАР 

• Избор кандидата-оснивачки састанак; формирање секције. 

• Доношење плана рада за текућу школску годину и одређивање носилаца. појединих 

активности око остваривања плана. 

• Почетак припреме програма за Дан школе. 

 

НОВЕМБАР 

• Читачка проба (рад за столом). 

• Распоредна проба-груписање лица и ствари на сцени, вежбе покрета и гестова, сценске 

радње. 

• Распоредна проба-груписање лица и ствари на сцени, вежбе покрета и гестова, сценске 

радње. 
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ДЕЦЕМБАР 

• Генерална проба. 

• Учешће секције на школској свечаности - обележавање Дана школе. 

• Наступ у сали биоскопа. 

• Наступ у сали Гимназије. 

• Наступ секције у Народној библиотеци "Десанка Максимовић" у Власотинцу. 

 

ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

ЈАНУАР и ФЕБРУАР 

 

• Анализа рада секције у првом полугодишту. 

• Планирање активности за друго полугодиште 

• Планирање учешћа у промоцији школе 

 

 

МАРТ 

• Обнављање драмског текста који су ученици припремали у првом полугођу. 

• Гледање позоришне представе у оквиру КУД-а Власотинце. 

• Посета или организација песничких вечери.  

 

 АПРИЛ 

• Распоредна проба: вежбе покрета и гестова; звучни и други ефекти, груписање лица и 

ствари на сцени (обнављање). 

• Распоредна проба: вежбе ритма и темпа, сценске радње (обнављање). 

• Распоредна проба: вежбе покрета и гестова; груписање лица и ствари на сцени 

(обнављање). 

• Израда и постављање декора, костими, звучни и други ефекти (обнављање). 

• Гостовање секцијеу циљу промовисања Гимназије. 

• Сарадња са Тимом за маркетинг школе 

 

 МАЈ 

✓ Стваралачки писмени рад: писање сценских дела-игроказа, дијалога, драматизација. 

✓ Стваралачки писмени рад: писање сценских дела-игроказа, дијалога, драматизација. 

✓ Стваралачки писмени рад: писање сценских дела-игроказа, дијалога, драматизација. 

 

 ЈУН 

✓ Разматрање извештаја о раду секције. Предлог чланова секције за похвале и награде. 
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СЕКЦИЈА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

Вођа секције Миодраг Јовић 

 
Месец Планиране активности/Садржај рада Носиоци 

активности 

СЕПТЕМБАР 1. Формирање група и упознавање ученика са 

циљевима и задацима рада секције; 

2. Обележавање почетка рада секције 

учествовањем на Литургији у Цркви. 

Вође 

секције,ученици 

ОКТОБАР 

 

1. Црква као простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење са ближњима и 

тројичним Богом. 

2. Љубав према Богу је љубав према природи. 

Значај бриге о природи. 

Вође 

секције,ученици 

НОВЕМБАР 1. Упознавање ученика са Светим Писмом и да 

је то богонадахнута књига. 

2. Препознавање карактера богонадахнутости 

Светог Писма. 

Вође 

секције,ученици 
ДЕЦЕМБАР 1. Цео свет на дар (Бог све ствара из љубави). 

2. Ми смо Црква, крштењем постајемо чланови 

Цркве, Богојављање. 

Вође 

секције,ученици 
ЈАНУАР 1. Христос се роди, значај Божића! 

2. Свети Сава, слава у школи и породици. 

Вође 

секције,ученици 
ФЕБРУАР 1. Различите службе у свету и њихова важност.  

2. Радост служења. 

 

Вође 

секције,ученици 
МАРТ 1. Христос позива Апостоле, Апостоли 

позивају свет. (Будимо Апостоли) 

2. Светитељи сведоци Божије љубави. 

Вође 

секције,ученици 
АПРИЛ 1. Празнујемо Васкрсење Христово-Христово 

Васкрсење наше васкрсење. 

2. Христос Васкрсе, опис новозаветних 

сведочанстава. 

Вође 

секције,ученици 
МАЈ 1. Прослава храмовне славе Силаска Светог 

Духа на Апостоле 

2. Причешће 

Вође 

секције,ученици 
ЈУН 1. Одлазак у Храм, упознавање са деловима 

Храма. 

2. Хришћанство у савременом свету 

Вође 

секције,ученици 
 

 

 



64 

 

 

 

ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Педагог 

Ред.бр. ПОДРУЧЈЕ РАДА ФОНД ЧАСОВА 

Недељни Годишњи 

1. Планирање и програмирање образовно-

васпитног рада и вредновање остварених 

резултата 

2 88 

1.1. Планирање и програмирање   

1.2. Организација педагошког рада   

1.3. Праћење и вредновање рада школе   

2. Унапређивање васпитно-образовног рада 

и инструктивни педагошко-психолошки 

рад са наставницима 

  

2.1. Сарадња са наставницима и даректором 

школе 

2 88 

2.2. Сарадња са одељенским старешинама 1 44 

3. Рад са ученицима 5 220 

4. Сарадња са родитељима 1,5 66 

5. Истраживање васпитно-образовне праксе 1 44 

6. Рад са и у стручним органима 1 44 

7. Сарадња са стручним институцијама 

друштвеном средином и стручно 

усавршавање 

0,5 22 

8. Вођење документације 0,5 22 

9. Припрема за рад 5 220 

 УКУПНО: 20 880 

 

 

 



65 

 

 

Психолог 

Планирање, програмирање, организовање и праћење               број сати        време 

образовно-васпитног рада                                                             нед.-год 

2      88         VIII   IX 

Реализација наставног плана и програма у сарадњи 

са наставницима 

- анализа наставних планова 

- праћење годишњих и месечних планова наставника                4   176         IXXXI 

- учешће на реализацији програма проф. оријентације           

- организовање огледних часова                                                        

- помоћ наставницима у организовању васпитног  

рада са ученицима 

- рад са приправницима 

 

Непосредан рад са ученицима; 

- анкетирање, процене, тестови знања 

- социометријско испитивање-психолошко саветовање ученика 

неуспешних у настави, 

са тешкоћама у емоционалном и социјалном развоју, са             6   264      током 

тежим повредама радних и других обавеза                                                     године  

- индивидуални и групни рад са ученицима на усвајању ра- 

ционалних метода учења 

- професионална оријентација ученика 

- испитивање узрока поремећаја и решавање интерперсоналних, 

социјалних и других проблема појединаца и група 

- едукативни рад у циљу проширивања знања из области  

менталне хигијене 

Аналитичко истраживачки рад;израда периодичног прегледа за потребе 

наставничког и одељењских већа. 

Истраживања; 
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- интерперсоналних односа ученика 

- односа ученик-наставник 

- мотивација ученика                                                                         1,5  66 током године  

- изостајање уценика 

- оцењивање и проверавање 

- вредносне оријентације и ставови  

Сарадња са родитељима ученика 

- информисање родитеља о психолошким карактеристикама 

њихове деце. 

