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2. УВОД  

 2.1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА  
А. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања, "Службени гласник РС" бр.72/09, а 
ступио је на снагу 11.9.2009. године и 52/11 и  55/13; 

2. Закон о средњем образовању и васпитању, "Службени гласник РС" бр.55/13 
3.  Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, "Службени гласник РС", бр. 

29/93 и 62/06 
4.   Правнилник о цени услуга средње школе, "Службени гласник РС", бр. 35/93 и уредба 

од 11.5.2005. године 
4.  Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, 
"Службени гласник РС" бр. 86/05; 

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

6. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 
2010/2011. годину, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број   5/2007; 

7.  Правилник о јавним исправама за средњу школу, "Службени гласник РС", бр.31/06; 

9. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, "Службени 
гласник РС", бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02; 

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

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

12. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 
стручних сарадника у средњој школи, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 
1/92, 23/97 и 2/2000; 

13. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, "Службени гласник РС", број 33/99 
и "Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 3/03; 

14. Правилник о дипломама за  изузетан успех ученика у средњим школама, "Службени 
гласник РС" бр. 37/93; 

15. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног 
предмета у основној и средњој школи, "Службени гласник РС", бр.46/01; 

16. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, „Службени 
гласник РС“, бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02; 

17. Правилник о наставном плану и програму за гимназије,“Службени гласник СРС –
Просветни гласник“, број 5/90 и Просветни гласник 
3/91,3/92,17/93,2/94,2/95,8/95,23/97,2/02,5/03,10/03,11/04,18/04,24/04,3/05,11/05,2/06,6/06,12/06. 

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

19. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени 
гласник РС“ бр.37/93; 
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20. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, 
„Просветни гласник“ бр. 6/03, 23/04 и 9/05; 

21. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у 
настави у , “Службени гласник СРС –Просветни гласник“, број 5/90 " - Просветни 
гласник" број 5/91, 1/92,  3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,3/03,4/04,11/04,5/05 и 1/07  

22. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи, "Службени гласник 
РС - Просветни гласник" бр. 1/93; 

23. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника, "Службени гласник РС" бр. 14/04 и 56/05; 

24. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, "Службени 
гласник РС" бр. 22/05; 

25. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе, "Службени гласник 
РС" бр.73/04, 106/03 и 20/04; 

26. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 
2009/2010. годину, Завод за унапређење  

образовања и васпитања, Центар за професионални развој запослених; 

27. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа, 
Министар просвете и спорта, у Београду, 21.2.2006. године, Број 611-00-000096/2006-03;  

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

28.Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 
зллостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 

29.Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за гимназију СЛ. Гласник 
РС, Просветни гласник  бр. 1/2009. 

30. Акциони планови за самовредновање 

31. И други закони и прописи донетиу складу са релевантним законима. 

Б. Општи акти школе: 

- Статут 

- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика, 

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

- Правилник о организацији и остваривању образовно-васпитне делатности путем полагања 
испита у Ужичкој гимназији, 

- Правилник о безбедности и здравља на раду, 

- Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика 

- Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза 
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- Правилник о заштити од пожара 

- Правилник о систематизацији радниг места 

- Пословник о раду Школског одбора,  

- Пословник о раду Савета родитеља 

- Школски развојни план 

2.2. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА  

Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма гимназије 
друштвено-језичког и природно-математичког смера. 

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

 

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА  

3.1.Опште стање школе 

Ужичка гимназија остварује образовно – васпитни рад у делу зграде који је физичком 
поделом припао Гимназији. Просторије у којима се обавља наставни процес, ваннаставне и 
факултативне активности одговарају нормативу школског простора.  

 

3.1.1. Општи подаци о школи 

Назив школе – Ужичка гимназија 

Адреса: Трг Светог Саве бр.6, Ужице 

Број телефона: 031/513-140; 031/510-596 (наставничка канцеларија);  

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

Сајт школе: www.uzickagimnazija.edu.rs 

E-aдреса: uzickagimnazija@ptt.rs  

 

3.1.2. Просторни услови рада 

А) Петнаест учионица опремљених за наставу појединих предмета: 

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

- математика – две учионице површине  70 m 2  и 78 m 2 , 

- страни језици – 2 учионице површине 64 m2 и 52,2 m2 и кабинет за професоре површине 19 
m 2 , 
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- историја – 1 учионица површине 56 m 2  и кабинет за професоре површине 19 m 2  

- географија – 1 учионица површине 44 m 2 , 

- музичка и ликовна култура – 1 учионица површине 77 m 2  

-друштвене науке – једна учионица површине 50,02 m 2  

-хемија - једна учионица  78 m 2 , 

-три учионице за групни рад - површине 30,49 m 2  ; 29,13 m 2  и 21,70 m 2  

-амфитеатар са пратећом просторијом - површина 116,68 m 2  и 17,22 m 2 , 

Б) Специјализоване учионице и лабараторије: 

- рачунарство и информатика – 2 учионице површине 59,56 m 2  и 61,54 m 2 , 

- физика – 1 учионица површине 79 m 2 , просторија за вежбе површине 26 m 2  и кабинет за 
професоре површине 12 m 2 , 

- биологија – 1 учионица површине 50 m 2 и остава површине 17 m 2 , 

- лабораторија хемије површне 58 m 2  и остава површине 21 m 2 . 

В) Фискултурне сале: 

- велика фискултурна сала са свлачионицама, мокрим чворовима и кабинетом за професоре 
укупне површине 570 m 2 , 

- мала фискултурна сала са свлачионицама укупне површине 180 m 2 . 

Г) Остале просторије: 

- библиотека  – површине 56 m 2 , 

-читаоница- површине 45 m 2 ,  

- канцеларија секретара 23 m 2 , 

- канцеларија педагога- површине 16 m 2 , 

- канцеларија рачуноводства површине 23 m 2  , 

- канцеларија директора површине 54 m 2 , 

- наставничка канцеларија површине 75 m 2 , 

- чајна кухиња површине 15 m 2 , 

- две просторије за домара школе укупне површине 15 m 2 , 

- радионица површине 30 m 2 , 
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- котларница са пратећим просторијама: 2 просторије за школску архиву укупне површине 12 
m 2 . 

 Школа користи двориште величине 500 m 2 које је преуређено у спортске терене за 
кошарку и одбојку и користи се за извођење наставе физичког васпитања. 

3.2.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 
 

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

Проценат опремљеност наставним средствима и дидактичким материјалом је задовољавајући 
и износи просечно око 87%.У односу на захтеве норматива за гимназије проценат 
опремљености по предметима је следећи: 

Р. 

Б. 

Наставани предмет Проценат 
опремљености  

1. Српски језик и књижевност       90% 

2. Први и други страни језик       90% 

3. Латински језик       90% 

4. Устав и права грађана       80% 

5. Социологија       80% 

6. Психологија       80% 

7. Филозофија       80% 

8. Историја       90% 

9. Географија       90% 

10. Биологија       90% 

11. Математика       90% 

12. Физика       80% 

13. Хемија       90% 

14. Рачунарство       90% 

15. Музичка култура       90% 

16. Ликовна култура       90% 

17. Физичко васпитање       90% 

3.2.2. Службени аутомобили и друга возила  

Школа нема службено возило. 
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3.3.ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА  РАДА 
 

Унапређивање материјално-техничких услова рада и сви пројекти у овој школској 
години првенствено ће бити везани за текуће одржавање.  

Пошто у октобру 2014. године Ужичка гимназија слави 175 година од оснивања 
покушаћемо да уз помоћ Града, Министарства просвете и донатора окречимо ходнике, 
свечану салу, набавимо један полуконцертни клавир и заменимо дотрајале столице. Ово у 
претходној години нисмо реализовали, па ћемо покушати у текућој школској. 

Поред набавке лектире планира се и куповина стручних књига, енциклопедија, речника 
и видео записа за наставу појединих наставних предмета.  

Замена старог школског намештаја, поправка опреме и справа за фискултурне сале и 
куповина лопти за наставу физичког васпитања у оквиру су редовног одржавања и обнављања 
опреме и потрoшних средстава.  

У обезбеђењу новца за набавку опреме, учила и потрошног материјала школа рачуна 
на средства добијена од Града и Министарства просвете као и на средства од донација и 
поклона. 

Компанија НИС а.д., је због изузетног успеха наших ученика Милоша Селаковића и 
професора Славице Вељовић, освајача бронзане медаље на Међународној хемијској 
Олимпијади, одржаној у Вијетнаму, као  и успеха ученика Николе Јанковић и професорке 
Бранке Вукић на Олимпијади из руског језика, одржаној у Москви, донела одлуку да кроз 
адаптацију учионице унапреди услове рада у нашој школи. 
 

Време Активност Начин Носиоци 

Током целе 
школске 
године 

Замена дотрајалог  
намештаја у учионицама 
и куповина недостајућег 

Средствима 
Министарства просвете, 
Града, донацијама... 

Министарство 
просвете, 
директор 

Током целе 
школске 
године 

Набавка стручне 
литературе за 
библиотеку:књиге, 
компакт дискови... 

Средствима из буџета 
школе 

Директор и 
библиотекари 

Прво 
полугодиште 

Набавка видео-бимова и 
рачунара за стране језике 
и друге кабинете 

Средствима из буџета 
школе 

Директор 

Током целе 
школске 
године 

Набавка полуконцертног 
клавира 

Средствима 
Министарства просвете, 
Града, донацијама... 

Министарство 
просвете, 
директор, 
донатори... 
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Током целе 
школске 
године 

Набавка столица у 
свечаној сали 

Средствима 
Министарства просвете, 
Града, донацијама... 

Министарство 
просвете, 
директор, 
донатори... 

Летњи 
распуст 
2014.г. 

Кречење ходника и 
свечане сале  

Средствима 
Министарства просвете, 
Града, донацијама... 

Министарство 
просвете, 
директор, 
донатори... 

Током целе 
школске 
године 

Набавка расхладних 
уређаја за последедњи 
спрат 

Средствима 
Министарства просвете, 
Града, донацијама... 

Министарство 
просвете, 
директор, 
донатори... 

Током целе 
школске 
године 

Опрема хемијске 
лабораторије  

Средствима НИС-а НИС и Ужичка 
гимназија 

 

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

Име и презиме Врста стр. спреме Год. 
радног 
стажа 

Лиценца 

 

% 

Ангажовања на 
другим пословиа у 

школи и којим 

Симовић Вукадин Проф.физичког васпитања 17 ДА - 

Марковић Славко проф. одбране и заштите 29 ДА Библитекар 67,77% 

 

4.2.НАСТАВНИ КАДАР 

Р.
б.

 Име и 
презиме 

Врста стр. 
Спреме 

Предмети који 
предаје 

Го
д.

ра
д.

ст
аж

а 
Л

иц
ен

ца
 

%
 

ан
га

ж
о.

 
у 

ш
ко

ли
 

%
 

ан
га

ж
ов

ањ
а 

у  
др

уг
ој

 
ш

ко
ли

 

1. Даниловић 
Гордана 

проф. српског 
језика и књи 

српски језик 25 ДА 100% 
неодређено 

- 

2. Смиљанић 
Љиљана 

проф. српског 
језика и књи 

српски језик 20 ДА 100% 
неодређено 

- 
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3. Марјановић 
Ружица 

проф. српског 
језика и књиж 

српски језик 18 ДА 100% 
неодређено 

- 

4. Благојевић 
Мирјана 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 18 ДА 100% 
неодређено 

 

5. Хаџи Бојана 
Јовановић 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 4 НЕ 100% одређено - 

6. Грујичић 
Биљана 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 14 ДА 100% 
неодређено 

- 

7. Стричић 
Милена 

проф. српског 
језика и књи. 

српски језик 7 ДА 33,33% 
неодређено 

67% Музичка 

8. Демировић 
Невенка 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик 10 НЕ 100% 
неодређено 

 

9. Гавриловић 
Светлана 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик 24 ДА 100% 
неодређено 

- 

10. Скорковић 
Бранкица 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик  10 ДА 100% 
неодређено 

 

11. Ћоровић 
Јелена  

проф. 
енглеског јез 

енглески језик  12 ДА 50% одређено 50% Музичка 

12. Ковачевић 
Данка 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик  ДА 33% 
неодређено 

67% Техничка 

13. Каримановић 
Душица 

проф. 
енглеског јез 

енглески језик  1 НЕ 50% одређено Саобраћајна 
50% 

14. Вукић  Бранка проф. руског 
језика 

руски језик 17 ДА 70% руски јез. 
30% грађ.васп. 
неодређено  

- 

15. Весовић 
Борка 

проф. францус. 
јез 

француски 
језик 

22 ДА 100% 
неодређено 

- 

16. Пејовић 
Добрина 

проф.фран. јез француски 
језик 

15 ДА 33% 
неодређено 

67% 
Медицинска 

17. Вранић 
Ђурђица 

проф. фран.јез француски 
језик 

- НЕ 10% одређено Техничка 63% 

Економ.шк 22 

18. Василић М. 
Ивана 

проф. немачког 
јез. 

немачки  језик 1 НЕ 44,4% одређено Економ. 55,6 

19. Јешић Бојана  проф. италиј. 
јез. 

италијански 
језик 

3 - 55,56% 
неодређено 
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20. Поповић 
Јелица 

класични 
филолог 

латински језик - НЕ 100% одређено Породиљско 
одсуство 

21. Нинослава 
Јелисавчић 

Проф.шпанског 
језика 

Шпански језик - НЕ 10% одређено - 

22. Ристовић 
Јелена 

класични 
филолог 

латински језик 6 ДА 100% 
неодређено 

Родитељско 
одуство 

23. Дукић Јелена проф. фран.јез латински језик - НЕ 100% одређено  

24. Ковачевић 
Горан 

проф. физ. 
културе 

физичко 
васпитање 

29 ДА 100% 
неодређено 

- 

25. Кнежевић 
Светлана 

проф. физичке 
кул. 

физичко 
васпитање 

17 ДА 80% 
неодређено 

20% Економ. 
школа 

26. Вранешевић 
Љубиша 

проф. физичке 
културе 

физичко 
васпитање 

- НЕ 50% одређено - 

27. Кустурић 
Јована 

проф. физичке 
културе 

физичко 
васпитање 

- НЕ 50% одређено  

28. Жупић 
Зоран 

дипломирни 
музичар 

музичка 
култура 

25 ДА 100% 
неодређено 

- 

29. Спаловић 
Биљана 

дипл.историчар 
уметности 

ликовна 
култура 

22 ДА 100% 
неодређено 

 

30. Вићентић 
Драган 

проф.ликовне 
културе 

ликовна 
култура 

7 ДА 10% 
неодређено 

 

31. Миловановић 
Светлана  

дипломирани 
историчар 

историја 90% 
грађ. вас. 10% 

5 ДА 100% 
неодређено 

 

32. Папић 
Јадранка 

проф. историје историја 35 ДА 100% 
неодређено 

- 

33. Илић  
Душица 

проф. историје историја 21 ДА 100% 
неодређено 

- 

34. Галечић 
Мирјана 

дипломирани 
географ 

геогрaфија 

 

17 ДА 100% 

неодређено 

- 

35. Шоловић 
Биљана 

дипломирани 
географ 

геогр. 100% 

 

14 ДА 10% неодре. 

90%одређено 

 

36. Суботић 
Слободан 

дипломирани 
математичар 

математика 30 ДА 100% 
неодређено 

- 

37. Живанић дипломирани математика 32 ДА 100% - 
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Славка математичар неодређено 

38. Јелисавчић 
Милена  

дипломирани 
математичар 

математика  29 ДА 100% 
неодређено 

- 

39. Станковић 
Марија 

дипломирани 
математичар 

математика 
рачунарство 

22 ДА 100% 
неодређено 

- 

40. Аћимовић 
Милијана 

дипл. инжењер  рачунарство и 
информатика 

16 ДА 100% 
неодређено 

- 

41. Цвијетић 
Дејан 

дипломирани 
математичар 

Математика 
рачу.и инф. 

12 ДА 100% 
неодређено 

- 

42. Тубић Рајко дипломирани 
математичар  

математика 36 ДА 100% 
неодређено 

- 

43.  Милошевић 
Мирјана 

дипл машинс. 
инжењер 

рачунарство и 
информатика 

20 ДА 100% 
неодређено 

 

44. Мисаиловић 
Анка 

дипл. инжењер  рачунарство и 
информатика 

4 НЕ 68,5%  
неодређено 

31,5% Музичка 

45. Ристић 

Биљана  

дипл. инжењер рачунарство и 
информатика 

1 НЕ 90% одређено  

46. Павловић 
Живојин 

Дипломирами 
физичар 

физика 32 ДА 100% 

неодређено 

 

47. Васовић 
Цмиљка 

дипломирани 
физичар 

физика 17 ДА 100% 
неодређено 

- 

48. Јевђовић 
Снежана 

дипломирани 
физичар 

физика 21 ДА 100% 
неодређено 

- 

49. Гроздановић 
Соња 

магистар 
физике 

физика 28 НЕ 50% одређено - 

50. Селаковић 
Драгица 

проф. хемије хемија 15 ДА 100% 
неодређено 

- 

51. Вељовић 
Славица 

дипломирани 
хемичар 

хемија 15 ДА 100% 
неодређено 

- 

52. Куљанин 
Оливера 

дипломирани 
хемичар 

хемија 13 ДА 20% 
неодређено 

80% Стари 
Град 

53. Станојевић 
Саша 

дипломирани 
биолог 

биологија 22 ДА 100% 
неодређено 

- 

54. Ристовић дипломирани биологија 13 ДА 60% 40% Економска 



16 

Душица биолог неодређено 

55. Зарић Милица
  

дипломирани 
биолог 

биологија 19 ДА 100% 
неодређено 

- 

56. Пртењак Ана дипломирани 
биолог 

биологија 9 ДА 10% неод. 
биол. 40% 
неод. гр. ва 

25% Уметни 
20% Музичка 

57. Ковачевић 
Соња 

дипломирани 
филозоф 

Филозофија 6 ДА 100% 
неодређено 

 

58. Стељић 
Милунка 

дипломирани 
филозоф 

Филозофија 60 
грађ. васп. 40% 

10 ДА 100% 
неодређено 

 

59. Јевтић  
Бранка 

дипломирани 
социолог 

Социологија 
устав и права 
грађана 

32 ДА 100% 
неодређено 

 

60. Станић 
Љиљана 

дипломирани 
социолог 

социологија 
устав и права г 

4 НЕ 25% одређено Економска  55 
Техничка 20% 

61. Ђурић 
Драгана 

дипломирани 
психолог 

психологија 
24 

ДА 50% 
неодређено 

50% Медиц. 
школа 

62. Радовић 
Драгана 

дипломирани 
психолог 

Психолог.20% 

Школ.пси 25% 
10 

ДА 45% 
неодређено 

Економ ш 55%  

63. Божовић 
Јанко 

вероучитељ верска настава 
11 

НЕ 45% одређено   

64. Вукадиновић 
Небојша 

вероучитељ верска настава 
8 

НЕ 15%  

 

4.3. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Р.б
. 