- саветодавни рад са родитељима чија деца испољавају               1,5   66 током године  

тешкоће у социјалном развоју 

- упућивање родитеља у поступке методе решавања 

сукоба применом конструктивне комуникације 

-професионално информисање родитеља 

 

Рад у стручним органима школе, 

рад у одељењским већима и наставничком већу 

Израда различитих анализа за потребе наставничког већа; 

- успех,изостајање,однос ученик-наставник 

- мотивација за учење 

професионална оријентација                                                                1     44 током  

године       

Стручно усавршавање; 

- праћење стручне литературе 

- учешће на семинарима 

- упућивање наставника у поједине садржаје                                       1    44 током 

- рад у активу стручних сарадника                                                                   године    

 

Сарадња са стручним институцијама; 

- школе, дом здравља, организације у  којима                                       1    44 током 

ученици обављају практичну наставу,                                                           године  
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центар за социјални рад, више школе и факултети 

 

Вођење документације о раду 

- дневник 

- досије ученика 

- праћење реализације образовно-васпитног рада 

- записници о раду стручних органа школе                                        1  44          током године 

Припреме за рад                                         

 

   ПЛАН ПРOФEСИOНAЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧEНИКA И КАРИЈЕРНОГ 

ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 

У изрaди oвoг прoгрaмa пoшлo сe oд сaврeмeних нaучних пoстaвки o избoру зaнимaњa и реaлних 

мoгућнoсти њихoвe примeнe у средњој школи. Пoшлo сe oд циљa прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje: рaзвиjaња 

спрeмнoсти учeникa дa стичe знaњa и искуствa o сeби и свeту рaдa и дa дoнoси рeaлнe oдлукe у пoглeду 

свoг дaљeг oбрaзoвaњa и oпрeдeљивaњa.  

Из oвaквих циљeвa прoизилaзe oпшти зaдaци кojи сe кoнкрeтизуjу у зaвиснoсти oд интeрeсoвaњa 

учeникa:  

1. Упoзнaвaњe, прaћeњe и пoдстицaњe рaзвoja индивидуaлних кaрaктeристикa личнoсти учeникa 

знaчajних зa усмeрaвaњe њихoвoг прoфeсиoнaлнoг рaзвoja и њихoвo пoдстицaњe дa сaми свeснo дoпринoсe 

сoпствeнoм прoфeсиoнaлнoм рaзвojу;  

2. Упoзнaвaњe учeникa сa свeтoм рaдa и зaнимaњa, систeмoм срeдњeг вaспитaњa и oбрaзoвaњa; 

3. Фoрмирaњe прaвилних стaвoвa прeмa рaду, рaдним нaвикaмa и слoбoднoм врeмeну;  

4. Успoстaвљaњe сaрaдњe сa учeничким рoдитeљимa у циљу пoмoћи у пoдстицaњу и усмeрaвaњу 

њихoвoг прoфeсиoнaлнoг рaзвoja; 

 5. Успoстaвљaњe сaрaдњe сa устaнoвaмa и институциjaмa кoje мoгу дoпринeти успeшниjeм 

прoфeсиoнaлнoм рaзвojу учeникa. 

 

Библиотекар 

Сeптeмбaр 

1. Упoзнaвaњe учeникa првoг рaзрeдa с књигама и библиoтeкoм 

2. Рaд сa учeницимa: прикaзивaњe пoтрeбнe лeктирe 

Дeцeмбaр 

1. Припрeмe зa прoслaву Дaнa шкoлe 

2. Прeдстaвљaњe нajзначajниjих стручних чaсoписa нaстaвницимa 
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3. Срeђивaњe Књигe инвeнтaрa 

4. Извештај о раду библиотеке за прво полугодиште; 

Jaнуaр 

1. Прeзeнтовање нoвих књигa 

2. Рaд библиoтeчкe сeкциje: припрeмa пaнoa зa хoл шкoлe, прикупљaњe књигa путeм 

учeничкe дoнaциje 

3. Свaкoднeвни рaд: књижeњe, срeђивaњe кaтaлoгa и цeлoкупнoг фoндa књигa, сaрaдњa сa 

нaстaвницимa у вези са стручном литeрaтуром 

Aприл 

1. Oспoсoбљaвaњe учeникa зa брзo прoнaлaжeњe пoтрeбнe књигe 

2. Свaкoднeвни рaд: књижeњe, срeђивaњe кaтaлoгa и цeлoкупнoг фoндa књигa, сaрaдњa сa 

нaстaвницимa у вези са стручном литeрaтуром 

Мaj 

1. Oдaбир и прeпoручивaњe књигa зa читaњe у врeмe шкoлскoг рaспустa 

2. Прeпoручивaњe лeктирa зa нaрeдни рaзрeд 

3. Рaд сa учeницимa: кoja ми сe књигa дoпaдa и зaштo 

4. Прeпoручуjeм свoм другу дa прoчитa 

Jун 

1. Извештај о раду библиотеке и библиотечке секције за друго полугодиште; 
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ПЛАН УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Остваривање и унапређивање образовно-васпитног процеса и стално усавршавање наставно-

васпитног особља школе је стални посао. 

У току ове школске године стручни активи су прихватили понуђене програме усавршавања 

Министарства просвете. У том смислу у току ове школске године, наставно особље биће усмерено 

на следеће  облике стручног усавршавања: 

- педагошко-психолошко, 

- дидактичко-методичко, 

- друштвено-економско и 

- уже стручно усавршавање. 

Посебним планом и програмом утврдиће се конкретан садржај методе, средства и носиоци 

активости као и орјентационо време за реализацију стручног усавршавања. 
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ПЛАНОВИ ТИМОВА 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА И 

ЗЛОСТАВЉАЊА 

У складу са законским нормативима у Гимназији „Стеван Јаковљевић“ усвојен је Протокол за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама. На основу овог Протокола школа је формирала Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања који је израдио програм, као саставни део 

Годишњег плана рада школе. Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне 

активности, као и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је 

дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. Програм заштите 

ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у школи 

применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама 

када се јавља  насиље, дискриминацијa, злостављање и занемаривање ученика. 

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи:  

- Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања; 

- Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање 

насиља и злостављања; 

- Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању 

деце који указују на потенцијално насилно понашање; 

- Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу; 

- Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у 

школском животу о томе; 

- Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних 

вештина; 

- Сарадња са родитељима путем Савета, Општинског савета, родитељских састанака, 

индивидуалних и групних разговора; 

- Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи. 

Задаци и активности у области превенције и интервенције приказани су у табели: 
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АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕМЕ 

-  Формирање Тима  

- Израда Програма 

заштите ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

Директор, секретар 

 

 

Чланови Тима 

 

 

 

 

 

 

 

Документација 

 

 

 

Септембар 

- Предавања и 

радионице у циљу 

упознавања ученика 

са ризичним 

понашањима и 

штетним дејством 

психоактивних 

супстанци 

Лекари,  

Стручна служба, 

Чланови Тима, 

Одељењске старешине 

 

 

 

 

 

 

 

Документација 

 

 

 

Октобар 

- Обележавање месеца 

борбе против болести 

зависности 

 

- Безбедност у 

саобраћају 

Чланови Тима, 

Секретар, 

Лекари,  

 

 

Чланови Тима, ПС 

Власотинце 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документација, панои 

 

 

 

Новембар 

 

- Промоција хуманих 

вредности 

 

 

- Обележавање 

Светског дана борбе 

против сиде 

Чланови Тима, 

Волонтери Црвеног 

крста 

 

Чланови Тима, 

Волонтери Црвеног 

крста, ученици, 

Лекари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документација, панои 

 

 

 

 

Децембар 

 

- Радионице 

ненасилна 

комуникација и 

решавање сукоба 

мирним путем  

Чланови Тима, 

Одељењске 

старешине, Стручна 

служба 

 

 

 

Документација 

 

 

Јануар  

- Организовање 

игранке поводом 14. 

фебруара „Дана 

Ученички парламент, 

ученици, Одељењске 

старешине 

 

 

 

Документација 

 

Фебруар 
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заљубљених“  

- Презентација о 

електронском насиљу 

Професори 

информатике, 

Чланови Тима, 

  

Документација 

 

Март 

 

- Предавања на тему 

заштите и очувања 

репордуктивног 

здравља 

Чланови Тима, Лекари 

ДЗ Власотинце 

 

 

 

Документација 

 

Април 

 

- Спортски турнири Чланови Тима, 

Професори физичког 

васпитања, ученици 

 

 

 

 

Документација 

 

Мај 

 

- Евалуација програма 

прегледом 

документације 

Чланови Тима, 

Стручна служба, 

секретар, директор 

 

 

 

Документација 

 

 

Јун 
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Дужност и обавеза сваке школе је да осигура безбедне и оптималне услове за несметани боравак и 

рад ученика и радника школе и заштити их од свих облика насиља, злостављања и занемаривања. 

Да би школа донела одговарајући план активности на реализацији заштите треба разјаснити 

термине који се буду користили.  

 НАСИЉЕ се дефинише као сваки облик једном или више пута понављана радња која има за 

циљ потенцијалног или стварног угрожавања здравља, достојанства и развоја ученика. Насиље 

може бити физичко где спада ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, 

гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање водом, ускраћивањем хране, ускраћивањем 

сна итд. Емоционално /психолошко/ насиље се односи на злостављање које обухвата 

омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, 

оговарање, исмејавање, подсмевање, претње, застрашивање итд. Социјално насиље се односи на 

игнорисање и неприхватање по било ком основу /недружење, изолација, дискриминација, 

неједнакост/. Сексуално насиље и злоупотреба ученика односи се на активности које  имају за 

циљ да пруже уживање или задовоље потребе друге особе од особе која није развојно дорасла или 

не прихвата те активности. Ово насиље се односи на све облике сексуалних односа, сексуалног 
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додиривања, излагање погледу, упућивање порука, фотографисање, телефонирање, простит уција 

и порнографија. Развојем комуникационе технологије долази све више до појаве електронског 

насиља преко порука (СМС, ММС ) и других видова електронске поште. Занемаривање и немарно 

понашање представља случајеве пропуштања појединца или установе да обезбеди услове за 

правилан развој ученика у свим областима, што у противном може нарушити његово здравље, 

физички, ментални,духовни, морални и друштвени развој. Експлоатација као вид насиља јавља се 

онда када једна особа користи другу особу за физички или неки други рад. Експлоатацијом се 

нарушава физичко и ментално здравље, као и развој ученика у образовном, моралном, социјалном 

и емоционалном смислу. 

 На основу наведеног, биће прецизирани конкретни задаци и мере које ће се предузимати на 

превенцији код насиља, злостављања и занемаривања, као и поступци и мере које треба предузети 

код интервенција од стране ученика, наставника и осталих упошљеника школе. 

 У циљу заштите и безбедности ученика гимназија предузима следеће мере: 

1. свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе; 

2. дежурство наставника и помоћно-техничког особља; 

3. осигурање ученика; 

4. обезбеђивањем свих мера елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и других 

елементарних непогода које могу угрозити безбедност деце и ученика  установе; 

5. друге мере у циљу заштите и безбедности ученика, утврђене законом и општим актом 

установе. 

Дежурство у установи: 

− Дежурство у установи изводе дежурни наставници и помоћно-техничко особље, у складу 

са процесом рада установе; 

− Дежурство почиње 30 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након 

завршетка последњег часа. 

Осигурање ученика: 

− Школа је обавезна да почетком сваке школске године упозна родитеље са могућношћу 

осигурања ученика од последица несрећног случаја (незгоде) који се може евентуално 

десити и са условима под којима се врши осигурање 

Заштита од поплава, пожара, удара грома и других елементарних непогода: 

- У циљу заштите деце и запослених, у установи се спроводе мере заштите од пожара 

предвиђене законом, а које подразумевају обезбеђеност установа бројем ватрогасних 

апарата, обуку запослених за руковање њима, понашање у случају опасности и редовну 

контролу обучености запослених, у сарадњи са управом противпожарне полиције и 

Ватрогасним друштвом локалне самоуправе. 
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ЗАШТИТА ЗДРАВЉА УЧЕНИКА 

Током године школа ће поред осталих активности организовати и здравствено-васпитни 

рад са ученицима погодним садржајима у оквиру наставних предмета (биологија, хемија, 

психологија, изборни програми, итд. ). 

Одељењске старешине на својим часовима водиће посебне разговоре и саветовати ученика 

како да сачувају своје физичко и ментално здравље, поготово када се ради о Ковиду19. 

Поред овог ангажовања наставника биће ангажовани и посебни стручњаци за поједине 

области – лекари педијатри, психијатри и други који ће одржати поједина предавања пре свега о 

болестима зависности, заразним болестима, итд. Ради тога школа ће ангажовати педагошко-

психолошку службу, остварити здравствену контролу ученика и пратити здравствено-хигијенске 

услове у школи, породици, друштвеној средини и предузимати потребне мере и активности на 

отклањању узрока који би негативно утицали на здравствено стање ученика. 

Такође ће се приказивати филмови везани за ову проблематику. Поред предавања и 

трибина организоваће се сталне изложбе плаката и слика са порукама. 

 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ВОЈСКОМ 

  Чланом 79 а Закона о војној, радној и материјалној обавези ученици средњих школа су 

дефинисани као категорија грађана која се стицањем практичних знања и вештина кроз систем 

образовања и васпитања обучава за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања.  

     Одредбама Закона о војној, радној и материјалној обавези прописано је да и ученици 

средњих школа припадају оној категорији грађана који треба да стекну знања и вештине „за 

потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања“. Иницијатива зато има циљ да се 

створе услови да ученици завршних разреда средње школе стекну основна знања о систему 

одбране, да се упознају са својим правима и обавезама, као и да развију свест о потреби одбране 

земље и значају неговања патриотских осећања.  

 У другом полугодишту школске 2020/21. године ученици завршних разреда су у више од 

90 одсто средњих школа (и у нашој школи) упознати са садржајима о основама система одбране 

земље. Увођење садржаја обуке у школски систем Републике Србије наставља да се спроводи и у 

школској 2022/23.години. 

  Преношење практичних знања и вештина за потребе одбране земље реализоваће се по 

темама Министарства одбране, које доприносе да ученици стекну основна знања о одбрани земље, 

сазнају своја права и обавезе у систему одбране, а пре свега развију свест о потреби одбране 

земље и значају неговања патриотских осећања. 