Име и 
презиме 

Врста стр. 
Спреме 

Послови на 
којима ради 

Године 
радног 
стажа 

Лиценц
а 

 

% 

ангажов
ања у 
школи 

% 

Ангажов.  
другој школи 

1. Станковић 
Емилија 

дипломирани 
педагог 

педагог 

 

17 ДА 100%  

- 

2. Радовић 
Драгана 

Дипломирани 
психолог 

психолог 10 ДА 45% 55% 
Економска 
школа 
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3. Марковић 
Славко 

проф. одбране 
и заштите 

Библиотекар 29 ДА 67,77% - 

4. Делић 
Нада 

проф. српског 
јез. и књиж. 

Библиотекар 1 НЕ 33,33% - 

 

4.4.  Административно–финансијско и помоћно–техничко особље 

 
Презиме, име, звање и радни 
однос 

С
та

ж
 

Радно место 

Јањић Р. Миланка 

 дипломирани правник, 

 неодређено 100% 

24  секретар школе 

 Веизовић Ј. Дејан 

 економиста неодређено 100% 
3 

 
административно–  
финансијски 
радник 

 Пенезић Б. Слађенка 

 економиста,  неодређено100% 
19  шеф 

рачуноводства 

 Маслаћ Б. Мирослав 

 ВКВ радник, 

 неодређено 100% 

39  домар школе 

 Ковачевић С. Слободан 

 КВ машинске струке, 

 неодређено 50% 

22  домар школе 

 Миловановић М. Снежана 

 техничар услуживања 

 неодређено 100% 

3  хигијеничар   

 Савић В. Десанка 

 дактилограф, III класа 

 неодређено 100% 

26 хигијеничар   

 Ковачевић М. Надежда 

 неквалификовани радник, 

 неодређено 100% 

25 хигијеничар 

 Перић М. Миљана 21 хигијеничар 
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Презиме, име, звање и радни 
однос 

С
та

ж
 

Радно место 

 неквалификовани радник, 

 неодређено 100% 

 Бошњаковић З. Мирјана 

 неквалификовани радник, 

 неодређено 100% 

20 хигијеничар 

 Ђурић М. Драгана 

 неквалификовани радник, 

 неодређено 100% 

16 хигијеничар 

 Арсић Р. Миланка 

 неквалификовани радник, 

 неодређено 100% 

21 хигијеничар 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА  

5.1.1 Бројно стање ученика по подручјима рада, образовним профилима 

Подручје рада Смер Разред и одељење Број ученика 

 

 

 

 

Гимназија 

Друштвено-
језички смер 

I1 31 

I2 31 

I3 29 

IS 29 

II1 29 

II2 31 

II3 29 

IIs 24 

III1 29 

III2 31 

III3 32 

IIIs 28 
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IV1 31 

IV2 31 

IV3 30 

IVs 27 

Природно-
математички смер 

I4 30 

I5 29 

I6 31 

II4 32 

II5 30 

II6 31 

III4 27 

III5 30 

III6 26 

IV4 29 

IV5 31 

IV6 29 

Укупно 

 

2 смера 28 одељења 826 ученика 

У Ужичкој гимназији нема ученика којима је потребна додатна подршка. 

5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи  

Смер Одељ. Број ученика 

Енглески 
језик 

ПРВИ 

Немачки 
језик 

ДРУГИ 

Италијан
ски језик 

ДРУГИ 

Францус
ки језик  

ДРУГИ 

Руски 
језик 

ПРВИ 

Руски 
језик 

ДРУГИ 

Шпански 
језик  

ДРУГИ 

Друштв
ено-
језички 
смер 

I1 31   31    

I2 31  16   5 10 

I3 29 13  16    

IS 29 3 6 10 8  2 

II1 29 19    10  
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II2 31  27 4    

II3 29   29    

IIs 24 9 5 6  4  

III1 29   29    

III2 30 23  7    

III3 32  25   7  

IIIs 28 9 6 10  3  

IV1 31   31    

IV2 31   31    

IV3 30   30    

IVs 27   27    

Природ
но-
математ
ички 
смер   

I4 30 22     8 

I5 29   26   3 

I6 31  25   6  

II4 32   32    

II5 30  29 1    

II6 31 16  5  10  

III4 27 27      

III5 30  30     

III6 26   17  9  

IV4 29     29  

IV5 31     31  

IV6 29     29  

  Укупно                  826 
ученика 

 

141 169 342 8 143 23 
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5.1.3. Ванредни ученици 

 

Р.б. 

Ванредни 
ученици 

          Број ученика 

   Разред   друштвено- 
језички смер 

 природно-
матем. смер 

  укупно 

1. први разред 3 - 3 

2. други разред 5 2 7 

3. трећи разред 6 - 6 

4. четврти разред 5 1 6 

Укупно 19 3 22 

 

5.1.4. Путовање ученика до школе 

 

РАЗРЕД 

Број ученика који путују у једном правцу 

3 – 5  км 6  - 10  км Преко 10  км 

Први 4 21 30 

Други 5 18 13 

Трећи 8 8 19 

Четврти 1 8 14 

У К У П Н О 18 55 76 

 

5.2. РИТАМ РАДА 

5.2.1.Распоред звоњења у школи 

Преподневна смена   Поподневна смена 

1. час 730-815     1. час 1345-1430 

2. час 820-905     2. час 1435-1520 

велики одмор 905-930   велики одмор 1520 -1540 

3. час 930-1015    3. час 1540-1625 

4. час 1020-1105    4. час 1630-1715 

велики одмор 1105-1115  велики одмор 1715-1725 
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5. час 1115-1200    5. час 1725-1810 

6. час 1205-1250    6. час 1815-1900 

7. час 1255-1340    7. час 1905-1950 

5.2.2.Распоред смена 

Гимназија је од школске 1994/95. године прешла на рад у две смене у току једног дана. 
Први и трећи разреди имају наставу у једној смени, а други и четврти су у супротној смени. 
Смена се мења месечно, а промена се врши у недељи у којој има више дана наредног месеца. 
Школска година почиње тако што се настава у првом и трећем разреду одвија у поподневној 
смени, а у другом и четвртом у преподневној смени. Први час у преподневној смени почиње у 
730, а седми се завршава у 1340. У другој, поподневној смени први час почиње у 1345 сати, а 
седми се завршава у 1950 сати. 
 

5.2.3. Дан школе 

Дан школе биће обележен 17.октобра 2014.године. 

5.6. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА  

Ре
д.б
р. 

Наставник  ОС Наставни предмет  

Одељења у којима наставници 
реализују наставу 

Друштвено- 
језички смер 

Природно-
математи. мер 

1. Борка Весовић I 1  Француски језик I 1,3,с,II2,3,cIII1,2IV1 I 5,II4,6III6    

2. Mирјана Галечић I2 Географија I 1,2,3,с I 4,5,6   III4,5,6 

3. Биљана Спаловић 

 

I 3  Ликовна култура I1,2,3,с  II 1,2,3III1,2,3, 
IV1,2,3,с 

I 4,5,6 II4,5,6 

4. Милица Зарић I 4  Биологија I 2,3, III2,3,с I 4,5IV4,6 

5. Mилена 
Јелисавчић 

I5 Математика I 3 III3 I 4,5  III6 

6. Душица Ристовић I
6

 Биологија I1,с III3 I6 III4,5 

7. Живојин 
Павловић 

Iс Физичко 
васпитање 

I1,2,3,CIII1,2,3 I 4,5,6 

8. Mилијана 
Аћимовић 

II 1  Рачунарство и 
информатика 

ВII1,2,3,C   ВIV1,2,3,С 

IV1,2,С 

ВII4,5,6    вIV4,5,6 

9. Гордана 
Даниловић 

II 2  Српски језик и 
књижевност 

II2,с II5,6 IV6 

10. Ружица II 3  Српски језик и II3 IV 1,2 IV4 
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Марјановић књижевност 

11. Слободан 
Суботић 

II 4  Математика 

 
II2,сIV1,2 II4 IV 4 

12. Цмиљка Васовић II 5  Физика  II5,6IV4,5,6 

13. Рајко Тубић II 6  Математика II3IV3 II5,6  IV5 

14. Светланa 
Кнежевић 

IIс Физичко 
васпитање 

 II2,3,с III1,2 

 

II4,5,6  

 

15. Mирјана 
Благојевић 

III
1
 Српски језик и 

књижевност 
Iс III 1 I4,6 

16. Биљана Грујичић III 2  Српски језик и 
књижевност 

III2,3,с  III4 

17. Јадранка Папић III 3  Историја I 1,2,3 III1,2,3 III4,6 

18. Дејан Цвијетић III 4  Математика Is  I6 III4 

Рачунарство  III 4,5,6 ВIII 4,5,6 

19. Снежана Јевђовић III 5  Физика IV1,2,сIIIс II4 III4,5,6 

20. Драгица 
Селаковић 

III 6  Хемија I1,2,3  

 
I4,5,6III4,5,6 

21. Светлана 
Миловановић 

IIIс Историја IсIIсIIIс IVc I4,5,6III5 

Грађанско васпит. II1,с II5 

22. Невенка 
Демировић 

IV 1  Енглески језик 
IV1,2,3,с IV6 

23. Зоран Жупић IV 2  Музичка култура I1,2,3,сII1,2,3,сIII1,2,3,с 

IV1,2,3с 

I4,5,6   II4,5,6 

24. Љиљана 
Смиљанић 

IV 3  Српски језик и 
књижевност 

II1IV3,с IV5 

25. Славица Вељовић IV 4  Хемија II1,2,3 II4,5,6,  IV4,5,6 

26. 

 

Саша Станојевић IV 5  Биологија 
II1,2,3 III1 

 

II4,5,6III6IV5 

27. Марија Станковић IV 6  Математика  II1IVC IV6 
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Рачунарство 
 ВII1,2,3 ВIVс 

ВII4,5,6   

 

28. Соња Ковачевић IVc Филозофија III1,2,3,СIV1,2,3,С  

29. Јелена Ристовић  Латински језик I1,2,3,CII1,2,3,S I4,5,6 

30. Бојана Хаџи 
Јовановић  

 Српски језик и 
књиж. 

I1,2,3 III5,6 

31. Милена Стричић  Српски језик и 
књиж. 

 I5,II4 

32. Бранкица 
Ристовић 

 Енглески језик 
II1,2,3,С  II4,5,6 

33. Светлана 
Гавриловић  

 Енглески језик 
I1,2,3,с I4,5,6 III4,5,6 

34. Ковачевић Даница  Енглески језик   

35. Поповић Јелица  Латински језик   

36. Јелена Ћоровић 

 

 Енглески језик 
III1,2  

37. 

 

Душица 
Каримановић 

 Енглески језик 
III3,С  

38. Бранка 

Вукић  

 

 Руски језик I2,С II1,СIII3,С I6II6III6 IV4,5,6 

грађ.васп. 
I2 III3 I5,6II4,6 

39. Драган Вићентић   Ликовна култура IIC, IIIC  

40. Добрина Пејовић   Француски језик IV2,3,С  

41. Ђурђица Вранић  Француски језик  IIIC  

42. Ивана Василић   Немачки језик I3,сII1,сIII2,С I4 II6 III4 

43. Бојана Јешић   Италијан. језик I2,СII2,СIII3,С I6 II5  III5 

44. Јелена Дукић   Латински језик I1,2,3,С II1,2,3,С I4,5,6 

45. 

 

Нинослава 
Јелисавчић 

 Шпански језик 
Г I2,4,5,С  

47. Илић Душица   Историја II1,2,3   IV1,2,3 II4,5,6 
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48. 

 

Ђурић Драгана  Психологија 
II2,3 II4,5,6 

49. Радовић Драгана  Психологија 

 

II1,С 

 

 

50. 

 

Стељић Милунка  Филозофија IIIC, IVс III4,5,6 IV4,5,6 

Грађ. васпит. I1,3II3IV1,с I4  III5 IV \4,5,6 

51. Јевтић Бранка  Социологија  IV1,2,3,С IV4,5,6 

Устав и права  IV1,2  

52. Станић Љиљана  Устав и права 
грађ. 

IV3,С IV4,5,6 

53. Живанић  Славка  Математика I1,2,III1,2 III5 

54. 

 

Милошевић 
Мирјана 

 Рачунарство и 
информатика 

I1-3 

III1,2,3,с   В III1,2,3,с    
I4-6 

55. Мисаиловић Анка  Рачунарство и 
информатика 

I1,С  ВIIс ВIV1-3 

IV3 

вIV4-6  

IV4,5,6 

56. 

 

Ристић Биљана  Рачунарство и 
информатика I2,3,с  ВIII1,2,3,с    I4-6  ВIII4,5,6 

57. Пртењак Ана  Биологија IС  

Грађ. васпит. IСII2 III1,2,С IV2 III6 

58. Гроздановић 
Соња 

 Физика 
II1,2,3,С IV3  

59. Шоловић Биљана  Географија II1,2,3,с III1,2,3,С II4,5,6 

60. Куљанин Оливера  Хемија Iс, IIс  

61. Ковачевић  Горан  Физичко 
васпитање 

I1,2,3  III3 I4,5,6   III4,5,6 

62. Вранешевић 
Љубиша  

 Физичко 
васпитање 

IV1,2,3 IV5,6 

63. Кустурић Јована  Физичко 
васпитање 

Iс, IIIс , II1, IV с IV4 

64. Божовић Јанко  Верска настава гI1,2ГI3,6,с ГIII6,сгIII2 
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ГI4,5 II1,С 

гIV1,СгIV4,6 

гIV2,3,5  гIII1,3,4,5 

65. Вукадиновић 
Небојша 

 Верска настава 
гII2,6 

гII3,4,5 

 

 

5.7. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И 
СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

5.7.1. Структура 40-то часовне радне недеље 
 

5.4.2. План присуства наставника акредитованим семинарима са бројем часова 

Р.бр Име и презиме Врста стр. спреме Број сати за школску 
2014/15.г. 

К1 К2 К3 К4 

1. Симовић Вукадин в.д. директора школе  8  8 

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

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

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

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

6. Хаџи Јовановић Бојана проф. српског јез. и књиж 15 8  8 

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

8. Милена Стричић проф. српског јез. и књиж   8 8 

9. Данка Ковачевић проф. енглес. језика  8  8 

10. Душица Каримановић проф. енглес. језика приправник 

11. Демировић   Невенка проф. енглес. jезика  8  8 

12. Гавриловић Светлана проф. енглес. језика   8  

13. Скорковић Бранкица проф. енглес. језика   8 8  

14. Ћоровић Јелена проф. енглес. језика   8 8 

15. Вукић Бранка проф. руског језика  8   

16. Весовић Борка проф. францу. jезика  8   
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17. Вранић Ђурђица проф. францу. jезика     

18. Пејовић Добрина проф. францу. jезика  8   

19. Ристовић Јелена проф. латинског језик На родитељском одуству 

20. Поповић Јелица проф. латинског језик Приправник 

21. Бојана Јешић проф. францу. jезика 15 8   

22. Нинослава Јелисавчић проф. шпанског jезика     

23. Василић Ивана проф. немачког jезика  8  8 

24. Ковачевић Горан проф. физичког васп. 15 8  8 

25. Кнежевић Светлана проф. физичког васп.  8  8 

26. Жупић Зоран проф. музичке културе 15 8  8 

27. Спаловић Биљана проф. ликовне културе  8  8 

28. Вићентић Драган  проф. ликовне културе  8   

29. Марковић Славко проф. одбране и заштите 
библиотекар 

15 8  8 

30. Делић Нада  проф. српског јез.и књ. 
библиотекар 

 8  8 

31. Светлана Миловановић проф. историје  15 8  8 

32. Папић Јадранка проф. историје 15 8   

33. Илић Душица проф. историје  8   

34. Галечић Мирјана проф. географије  8  8 

35. Шоловић Биљана проф. географије  8  8 

36. Суботић Слободан проф. математике  8  8 

37. Живанић Славка проф. математике  8  8 

38. Јелисавчић Милена  проф. матеметатике  8  8 

39. Станковић  Марија проф. математ., рачунар.  8  8 

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

41. Цвијетић Дејан проф. матема, рачуна.  8  8 

42. Тубић Рајко проф. математике   8  8 

43. Милошевић Мирјана проф. рачунарс. и инфор.  8  8 
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Приоритет за школску 2014/15. годину је организовање семинара за већу групу наставика за 
К2 и К4. 

5.5. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ  

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

45. Васовић Цмиљка проф. физике  8  8 

46. Јевђовић Снежана проф. физике  8  8 

47. Гроздановић Соња  проф. физике 15 8  8 

48. Павловић Живојин проф. физике  8  8 

49. Селаковић Драгица проф. хемије 15 8  8 

50. Вељовић Славица  проф. хемије  8  8 

51. Куљанин Оливера проф. хемије  8  8 

52. Станојевић Саша проф. биологије  8   

53. Ристовић Душица проф. биологије  8  8 

54. Зарић Милица  проф. биологије 8 8  8 

55. Ана Пртењак проф. биологије   8 8 

56. Станић Љиљана проф. социологије   8  8 

57. Соња Ковачевић проф. филозофије   8  8 

58. Стељић Милунка проф. филозофије  8  8 

59. Бранка Јевтић проф. социологије 8 8  8 

60. Ђурић Драгана проф. психологије  8  8 

61. Радовић Драгана проф. психологије  8  8 

62. Емилија Станковић школски педагог   8  8 

Р.б
. 

 

Наставни 
предмет 

Први  Други  Трећи  Четврти  Укуп. 

Д-Ј П-М Д-Ј П-
М 

Д-Ј П-
М 

Д-Ј П-
М 

Д-Ј П-М 

1.  Српски језик и 
књижевност     

592 

 

444  

 

560 

 

315 

 

720 

 

324 

 

640 

 

384 

 

2512 

 

1467 

 

2. Енглески језик 1 296  222 420 210 720 216 512 192 1948 840  
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3. Француски јез. 2 148 74 148 74 296 

 

- 

- 

192 

 

- 

- 

784 

 

74 

 

4. Руски језик 2 - 74 - 74 - 216 

 

- 

- 

192 

 

- 556 

 

5. Немачки језик 2 74 74 74 74 - - - - 148 

 

148 

 

6. Италија. језик 2 148 74 148 74 - - - - 296 

 

148 

 

7. Шпански језик 

 

- 74        - 74 

8. Латински језик 296 

 

222 

 

280 

 

- - - - - 576 

 

222 

 

9. Устав и права гр - 

- 

- - - - - 128 

 

96 

 

128 

 

96 

 

10. Социологија - - - - - - 384 

 

192 

 

384 

 

192 

 

11. Психологија - - 280 

 

210 

 

- - - - 280 

 

210 

 

12. Филозофија - - - - 288 

 

216 

 

384 

 

192 

 

672 

 

408  

 

13. Историја 296 

 

222  

 

280 

 

210  

 

432 

 

216  

 

384 

 

- 1392 

 

648 

 

14. Географија 296 

 

222 

 

280 

 

210 

 

288 

 

216 

 

- 

 

- 864 

 

648 

 

15. Биологија 296 

 

222 

 

280 

 

210 

 

288 

 

324 

 

- 

- 

288 

 

864 

 

1044 

 

16. Математика 592 

 

444 

 

420 

 

525 

 

288 

 

540 

 

256 

 

384 

 

1556 

 

1893 

 

17. Физика 296 222 280 315 288 324 256 480 1120 1341 
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У табели су приказани часови редовне наставе (не постоје практична настава и вежбе). 

 

5.5.1 Блок настава 

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

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

Рачунарство и информатика- вежбе у блоку 

          

18. Хемија 296 

 

222 

 

280 

 

315 

 

- 

 

324 

 

- 

 

192 

 

576 

 

1053 

 

19. Рачун. и информ. 296 

 

222 

 

240 

 

180 

 

264 

 

186 

 

248 

 

186 

 

1048 

 

774 

 

20. Музичка култура 148 111 140 105 144 - 128 - 560 216 

21. Ликовна култура 148  111 

 

140 

 

105 

 

144 

 

- 128 

 

- 560 

 

216 

 

22. Физичко васп. 296  222 

 

280 

 

210 

 

288 

 

216 

 

256 

 

192 

 

1120 

 

840 

 

Укупно 17388 13108 

Разред Одељења Укупно група Годишње 
часова по 
групи 

Укупно 

Први разред 7 14 74 1036 

Други разред 7 14 60 840 

Трећи разред 7 14 30 420 

Четврти разред 7 14 30 420 

Укупно 2716 

Напомена:  

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

                   Вежбе у другом разреду реализују се по посебном распореду у првом 
полугодишту 27 (9х3) часова,  а у другом 33 (11х3) по групи. 
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5.10. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ-број  група и 
ученика 

 

5.6.1. Изборни предмети 

У складу са новим изборним предметима, регистрованим у Службеном гласнику РС 
број 46 од 27. јула 2001. године и  број 23/2002. године, Просветном гласнику број 5/2001. 
године, у школи се реализује предмета верска настава и грађанског васпитања. Организација 
наставе спроведи се према званичним упутствима Министарства просвете у складу са 
одредбама Правилника о норми и врсти стручне спреме.  

Према препоруци Министарства просвете, првог дана нове школске године професори 
верске наставе и грађанског васпитања упознаће ученике са циљем и основним садржајем 
изборних предмета. Након тога ученици ће се определити за изборни предмет који ће бити у 
обавези да похађају у току средњошколског образовања. Недељни фонд часова изборних 
предмета је 1, а годишњи: Iразред - 222, IIразред - 210, III разред - 216 и IVразред – 192 
 

Наставни 
предмет 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти 
разред 

Бр. 

гр. 

Оде Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 

Одељ Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 

Оде Бр. 

уч 

Бр. 

гр. 

Оде Бр. 

уч. 

Верска 
настава 

3   I 1  10 3   II 1  16 3  III 1  6 3  IV 1  10 

  I 2  14   II 2  12  III 2  14 IV 2  6 

  I 3  9   II 3  9  III 3  8 IV 3  5 

  I 4  10   II 4  10  III 4  3 IV 4  16 

  I 5  12   II 5  7  III 5  8 IV 5  22 

  I 6  7   II 6  15  III 6  12 IV 6  15 

Iс 8 IIс 10 IIIс 16 IV
с
 18 

Грађанско 
васпитање 

7   I 1  19 6   II 1  13 6 III 1  23 5  IV 1  21 

  I 2  18   II 2  19  III 2  16 IV 2  25 

                   Вежбе у трећем разреду реализују се по посебном распореду у првом 
полугодишту 12 (4х3) часова,  а у другом 18 (6х3) по групи. 

                   У  четвртом разреду реализују се по посебном распореду у првом 
полугодишту 15 (5х3) часова,  а у другом 15 (5х3) по групи 
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  I 3  21   II 3  20  III 3  24 IV 3  26 

  I 4  20   II 4  22  III 4  24 IV 4  13 

  I 5  18   II 5  23  III 5  22 IV 5  9 

  I 6  23   II 6  16  III 6  14 IV 6  14 

Iс 17  IIс 14  IIIс 12 IV
с
 9 

 

5.6.2 Факултативне активности 

 

Р.б. 

 

Факултативне ваннаставне 
активности 

Р А З Р Е Д 

 

 

I II III IV 

1. Секције 30 30 30 30 

2. Друштвене и слободне 
активности 

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

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

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

5. Екскурзије - - 7 дана  

6. Излети        један дан 

7. Културна и јавна делатност  6-10 дана 

 

 

5.7. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА 

 

У Ужичкој гимназији нема специјалних одељења. 

 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

 

 Почетак школске године      01.09.2014. год. 

 Дан школе                                   17.10.2014. год. 
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 Први класификациони период                 31.10.2014. год. 

 Завршетак наставе у првом полугодишту                    30.12.2014. год. 

 Полугодиште-класификација                                        30.12.2014. год. 

 Подела ђачких књижица                   31.12.2014. год. 

 Зимски школски распуст                                       30.12.2014. - 19.01.2015. год. 

 Почетак наставе у другом полугодишту                  20.01.2015. год. 

 Савиндан                                  27.01.2015. год. 

 Други класификациони период 

 IVразред                                                                                         20.03.2015. год. 

 I, II и III                                                                                          27.03.2015. год. 

 Завршетак наставе у другом полугодишту 

IVразред                                                                                       22.05.2015. год. 

I, II и III                                                                                          19.06.2015. год. 

Одељенска већа 

IV разред                                          25.05.2015. год. 

, ,  разред                                   22.06.2015. год. 

 Подела сведочанстава IVразред                   29.05.2015. год. 

, ,  разред                                                      28.06.2015. год. 

  Подела диплома 

IVразред                                                                 12.06.2015. год. 

 Летњи распуст                                                   20.06. - 31.08.2015. год. 

 Матурски испит 

 јунски рок: пријављивање                                 29.05.2015. год.   

полагање 

- српски језик                                                                                      01.06.2015. год. 

- страни језик, математика                                                                 03.06.2015. год. 

- одбрана радова                                                                         05. и 06.06.2015. год. 

 августовски рок: пријављивање                               14.08.2015. год.        

 полагање                                                                                   од 17.08.2015. год. 

 наставни дани по распореду од:понедељка -18.02. 2015.г. и уторак 16.4.2015. год.  

Време реализације екскурзија :   

 трећи разред...............................април 2015. године. 
 

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

- Сва такмичења ученика биће организована према календару Министарства. 
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- Значајне културне активности и акције које школа реализује биће равномерно 
распоређене у току школске године. 

 

5.9. ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД  

месец активности датум 

новембар Пријављивање 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике 

30 – 31. 10. 2014. 

03 – 14. 11. 2014. 

17 – 21. 11. 2014. 

јануар 

 

Пријављивљње испита 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике 

18 – 19. 12. 2014. 

22 – 24. 12. 2014. 

26 – 31. 01. 2015. 

април Пријављивљње испита 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике 

30-31.03. 2015. 

01– 08.04 . 2015. 

20 –24.04. 2015. 

мај Припремни рад за матуранте Током месеца 

јун Пријављивљње испита за ванредне ученике  и 
матуранте 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике и матуранте 

28– 29. 05. 2015. 

21 – 29. 05. 2015. 

01 – 10. 06. 2015. 

август Пријављивљње испита за ванредне ученике  и 
матуранте 

Испити за ванредне ученике и матуранте 

Припремна настава 

Поправни испити – пријављивање 

Поправни испити - полагање 

 

10 – 11. 08. 2015. 

17 – 21. 08. 2015. 

10 – 14.08. 2015. 

10 – 11. 08. 2015. 

17 - 27. 08. 2015. 

 

5.10. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

5.10.1. Распоред часова редовне наставе 
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5.10.2. Распоред секција, допунске и  додатне наставе за школску 2014/15. годину 

Р.б Презиме и име Допунска Додатна Секција 

1. Даниловић Гордана уторак уторак понедељак 

2. Смиљанић Љиљана Петак  петак понедељак 

3. Марјановић Ружица уторак Уторак понедељак 

4. Благојевић Мирјана Понедељак  понедељак Уторак 

5. Хаџи Јовановић Бојана уторак Уторак  четвртак 

6. Грујичић Биљана четвртак четвртак среда 

7. Милена Стричић петак Петак  среда 

8. Данка Ковачевић петак   

9. Демировић Невенка Уторак  уторак  

10. Гавриловић Светлана среда среда понедељак 

11. Скорковић Бранкица четвртак четвртак уторак 

12. Ћоровић Јелена понедељак понедељак  

13. Душица Каримановић понедељак   

14. Вукић Бранка четвртак петак петак 

15. Весовић Борка понедељак среда Четвртак 

16. Пејовић Добрина четвртак   

17. Вранић Ђурђица среда   

18. Јешић Бојана понедељак понедељак  

19. Василић Ивана четвртак четвртак  

20. Нинослава Јелисавчић Среда   

21. Ристовић Јелена четвртак четвртак  

22. Кнежевић Светлана  понедељак  понедељак 

23. Вукадин Симовић   Уторак/четвртак 

24. Ковачевић Горан   Четвртак 

25. Жупић Зоран   Пон и среда 

26. Спаловић Биљана   Понедељак  



36 

27. Миловановић Светлана Понедељак  Понедељак  

28. Папић Јадранка петак петак четвртак 

29. Илић Душица понедељак понедељак четвртак 

30. Шоловић Биљана четвртак четвртак  

31. Галечић Мирјана   четвртак 

32. Суботић Слободан понедељак понедељак  

33. Живанић Славка уторак уторак понедељак 

34. Јелисавчић Милена  уторак уторак  

35. Станковић Марија Понедељак   

36. Аћимовић Милијана уторак   

37. Мисаиловић Анка уторак Уторак  

38. Биљана Ристић Среда  среда  

39. Цвијетић Дејан понедељак понедељак  

40. Тубић Рајко Понедељак  понедељак  

41. Милошевић Мирјана среда понедељак понедељак 

42. Васовић Цмиљка среда  четвртак 

43. Павловић Живојин уторак  четвртак 

44. Гроздановић Соња уторак   

45. Јевђовић Снежана петак  среда 

46. Селаковић Драгица уторак уторак петак 

47. Вељовић Славица среда среда  

48. Куљанин Оливера понедљак   

49. Станојевић Саша уторак уторак Петак 

50. Зарић Милица  петак Среда  понедељак 

51. Ристовић Душица Четвртак   

52. Пртењак Ана  Уторак   

53. Соња Ковачевић четвртак   понедељак 

54. Стељић Милунка понедељак среда  
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55. Јевтић Бранка петак  понедељак 

 

5.11. ОГЛЕДИ У ШКОЛИ  

У Ужичкој гимназији нема огледних одељења 

5.11.1. План рада тимова за праћење огледа  

Не постоје тимови за праћење огледа 

5.11.2 План рада екстерних и интерних носилаца промена  

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

5.12. ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

Нема извођења праксе у привредним организацијама. 

5.13. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ  

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

-обављње курсева за рад на рачунару 

-обављање курсева за стране језике 

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

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

Ужичка гимназија не врши ниједну врсту проширене делатности.   

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

6.1. ПЛАН СТРУЧНИХ ОРГАНА 

6.1.1. План Наставничког већа 

Наставничко веће ће и у школској 2014/15. години, као стручни орган, планирати и 
усмеравати образовно–васпитни процес школе. 

Дневни ред седница Наставничког већа обухвата организацију рада и анализе 
образовно–васпитног рада школе, верификацију успеха, стручна усавршавања запослених, 
оганизовање ђачких екскурзија, излета, такмичења. Посебна пажња ћесе посветити 
самовредновању рада школе, школском развојном планирању, осавремењавању наставе и 
предстојећој реформи гимназијског образовања. 
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Време 
реализа

ције 

Активности/теме Начин 
реализаци

је 

Носиоци 
реализације 

С
еп

те
мб

ар
 

Утврђивање предлога Годишњег плана рада 
школе и предлог одлуке Школском одбору  
Разматрање Извештаја о раду за школску 
2013/14.г. 
Утврђивање предлога структуре 40-то часовне 
радне недеље и предлог одлуке Школском одбору 
на усвајање  
Утврђивање распореда редовне, блок, допунске и 
додатне наставе и доношење одлуке о усвајању  
Разматрање активности у оквиру Школског 
развојног плана за период од 2011. до 
2016.године– координатори (извештаји) 
Самовредновање – координатори(извештаји и 
планови) 
Разматрање предлога комисије за извођење 
екскурзије, програма екскурзија и термина и 
предлог одлуке Школском одбору 
Усвајање списка уџбеника који ће се користити у 
школској 2014/15.години 
Послови у вези прославе 175 година Ужичке 
гимназије 
Текућа питања 

Презентац
ије, 
разговор, 
дискусије, 
договор 

комисија за 
израду 
програма , 
директор и 
педагог 

ок
то

ба
р 

Именовање Испитног одбора за реализацију 
матурског испита школске 2014/15. године  
Именовање комисије за ванредне ученике  
Послови у вези прославе 175 година Ужичке 
гимназије 
Извештај са одржаних семинара, презентација, 
књижевних сусрета... и обавештења о 
дешавањима у школи у наредном периоду  

Обрада теме: Екстерно вредновање–области 
квалитета, Драгана Радовић 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
психолог и 
стручне вође 
екскурзија 

но
ве

мб
ар

 

Анализа резултата васпитно-образовног рада на 
првом класификационом периоду  
Послови у вези матурског испита  
Предлог уписа за школску 2015/16. годину 
Извештај са одржаних семинара, презентација, 
књижевних сусрета... и обавештења о 
дешавањима у школи у наредном периоду  
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор и 
педагог  
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де
це

мб
ар

 

Именовање комисије за израду програма за 
обележавање Савиндана 
Обавештење о програму семинара који се 
одржавају за време ученичког зимског распуста 
(извршилац: директор) 
Усвајање тема за матурске радове и одређивање 
ментора 
Извештај са одржаних семинара, презентација, 
књижевних сусрета... и обавештења о 
дешавањима у школи у наредном периоду 
Извештај о реализацију СУ наставника у 
претходном периоду - директор 
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор и 

стручна 
већа, 
педагог 

 

Ја
ну

ар
 

-Анализа резултата образовно-васпитног рада на 
крају првог полугодишта  
Оцена и анализа посећених часова у првом 
полугодишту школске 2014/15. године  
Анализа рада стручних већа у  полугодишту  
Извештај са одржаних семинара, презентација, 
књижевних сусрета... и обавештења о 
дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог и 
председници 
стручних 
већа 

Ф
еб

ра
р 

Послови у вези матуре за школску 2014/15. 
годину 
Утврђивање резултата испита ванредних ученика 
(извршилац: председник комисије) 
Успех ученика првог разреда уписаних из ОШ у 
Ужицу, аналитичко-истраживачки рад 
(извршилац: школски педагог) 
Извештај са одржаних семинара, презентација, 
књижевних сусрета... и обавештења о 
дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог и 
председник 
комисије за 
ванредне 
ученике 

М
ар

т 

Припрема и организација послова у вези 
матурског испита  
Извештај са одржаних семинара, презентација, 
књижевних сусрета... и обавештења о 
дешавањима у школи у наредном периоду  

Обрада теме: Карактеристике даровитих ученика 
– Драгана Ђурић 
 Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор и 
професор 
психологије 

А
пр

ил
 

Анализа резултата васпитно-образовног рада на 
крају  квалификационог периода школске 
2014/15. године (извршилац: директор и педагог) 
Извештај о реализацију СУ наставника у 
претходном периоду - директор  
Извештај са одржаних семинара, презентација, 
књижевних сусрета... и обавештења о 
дешавањима у школи у наредном периоду  
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор и 
педагог 
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М
ај

 

Анализа резултата образовно-васпитног рада 
ученика завршних разреда (извршилац: директор 
и педагог) 
Утврђивање резултата испита за ванредне 
ученике (извршилац: председник комисије) 
Припрема и организација послова у вези 
матурског испита (извршилац: директор) 
Разматрање извештаја са реализованих 
екскурзија 
Извештај са одржаних семинара, презентација, 
књижевних сусрета... и обавештења о 
дешавањима у школи у наредном периоду  
Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог и 
председник 
комисије за 
ванредне 
ученике 