Час 1- интонирање химне Републике Србије „Боже правде“; Место, улога и задаци Војске Србије у 

систему безбедности и одбране Републике Србије; Војна обавеза у Републици Србији; Радна и 

материјална обавеза у Републици Србији; 

Час 2- Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка 

спремност-предуслов за војни позив; 

Час 3- Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Бојни отрови, биолошка и 
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запаљива средства; Цивилна заштита; 

Час 4- Тактичко- Технички зборови. (ученици могу да посете команде, јединице и установе Војске 

Србије. 

Час 1 и Час 2 реализоваће се у првом полугодишту, а Час 3 и Час 4 у другом полугодишту 

школске 2021/2022.године (по одељењима или спајањем више одељења). 

Средње школе могу реализовати час тако што ће организовано посетити акцију „Отворени дан 

Војске Србије“ планирану за Дан државности, Дан Војске Србије или свечани дан обележавања 

постојања јединице. 

Предвиђено је да одељењске старешине, за реализацију часова, добију стручну помоћ 

представника Министарства одбране, Војске Србије и других субјеката одбране. 

Регионални центар Министарства одбране надлежан за територију оопштине Власотинце је 

Центар МО за локалну самоуправу Лесковац, мајор Драган Милић (016/247-800, 064/8874-407) са 

којим се договара време, место и начин реализације обуке.   

 

План рада тима за промоцију и маркетинг школе 

 У циљу пoвећања углeдa шкoлe у лoкaлнoj зajeдници oвe шкoлскe гoдинe ћe сe  

пoсвeтити пaжњa и слeдeћим aктивнoстимa: 

→ Изрaди прoпaгaнднoг мaтeриjaлa шкoлe: билтен о раду школе у претходном периоду, 

школски лист;  

→ Прослава Дана школе - Недеља Гимназије; 

→ Прослава Дана просветних радника - песничко вече; 

→ Oргaнизoвaњe свeчaнoг приjeмa зa рoдитeљe дeцe кoja су сe успeшнo тaкмичилa oвe 

шкoлскe гoдинe; 

→ Oргaнизoвaњe свeчaнoг приjeмa зa дoбрoтвoрe шкoлe пoвoдoм Дaнa шкoлe уз уручивaњe 

зaхвaлницa; 

→ Прослава школске славе Свети Сава - пригодне активности; 

→ Посете основним школама у власотиначкој општини, промоција школе пред упис ученика 

у први разред; 

→ Oргaнизoвaњe лoкaлних jaвних aкциja уз сaрaдњу сa Сaвeтoм рoдитeљa;  

→ Oглaшaвaњe у jaвним мeдиjимa  и лoкaлној зajeдници;  

→ Учeшћу нajaвним кoнкурсимa ученичког ствaрaлaштвa. 
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ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Друштвени живот и рад ученика у школи одвијаће се у оквиру одељењских заједница 

ученика,  ученичког парламента и разних облика слободних активности. 

Заједнице ученика помагаће разредним старешинама и педагошко-психолошкој служби у 

доношењу правилних одлука везаних за ученике и њихове потребе. 

Слободне активности ученика организоваће се у оквиру секција и група. О раду слободних 

активности водиће се посебна евиденција (спискови, програми, планови, записници итд ). 

Учeничкe oргaнизaциje, Ученички парламент, сeкциje, клубoви усмeрaвajу и прoгрaмирajу 

свoje aктивнoсти тaкo дa нajдирeктниje учeствуjу у oствaривaњу вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa шкoлe. 

Њихoви дeтaљни прoгрaми су саставни део Гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe.  

 

Редни 

број 

Одељење Ученици 

1. 1/1 Теодора Илић, Сања Стаменковић 

2. 1/2 Алекса Митић, Ања Николић 

3. 1/3 Ања Ђокић, Катарина Миљковић 

4. 2/1 Марта Митровић, Анђела Михајловић 

5. 2/2 Емилија Димитријевић, Душан Стојановић 

6. 2/3 Јована Николић, Михајло Цветковић 

7. 3/1 Миљана Ђокић, Уна Станковић 

8. 3/2 Елена Јанковић, Анђела Стефановић 

9. 3/3 Андрија Станковић, Милица Тодоровић 

10. 4/1 Теодора Младеновић, Симона Момчиловић 

11. 4/2 Николина Стевановић, Мина Тодоровић 

12 4/3 Марта Банковић, Ања Стаменковић 

 

Ученички парламент ће се формирати од по два представника одељењских заједница ученика 

гимназије. У току ове године Парламент ће се бавити следећим активностима: 

• Конституисање Парламента 

• усвајање Статута и плана рада ученичког парламента; 

• разматрање услова за обављање ваннаставних активности ученика  у школи 
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• упознавање са прописима који се односе на заштиту права детета; 

• упознавање са правилима понашања ученика у школи, као и периодично разматрање 

актуелног стањеа у школи; 

• активности везане за ваннаставни рад у школи  на принципу добровољности( радне акције 

на уређењу школског дворишта, хуманитарне акције, акције везане за очување животне 

средине итд.) 

• разматрање проблематике везане за хигијену, заштиту здравља и превентивне мере у циљу 

заштите од пандемије; 

• учешће у спортским такмичењима и такмичењима у знању у разним областима; 

• разматрање проблематике везане за здравље и спречавање ширења заразних болести; 

• разматрање проблематике везане за успех ученика 

• планирање превентивних мера којима се спречавају: насиље, неодговорност, неразумевање 

и мржња; 

• многе друге активности које су од заједничког интереса за све ученике у школи 

• Предлози за одређивање дестинација за излете и екскурзије и посете; 

• Прослава матурске вечери;  

• Учешће у организацији игранке; 

• Помоћ ученицима са тешкоћама у учењу и понашању; 

• Учешће у организовању акција прикупљања секундарних сировина; 

• Организовање дебата ученика на изабрану тему; 

• Извештај о раду парламента.
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   ПЛАНОВИ  РАДА ОРГАНА  УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ШКОЛЕ 

Унутрашња организација стручних органа и поједених носиоца васпитно-образовног рада 

постављена је на основу захтева који проистичу из Закона, Статута и осталих прописа који треба да 

осигурају постизање оптималних резултата рада. 

ПРОГРАМ УПРАВНОГ, РУКОВОДЕЋЕГ, САВЕТОДАВНОГ И СТРУЧНИХ ОРГАНА 

Управни, руководећи и саветодавни органи школе су: 

- Орган управљања – Школски одбор 

- Директор школе 

- Савет родитеља 

Стручни органи школе су: 

- Наставничко веће 

- Педагошки колегијум 

- Стручна већа из области предмета 

- Одељењска већа 

- Стручни актив за развојно планирање 

- Стручни актив за развој школског програма  

Стручни сарадници су: 

- Педагог  

- Психолог 

- Библиотекар  

Рад стручних органа и појединих носиоца васпитно-образовног рада и активности током године 

одвијаће се у складу са обавезама које су задате у Годишњем плану рада школе, а које произилазе из 

Закона, Статута школе, Правилника, упутстава и других нормативних аката. 

Сви органи и појединци имају обавезу да систематски, квалитетно, одговорно остварују утврђене 

садржаје и задатке. 

Орган управљања – Школски одбор 

1. Маја Вељковић - 

председник 

Из реда запослених 

2. Драгана Станковић Из реда запослених 

3. Витомир Хаџи – Ђокић Из реда запослених 

4. Бранислав Пешић Из реда локалне 

самоуправе 

5 Војкан Стојановић Из реда локалне 

самоуправе 
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6. Благоје Стојановић Из реда локалне 

самоуправе 

7 Ивана Цветковић Из реда родитеља 

8. Ђорђе Митровић Из реда родитеља 

9. Јовица Коцић Из реда родитеља 

 

Орган управљања ћe у тoку гoдинe рaзмaтрaти питaњa вeзaнa зa рaд шкoлe и доносиће одлуке и 

закључке из своје надлежности по следећем плану: 

Септембар: 

10. Врши анализу и усвајање годишњег извештаја о раду школе; 

11. Даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова; 

12. Рaзматра Извeштaj o рaду директора школе и Извештаја о раду школе у 2021/2022. 

гoдини; 

13. Усваја Годишњи план рада школе зa шкoлску 2022/2023. гoдину; 

14. Рaзмaтрa кaдрoвске прoблeме и стручну зaступљeнoст у нaстaви; 

15. Дoноси oдлуке o рaсписивaњу кoнкурсa зa упрaжњeнa рaднa мeстa кoja сe пojaвe 

тoкoм шкoлскe гoдинe; 

Новембар: 

1. Доноси план стручног усавршавања запослених; 

2. Прати прикупљање средстава за набавку савремене опреме школе; 

3. Усаглашава статут, правила понашања у установи и друге опште акте; 

4. Разматра безбедност и хигијену ученика у школи; 

 

5. Усваја извештај о извођењу екскурзије, односно излета; 

 

6. Рaзматра сoциjaлну функциjу шкoлe; 

7. Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и 

васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и 

остваривање образовно-васпитног рада; 

8. Рaзмaтрa мaтeриjaлне прoблeме шкoлe, кao и прoблeме нa oдржaвaњу шкoлскe 

згрaдe и двoриштa; 

Фебруар: 
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1. Рaзмaтрa успeх учeникa нa крajу првoг пoлугoдиштa и шкoлскe гoдинe и доноси 

мeре зa пoбoљшaњe истoг; 

2. Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун; 

3. Разматра безбедност и хигијену ученика у школи; 

4. Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и 

васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и 

остваривање образовно-васпитног рада; 

Јул: 

1. Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 

2. Доноси финансијски план установе, у складу са законом; 

3. Рaзмaтрaуспeхучeникa нa крajу другог пoлугoдиштa и шкoлскe године; 

4. Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и 

васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и 

остваривање образовно-васпитног рада; 

5. Усваја извештај о остваривању стручног усавршавања запослених.  

 

Програм рада директора школе 

Полазећи од циљева који су зацртани у новом Развојном плану школе и задатака који из њих 

произилазе и имајући у виду да је директор преузео обавезу координатора програма 

унапређивања образовно-васпитног рада, директор је донео овакав план рада: 

 

Садржаји-програм Гантограм активности Ангажов 

ање 
 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6  

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

1. Учешће у изради годишњег 

плана рада (свих прилога) 

стручних органа, управних 

органа, програма увођења 

иновација, усавршавања 

наставника, модернизације 

дидактичко-технолошке основе 

рада, развојних пројеката, 

програма вредновања рада школе 

и друго.  

Израда идејне скице структуре 

програма. 

Помоћ у изради аналитичко-

планске документације за 

планирање 

███  ███       

█ 

█ 

█ 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
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III Постављање организације рада школе - КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

1. Обезбеђивање потребних 

кадрова, подела предмета на 

наставнике, израда распореда 

часова, обављање планирања 

наставног рада, припрема објекта 

и потребних медија за рад, пријем 

ученика и увођење у планирани 

режим живота и рада. Иницирање 

израде распореда свих видова 

наставе и рада служби.  

███ ███ 

   

███ ███  

   

Садржаји-програм Гантограм активности Ангажов 

ање 
 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6  

2. Израда концепције ефикасније 

организације школе (са тимом 

наставника)на принципима 

квалитетније и ефикасније школе 

утемељене на хуманистичком и 

оптимистичком односу према 

ученицима, довођењем ученика до 

успеха(добри међуљудски односи, 

пријатна клима, кооперативност, 

поверење)и обезбеђивање 

превенције насиља у школи. 

███ ███ 

         

3. Постављање ефикасније 

организације рада директора 

(распоред рада, седнице, 

консултације са стручним 

службама, педагогом, психологом 

и сл). Разрада свих овлашћења у 

школи ( ко и за шта одговара, 

начин праћења и вредновања рада 

и сл.) 

███ ███ 

    

███ ███ 

   

4. Постављање квалитетног 

информационог система у 

функцији ефикаснијег рада школе. 

 ███ 
███  

   ███ ███   

IV. ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ (ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА ДИРЕКТОРА) 

1. Иницирање израде годишњег 

програма вредновања (израда 

одговарајућег профила 

документације за праћење 

реализације програма, мерних 

инструмената, тестова и чек листа 

за мерење постигнућа ученика и 

слично). Ангажовање тима 

наставника са педагогом школе у 

изради и примени програма 

вредновања. 

███ ███ ███ 

     

███ ███ 

 

2. Израда акционог програма 

вредновања и самовредновања 

(педагог и тим наставника – 

евалуатора). 

███ ███ ███ 
        

3. Ангажовање стручњака (са 

стране) за помоћ тиму евалуатора 

школе. 

███ ███ ███ 
        

4. Примена комплексног праћења 

вредновања: свих видова рада 

(настава, слободне активности,  и 

друго) не само ученика већ и свих 

учесника (ученика, наставника, 

педагога и др.), вредновање 

примене иновација, сарадње са 

родитељима и слично. 

███ ███ ███ 
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Садржаји-програм Гантограм активности Ангажов 

ање 
 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6  

VI. ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНА И САВЕТОДАВНА ФУНЦКИЈА 

1. Израда програма педагошко-

инструктивног и саветодавног 

рада са наставницима, 

родитељима и ученицима 

(издвајање неколико кључних 

задатака и то:унапређивање 

наставног рада, рад са ученицима, 

подстицање за примену 

савремене образовне технологије) 

  ███   ███     

 

2. Припрема инструмената за 

евалуацију наставних часова који 

ће бити посећени (листе 

категорија,чек листе, скале и 

друго). 

 ███ ███        

 

3. Израда распореда указивања 

педагошке инструкције. 

███     ███     
 

VII ИНОВАЦИЈСКА ФУНКЦИЈА 

1. Иницирање израде програма 

увођења иновација у наставу 

(педагог и тим наставника). 

 ███   
       

2. Стварање услова за примену 

појединих иновација у настави 

(обезбеђење израде дидактичких 

материјала, обезбеђење потребних 

средстава). 

 ███ ██

█ 

███  ███ ███ ███   

 

3. Оспособљавање наставника за 

примену појединих иновација 

(обезбеђење стручњака, предавача 

и др.). 

 ██ ██ ██ ██ ██ ██    
 

4. Стимулисање наставника за 

примену иновација у настави 

(похвале, предлог за признања и  

друго). 

  ██

█ 

 ███  ███     

 

VIII ИСТРАЖИВАЧКА ФУНКЦИЈА 

1. Иницирање израде програма 

акционих и малих истраживања 

(истраживања којима се 

непосредно мења педагошка 

стварност). 