Ју
н 

Анализа резултата васпитно-образовног рада 
ученика на крају наставне године (извршилац: 
директор и педагог). 
Оцена и анализа посећених часова у  
полугодишту школске 2014/15. године  
Доношење одлуке о похваљивању и награђивању 
ученика (извршилац: разредне старешине и 
наставничко веће) 
Утврђивање резултата матурских испита и 
општег успеха на матурским испитима у јунском 
испитном року (извршиоци: комисије и 
одељенске старешине) 
Проглашавање носилаца дипломе Вук Караџић 
и посебних диплома 
Формирање потребних комисија за упис ученика 
у  разред (извршилац: директор) 
Анализа стручног усавршавања у школској 
2014/15.години 
Извештај о реализацију СУ наставника у 
претходном периоду - директор  

Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог, 
председници 
стручних 
већа, 
одељенске 
старешине 

А
вг

ус
т 

Анализа резултата васпитно-образовног рада на 
крају школске 2014/15. године (извршилац: 
директор) 
Формирање одељења, подела часова и 
одређивање одељењских старешина (извршилац: 
директор и педагог) 
Организација уписа ученика у , ,  и V разред 
Гимназије (извршилац: директор) 
Формирање тима за израду Годишњег програма 
рада 
Извештај са одржаних семинара, презентација, 
књижевних сусрета... и обавештења о 
дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Директор, 
педагог 

* Праћење реализације програма наставничког већа биће остварено увидом у школску 
документацију а  носиоци праћења биће тим за самовредновање рада школе.  
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6.1.2. Планови Одељењских већа   

6.1.2.1. План Одељењског већа  ПРВОГ разреда председник- Борка Весовић 

Време 
реализације 

Активности/Теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

С
еп

те
мб

ар
/о

кт
об

ар
 

-Усвајање плана и програма рада 
одељенског већа 

-Упознавање са социјалним, 
породичним и здравственим условима 
ученика 

- Родитељски састанак 

-Усвајање плана израде писмених 
задатака и контролних вежби 

-Организација допунске и додатне 
наставе 

-Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 

Н
ов

ем
ба

р 

- Анализа рада и успеха ученика на 
крају првог квалификационог периода 

- Анализа понашања ученика и 
примењенихваспитно-дисциплиских 
мера 

- Предлог мера за побољшање успеха 
и владања ученика 

- Родитељски састанак ( упознавање 
родитеља са резултатима успеха и 
изостанцима на крају првог 
класификационог периода) 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 
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Д
ец

ем
ба

р 

- Анализа успеха ученика у току првог 
полугодишта 

- Изрицање васпитно-дисциплинских 
мера и утврђивање оцена из владања 

- Предлог мера за побољшање успеха 
и владања ученика 

- Анализа реализације наставних 
планова и програма, допунске и 
додатне наставе и рада секције 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 

Ја
ну

ар
/ф

еб
ру

ар
 

- Анализа успеха на крају првог 
полугодишта 

- Анализа рада Одељенског већа 

- Разматрање актуелних проблема у 
раду са ученицима 

- Родитељски састанак ( упознавање 
родитеља са резултатима успеха и 
изостанцима на крају првог 
полугодишта) 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 

М
ар

т/
ап

ри
л 

- Анализа успеха ученика на крају 
трећег класификационог периода 

- Изрицање васпитно-дисциплинских 
мера ученицама 

- Родитељски састанак 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 
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М
ај

/ју
н 

- Доношење одлуке о упућивању 
ученика на разредни испит 

- Реализација свих облика образовно- 

васпитног рада 

- Утврђивање успеха ученика на крају 
наставне године 

- Предлагање ученика за похвале и 
награде 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 

А
вг

ус
т 

- Утврђивање распореда полагања 
разредних и поправних испита 

- Именовање комисије за поправне и 
разредне  испите,  као и испите за 
ванредне ученике 

- Доношење одлуке о коришћењу 
уџбеника за наредну школску годину 

- Подела послова до четрдесет часова 
недељно 

-Усвајање распореда часова 

-Текућа питања 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 

*Праћење реализације програма одељенског већа врше директор, помоћник директора, 
стручна већа, Педагошки колегијум. 

*Састанци ће се одржавати једном месечно 

 

6.1.2.2. План Одељењског већа  ДРУГОГ разреда – председник Милијана Аћимовић 

Време 
реализације 

Активности/Теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 
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С
еп

те
мб

ар
/о

кт
об

ар
 

-Усвајање плана и програма рада 
одељенског већа 

-Упознавање са социјалним, 
породичним и здравственим условима 
ученика 

- Родитељски састанак 

-Усвајање плана израде писмених 
задатака и контролних вежби 

-Организација допунске и додатне 
наставе 

-Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 

Н
ов

ем
ба

р 

- Анализа рада и успеха ученика на 
крају првог квалификационог периода 

- Анализа понашања ученика и 
примењенихваспитно-дисциплиских 
мера 

- Предлог мера за побољшање успеха 
и владања ученика 

- Родитељски састанак ( упознавање 
родитеља са резултатима успеха и 
изостанцима на крају првог 
класификационог периода) 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 

Д
ец

ем
ба

р 

- Анализа успеха ученика у току првог 
полугодишта 

- Изрицање васпитно-дисциплинских 
мера и утврђивање оцена из владања 

- Предлог мера за побољшање успеха 
и владања ученика 

- Анализа реализације наставних 
планова и програма, допунске и 
додатне наставе и рада секције 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 



45 

Ја
ну

ар
/ф

еб
ру

ар
 

- Анализа успеха на крају првог 
полугодишта 

- Анализа рада Одељенског већа 

- Разматрање актуелних проблема у 
раду са ученицима 

- Родитељски састанак ( упознавање 
родитеља са резултатима успеха и 
изостанцима на крају првог 
полугодишта) 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 

М
ар

т/
ап

ри
л 

- Анализа успеха ученика на крају 
трећег класификационог периода 

- Изрицање васпитно-дисциплинских 
мера ученицама 

- Родитељски састанак 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 

М
ај

/ју
н 

- Доношење одлуке о упућивању 
ученика на разредни испит 

- Реализација свих облика образовно- 

васпитног рада 

- Утврђивање успеха ученика на крају 
наставне године 

- Предлагање ученика за похвале и 
награде 

- Припрема за извођење екскурзије у 
трећем разреду 

- Рад на педагошкој документацији 

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 
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А
вг

ус
т 

- Утврђивање распореда полагања 
разредних и поправних испита 

- Именовање комисије за поправне и 
разредне  испите,  као и испите за 
ванредне ученике 

- Доношење одлуке о коришћењу 
уџбеника за наредну школску годину 

- Подела послова до четрдесет часова 
недељно 

-Усвајање распореда часова 

-Текућа питања 

- Рад на педагошкој документацији 

- Припрема за извођење екскурзије у 
трећем разреду  

анализа, 
разговор, 
договор, 
дискусија 

Стручно веће 
првог разреда, 
Педагошки 
колегијум 

*Праћење реализације програма одељенског већа врше директор, помоћник директора, 
стручна већа, Педагошки колегијум. 

*Састанци ће се одржавати једном месечно 

 

6.1.2.3. План Одељењског већа  ТРЕЋЕГ разреда – Драгица Селаковић 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 
реализације 
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Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 
реализације 

септембар - Формирање одељенске 

заједнице 

- Усвајање плана и 

програма одељенских већа 

-Организација екскурзије 

- Усвајање плана израде 

писмених задатака и 

вежби 

- Организација допунске и 

додатне наставе 

 

договор 

 

 

 

договор 

 

 

разговор, 

дискусија, 

договор 

одељенски 
старешина, 

ученици 

одељенски 
старешина, 

предметни 
наставници 

одељенске 
старешине, 

родитељи, 

Наставничко веће, 

Школски одбор 

октобар - Рад на побољшању успеха 

и понашања ученика 

- Тема по избору 

разговор, 

договор 

одељенски 
старешина, 

ученици, родитељи, 

педагог 
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Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 
реализације 

новембар - Анализа реализације 

наставних планова и 

програма 

- Анализа рада и успеха 

ученика на крају првог 

класификационог периода 

- Анализа понашања 

ученика и примењених 

васпитно-дисциплинских 

мера 

- Предлог мера за 

побољшање успеха и 

понашања ученика 

- Рад на пед. документ. 

анализа, 

дискусија 

анализа, 

дискусија 

анализа, 

дискусија 

дискусија, 

договор 

бележење 

података 

Одељенско веће 

Одељенско веће 

Одељенско веће 

одељенски 
старешина, 

Одељенско и 

Наставничко веће, 

родитељи 

одељенски 
старешина 

децембар - Анализа рада и успеха 

ученика на крају првог 

полугодишта 

- Предлог мера за 

побољшање успеха и 

понашања ученика 

- Анализа реализације 

наставних планова и 

програма, допунске и 

додатне наставе и рада 

секције 

- Рад на педагошкој 

документацији 

анализа, 

дискусија, 

договор, 

разговор 

бележење 

података 

Одељенски 
старешина, 

чланови 
Одељенског 

већа, директор, 
педагог 

одељенски 
старешина 



49 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 
реализације 

јануар и 

фебруар 

- Анализа рада одељенских 

већа 

- Разматрање проблема 

изостајања ученика са 

наставе и предузимање 

одговарајућих васпитно- 

дисциплинских мера 

разговор, 

договор, 

анализа, 

дискусија 

одељенски 
старешина, 

чланови 
Одељенског и 

Наставничког већа, 

педагог, директор 

март - Критичка анализа 

остварених планова и 

програма 

анализа, 

дискусија 

одељенско веће 

април - Анализа успеха и 

понашања ученика на 

крају трећег 

класификационог периода 

- Рад на педагошкој 

документацији 

- Организација излета 

анализа, 

дискусија 

бележење 

података 

дискусија, 

анализа 

Одељенско веће, 

директор, педагог 

одељенски 
старешина 

педагог, одељенски 

старешина 

мај - Доношење одлуке о 

евентуалном упућивању 

ученика на разредни 

испит 

-темапо избору 

разговор, 

анализа 

договор, увид 

у 

документацију 

Одељенско веће, 

педагог 

Одељенско веће 
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Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 
реализације 

јун - Реализација свих облика 

образовно-васпитног рада 

- Изрицање васпитно- 

дисциплинских мера и 

утврђивање оцена из 

владања; ублажавање и 

укидање појединих 

васпитно-дисциплинских 

мера 

- Утврђивање успеха 

ученика на крају наставне године 

- Рад на педагошкој 

документацији 

 

анализа 

дискусија, 

договор 

анализа, 

дискусија, 
договор 

бележење 

података 

договор, увид 

у 

документацију 

Одељенско веће, 

директор, педагог 

Одељенско веће, 

педагог 

Одељенско веће, 

директор, педагог 
одељенски 
старешина 

Одељенско веће, 

директор 

август - Утврђивање распореда 

полагања поправних и 

разредних испита 

- Присуство разредним и 

поправним испитима 

- Рад на педагошкој 

документацији 

 

договор, 

бележење 

посматрање, 

увид у 

документацију, 

бележење 

података 

бележење 

података 

договор, увид 

у 

документацију 

Наставничко веће, 

директор, педагог 

чланови испитне 

комисије 

одељенски 
старешина, 

директор, педагог 

Одељенско веће, 

директор 
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6.1.2.4. План Одељењског већа  ЧЕТВРТОГ разреда – Марија Станковић 

Време 
реализације Активности - теме Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

Септембар 

1. Информисање у вези са почетком 
школске године 

2. Усвајање плана и програма рада 
Одељенског већа 

3. Организација додатне и допунске 
наставе и учешће ученика у ваннаставним 
активностима 

4. Родитељски састанак 

5. Усвајање плана израде писмених 
задатака и контролних вежби 

Анализа, 
дискусија, 
разговор, 
договор 

Одељенско 
веће IV 
разреда и 
Педагошки 
колегијум 

Октобар 

1. Радна дисциплина и понашање ученика 
у школи 

2. Координација са члановима Одељенског 
већа и свођење утисака о ситуацији у 
одељењу – проблем похађања часова 
редовне наставе 

3. Рад са надареним ученицима 

4. Сарадња са педагогом школе 

Анализа, 
дискусија, 
разговор, 
договор 

Одељенско 
веће IV 
разреда и 
Педагошки 
колегијум 

Новембар 

1. Припрема података за седницу 
Одељенског већа 

2. Анализа реализације наставних планова 
и програма  

3. Анализа рада и успеха ученика на крају 
првог квалификационог периода 

4. Анализа понашања ученика и 
примењених васпитних и васпитно-
дисциплиских мера 

5. Предлог мера за побољшање успеха и 
владања ученика 

6. Родитељски састанак (упознавање 
родитеља са успехом ученика на крају 
првог класификационог периода и 

Анализа, 
дискусија, 
разговор, 
договор 

Одељенско 
веће IV 
разреда и 
Педагошки 
колегијум 
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изостанцима) 

7. Упознавање ученика са предлозима 
мера за побољшање успеха које је 
утврдило Наставничко веће 

Децембар 

1. Утврђивање разлога неуспеха из 
појединих предмета и начин решавања 
проблема 

2. Анализа напредовања ученика који 
показују слаб успех 

3. Предлог тема за матурски испит 

4. Припрема података за седницу 
Одељенског већа 5. Анализа реализације 
наставних планова и програма 

6. Анализа успеха ученика на крају првог 
поугодишта 

7. Изрицање васпитних и васпитно-
дисциплинских мера и утврђивање оцена 
из владања 

8. Предлог мера за побољшање успеха и 
владања ученика 

9. Подела ђачких књижица на крају првог 
полугодишта 

Анализа, 
дискусија, 
разговор, 
договор 

Одељенско 
веће IV 
разреда и 
Педагошки 
колегијум 

Јануар 

1. Прослава школске славе 

2. Анализа рада Одељенског већа 

3. Разматрање актуелних проблема у раду 
са ученицима 

Анализа, 
дискусија, 
разговор, 
договор 

Одељенско 
веће IV 
разреда и 
Педагошки 
колегијум 

Фебруар 

1. Родитељски састанак (анализа 
постигнутог успеха на крају првог 
полугодишта) 

2. Разговор о изостајању са наставе, 
узроци и предлог мера 

3. Сарадња са педагогом школе 

Анализа, 
дискусија, 
разговор, 
договор 

Одељенско 
веће IV 
разреда и 
Педагошки 
колегијум 

Март 

1. Сарадња са Центром за запошљавање у 
вези са професионалним опредељењем 

2. Припрема података за седницу 
Одељенског већа 

Анализа, 
дискусија, 
разговор, 
договор 

Одељенско 
веће IV 
разреда и 
Педагошки 
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3. Анализа реализације наставних планова 
и програма 

4. Анализа рада и успеха ученика на крају 
другог квалификационог периода 

4. Анализа понашања ученика и 
примењених васпитних и васпитно-
дисциплиских мера 

5. Предлог мера за побољшање успеха и 
владања ученика 

колегијум 

Април 

1. Родитељски састанак (упознавање 
родитеља са успехом ученика на крају 
другог класификационог периода и 
изостанцима) 

2. Упознавање ученика са предлозима 
мера за побољшање успеха које је 
утврдило Наставничко веће  

3. Утврђивање разлога неуспеха појединих 
одељења 

4. Проблеми изостајања ученика 

Анализа, 
дискусија, 
разговор, 
договор 

Одељенско 
веће IV 
разреда и 
Педагошки 
колегијум 

Мај 

1. Евидентирање ученика за разредни 
испит 

2. Сарадња са школским библиотекаром 
око враћања књига 

3. Припрема података за седницу 
Одељенског већа 

4. Анализа реализације наставних планова 
и програма 

5. Утврђивање оцена из владања и успеха 
ученика на крају наставне године 

6. Послови око матуре - матурски испит 

7. Предлагање ученика за похвале и 
награде 

Анализа, 
дискусија, 
разговор, 
договор 

Одељенско 
веће IV 
разреда и 
Педагошки 
колегијум 

Јун 

1. Анализа успеха ученика на крају 
наставне године 

2. Организовање разредних, поправних и 
матурских испита 

Анализа, 
дискусија, 
разговор, 
договор 

Одељенско 
веће IV 
разреда и 
Педагошки 
колегијум 
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3. Подела сведочанстава и диплома 

Август 1. Организовање поправних испита и 
седнице Одељенског већа 

Анализа, 
дискусија, 
разговор, 
договор 

Одељенско 
веће IV 
разреда 

У току 
школске 
године 

Рад на педагошкој документацији 

 

Анализа, 
дискусија, 
разговор, 
договор 

Одељенско 
веће IV 
разреда 

*Праћење реализације програма рада одељенског већа врше директор школе, 
помоћник директора, школски педагог, стручна већа, Педагошки колегијум 

*Састанци ће се одржавати једном месечно 

 

6.1.3. Планови Стручних већа  

Ред.
бр. 