  ██

█ 

  ███ 

███     

2. Израда развојних пројеката у 

циљу конкурисања за добијање 

финансијске подршке за промене 

у школском раду. 

 ███ ██

█ 

  ███ ███    

 

Садржаји-програм Гантограм активности Ангажов 

ање 
 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6  

IX УПРАВЉАЧКО-РУКОВОДНА ФУНКЦИЈА 
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1. Обезбеђење благовременог 

доношења управљачких одлука 

Школског одбора (доношење 

годишњег програма,  одлука о 

набавкама,  избору радника и др.). 

███  ██

█ 

███  ███  ███  ███ 

 

2. Благовремено доношење 

руководних одлука којима се 

реализују управљачке одлуке и 

обезбеђује превенција насиља у 

школи. 

███ ███ ██

█ 

███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ 
 

3. Благовремена израда месечног 

оперативног плана рада школе. 

██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██  

4. Припрема извештаја о 

реализацији донетих одлука и 

реализације плана. 

    ███ ███    ███  

 

 

Прoгрaм рaдa Сaвeтa рoдитeљa 

 

 У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог 

законског заступника ученика сваког одељења. 

  Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. 

 

Савет родитеља: 

 

1) предлаже представнике родитеља у школски одбор; 

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе; 

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника; 

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

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

годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима 

националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање 

квалитета образовно-васпитног рада; 

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

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге 

и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника; 

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

деце и ученика; 

9) учествује у поступку прописивања мера за безбедност деце; 

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

разматра извештај о њиховом остваривању; 

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

12) разматра и друга питања утврђена статутом. 

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору, стручним 

органима установе и ученичком парламенту. 

 

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета. 
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Редни 

број 

Одељење Име и презиме 

1. 1/1 Маја Мишић 

2. 1/2 Биљана Ивановић 

3. 1/3 Тања Стаменковић 

4. 2/1 Слађана Коцић Петковић 

5. 2/2 Јовица Коцић 

6. 2/3 Ивана Цветковић 

7. 3/1 Олга Игњатовић 

8. 3/2 Живојин Давинић 

9. 3/3 Војкан Стаменковић 

10. 4/1 Часлав Јовић 

11. 4/2 Анђелка Тодоровић 

12. 4/3 Зоран Петровић 

 

Савет родитеља је саветодавни орган. Сaвeт рoдитeљa ћe унaрeднoj шкoлскoj гoдини пoрeд 

oстaлoг рaзмaтрaти слeдeћa питaњa: 

Септембар 

1. Конституисаће се нови Савет родитеља; 

2. Рaзмaтрa и даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме 

наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању; прoгрaм излeтa и 

eкскурзиja и учествовaће у одређивању висине надокнаде наставницима за реализацију 

истих; 

3. Упoзнaћe сe сa Гoдишњим планом рaдa шкoлe, Извештајем о раду школе и директора 

школе; 

4. Прeдлaжe мeрe зa oсигурaњe квaлитeтa и унaпрeђeњe oбрaзoвнo вaспитнoг рaдa; 

5. Разматраће услове за рад Гимназије «Стеван Јаковљевић», Власотинце; 

 

Новембар 

1. Учeствoвaћe у прoписивaњу мeрa зa зaштиту и бeзбeднoст дeцe и прaвилa пoнaшaњa; 
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2. Иницирaћe и пoмoћи oргaнизaциjу хумaнитaрних aктивнoсти у oквиру шкoлe; 

3. Бићe инфoрмисaн о коришћењу средстава остварених од донација и средстава родитеља;  

4. Пружиће пoтрeбну пoмoћ у вези са oргaнизaциjом прeдaвaњa зa ученике и рoдитeљe; 

5. Активно ће учествовати у реализацији школских пројекта и пратиће реализацију Школског 

развојног плана; 

 

Фебруар 

1. Нa крajу првoг пoлугoдиштa Сaвeт рoдитeљa ћe рaзмaтрaти успeх учeникa и вaспитнe 

прoблeмe кojи сe jaвљajу у шкoли; 

2. Иницирaћe и пoмoћи oргaнизaциjу хумaнитaрних aктивнoсти у oквиру шкoлe; 

3. Пружити пoтрeбну пoмoћу вези са oргaнизaциjом прeдaвaњa зa ученике и рoдитeљe; 

4. Прeдлaжe мeрe зa oсигурaњe квaлитeтa и унaпрeђeњe oбрaзoвнo вaспитнoг рaдa; 

5. Разматраће услове за рад Гимназије «Стеван Јаковљевић», Власотинце; 

 

Јун 

1. Учeствoвaћe у прoписивaњу мeрa зa зaштиту и бeзбeднoст дeцe и прaвилa пoнaшaњa; 

2. Нa крajу шкoлскe гoдинe Сaвeт рoдитeљa ћe рaзмaтрaти успeхучeникa и вaспитнe прoблeмe 

кojи сe jaвљajу у шкoли; 

3. Бићe инфoрмисaн о коришћењу средстава остварених од донација и средстава родитеља; 

4. Рaзмaтрaћe прoгрaм екскурзија и излeтa и учествовати у одређивању висине надокнаде 

наставницима за реализацију истих; 

5. Активно ће учествовати у реализацији школских пројекта и пратиће реализацију Школског 

развојног плана; 

 

Потребно је планирати најмање четири до шест седница Савета родитеља годишње. 

Кooдинaтoри рaдa Сaвeтa рoдитeљa шкoлe су: директор школе и педагог школе. 

 

Сарадња са родитељима 

Познавање породичне средине полазна је основа у тумачењу емоционалних и социјалних 

потреба ученика и основа је за помоћ у решавању проблема ученика и понашања. Успостављање 

успешније и садржајније сарадње са родитељима, изграђивање међусобног уважавања и поверења 
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предуслови су за ефикасно деловање и развој младих. Један од задатака управе школе је укључивање 

родитеља у обезбеђивање услова за успешан рад школе, преко Савета родитеља. 

Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвнe функциje шкoлe зaхтeвa интeнзивну сaрaдњу сa 

рoдитeљимa. У тoм циљу у шкoли ћe тoкoм шкoлскe гoдинe рaдити: 

- Сaвeт рoдитeљa шкoлe чиjи прoгрaм рaдa je сaстaвни дeo oвoг Прoгрaмa 

- Одржаваће се редовни родитељски састанци у септембру, новембру, фебруару и априлу 

чије се време одређује месечним оријентационим планом, а према потреби ће се сазивати и 

ванредни родитељски састанци. 
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ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 

Годишњи и глобални планови рада наставника налазе се у бази података школе. У сваком 

су наведени циљеви учења по разредима. Они су такође међусобно временски и садржајно 

усклађени у оквиру сваког разреда. Годишњи планови наставних предмета у складу са законом 

садрже образовне стандарде. Оперативни планови наставника садрже ефикасне поступке за 

постизање прописаних исхода.  

 

ДОПУНСКИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 

Гимназија ће организовати извођење допунског образовно-васпитног рада за поједине 

ученике или групу ученика који имају потешкоће у процесу учења како би се овим корективним 

видовима рада у оквиру ефикаснијих организационих форми (рад у малој групи, 

индивидуализација и сл.) помогло ученицима да постигну позитиван успех. 

Посебно, педагог ће реаговати ако у неком одељењу има више од 5 слабих оцена из 

једног предмета тако што ће обезбедити да се организује допунска настава. Одељењске старешине 

истог разреда договориће са предметним наставником термин и списак ученика за које ће се 

организовати допунска настава.  

Годишњи фонд часова додатног  или допунског образовно-васпитног рада: 

1.  Српски језик и књижевност 

2.  Страни језик (енглески, француски, руски) 

3.  Математика 

4.  Физика 

5.  Хемија 

6.  Биологија 

7.   Историја 

8.  Географија 

9.  Филозофија 

10. Рачунарство и информатика 

11. Музичка култура 

12. Ликовна култура 

13. Психологија 

14. Социологија 
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15. Физичко васпитање 

Из наведених предмета одржаће се додатни и допунски рад по разредима и то: 

 

I разред 3 одељења х 30 часова = 90 

II разред 3 одељења х 30 часова = 90 

III разред 3 одељења х 30 часова = 120 

IV разред 3 одељења х 30 часова = 120 

  Укупно: = 420 

 

Коментар: По плану у сваком одељењу ће бити одржан по један час допунске или додатне 

наставе недељно. 

 

ДОДАТНИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 

Школа ће организовати додатни образовно-васпитни рад у оквиру ваннаставних 

активности. У циљу указивања посебне помоћи ученицима који напредују изнад просека, школа 

ћe организовати додатну наставу примењујући активнијe организационе форме: рефератску 

наставу, рад у лабораторијама, повремена јавна саопштења, налазе из закључака до којих су 

ученици у процесу самосталног и истраживачког рада дошли. Ученик који се истиче у настави, да 

би продубио и проширио своје знање и вештине у складу са интересима, способностима и 

склоностима за самостални рад и развој логичког стваралачког и креативног мишљења укључиће 

се у овај рад 

Овај вид наставе изводиће се у току године, у зависности од епидемиолошке ситуације. 

Наставници морају да прате интересовање ученика, њихове склоности и потребе како би на време 

усмерили ученика на креативни самостални стваралачки рад уз успешно коришћење научне, 

стручне литературе и интернета. 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Оперативни и годишњи плaнoви рeдoвнe нaстaвe достављају се педагогу школе. Ови 

документи као и сва друга педагошка документација која се користи у школи потребно је да буде 

компјутерски обрађена. Планови одржавања дoдaтнe нaстaвe, дoпунскe нaстaвe, и др. се 

достављају пре почетка ових активности и сaстaвни су дeлoви школског програма и Годишњег 

плана рада школе. 

 

 



89 

 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 Веома успешну сарадњу имали смо са Школском управом Министарства просвете у 

Лесковцу. Сарађивали смо на упису ученика, стручном усавршавању, педагошком и 

инспекцијском надзору и др. У сарадњи са Домом здравља Власотинце успешно смо радили на 

превенцији и очувању здравља ученика. Са МУП-ом Власотинце имали смо одличну сарадњу. 

Школи је додељен један школски полицајац који је присутан у школском дворишту 8 часова 

дневно.  

Гимназија „Стеван Јаковљевић“је задржала успешну сарадњу са многим културним и 

образовним институцијама од којих ћемо поменути следеће: 

• Основне школе у Власотинцу,  

• Завичајни музеј, Власотинце, 

• Народна библиотека "Десанка Максимовић", 

• Културни центар у Власотинцу, 

• Техничка школа, Власотинце, 

• Локални медији који обавештавају о актуелним збивањима у школи и успесима 

наших ученика,  

• Црвени крст, Власотинце, 

• Фондација даровитих «Христифор Црниловић-Кица», Власотинце, 

• Регионални центар за таленте, Врање, 

• Истраживачка станица «Петница», 

• Удружење „Underground“, Власотинце, 

• Туристичка организација, Власотинце, 

• Центар за социјални рад, Власотинце, 

• УГ «Осмех», Власотинце 

 

Основ за развој школе је сарадња и помоћ општине Власотинце и њених институција 

посебно.Досадашњи радни резултати колектива поуздана су основа за планирање рада у следећој 

школској години. Они омогућавају даљи стабилан развој узлазном линијом. Из демографских 

података могуће је закључити да се број ученика смањује из године у годину. Школа ће се 

трудити да одржи број одељења кроз план уписа и реализацију тог плана.  
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ОСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

План акције за превенцију употребе дрога 

На предлог Министарства просвете планом превенције употребе дрога планира се 

реализација активности са ученицима, родитељима и наставницима, сарадња са другим 

институцијама и органима.  

Превентивне активности са ученицима: 

- Кроз све предмете преко навођења исхода и међупредметних компетенција истицаће се 

значај одговорности за сопствено здравље; 

- У оквиру реализације часова одељењског старешине и часова одељењске заједнице;  

- Интерактивним радионицама и вођеним дискусијама са ученицима; 

- Индивидуалним радом са ученицима код којих су идентификовани импулсивност, 

анксиозност, потиштеност; 

- Преко ваннаставних активности за развијање личних потенцијала и јачање самопоуздања 

ученика. 

Превентивне активности наставника: 

- Планирање стручног усавршавања и стално информисање  

- Тимски рад 

Превентивне активности са родитељима: 

- Преко тематских родитељских састанака, радионица и рада у мањим  групама; 

- Преко Савета родитеља и Општинског савета родитеља; 

          - Организовањем интерактивних радионица;  

- Развијањем вештине родитељства; 
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ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ УПОТРЕБЕ ДРОГА 

Активности Носиоци  Време  Показатељи  

1.Планирање 

превентивних програма 

за очување здравља 

ученика у оквиру 

годишњих планова 

наставника кроз 

истицање исхода и 

међупредметних 

компетенција 

Директор, 

Наставници, 

Стручна служба 

Од почетка школске 

године  

Разрада 

оперативних 

планова са 

истицањем исхода и 

међупредметних 

компетенција 

2.Планирање и 

реализација часова 

одељењске заједнице 

(интерактивне 

радионице, вођене 

дискусије, 

индивидуални рад са 

ученицима код којих су 

идентификовани 

импулсивност и 

анксиозност у 

реакцијама) 

Наставници, 

Одељењске 

старешине, 

Стручна служба, 

Директор  

Током школске 

године  

Одржани часови 

одељењских 

заједница, 

обављени 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

3.Ваннаставне 

активности за 

развијање личних 

потенцијала и јачање 

самопоуздања ученика 

Наставници, 

Директор, Стручна 

служба 

Почев од првог 

класификационог 

периода 

Реализоване 

ваннаставне 

активности 

4.Планирање стручног 

усавршавања 

наставника и тимски 

рад (сарадња са 

институцијама и 

органима у локалној 

заједници, предавања 

представника МУП-а за 

ученике свих разреда)  

Наставници, 

Директор, Стручна 

служба 

Од почетка школске 

године 

Реализација 

стручног 

усавршавања и 

реализација планова 

појединих тимова 

Реализована 

предавања са 

представницима 

локалне заједнице 

5.Активности са 

родитељима:одржавање 

тематских родитељских 

Директор, 

Наставници, 

Стручна служба, 

Током школске 

године 

Одржани 

родитељски 

састанци, седнице 
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састанака, радионица, 

рад у мањим групама, 

преко Савета родитеља 

и Општинског савета 

родитеља 

Одељењске 

старешине 

Савета родитеља и 

Општинског савета 

 

ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТРГОВИНЕ ДЕЦОМ И МЛАДИМА 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у сарадњи са Канцеларијом Савета 

Европе у Београду, у оквиру Заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal 

Facility за Западни Балкан и Турску“, фаза 2 „Превенција и борба против трговине људима у 

Србији“ ревидирало индикаторе за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за 

систем образовања, у циљу пружања подршке запосленима за рано препознавање и процену 

ризика да је ученик потенцијална жртва трговине људима. 