СТРУЧНА ВЕЋА 
У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

Руководилац 
стручног већа 

1. Стручно веће наставника српског језика и 
књижевности 

Хаџи Бојана 
Јовановић 

2. Стручно веће наставника страних језика Светлана 
Гавриловић 

3. Стручно веће наставника друштвених наука  Милунка Стељић 
4. Стручно веће наставника историје Светлана 

Миловановић 
5. Стручно веће наставника биологије Душица Ристовић 
6. Стручно веће наставника географије Мирјана Галечић 
7. Стручно веће наставника математике и 

информатике 
Рајко Тубић 

8. Стручно веће наставника хемије Славица Вељовић 
9. Стручно веће наставника физике Цмиљка Васовић 
10. Стручно веће наставника ликовне културе и 

музичког васпитања 
Биљана Спаловић 

11. Стручно веће наставника физичког 
васпитања 

Светлана Кнежевић 

12.  Стручно веће наставника грађанског 
васпитања и веронауке 

Ана Пртењак 

 

1. Стручно веће наставника српског језика и књижевности 
Председник Стручног већа Хаџи Јовановић Бојана 

Време 
реализа

ције 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 



55 

С
еп

те
м

ба
р 

1. Доношењe плана рада за школску 
2013/2014.. годину 

2. Договор о уџбеницима, приручницима, 
литератури, сређивању средстава 
неопходних за извођење наставе 

3. Oрганизовање рада секција, допунске и 
додатне наставе (планови). Припремање и 
подела ритма писмених задатака 

4.Припрема Свечане академије поводом 175 
година рада Гимназије 

- усмени 
договор 

- састанак 
чланова већа и 

писање 
извештаја по 

обрасцу 

 

-Стручно веће 
српског језика и 

књижевности 

- предметни 
наставници 

 

 

О
кт

об
ар

 

1. Припрема  Свечане академије поводом 
175 година рада Гимназије 

2.  Уједначавање критеријума оцењивања, 
дискусија 

3.  Актуелности и  корелација са другим 
већима 

4. Посета сајму књига  у Београду 

Н
ов

ем
ба

р 

1. Анализа постигнутог успеха из српског 
језика и књижевности  на крају првог 
тромесечја 

2. Мере за побољшање успеха ученика, 
дискусија 

3. Припреме за такмичење и план припреме 

4.  Припреме за прославу Светог Саве  

5.Посета Југословенском позоришном 
фестивалу у Ужицу 

- усмени 
договор 

- састанак 
чланова већа и 

писање 
извештаја по 

обрасцу 

-Стручно веће 
српског језика и 

књижевности 

- предметни 
наставници 

Д
ец

ем
ба

р 

Ја
ну

ар
 

Ф
еб

ру
ар

 

1.  Реализација програмских задатака и успех 
ученика на крају првог полугодишта 

2. Стручно усавршавање 

3.Светосавска приредба– учешће и утисци о 
приредби 

4.Припрема за такмичење ученика и 
распоред такмичења 

5. Уређење зидних новина  

6.Предлог и усвајање тема за полагање 
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2. Стручно веће наставника страних језика  
 Председник Стручног већа Светлана Гавриловић 

Vreme 
realizacije 

Aktivnost / teme Način realizacije Nosioci realizacije 

Avgust/ 
Septembar 

Konstituisanje stručnog veća sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Podela predmeta na nastavnike sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Izbor udžbenika sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Dogovor o izradi mesečnih sastanak Stručno veće za strani 

матуре 

М
ар

т 

А
пр

ил
 

М
ај

 

1.Анализа такмичења 

2. Успех ученика и реализација програмских 
садржаја на крају трећег класификационог 
периода 

3.Организација и реализација фестивала „На 
пола пута“ 

4.. Набавка уџбеника за наредну школску 
годину; 

5.Организација матурског испита 

- усмени 
договор 

- састанак 
чланова већа и 

писање 
извештаја по 

обрасцу 

-Стручно веће 
српског језика и 

књижевности 

- предметни 
наставници 

Ју
н 

1. Анализа успеха на крају школске године 

2. Реализација и анализа плана рада 
Стручног већа 

3. Доношење плана рада за наредну школску 
годину и  избор руководиоца 

*Начини праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења: води се евиденција 
кроз записнике (извештај по обрасцу). Евиденција о раду већа садржи: датум рада, име и 
презиме одсутних наставника, клаузула да ли је оправдано одсутан, дневни ред, преглед 
садржаја рада/дискусије, закључци, мере које се предузимају. 

*Напомена: У складу са стручним усвршавањем наставника, угледни часови ће бити 
реализовани  након похађања стручних семинара, где ће наставници имплементирати у 
настави оно што су усвојили на семинару,а одржани угледни часови ће бити документовани. 
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planova i programa kao i 
globalnih godišnjih planova 
rada 

jezik 

Dogovor o vremenu održavanja 
sastanaka, realizacija pismenih 
zadataka i vežbi, organizovanju 
dodatnog i dopunskog rada i 
rada sekcija 

sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Obeležavanje Evropskog dana 
jezika 

Izrada video zapisa Stručno veće za strani  
jezik 

 Saradnja sa Gradskim 
kulturnim centrom ٭ 

Filmske projekcije Branka Vukić 

 Međunarodni projekat 
European Studies Programme 
 ٭

Različite aktivnosti Brankica Skorković, 
Nevenka Demirović, 
Jelena Ćorović, 
Svetlana Gavrilović 

 DSD ٭ Projekat, kurs Ivana Vasilić 

 Retrospektiva kanadskog filma 
Femine Phantasmagorias٭٭ 

Filmske projekcije Stručno veće za 
engleski jezik 

Oktobar Literarni konkurs na 
engleskom jeziku 

Literarni konkurs Stručno veće za 
engleski jezik 

Ugledni čas iz engleskog jezika čas Svetlana Gavrilović 

Ugledni čas iz engleskog jezika  čas Nevenka Demirović 

DELF٭ 

 

Projekat, kurs Borka Vesović 

 Obeležavanje 200 godina 
Ljermontova 

 

Pano, akcija Branka Vukić 

 Poseta Sajmu knjiga poseta Stručno veće za strani 
jezik 

Novembar Analiza uspeha učenika na 
kraju I kvalifikacionog perioda 

sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Ugledni čas iz ruskog jezika čas Branka Vukić 

Ugledni čas iz engleskog jezika čas Brankica Skorković 

Ugledni čas iz engleskog jezika čas Dušica Karimanović 
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Stručno usavršavanje 
nastavnika 

seminari Stručno veće za strani 
jezik 

Ugledni čas iz francuskog 
jezika 

čas Borka Vesović 

 Kino veče Filmske projekcije Bojana Ješić 

Decembar Realizacija nastavnih sardžaja sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Ugledni čas iz italijanskog 
jezika 

čas Bojana Ješić 

Pregled dodatnog i dopunskog 
rada sa učenicima 

sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Januar Analiza uspeha učenika na 
kraju I polugodišta 

sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Analiza vannastavnih 
aktivnosti 

sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

 Obeležavanje 150 godina od 
rođenja Čehova 

Pano Branka Vukić 

 Stručno usavršavanje 
nastavnika 

seminari Stručno veće za strani 
jezik 

Februar Realizacija nastavnih sardžaja sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

 Takmičenje – Frankofona 
pesma 

takmičenje Borka Vesović 

 Školsko takmičenje iz stranih 
jezika 

takmičenje Stručno veća za strani 
jezik 

 Valentine’s Day kviz – kratke 
ljubavne priče 

kviz Stručno veće za 
engleski jezik 

Mart Regionalno takmičenje iz 
stranih jezika 

takmičenje Stručno veće za strani 
jezik 

Zabavno-muzički program na 
stranim jezicima 

Muzički program Stručno veće za strani 
jezik 

Ugledni čas iz engleskog jezika čas Jelena Ćorović 

Ugledni čas iz nemačkog 
jezika 

čas Ivana Vasilić 

HIPPO takmičenje takmičenje Bojana Ješić 
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April Analiza uspeha učenika na 
kraju III kvalifikacionog 
perioda 

sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Realizacija nastavnih sadržaja sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Republičko takmičenje iz 
stranih jezika 

takmičenje Stručno veće za strani 
jezik 

Ugledni čas iz španskog jezika čas Ninoslava Jelisavčić 

Ugledni čas iz francuskog 
jezika 

čas Dobrina Pejović 

Maj Priprema maturskih ispita Izbor tema za 
maturski rad, 
mentorski rad sa 
učenicima; izbor 
tekstova za maturski 
ispit 

Stručno veće za strani 
jezik 

Ugledni čas iz latinskog jezika čas Jelena Dukić 

Realizacija nastavnih sadržaja sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

ELTA konferencija konferencija Stručno veće za 
engleski jezik 

NIS olimpijada iz ruskog 
jezika 

takmičenje Branka Vukić 

 My English Book literarni 
konkurs 

Literarni konkurs Svetlana Gavrilović 

Jun Realizacija maturskih ispita Pregledanje i 
ocenjivanje maturskih 
radova; pregledanje i 
ocenjivanje maturskih 
ispita 

Stručno veće za strani 
jezik 

Ugledni čas iz engleskog jezika čas Danka Kovačević 

Realizacija nastavnih sardžaja sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

 Obeležavanje Dana ruskog 
jezika 

Takmičenje, akcija Branka Vukić 

 Obeležavanje Dana Republike 
Italije 

Poster, akcija Bojana Ješić 
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Jul  Analiza uspeha učenika na 
kraju II polugodišta 

sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Analiza ishoda i realizacije 
planiranih ciljeva 

sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Analiza vannastavnih 
aktivnosti 

sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Organizacija razrednih ispita sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Analiza ostvarenog u domenu 
stručnog usavršavanja 

sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Analiza rada Stručnog veća 

 

 

sastanak Stručno veće za strani 
jеzik 

Avgust Organizacija popravnih ispita Organizacija usmenog 
i pismenog dela 
popravnog ispita 

Stručno veće za strani 
jezik 

Konstituisanje novog stručnog 
veća i izbor rukovodioca veća 

sastanak Stručno veće za strani 
jezik 

Načini praćenja realizacije programa stručnog veća i nosioci praćenja: sveska stručnog veća, 
direktor škole, školski pedagog, pedagoški nadzor, srodna stručna veća 

 

Napomene: 

 Aktivnosti se realizuju tokom cele školske godine ٭

 ,Vreme realizacije ovih aktivnosti zavisi od obaveza autora retrospektive kanadskog filma ٭٭
gospođe Nevenke Tot 

 

3. Стручно веће наставника друштвених наука  
Председник Стручног већа Милунка Стељић 

Вре
ме 

реал
изац
ије 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 
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ав
гу

ст
 

 На почетку школске године, на првом 
састанку стручног већа,одржаног 
27.8.2014 године,планирано је следеће: 
усвајање предлога поделе предмета по 
наставницима и плана рада већа, 
утврђивање предлога 40 – часовне радне 
недеље, 

• опредељење наставника што се 
тиче стручног усавршавања за 
компетенције К10 и К11; затим начелан 
договор око рада филоозофско – 
социолошке секције, додатне и допунске 
наставе. 

 договор Драгана 
Ђурић 

Драгана 
Радовић 

Бранка 
Јефтић 

Соња 
Ковачевић 

Љиљана 
Станић 

Милунка 
Стељић 

се
пт

ем
ба

р 

 На месечном нивоу,стручно веће би 
имало за задатак  не само да поставља 
предлоге за одређену врсту 
делатности,већ и да констатује да је 
заиста нешто и заживело од онога што се 
постулирало. 

 Корелација између филозофије, 
социологије и психологије, тј,између 
чланова стручног већа би требала ове 
године да буде нешто функционалнија у 
односу на претходну годину, где се да 
приметити да недостатак интелектуалне 
комуникације утиче на квалитет рада 
комплетног колектива, те је задатак 
стручног већа друштвених наука да 
помогне осталима у разумевању људских 
и пословних порука. 

  

разговор, 
дискусије, 
договор 

Соња 
Ковачевић 

Милунка 
Стељић 

Бранка 
Јефтић 

Љиљана 
Станић 

ок
то

ба
р 

 Да би рад стручног већа заиста и био 
стручан како му и само име каже,онда би 
већ на почетку ове школске године 
ваљало разматрати могућност како се 
ослобађати  баласта свега онога што је 
апстрактно, као на пример непрестано 
скретање пажње у току рада са свега што 
је конкретно, што се тиче свих, јер школа 
као институција јесте такав контекст у 
коме делују живи субјекти, за које би 
ваљало да буду и мислећи субјекти.Тек 
после ове сагласности око овог 
дугогодишњег проблема у школи, рад 
стручног већа би имао правог смисла. 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Драгана 
Ђурић 

Драгана 
Радовић 

Милунка 
Стељић 
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но
ве

мб
ар

 

• Даље, већ у новембру би могло да се 
разматра који су још начини по предлозима 
чланова већа и на основу некаквог 
професионалног искуства са семинара, како 
би још боље могло да се осмисли једно 
предавање на часу. Компетенције К10 и К11 
се управо односе на ове предлоге, јер крајње 
је време да и професори и ученици почну 
слободно критички да мисле, дакле требали 
би да се одупиру притиску да не мисле. У 
складу са овим,направиће се распоред 
посете професора угледним часовима и 
огледним, својих колега, где ће се моћи 
размењивати мишљења и још нешто научити 
од свог колеге на његовом часу. И било би 
време да се крене са посетама на 
семинарима за професоре. 

Презентације, 
разговор, 
дискусије 

Бранка 
Јефтић 

Драгана 
Ђурић 

Љиљана 
Станић 

де
це

мб
ар

 

 За време децембра, поготову ако би био 
леп, ваљало би планирати посете 
одређеним институцијама културе у 
граду, а можда и ван града, ради 
успостављања и остваривања сарадње са 
њима. Градски музеј у Ужицу је одувек 
био интересантан као и градска галерија, 
али изгледа да смо и наш стари 
Филозофски факултет одавно заборавили 
као занимљиво место стручних 
предавања и трибина.Ту је и Коларац са 
најбољим трибинама као и занимљиве 
књижевне вечери у Београду. 

Презентације Соња 
Ковачевић 

Милунка 
Стељић 

Бранка 
Јефтић 

ја
ну

ар
 

 Већ у децембру и јануару би могле да се 
осмишљавају и догађају трибине у 
школи, наравно у амфитеатру, и могле би 
да се конкретизују и током целог другог 
полугодишта. Струћно веће би 
предлагало теме трибина, а и 
појединачно и колективно би се 
разматрало који гости би били у стању да 
буду носиоци трибина. Мој предлог као 
председника стручног већа јесте мој 
колега и кућни   

 пријатељ Љубодраг -  Дуци Симоновић и 
на основу његове истоимене књиге, тема 
трибине би могла бити ” Нови свет је 
могућ .” 

Разговор, 
дискусије, 
презентације 

Милунка 
Стељић 

Драгана 
Ђурић 
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фе
бр

уа
р 

 У фебруару стручно веће би могло мало 
да се осврне на ученике, да се изврши 
досадашња анализа њиховог успеха,да се 
предложе теме за матурске испите.На 
дневном реду би опет могли бити 
критеријуми оцењивања, разматрање и 
усаглашавање истих. 

Анализе,догово
р 

Драгана 
Радовић 

Драгана 
Ђурић 

Бранка 
Јефтић 

ма
рт

 

• Март би могао да се испуни као време 
сарадње са другим стручним већима, анализом 
образовних стандарда и докле се заправо стигло 
са њиховом реализацијом. 

Анализе, 
договор 

Бранка 
Јефтић 

Љиљана 
Станић 

ап
ри

л 

 За април, задаци стручног већа би моги 
да се распореде за разговор на тему 
матурских радова, за консултације  
професора са ђацима, процењивање 
благовремености оцењивања. Као и за 
присуство професора на предавањима и 
презентацијама на стручном и 
наставничком већу 

Анализе, 
презентације,до
говор 

Драгана 
Ђурић 

Бранка 
Јефтић 

ма
ј 

• У мају и јуну би стручно веће могло да 
констатује како се одвијала у току године 
реализација плана стручног већа, као и да да 
предлоге за следећу школску годину који би 
пшо свом квалитету превазишли оне 
претходне,јер је то и сврха стручног 
усавршавања. 

Разговор, 
дискусије,анали
зе, договор 

Драгана 
Ђурић 

Милунка 
Стељић 

Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:  свеска 
стручног већа, директор школе, школски педагог, педагошки надзор, одељенски 
старешина, предметни наставници… 

 

4. Стручно веће наставника историја  

Председник Стручног већа Светлана Миловановић 

Време 
реализ
ације 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 
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ав
гу

ст
 

 Усвајање поделе часова на наставнике 
 договор око избора уџбеника историје 

за све разреде 
 Предлог структуре 40-часовне радне 

недеље за чланове већа-додатна, 
допунска настава, секције, припремна 
настава 

 Предлог плана рада Стручног већа за 
школску 2014/15.годину 

 Избор руководиоца Стручног већа за 
школску 2014/15.. годину 

 Договор о уређењу кабинета и избор 
задуженог наставника 

 

Презентације, 
разговор, 
дискусије, 
договор 

Професори 
историје, 
педагог и 
директор 

се
пт

ем
ба

р  Усвајање плана одржавања огледних 
часова 

 

Презентације, 
разговор, 
дискусије, 
договор 

Професори 
историје, 
педагог и 
директор 

ок
то

ба
р 

 Разматрање могућности за 
координацију у реализацији наставних 
планова у     

        оквиру актива друштвених наука 

 Огледни час 
 Одржавање угледних часова у оквиру 

актива за историју(међусобна размена 
искустава) 

 Активности у оквиру обележавања 
Дана школе и Дана града-Оживети 
Стари град-кроз презентацију 
Витешког турнира 

 Договор око реализације студијских 
излета са члановима секције и 
љубитељима историје 

 Договор око активности поводом 
обележавања стогодишњице Великог 
рата 

 Договор око  организовања и 
реализовања посете САНУ 

Анализа, 
разговор, 
договор 

Професори 
историје, 
културни 
радници 

но
ве

мб
ар

 

 

 Одржавање огледног часа 
 Сарадња са установама културе 

 

Презентације, 
разговор, 
дискусије, 
договор 

Професори 
друштвених 
наука, 
културни 
радници 
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де
це

мб
ар

 

 Припрема за такмичења (избор 
ученика) 

 Присуство часовима у оквиру Актива 
друштвених наука 

 Одржавање угледних часова у оквиру 
актива за историју(међусобна размена 
искустава) 

Разговор, 
дискусије, 
договор 

Директор, 
педагог, 
професори 
друштвених 
наука 

ја
ну

ар
  Анализа рада за прво полугође 

 Учешће на семинарима 
 Припрема за такмичење 

Разговор, 
дискусије, 
договор 

Професори 
историје 

фе
бр

уа
р 

 Размена информација са семинара 
 Менторски рад са ученицима 
 Одржавање огледног часа 

 

Разговор, 
дискусије, 
договор 

Професори 
историје 

ма
рт

 

 Анализа оствареног успеха 
 Одржавање угледних часова у оквиру 

актива за историју(међусобна размена 
искустава) 

Разговор, 
дискусије, 
договор 

Професори 
друштвених 
наука, 
директор 

ап
ри

л  Анализа менторског рада са ученицима 
 Резултати општинског и окружног 

такмичења 
 Одржавање огледног часа 

Разговор, 
дискусије, 
договор 

Професори 
друштвених 
наука 

ма
ј 

 Припрема за спровођење матурских 
испита и прегледање радова 

 Анализа рада допунске и додатне 
наставе и рада историјске секције 

 Учешће у организацији Сајма 
образовања кроз предмет историја 

 Одржавање огледног часа 

Разговор, 
дискусије, 
договор 

Професори 
историје 

ју
н 

 Анализа рада Стручног већа за 
2014/2015 

 Предлог поделе предмета за 
наставнике за наредну школску годину 

 Рад на припреми манифестације 
Отворена врата школе,представљање 
остварених резултата из предмета 
историја 

Разговор, 
дискусије, 
договор 

Професори 
историје, 
директор 

Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:  свеска 
стручног већа, директор школе, школски педагог, педагошки надзор, одељенски 

старешина, предметни наставници… 
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5. Стручно веће наставника географије  

Председник Стручног већа Мирјана Галечић 

Време 
реализациј

е 
Активности Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 

Август 

-Избор председника стручног већа 

-Израда плана рада с.в. 

-Договор о коришћењу уџбеника за 
предстојећу школску годину 

-Подела послова до 40 часова недељно 

-Разговор, 
договор, 
дискусија/евиден
ција у свесци 
с.већа/ 

-Чланови с.в., 
директор, пп 
служба  

Септембар 

-Организација рада додатне  наставе и гео- 
секције 

-Израда глобалних/ оперативних/ месечних 
планова рада 

-Одржавање кабинета 

-Договор око реализације излета за први 
разред/огледни час/ 

-Договор и 
разговор 

-Чланови 
стручног 
већа и 
директор 

Октобар 

-Критеријуми оцењивања ученика 

-Договор око извођења теренске наставе 

-Извештај са посећеног излета 

-Посета Сајму књига у Београду 

-Излет за ученике другог разреда/огледни 
час/ 

-Разговор и 
договор/евиденц
ија у свесци 
с.већа/ 

-Чланови 
стручног 
већа, 
директор  

Новембар 

-Анализа рада и успеха ученика на крају 
првог класификационог периода 

-Предлог мера за побољшање успеха ученика 

-Разговор око извођења огледних часова и 
посете предметима са сродним научним 
дисциплинама/историја,социологија,биологиј
а.../ 

-Анализа, 
дискусија, 
договор и 
разговор/евиденц
ија у свесци 
с.већа/ 

-Чланови 
стручног 
већа, 
директор, пп 
служба, 
педагошки 
колегијум 
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Децембар 

-Утврђивање тема за израду 
матурских  радова 

-Одређивање ментора  

-Договор и 
разговор/евиденц
ија у свесци 
с.већа/ 

-Чланови 
стручног већа и 
директор 

Јануар 
-Стручно усавршавање  

предметних наставника 

-Разговор, 
договор, 
дискусија/евиденц
ија у свесци 
с.већа/ 

-Чланови с.в., 
директор, пп 
служба  

Фебруар 

-Анализа успеха ученика на 
крају првог полугодишта 

-Предлог мера за побољшање 
успеха ученика 

-Договор и 
разговор/евиденц
ија у свесци 
с.већа/ 

-Чланови 
стручног већа и 
директор 

Март 

-Географски семинар 

-Огледни часови и угледни 
часови-посете 

-Анализа посећених часова 

-Консултације са матурантима 

-Посета Међународном сајму 
туризма у Београду 

-Разговор и 
договор 

-Чланови 
стручног већа, 
директор  

Април 

-Анализа успеха на крају другог 
класификационог периода  

-Консултације са матурантима 

-Подношење извештаја са 
посећених семинара и сајма 
туризма 

 

-Анализа, 
дискусија, 
договор и 
разговор/евиденц
ија у свесци 
с.већа/ 

-Чланови 
стручног већа, 
директор, пп 
служба, 
педагошки 
колегијум 

Мај 

-Анализа рада гео-секције и 
додатне наставе 

-Технички преглед матурских 
радова и сугестије 

-Припреме кабинета за “Дан 
Отворених врата” у школи 

- Дискусија и 
разговор 

- Чланови 
стручног већа и 
директор 
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Јун 

-Одбрана матурских радова 

-Анализа успеха ученика из 
предмета географија на крају 
шк.године 

-Предлог поделе часова за 
школску 2015/2016. год. 

-Анализа, 
дискусија, 
договор и 
разговор 

-Чланови 
стручног већа, 
директор, пп 
служба, 
педагошки 
колегијум 

Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:  свеска стручног 
већа, директор школе, школски педагог, педагошки надзор, одељенски старешина, предметни 
наставници… 

 

6. Стручно веће наставника биологије 

Председник Стручног већа Ристовић Душица 

 

Време 
реализације 

Активности Начин 
реализације 

Носиоци реализације 

Август/ 
Септембар 

Конституисање стручног већа; 
израда плана рада стручног већа 

договор стручно веће 

Подела предмета на наставнике 

 

договор стручно веће 

Усвајање структуре 40-часовне 
радне недеље за чланове већа 

договор струћно веће, директор 
и педагог 

Избор уџбеника и одговарајућих 
приручника 

договор, 
дискусија 

стручно веће 

Договор о изради месечних 
планова и програма рада као и 
глобалних годишњих планова 
рада 

договор стручно веће 

Договор о времену одржавања 
састанака, реализацији 
контролних вежби, 
организовању  додатног и 
допунског рада 

 

договор 

стручно веће 



69 

Договор о одржавању и 
опремању кабинета као и 
правилима понашања 
наставника и ученика за време 
реализације наставног процеса 

договор, 
дискусија 

стручно веће, директор 

 

 

 

Октобар Реализација наставних садржаја разговор, 
дискусија 

стручно веће 

Разматрање усаглашености 
критеријума оцењивања и 
редовност оцењивања 

разговор, 
дискусија, 
договор 

стручно веће, директор, 
педагог 

Посета сајму књига 

 

договор стручно веће, директор 

Договор о реализацији угледних 
часова 

договор стручно веће 

Новембар Анализа успеха ученика на крају 
првог касификационог периода 
и предлог мера за побољшање 
квалитета знања 

анализа, 
дискусија 

стручно веће, 
предагошки колегијум, 
директор, педагог,   

Разматрање актуелних проблема 
у раду 

договор, 
дискусија 

стручно веће 

Угледни час из биологије час,  

дискусија 

Душица Ристовић 

Мотивација ученика 

 

разговор стручно веће 

Децембар Хоризонтална евалуација посета 
часовима 

предметни професори 

Предлог тема за израду 
матурских радова и одређивање 
ментора 

договор, 
дискусија 

стручно веће 

Преглед додатног и допунског 
рада са ученицима 

разговор, 
анализа 

стручно веће 

Фестивал науке у Београду посета 
фестивала 

стручно веће, директор 

Јануар Анализа васпитно-образовног 
рада на крају првог 
полугодишта, мере за 

дискусија, 
анализа 

стручно веће, 
педагошки колегијум 
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побољшање успеха 

Извештај са стручног 
усавршавања 

дискусија, 

разговор 

стручно веће, директор, 
педагог 

Фебруар Припреме и организација 
општинског такмичења из 
биологије 

израда 
тестова, 
такмичење 

стручно веће 

Угледни час из биологије 

 

час Милица Зарић 

Март Припреме за окружно 
такмичење из биологије 

израда 
тестова, 
такмичење 

стручно веће 

Угледни час из биологије 

 

час, 
дискусија 

Саша Станојчић 

Разматрање актуелних проблема 
у раду 

разговор, 
дискусија 

стручно веће 

Април Извештај о реализацији додатне 
и допунске наставе 

дискусија стручно веће 

Анализа успеха на крају III 
класификационог периода и 
предлог мера за побољшање 
успеха 

анализа, 
дискусија, 
договор 

стручно веће, 
педагошки колегијум 

Припреме за републичко 
такмичење из биологије 

израда 
тестова, 
такмичење 

стручно веће 

Угледни час из биологије час, 
дискусија 

Ана Пртењак 

Мај Организација матурских испита договор стручно веће 

 

Анализа резултата постигнутих 
на такмичењима и предлог мера 
за рад у нередним годинама 

анализа стручно веће 

Јун Одбрана матурских радова прегледање и 
оцењивање 
матурских 
радова 

стручно веће 
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Реализација наставних садржаја 

 

разговор стручно веће 

Анализа васпитно-образовног 
рада на крају школске године 

анализа стручно веће 

Јул Анализа рада стручног већа дискусија, 
анализа 

стручно веће 

Анализа у домену стручног 
усавршавања 

анализа стручно веће 

Анализа исхода и реализације 
планираних циљева 

анализа, 
дискусија 

стручно веће 

Анализа ваннаставних 
активности 

анализа, 
дискусија 

стручно веће 

Август Организација поправних и 
разредних испита 

организација 
усменог дела 
поправног и 
разредног 
испита 

стручно веће 

Конституисање новог стручног 
већа и избор председника 

договор стручно веће, директор, 
педагог 

Начини 
праћења 
реализације 
програма 
стручног 
већа и 
носиоци 
праћења 

Свеска стручног већа, директор школе, педагог школе, педагошки надзор, 
сродна стручна већа. 

Активности се реализују током школске године. 

Време реализације такмичења и семинара зависи од плана Биолошког 
друштва Србије. 

 

7. Стручно веће наставника хемије 

Председник Стручног већа Славица Вељовић 

Време 
реализације 

Активности Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

август 
/септембар 

-Избор председника стручног већа 

-Израда глобалних годишњих планова 

-Избор у џбеника и збирки који ће се 
користити у овој школској год. 

Предлози, 
анализа, 
дискусије договор 

Чланови 
стручног 
већа, 
педагог и 
директор 
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-Набавка стручне литературе и 
наставних средстава 

-Претплата на стручне часописе 

-Договор о одржавању кабинета 

-Усвајање стручног плана за школску 
2014/2015.год. 

-Договор о планирању и реализацији 
писмених вежби 

-Договор о организовању додатног и 
допунског рада 

школе 

октобар -Анализа успеха наших ученика који су 
полагали хемију на пријемним испитима 
за факултет 

-Договор о редовности оцењивања и 
усклађивање критеријума оцењивања и 
контролних вежби 

-Избор ученика за истраживачку станицу 
Петница 

-Посета саjму књига 

-Припрема за такмичење-договор са 
ученицима 

Предлози, 
анализа, 
дискусије договор 

Чланови 
стручног 
већа, 

новембар -Планирање посете  Сајму  науке 

-Анализа успеха ученика после 
одржаних Одељенских већа 

-Договор о одржавању огледних часова 
и угледних часова 

Предлози, 
анализа, 
дискусије договор 

Чланови 
стручног 
већа, 

децембар -Припремање за матурски испит-избор 
тема и одређивање ментора 

-Набавка хемикалија за друго 
полугодиште 

Предлози, 
анализа, 
дискусије договор 

Чланови 
стручног 
већа, 

јануар -Анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта ипредлог мера за 
побољшањеуспеха 

-Анализа реализације додатнеи допунске 
наставе 

Предлози, 
анализа, 
дискусије договор 

Чланови 
стручног 
већа, 
педагог и 
директор 
школе 
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фебруар -Припрема раствора за вежбе у оквиру 
припрема за такмичење 

 

Предлози, 
анализа, 
дискусије договор 

Чланови 
стручног 
већа, 

март -Консултације ментора и кандидата 

 

Предлози, 
анализа, 
дискусије договор 

Чланови 
стручног 
већа, 

април -Окружно такмичење из хемије 

-Анализа успеха ученика на крају другог 
класификационог периода 

Предлози, 
анализа, 
дискусије договор 

Чланови 
стручног 
већа, 

мај -Републичко такмичење из хемије 

-Предлози за коначне верзије матурских 
радова 

Предлози, 
анализа, 
дискусије договор 

Чланови 
стручног 
већа, 

јун -Анализа остварених резултата 

-Анализа рада Стручног већа 

-Предлог поделе часова за наредну 
школску годину 

-Реализација матурског испита из хемије 

Предлози, 
анализа, 
дискусије договор 

Чланови 
стручног 
већа, 

август -Организација поправних испита 

-Усвајање поделе часова 

-Избор председника стручног већа 

 

Предлози, 
анализа, 
дискусије договор 

Чланови 
стручног 
већа, 
педагог и 
директор 
школе 

-Начин праћења реализације програма стручног већа: свеска стручнод већа, 
присуствовање носиоца ,праћење састанцима и активностима стручног већа 

-Носиоци праћења реализације програма стручног већа: председник стручног 
већа,директор школе,педагог,стручно-педагошки надзор 

 

8. Стручно веће наставника физике 

Председник Стручног већа Цмиљка Васовић 

Време 
реализације 

Активности Начин 
реализације 

Носиоци реализације 

Август/ 
Септембар 

Конституисање стручног већа; 
израда плана рада Стручног већа 

договор Стручно веће 
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Подела предмета на наставнике договор Стручно веће 

Усвајање структуре 40-часовне 
радне недеље за чланове већа 

договор Струћно веће, директор 
и педагог 

Избор уџбеника и одговарајућих 
приручника 

договор, 
дискусија 

Стручно веће 

Договор о изради месечних 
планова и програма рада као и 
глобалних годишњих планова 
рада 

договор Стручно веће 

Договор о времену одржавања 
састанака, реализацији 
контролних вежби, 
организовању  додатног и 
допунског рада 

 

договор 

Стручно веће 

Договор о одржавању и 
опремању кабинета као и 
правилима понашања 
наставника и ученика за време 
реализације наставног процеса 

договор, 
дискусија 

Стручно веће, директор 

Октобар Реализација наставних садржаја разговор, 
дискусија 

Стручно веће 

Разматрање усаглашености 
критеријума оцењивања и 
редовност оцењивања 

разговор, 
дискусија, 
договор 

Стручно веће, 
директор, педагог 

Посета сајму књига 

 

договор Стручно веће, директор 

Договор о реализацији угледних 
часова 

договор Стручно веће 

Новембар Анализа успеха ученика анализа, 
дискусија 

Стручно веће, 
Предагошки колегијум 

Мере за побољшање успеха договор, 
дискусија 

Стручно веће, 
директор, педагог, 
Педагошки колегијум 

Угледни час из физике час Павловић Живојин 
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Децембар Хоризонтална евалуација Посета 
часовима 

Предметни професори 
физике 

Предлог тема за израду 
матурских радова и одређивање 
ментора 

договор, 
дискусија 

Стручно веће 

Преглед додатног и допунског 
рада са ученицима 

разговор, 
анализа 

Стручно веће 

Фестивал науке у Београду Посета 
фестивала 

Стручно веће, директор 

Угледни час из физике час Соња Гроздановић 

Јануар Анализа васпитно-образовног 
рада на крају првог 
полугодишта 

дискусија, 
анализа 

Стручно веће, 
Педагошки колегијум 

 

Мере за побољшање успеха 

 

договор 

 

Стручно веће, 
директор, педагог 

Фебруар Општинско такмичење из 
физике  

 

такмичење Стручно веће 

Угледни час из физике час Васовић Цмиљка 

Март Окружно такмичење из физике такмичење Стручно веће 

Угледни час из физике 

 

час  

Стручно усавршавање 
наставника 

договор Стручно веће 

Април Регионална смотра научног и 
уметничког стваралаштва 

 

такмичење Стручно веће 

Републичко такмичење из 
физике 

такмичење Стручно веће 

Анализа успеха на крају III 
класификационог периода и 
предлог мера за побољшање 
успеха 

 

анализа, 
дискусија, 

Стручно веће 
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договор 

План реализације 
лабораторијских вежби 

 

договор Стручно веће 

Угледни час из физике  час Снежана Јевђовић 

Мај Републичка смотра научног и 
уметничког стваралаштва 

такмичење Стручно веће 

Анализа резултата постигнутих 
на такмичењима 

анализа Стручно веће 

Угледни час из физике час Снежана Јевђовић 

Јун Одбрана матурских радова Прегледање 
и оцењивање 
матурских 
радова 

Стручно веће 

Реализација наставних садржаја разговор Стручно веће 

Анализа васпитно-образовног 
рада на крају школске године 

анализа Стручно веће 

Јул Анализа рада стручног већа дискусија, 
анализа 

Стручно веће 

Анализа у домену стручног 
усавршавања 

анализа Стручно веће 

Анализа исхода и реализације 
планираних циљева 

анализа, 
дискусија 

Стручно веће 

Анализа ваннаставних 
активности 

анализа, 
дискусија 

Стручно веће 

Август Организација поправних и 
разредних испита 

Организација 
усменог дела 
поправног и 
разредног 
испита 

Стручно веће 

Конституисање новог стручног 
већа и избор председника 

договор Стручно веће, 
директор, педагог 

Начини 
праћења 
реализације 
програма 
стручног 

Свеска стручног већа, директор школе, педагог школе, педагошки надзор, 
сродна стручна већа. 

Активности се реализују током школске године. 
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већа и 
носиоци 
праћења 

Време реализације такмичења и семинара зависи од плана Друштва 
физичара Србије. 

 

9. Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике 

Председник Стручног већа Рајко Тубић 

 

Време 
реализације 

 
 

Активности/теме 

 

Начин 
реализациј

Носиоци 
реализац

и је 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август/ 

-Изборпредседникастручногвећа 

-Израдаглобалнихгодишњихплановарада 

-Изборуџбеникаизбиркизадатакакојиће 
секориститиуовојшколскојгодини 

-Набавкастручнелитературеинаставних 
средставаипретплатанастручне 
часописе 

-Договороуређењуиодржавањукабинета 

иизборзадуженихнаставника 

-Усвајањепланастручногвећазашколску 

2014/15. 