 Поред ревидирене Листе индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су 

потенцијалне жртве трговине људима, израђен је и Водич за  примену истих. 

 Трговина људима представља најгрубље кршење људских права и једно од најтежих 

кривичних дела. Систем образовања и васпитања има задатак да обезбеди сигурно и подстицајно 

окружење за одрастање и развој ученика, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и 

занемаривања. Трговина људима један је од најсложенијих и најтежих облика насиља којима деца, 

односно ученици и млади могу да буду изложени.  

 Улога установа образовања и васпитања у контексту заштите ученика од трговине људима 

огледа се у:   

- реализацији превентивних активности у циљу јачања компетенција за препознавање феномена 

трговине људима, ризика и начина заштите;   

- благовременом препознавању ризика од потенцијалног укључивања ученика у ланац трговине 

људима;   

- благовременој интервенцији ако је ученик већ изложен неком облику трговине људима;   

- обезбеђивању подршке ученику у процесу реинтеграције, након што је био изложен неком од 

облика трговине људима.  

 Услед свакодневног контакта са ученицима, наставници и стручни сарадници међу првима 

могу да уоче неке од знакова који указују на повећан ризик или потенцијалну укљученост у неки 

од облика трговине људима.  

 Фактори рањивости су важни за разумевање феномена трговине људима, јер најчешће 

представљају различите облике кршења права детета. Ови фактори представљају ризике који могу 

да доведу до уласка ученика у ланац експлоатације и због тога захтевају праћење у оквиру 

установе. Ако се препознају неки од фактора рањивости, непоходна је благовремена реакција 

установе која подразумева праћење, детаљну процену понашања и ситуације, а по потреби и 
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информисање и укључивање других институција у складу са процедурама прописаним 

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање (насиље у породици, занемаривање и др). Праћење у оквиру установе подразумева 

додатно прикупљање информација и пружање подршке ученику. Уколико на пример, ученик 

често неоправдано касни или изостаје са наставе, односно често на часу није концентрисан, 

изгледа исцрпљено, малаксало, уочљив је пад школског успеха потребно је прикупити 

информације и утврдити разлоге таквог понашања и у складу са тим предузети даље мере. 

Установа је у обавези да препозна и прати факторе рањивости и слабе индикаторе који могу да 

указују на могућу трговину људима.  

 Фактори рањивости нису специфични за трговину људима per se и могу да буду и у вези са 

неким другим појавама или стањима на које је установа свакако у обавези да реагује (заштита од 

насиља и занемаривања, изостајање из школе, проблеми у учењу и др). Примери најчешћих 

фактора рањивости су: сиромаштво, припадност осетљивим групама, статус мигранта/избеглице, 

изложеност насиљу и дискриминацији, насиљу у породици, занемаривање потреба ученика, 

социјална изолација, менталне и физичке сметње ученика, злоупотреба психоактивних 

контролисаних супстанци, склоност разним видовима антисоцијалног понашања.  

 Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за систем образовања 

и васпитања представљају смернице које указују на постојање ситуација или околности повезане 

са феноменом трговине људима. С обзиром да је трговина људима сложен феномен, не постоје 

карактеристични знаци или показатељи трговине људима. Већина индикатора може да указује на 

насиље и занемаривање ученика, породично насиље, физичке и/или менталне сметње и различите 

облика ризичног понашања ученика. Присуство једног или више индикатора само по себи не мора 

да указује да је ученик укључен у ланац трговине људима. Центар за заштиту жртава трговине 

људима1 врши формалну идентификацију жртава трговине људима, а установе образовања и 

васпитања имају улогу у процесу прелиминарне идентификације жртава трговине људима. 

Прелиминарна идентификација се односи на процену постојања ризика да је ученик жртва 

трговине, али не подразумева верификацију да је ученик жртва трговине људима. 
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ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА РАДА 

 

 Самовредновање наставног рада 

 У школи се спроводи, у циљу обезбеђивања квалитета образовно-васпитног рада, 

самовредновање по утврђеним критеријумима, плански и редовно. Вреднује се:  

 квалитет планирања и програмирања наставног рада, 

 рационалност и ефикасност организације и извођења наставног часа ( квалитет припреме 

часа, адекватност избора и примене наставних метода, облика рада, активности ученика, 

понављање и систематизација наставног градива),  

 процес подстицања и оцењивања постигнућа ученика,  

 квалитет организације и социјалне интеракције и комуникације у наставном процесу,  

 лична обележја и однос наставника према ученицима, 

 оптерећеност ученика наставним обавезама и слично.  

 

Прaћeњe ће се обављати днeвним вoђeњeм eвидeнциje рeaлизoвaних зaдaтaкa у рaзрeднoj 

књизи, зaписницимa, днeвницимa рaдa и др; изрaдoм днeвних, мeсeчних плaнoвa и прeглeдoм 

истих; пoсeтoм чaсoвимa и прeглeдoм пeдaгoшкe дoкумeнтaциje; aнaлизoм рeaлизaциje Гoдишњeг 

плана рада, изрaдoм пoлугoдишњих и гoдишњих извeштaja o рaду, као и самовредновањем рада 

школе.  

Ово праћење вршиће се стално и повремено (седмично, месечно и на крају појединих 

периода).  

Праћење остваривања појединих планираних програмских садржаја и задатака обављаће 

поједини носиоци образовно-васпитног рада – наставници, одељењске старешине, стручни 

сарадници и директор школе.  

Наставници ће у оквиру својих предмета стално пратити како и на који начин се остварују 

садржаји и задаци наставног предмета. Разредне старешине пратиће остваривање - реализацију 

наставе у свом одељењу; посебну пажњу обратиће на васпитни рад са ученицима. 

Остваривање Годишњег плана рада пратиће школски тим за самовредновање и вредновање 

рада школе, стручни органи школе, саветодавни орган и управљачки орган школе. 

Посебну улогу и обавезу у праћењу реализације Годишњег плана рада и у евалуацији има 

директор школе који ће непосредно усмеравати, кординирати активности свих стручних органа и 

појединаца, настојећи да се поједини садржаји и задаци у свим областима рада доследно 

реализују. 
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Материјали у вези са реализацијом плана рада школе, припремиће се на основу 

прикупљених података, евиденције изведених активности, извештаја, анализа и сл. 

У том смислу користиће се подаци из плана, планова, записника, разних прибелешки и 

друге документације која се води у школи. Ради тога у школи ће се водити и чувати : 

→ планови и програми наставника и осталих упошљеника школе, 

→ разредне књиге евиденције, записници и матичне књиге, 

→ уписнице,  

→ књиге записника са седница стручних тела, и др. 

 

 
 