-Договоровременуодржавањасастанака 

предлози, 
анализа, 
дискусија
, договор 

чланови 
стручног 
већа, 
педагоги 
директо
р школе 

 

 

 

 

 

октобар 

-Анализауспеханашихученикакојису 
полагалиматематикунапријемним 
испитимазауписнафакултет 

-Договороблаговременомоцењивању 
(редовностоцењивања)иусклађивањ
е критеријумаоцењивања 

-Усаглашавањезадатаказаконтролнеи 
писменезадатке 

анализа, 
дискусија
, договор, 

посета 

чланови 
стручно
г већа 

 
 

 

 

 

новембар 

-Анализауспехаученикаизматематикеи 
рачунарстваи 
информатикенакрајупрвог 
класификационогпериода 

-Упоређивањеоценаученикапрвог 
разредасаоценамадонетимизосновне 
школеипостигнутимрезултатимана 

анализа, 
дискусија
, договор 

чланови 
стручно
г већа 
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децембар 

-Припремезаматурскииспит(избортема и 
одређивањементора)изматематикеи 
рачунарстваи 
информатикеиупознавање 
ученикасапотребномлитературом 

-Договоромеђусобнојпосетичасовима 

предлози, 
дискусија
, договор 

чланови 
стручно
г већа 

 

 

 

 

 

 

 

јануар 

-Стручноусавршавање 

-Анализауспехаученикаизматематикеи 
рачунарстваи 
информатикенакрајупрвог 
полугодиштаипредлогмераза 
побољшањеуспеха 

-Анализаусклађеностикритеријума 

оцењивања 

посета 
семинарим
а 

 

анализа, 
дискусија
, договор 

чланови 
стручног 
већа, 
педагоги 
директо
р школе 

 
 

фебруар 

-Извештајсасеминара 

-Окружнотакмичењеизматематике 

договор, 
дискусиј
а 

чланови 
стручно
г већа 

 

 

март 

-Државнотакмичењеизматематике 

-Окружнотакмичењеизрачунарстваи 
информатике 

договор чланови 
стручно
г већа 

 

 

април 

-Анализауспехаученикаизматематикеи 
рачунарстваи информатикенакрају 
другогкласификационогпериода 

-Анализауједначеностиоцењивања 

анализа, 
дискусија
, договор 

чланови 
стручно
г већа 

 
 

мај 

-Математичкитурнир 

- Посета предавањима у оквиру 
манифестације „Мај – месец 
математике“ 

предлози
, посета, 
договор 

чланови 
стручно
г већа 

 
 

 

 

јун 

-Реализацијаматурскогиспитаиз 
математикеирачунарстваиинформатик
е 

-Предлогподелечасовазанаредну 
школскугодину 

договор, 
предлози, 
дискусија
, анализа 

чланови 
стручно
г већа 

 
 

 

 

август 

-Организацијапоправнихиспита 

-Усвајањеподелечасова 

-Предлогструктуреираспоредаобавезау 
оквирурадненедеље(задужењаза 

предлози, 
дискусија
, договор 

чланови 
стручног 
већа, 
педагоги 
директо
р школе  

 

утоку 
школске 
године 

-Међусобнапосетачасовима 

-Посетаугледнихчасова 

-Стручноусавршавање 

-Сарадњасадругимстручнимвећима 

посетачасовима 
посета 
семинарима 
предлози, 
дискусија, 
анализа,догово

чланови 
стручно
г већа 
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*Начинипраћењареализацијепрограмастручногвећа:свескастучногвећа, 
присуствовањеносиоцапраћењасастанцимаиактивностимастручногвећа 

*Носиоципраћењареализацијепрограмастручногвећа:председникстучногвећа, 
 

10. Стручно веће наставника музичке културе, ликовног васпитања 

Председник Стручног већа Биљана Спаловић 

Време 

реализације 
Активности 

Начин 

реализације 

Носиоци 
реализације 

август-
септембар 

- Анализа успеха на крају 

школске године 

- Подела предмета на наставнике 

- Подела часова 

- 40-то часовна радна недеља 

- Избор председника стручног 

већа 

-Изборуџбеника 

-Рад ликовне секције и хора 

-Прослава јубилеја-175 година Ужичке 
гимназије 

-Стручноусавршавање-анализасеминара 
посећенихупретходнојшколскојгодини 
ипредлогсеминаракојебитребало 
посетити 

разговор, 

договор, 

дискусија,припр
ема  

Чланови 
стручног 

већа, 
директор, ПП 

служба 

септембар - Усвајање програма рада 

стручног већа 

- Усвајање предлога уџбеника 

- Усаглашавање критеријума 

oцењивања 

разговор, 

договор, 

припрема 

 

чланови 
стручног 

већа 
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Време 

реализације 
Активности 

Начин 

реализације 

Носиоци 
реализације 

октобар - Договор око уређења кабинета 

- Семинари 

- Рад секције и хора 

разговор, 

договор, 

наступ хора, 

изложба слика 

чланови 
стручног 

већа 

новембар - Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

- Анализа реализације плана и 

програма 

- Посете изложбама, установама 

културе, конкурси 

- Ликовна секција (редовне 

активности)  

- Угледни час 

разговор, 

дискусија, 

посете 

изложбама 

чланови 
стручног 

већа 

децембар - Матурске теме 

- Договор о прослави Савиндана 

- Ликовна секција и хор 

- Угледни час 

разговор, 

договор 

чланови 
стручног 

већа 

јануар - Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

- Учешће на конкурсима и 

такмичењима 

- Семинари 

- Светосавски концерт и 

Светосавска академија (учешће 

хора) 

анализа, 

организација 

концерта 

чланови 
стручног 

већа, 
директор, ПП 
служба 
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Време 

реализације 
Активности 

Начин 

реализације 

Носиоци 
реализације 

фебруар - Секција и хор (редовне 

активности) 

- Предлози за унапређење 

наставе и побољшање успеха 

- Самовредновање 

разговор, 

анализа, 

договор 

чланови 
стручног 

већа  

март - Консултације са матурантима 

- Посете установама културе 

- Јавни наступ хора (републичко 

такмичење) 

-Огледни час 

разговор, 

договор, јавни 

наступ хора 

чланови 
стручног 

већа 

април - Анализа успеха на крају другог 

тромесечја 

- Редовност и начин оцењивања 

- Учешће на конкурсима 

- Изложбе, ликовна секција 

разговор, 

анализа, 

Дискусија. 

изложба 

чланови 
стручног 

већа 

мај - Изложба ђачких радова у холу 

школе 

- Годишњи концерт хора 

разговор, 

договор, 

изложба 

чланови 
стручног 

већа 

јун - Анализа рада стручног већа у 

овој школској години и сугестије 

разговор, 

анализа 

чланови 
стручног 

већа 

 

 

 

 

август 

- Усвајање поделе часова 

- Предлог структуре и распореда обавеза 
у оквиру радне недеље (задужења за 
наставнике) 

- Избор председника стручног већа 

предлози, 
дискусија, 
договор 

чланови 
стручног већа, 
педагог и 
директор 
школе 
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Време 

реализације 
Активности 

Начин 

реализације 

Носиоци 
реализације 

 

 

у току 
школске 
године 

- Међусобна посета часовима 

- Посета угледних часова 

- Стручно усавршавање 

- Сарадња са другим стручним већима 

 

посета часовима 
посета 
семинарима 
предлози, 
дискусија, 
анализа, 
договор 

чланови 
стручног већа 

*Начинипраћењареализацијепрограмастручногвећа:свескастучногвећа, 
присуствовањеносиоцапраћењасастанцимаиактивностимастручногвећа 

*Носиоципраћењареализацијепрограмастручногвећа:председникстручногвећа, 

директоршколе,педагог,стручно-педагошкинадзор 

 

11. Стручно веће наставника физичког васпитања 

Председник Стручног већа Светлана Кнежевић 

 

Време 

реализације 
Активности 

Начин 

реализације 

Носиоци 
реализације 

август-
септембар 

-Избор председника стручног већа  

-Израда глобалног годишњег плана                                            

-Договор о одржавању сала                             

-Распоред коришћења сала  

-Усвајање плана стручног већа за -
школску 2014/15 

-Договор о организовању секција и 
такмичарских екипа 

-Подела секција међу професорима 

разговор, 

договор, 

дискусија,при
према  

Чланови 
стручног 

већа 
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Време 

реализације 
Активности 

Начин 

реализације 

Носиоци 
реализације 

октобар -Договор о редовности и усклађиваању  
критеријума оцењивања 

-Припреме и извођење такмичарских 
екипа на ОСИУРС 

-Фудбалски турнир 

-Активности поводом обележавања 175 

година школе 

-Атлетска трка 

-Пријатељски турнири 

разговор, 

договор, 

 

чланови 
стручног 

већа 

новембар -Анализа успеха ученика после првог 
класификационогпериода 

-Извођење ученика на ОСИУРС 

-Текућа питања 

разговор, 

дискусија, 

 

чланови 
стручног 

већа 

децембар -Договор о одржавању огледних и 
угледних часова 

-Извођење ученика на ОСИУРС 

-Анализа текућих проблема 

разговор, 

договор 

чланови 
стручног 

већа 

јануар - Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

анализа, 

 

чланови 
стручног 

већа, 
директор, ПП 
служба 

 

фебруар -Анализа реализације секција и успеха 
на такмичењима 

-Извођење екипа на ОСИУРС 

-Анализа пратећих проблема 

разговор, 

анализа, 

договор 

чланови 
стручног 

већа  

март -Такмичења : женски фудбал, одбојка 

-Пријатељске утакмице са спортским 
екипама града 

разговор, 

договор 

 

чланови 
стручног 

већа 
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Време 

реализације 
Активности 

Начин 

реализације 

Носиоци 
реализације 

април -Анализа успеха на крају другог 
класификационог периода 

-Извођење екипа на ОСИУРС 

разговор, 

анализа, 

Дискусија. 

чланови 
стручног 

већа 

мај -Матурански плес 

-Пешачка тура 

-Бициклистичка вожња 

-Извођење ученика на ОСИУРС 

разговор, 

договор, 

 

чланови 
стручног 

већа 

јун -Анализа успеха на такмичењима 

-Анализа успеха ученика на крају 
школске године 

-Подела часова 

разговор, 

анализа 

чланови 
стручног 

већа 

 

 

 

 

август 

- Усвајање поделе часова 

- Предлог структуре и распореда 
обавеза у оквиру радне недеље 
(задужења за наставнике) 

- Избор председника стручног већа 

предлози, 
дискусија, 
договор 

чланови 
стручног 
већа, педагог 
и директор 
школе 

*Начинипраћењареализацијепрограмастручногвећа:свескастучногвећа, 
присуствовањеносиоцапраћењасастанцимаиактивностимастручногвећа 

*Носиоципраћењареализацијепрограмастручногвећа:председникстручногвећа, 

директоршколе,педагог,стручно-педагошкинадзор 

 

12. Стручно веће наставника грађанског васпитања и веронауке 

Председник стручног већа Ана Пртењак 

 

Време 
реализације 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

август -Избор руководиоца стручног већа 

-Подела Часова унутар  актива 

презентације, 
разговор. 
Дискусије, 

професори 
грађанског 
васпитања, 
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-Предлог плана рада стручног већа за 
2014/2015 

-Усвајање школског програма за 
школску 2014/2015, годишњи број 
часовапо разредима, договор о 
коришћењу литературе 

договор педагог и 
директор 

септембар -Усвајање плана рада стручног већа за 
2014/2015 

-Усаглашавање оперативних планова 
рада 

-Усвајање плана одржавања угледних 
часова 

презентације, 
разговор. 
Дискусије, 
договор 

професори 
грађанског 
васпитања, 
педагог и 
директор 

октобар - Усвајање предлога плана сарадње 
актива проф.Грађанског васпитања са- 
Ужичким  центром за права детета, 
Историјским архивом,  Народним  
музејом, Народном библиотеком, 
органима локалне самоуправе 

- Договор око обележавања  УН – 
предавање на ту тему 

презентације, 
разговор. 
Дискусије, 
договор 

професори 
грађанског 
васпитања, 
педагог и 
директор 

новембар -Анализа угледног  часа 

-Договор око обележавања  
Међународног дана толеранције- 
прдавање на тему 

- Договор око обележавања  
Међународног дана  дечијих  права- 
предавање на тему 

презентације, 
разговор. 
Дискусије, 
договор 

професори 
грађанског 
васпитања, 
педагог и 
директор 

децембар -Анализа посећених угледних  часова 

-Обележавање  дана људских  права- 
предавање  на тему 

презентације, 
разговор. 
Дискусије, 
договор 

професори 
грађанског 
васпитања, 
педагог и 
директор 

јануар -Анализа радаактива у првом 
полугодишту 

-Анализа осећених семинара 

презентације, 
разговор. 
Дискусије, 
договор 

професори 
грађанског 
васпитања, 
педагог и 
директор 

фебруар -Анализа посећених угледних  часова презентације, 
разговор. 

професори 
грађанског 
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Дискусије, 
договор 

васпитања, 
педагог и 
директор 

март -Обележавање  сведског дана воде- 
предавање на еколошку тему јачање 
еколошке свести 

презентације, 
разговор. 
Дискусије, 
договор 

професори 
грађанског 
васпитања, 
педагог и 
директор 

април -Обележавање светског дана здравља –
предавање на тему 

-Анализа посећености семинара и 
размена искустава 

презентације, 
разговор. 
Дискусије, 
договор 

професори 
грађанског 
васпитања, 
педагог и 
директор 

мај -Обележавање међународног дана 
породице- предавање на тему 

- Обележавање светског дана борбе 
против  пушења- предавање на тему , 
сарадња са Ужичким домом здравља 

презентације, 
разговор. 
Дискусије, 
договор 

професори 
грађанског 
васпитања, 
педагог и 
директор 

јун - Предлог поделе часова за наредну 
школску годину 

-Анализа рада стручног већа у 
школској 2014/2015 

  

 

6.1.4. План рада стручних актива – Стручни актив за развојно планирање  

Крајем школске 2011/12. године формиран је Стручни актив за развојно планирање који је 
приступио изради Школског развојног плана за перид од 2011. до 2016. године. Нови 
Школски развојни план обухвата развојне циљеве који се односе на све дате кључне области: 
1. Годишњи програм и годишњи план рада, 2. Настава и учење, 3. Постигнућа ученика, 4. 
Подршка ученицима, 5. Етос, 6. Стручно усавршавање и 7. Руковођење и управљање. У 
оквиру сваког развојног циља направљени су акциони планови који садрже одговарајуће 
задатке и активности.   

Усклађивање Годишњег плана са потребама и условима рада Школе, планирање 
хоризонталне и вертикалне корелације, превазилажење наставе која је пртежно заснована на 
предавањима, постизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и 
наставних средстава, усаглашавање критеријума оцењивања уз пратећење утврђених 
стандарда, на нивоу стручних и сродних већа у циљу сузбијања разлика при оцењивању, 
подршка и помоћ ученицима при превазилажењу тешкоћа на које наилазе,  сензибилисање 
ученика и запослених за квалитетније међусобне односе ради стварања подстицаје радне 
атмосфере, подстицање и развијање социјалних вештина код ученика за конструктивно 
решавење проблема, толерантно понашање, ненасилну комуникацију и развијање другарства, 
стварање препознатљивог статуса и угледа школе, обезбеђивање савременог, сручаног, 
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мотивисаног и за реформу спреманог наставног кадара, побољшање материјално-техничких 
услова Школе и транспарентно руковођење су активности које је   Стручни актив планирао и 
на чијем ће остварењу радити наредних година. По истицању период ивршиће се и 
самовредновање Школског развојног плана, његове реализације и постигнутих ефеката.   
 
Чланови Актива за развојно планрање су: 
 
1. Вукадин Симовић, в.д. директора  

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информат. 

4. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика и књиж. 

5. Цмиљка Васовић, професор физике 

6. Гордана Даниловић, професор српског језика и књиж. 

7. Светлана Миловановић, професор историје 

9. Биљана Грујичић, професор српског језика и књиж 

10.  Јосип Ристановић, представник родитеља 

11. Душко Меденица, представник локалне заједнице 

12. Ивана Подгорица, представник ученика 

6.1.4.1. Акциони план рада Актива за развојно планирање  

Да би се предвиђене активности реализовале у наредном трогодишњем периоду Актив 
за ШРП је издвојио кораке које треба предузети у току школске 2014/2015.године. 

1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
Усклађивање Годишњег плана са потребама и условима рада Школе. 

Активности/теме  Време 
реализације 

Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 

- Унапређење Годишњег плана рада и 
Школског програма 

Током 
школске 
године 
(авг/сеп.) 

Радни састанци  Тим за кључну 
област, дирекор 
и педагог 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Постизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и наставних средстава 
уз активно коришћење и уважавање наставникове живе речи.  Постизање континуитета при 
оцењивању. 

Наставни планови треба да обезбеђују 
повезаност и координацију наставних 
садржаја како у оквиру одређеног 
предмета, тако у сродних наставних 
предмета, и то: хорзонталну корелацију 
и вертикалну корелацију  

- Реализација угледних и огледних 

Tоком 
школске 
године 

 

 

Tоком 

На састанцима 
стручних и 
сродних већа 
успостављање 
могућих 
корелација, 

Одржавање 

 

Предметни 
наставници, 

актив за 
школско 
развојно 
планирање, 
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часова применом активних метода у 
оквиру спровођења различитих видова 
индивидуализације и диференцијације 
наставе  

- Усаглашавање критеријума 
оцењивања уз пратећење утврђених 
стандарда, на нивоу стручних и 
сродних већа, какао би се сузбиле 
разлике у оцењивању предметних 
наставника 

- Унапређивање планирања и 
реализације допунске наставе 

- Развијањем личне одговорности 
ученика за сопствено напредовање и  
постигнуте резултате редуковати 
репродуктивни приступ учењу 

школске 
године 

 

 

 

 

Tоком 
школске 
године 

 

Tоком 
школске 
године 

угледних и 
огледних 
часова,  

усаглашавање 
критеријума 
оцењивања 
(радни 
састанци) 

Реализација 
теме на 
наставничком 
већу 

Континурано 
при свим 
облицима 
образовно-
васпитног рада   

Стручна већа, 
тим за 
самовредновањe 
рада школе, 
педагошки 
колегијум, 

 

 

 

Стручна већа 

 

 

Педагог 

3. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

Јавном промоцијом ученика такмичара и њихових постинућа мотивисати и ученике и 
наставнике на квалитетнији наставни рад. 

Активности/теме  Време 
реализације 

Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 

- Јавна промоција постигнућа ученика и 
наставника 

-Мотивисати ученике за 
самообразовање и самоучење - промена 
односа ученика према учењу. 
Редуковати репродуктивни приступ 
учењу. 

-Направити базу података школских 
постигнућа ученика и на основу тога 
континуирано пратити напредак школе 
у наредном периоду 2011-2015. године. 

 Организовати једно Републичко 
такмичење из наставних предмета 
заступљених у Гимназији. 

Јун 

 

Током 
школске 
године 

 

август 

 

током 
школске 
године 

Контакт са 
ученицима 

Континуирано 
на часовима 
редовне наставе 

 

прикупљање 
података, 
анализа и 
бележење 
података 

Аплицрање, 
организација и 
реализација 

Одељењске 
старешине, 
директор школе, 
школски педагог 

 

 

Одељењске 
старешине, 
педагог 

 

Стручно веће за 
област предмета 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

1. Сензибилисати ученике и све запослене у школи за квалитетније међусобне односе у циљу 
стварања подстицаје радне атмосфере. 

Активности/теме  Време 
реализације 

Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 

- Подстицање и развијање социјалних 
вештина код ученика за конструктивно 

током 
школске 

Контакт са 
ученицима 

ТЗБ, ШРТ, 
одељењске 
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решавење проблема, толерантно 
понашање, ненасилну комуникацију, 
солидарност, развијање другарства и 
сл. Подршка личном и социјалном 
развоју ученика 

- Пружање помоћи и подршке 
ученицима при избору даљег 
образовања. 

- Унапређивање рада ђачког 
парламента   

- Подтицати и омогућавати све видове 
програма размене (недељна, месечна 
годишња) ученика. 

године 

 

 

током 
школске 
године 

током 
школске 
године 

 

путем 
разговора, 
предавања, 
дебата, трибина 

Организација 
презентација 
факултета и 
виших школа 

Информисање 
ученика о 
програмима 
размене, 
састављање 
препорука 

старешине, 
директор школе, 
школски педагог 

Предметни 
наставници, 
директор, 
педагог 

 

Предметни 
наставници, 
директор, 
педагог 

4. ЕТОС 

1.Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених истицањем 
њених основних и посебних обележја, промоцијом ученичких постигнућа и резултата рада 
наставника, али и подизањем нивоа културе понашања. 

Активности/теме  Време 
реализације 

Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 

- Развијање и неговање позитивне 
радне атмосфере и међуљудских односа 
у Школи 

- Презентовати школу путем Веб-сајта; 
занчајне информације превести на 
енглески језик; редовно га ажурирати 

-  Наставити и проширити сарадњу 
Ужичке гимназије и школа у окружењу 
и суседним земљама (хорске и друге 
активности) и тежити ка томе да она 
прерасте у традиционално дружење 

- Промоција Школе – Отворена врата 

Током 
школске 
године 

Током 
школске 
године 

Током 
школске 
године 

 

јун 

Предавања, 
семинари, 
организација 
дружења 

Редовно 
ажурирање сајта 

Организација 
сусрета 

Организација 
промоције, 
штампа 
рекламног 
матерјала 

Директор, 
педагог 

Тим за 
ажурирање сајта 

Директор, 
предменти 
наставници 

Заменик, 
педагог, 
предметни 
наставници, 
ученици 

5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1.Обезбедити савремен, сручан, мотивисан и за реформу спреман наставни кадар, као и његов 
развој кључних способности: самоиницијативност, аналитичко мишљење, укључености у 
тимски рад, самосталност и сл. 

Активности/теме  Време 
реализације 

Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 
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- Развијати систем стручног 
усавршавања и континуираног развоја 
наставника, стручних сарадника и 
директора 

- Подстицати професионални развој 
наставника, стручних сарадника и 
директора 

- Развијени капацитети за креирање и 
организовање наставе изборних 
предмета 

- Побољшање материјално-техничких 
услова Школе - набавка школске 
опреме, наставних средстава и 
дидактичких материјала 

Током 
школске 
године 

Током 
школске 
године 

 

Пре реформе 

 

Током 
школске 
године 

Посета 
семинарим, 
увид у стручну 
литераруру, 
састанци 
стручних већа, 
импементација 
стечених знања 
у наставне 
садржаје 

 

Набавка опреме 
и наставних 
средстава и 
материјала 

 

 

Стручна већа, 
предметни 
наставници, 
директор школе 
и школски 
педагог 

4. РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

Праведно, транспарентно и демократично руковођење са већим степеном одговорности у 
управљању јавним средствима које ће допринети повећању ефикасности и успешности 
остваривања постављених образовних циљева, али и континирано спровођење 
самовредновања и вредновања рада. 

Активности/теме  Време 
реализације 

Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 

- Директор мора бити сратег, 
организатор, контролор, комуникатор, 
доносилац одлика, иноватор, мотиватор 
и вођа школских тимова 

- Самовредновање Школског развојног 
плана, његове реализације и 
постигнутих ефеката.   

Током 
школске 
године 

На крају 
сваке 
школске 
године 

У свакодневном 
раду 

 

Увид, радни 
састанак 

Директор, 
заменик 

 

Тим за 
самовредновање, 
педагошки 
колегијум 

* Начини праћења реализације програма: свеске стручних већа, записници Педагошког 
колегијума, извештаји тимова, Годишњи извештај. 

Носиоци праћења: Наставничко веће, Школски одбор, Педагошки колегијум, Тим за 
самовредновање рада школе. 

 

6.1.5. План рада Педагошког колегијума  

У сарадњи са директором Педагошки колегијум ће се старати о осигурању квалитета и 
унапређивању образовно-васпитног рада, остваривању развојног плана установе и другим 
мерама за унапређивање и усавршавање наставе. Чланови овог стручног органа бавиће се и 
питањима сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника. У сарадњи са 
директором и школским педагогом урађен је пресек досадашњег похађања стручних семинара 
са прецизном евиденцијом. На основу података из ове базе, вршиће се планирање и 
програмирање учешћа на семинарима чланова колектива. 
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Чланови Педагошког колегијума: 

1. Вукадин Симовић, в.д. директора 

2. Емилија Станковић, педагог   

3. Хаџи Бојана Јовановић, професор српског језика и књижњвности 

5. Гавриловић Светлана, професор енглеског језика 

6.  Рајко Тубић, професор рачунарства и информатике 

7. Милунка Стељић, професор социологије 

8. Душица Ристовић, професор биологије 

9. Цмиљка Васовић, професор физике 

10. Славица Вељовић, професор хемије 

11. Мирјана Галечић, професор географије 

12. Светлана Миловановић, професор историје 

13. Светлана Кнежевић, професор физичког васпитања 

14. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 

15. Ана Пртењак, професор грађанског васпитања 

 
План рада Педагошког колегијума: 
 

Време  Активности/теме Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације 

се
пт

ем
ба

р 
 

- Организационо – техничке 
припреме за почетак нове 
школске године 
- Реализација ШРП 
- Самовредновање и вредновање 
рада школе 
- Стално стручно усавршавање 
наставника 
- Школски програм 
- Текућа питања 
 

- радни састанак  

- увид у пратећу 
документацију, 
разговор – 
консултације 
анализа и 
бележење 
података 

чланови Педагошког 
колегијума, 

Актив за школско 
развојно планирање,  

Тим за 
самовредновање и 
вредновање рада 
школе 

ја
ну

ар
 

 

- Реализација ШРП-а 
- Самовредновање и вредновање 
рада школе 
- Стално стручно усавршавање 
наставника 
- Текућа питања 
 

увид у пратећу 
документацију 
разговор, 
консултације, 
анализа и 
бележење 
података 

Актив за школско 
развојно планирање, 
Тим за 
самовредновање и 
вредновање рада 
школе 
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ју
л  

- Анализа рада у школској 
2014/15. години 

  

- радни састанак, 
увид у пратећу 
документацију, 
разговор, 
консултације, 
анализа и 
бележење 
података 

чланови Педагошког 
колегијума, 

Актив за школско 
развојно планирање, 
Тим за 
самовредновање и 
вредновање рада 
школе 

* Начини праћења реализације програма рада педагошког колегијума: евиденција у 
писаној форми – свеска Педагошког колегијума. 

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

 

6.1.6. План рада стручних сарадника школе 

6.1.6.1. Годишњи план рада школског педагога 

Структура Годишњег програма  и плана рада:                                                 

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

2. Праћење и вредновање рада школе  

3. Рад и сарадња са наставницима  

4. Рад са ученицима  

5. Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика  

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

7. Аналитичко – истраживачки рад  

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

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

Операционализација послова по месецима је анекс Годишњен плана рада школе.  

6.1.6.2. План рада школског психолога за школску 2014/2015. годину 

Активности/ 

Област рада 

Време 
реализације 

Сарадници Посредни или 
непосредни рад 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у изради годишњег плана рада 
установе и његових појединих делова (организација 
и облици рада - стални, повремени, посебни; 
редовни и приоритетни задаци, програма стручних 
органа и тимова, стручног усавршавања, 
превентивних програма, програма рада стручних 
сарадника, сарадње са породицом, сарадње са 
друштвеном средином, програм заштите деце од 
насиља, злостављања и занемаривања). 
Учествовање у припреми делова годишњег плана 

Септембар 
Директор, 
психолог, 
секретар 

Н 
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рада школе који се односе на планове и програме: 
подршке ученицима (рад са ученицима којима је 
потребна додатна образовна подршка, рад са 
ученицима са изузетним способностима; 
професионална оријентација, превенција болести 
зависности; промоција здравих стилова живота); 
заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања, подизања квалитета знања и 
вештина ученика, стручног усавршавања 
запослених, сарадње школе и породице 
Припремање плана сопственог стручног 
усавршавања и професионалног развоја Септембар Самостално Н 

Припремање годишњих и месечних планова рада 
психолога 

Септембар, 
месечно Самостално П 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у праћењу и вредновању образовно-
васпитног рада установе и предлагање мера за 
побољшање ефикасности, економичности и 
успешности установе у задовољавању образовних и 
развојних потреба  ученика  

Током школске 
године 

Директор, 
психолог П 

Учествовање у континуираном праћењу и 
подстицању напредовања ученика у развоју и учењу. 
Учествовање у континуираном праћењу и 
вредновању остварености стандарда постигнућа 
спровођењем квалитативних анализа постигнућа 
ученика, информисањем свих заинтересованих 
страна о резултатима анализе и припремом 
препорука за унапређивање постигнућа 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог П 

Праћење и вредновање примене мера 
индивидуализације и индивидуалног образовног 
плана за ученике (ако постоји потреба) 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог П 

Учествовање у праћењу и вредновању ефеката 
иновативних активности и пројеката, ефикасности 
нових организационих облика рада, вредновању 
огледа који се спроводе у школи 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду 
установе, а нарочито остваривања програма 
стручних органа и тимова, стручног усавршавања, 
превентивних програма, рада психолошко-
педагошке службе, сарадње са породицом, сарадње 
са друштвеном средином 

Током школске 
године Психолог П 

РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 

Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких 
услова за подстицање целовитог развоја ученика 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Пружање подршке наставницима у планирању и 
реализацији непосредног ученицима, а нарочито у 
области прилагођавања рада образовно-васпитним 
потребама ученика; избора и примене различитих 
техника учења; ефикасног управљања процесом 
учења; избора поступака посматрања и праћења 
напредовања деце у учењу и развоју, односно 
вредновања ученичких постигнућа; стварања 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 
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подстицајне атмосфере у групи, односно на часу; 
развијања конструктивне комуникације и 
демократских односа у одељењу 
Пружање подршке јачању наставничких 
компетенција у областима: комуникација и сарадња, 
конструктивно решавање сукоба и проблема, 
подршка развоју личности ученика, подучавање и 
учење, организација средине и дидактичког 
материјала 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Саветовање наставника у индивидуализацији 
наставе на основу уочених потреба, интересовања и 
способности психолошке процене индивидуалних 
карактеристика ученика (способности, мотивације, 
особина личности) и остварености образовних 
постигнућа у школи  

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Пружање подршке наставницима за рад са 
ученицима којима је потребна додатна образовна 
подршка. Координирање израде и у сарадњи са 
наставником и родитељем, тимско израђивање 
педагошког профила ученика. Учествовање у 
развијању индивидуалних образовних планова 
коришћењем резултата сопствених психолошких 
процена и психолошких процена добијених из других 
установа  

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Оснаживање наставника за рад са ученицима 
изузетних способности (талентовани и обдарени) 
кроз упознавање са карактеристикама тих ученика 
(способности, мотивација, стил учења, 
интересовања, вредности, особине личности) и 
предлагање поступака који доприносе њиховом 
даљем развоју 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог, 

наставници 
Н 

Оснаживање наставника за рад са ученицима из 
осетљивих друштвених група кроз упознавање са 
карактеристикама тих ученика, односно деце, 
развијање флексибилног става према културним 
разликама и развијање интеркултуралне 
осетљивости и предлагање поступака који 
доприносе њиховом развоју 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог, 

наставници 
Н 

Пружање подршке наставницима у раду са 
ученицима код којих је утврђен психолошки узрок 
неуспеха у достизању захтева образовних 
стандарда као и појава неадаптивних облика 
понашања и предлагање мера за њихово 
превазилажење 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог, 

одељењски 
старешина 

Н 

Пружање подршке наставницима у формирању и 
вођењу ученичког колектива, указивање на 
психолошке узроке поремећаја интерперсоналних 
односа у одељењским заједницама и предлагање 
мера за њихово превазилажење 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог, 

наставници 
Н 

Пружање подршке наставницима у раду са 
родитељима, односно старатељима 

Током школске 
године Психолог Н 

Саветодавни рад са наставницима давањем 
повратне информације о посећеном часу, као и 
предлагањем мера за унапређење праћеног 
сегмента образовно-васпитног процеса 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 
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  РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Учешће у организацији пријема ученика, праћења 
процеса адаптације и подршка ученицима у 
превазилажењу тешкоћа адаптације 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Учешће у праћењу напредовања ученика у развоју и 
учењу Током школске 

године 

Директор, 
психолог, 

одељењски 
старешина 

Н 

Испитивање општих и посебних способности, особина 
личности, когнитивног стила, мотивације за школско 
учење, професионалних опредељења, вредносних 
оријентација и ставова, групне динамике одељења и 
статуса појединца у групи, психолошких чинилаца 
успеха и напредовања ученика и одељења, применом 
стандардизованих психолошких мерних инструмента 
и процедура, као и других инструмената процене ради 
добијања релевантних података за реализацију 
непосредног рада са ученицима и других послова у 
раду са наставницима, родитељима, институцијама 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог, 

одељењски 
старешина 

Н 

Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који 
имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и 
социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, 
проблеме понашања  

Током школске 
године 

Директор, 
психолог, 

руководиоци 
секција 

Н 

Пружање подршке ученицима из осетљивих 
друштвених група Током школске 

године 

Директор, 
педагог, 

одељењски 
старешина 

Н 

Идентификовање ученика са изузетним 
способностима (даровити и талентовани) и пружање 
подршке таквим ученицима за њихов даљи развој. 
Учествовање у процени могућности за убрзано 
школовање ученика са изузетним способностима,  

Током школске 
године 

Директор, 
педагог, 

наставници 
Н 

Рад са ученицима на унапређењу кључних 
компетенција, ставова и вредности потребних за 
живот у савременом друштву: стратегије учења и 
мотивације за учење, вештине самосталног учења, 
концепт целоживотног учења, социјалне вештине 
(ненасилна комуникација, конструктивно решавање 
проблема, интеркултурална комуникација и 
уважавање различитости), здрави стилови живота, 
вештине доношења одлука и друго  

Током школске 
године 

Директор, 
психолог, 

одељењски 
старешина 

Н 

Подршка развоју професионалне каријере ученика 
професионалним информисањем и саветовањем (на 
основу процењених способности, интересовања, 
особина личности, мотивације ученика) 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Пружање подршке ученичком активизму и 
партиципацији у школском животу 

Током школске 
године 

Психолог, 
педагог Н 

Пружање психолошке помоћи ученику, групи, односно 
одељењу у акцидентним кризама  

Током школске 
године 

Психолог, 
педагог Н 

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика 
који врше повреду правила понашања у школи или се 
не придржава одлука директора и органа школе, 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог, 

одељењски 

Н 
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неоправдано изостане са наставе пет часова, односно 
који својим понашањем угрожава друге у остваривању 
њихових права 

старешина 

  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Прикупљање података од родитеља, односно 
старатеља који су од значаја за упознавање ученика и 
праћење његовог развоја 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Саветодавни рад са родитељима, односно 
старатељима ученика који имају различите тешкоће у 
развоју, учењу и понашању 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Подршка јачању родитељских васпитних 
компетенција, нарочито информисањем о 
психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру 
индивидуалних консултација и облика групног 
психолошког образовања родитеља 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно 
старатеља чија деца врше повреду правила 
понашања у школи и којима је одређен појачани 
васпитни рад 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Сарадња са родитељима, односно старатељима на 
пружању подршке ученицима који похађају школују по 
индивидуалном образовном плану  

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Оснаживање родитеља, односно старатеља да 
препознају карактеристике своје деце које указују на 
њихове изузетне способности и сарадња на пружању 
подршке у проналажењу различитих могућности 
подстицања и усмеравања њиховог општег и 
професионалног развоја 

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Учествовање у реализацији програма сарадње 
установе са родитељима, односно старатељима 
ученика (општи и групни, односно одељењски 
родитељски састанци и друго)  

Током школске 
године 

Директор, 
психолог Н 

Сарадња са саветом родитеља, по потреби, 
информисањем родитеља и давање предлога по 
питањима која се разматрају на савету, 

Током школске 
године Директор Н 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПЕДАГОГОМ 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на 
припреми докумената установе, прегледа, извештаја 
и анализа 

Током школске 
године Директор П 

Сарадња са директором и педагогом по питању 
приговора и жалби ученика и његових родитеља, 
односно старатеља на оцену из предмета и владања 

Током школске 
године 

Директор, 
педагог П 

Редовна размена, планирање и усаглашавање 
заједничких послова са другим  сарадницима у 
установи 

Током школске 
године 

Директор, 
педагог П 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и 
другим институцијама значајним за остваривање 
циљева образовно-васпитног рада и добробити 
ученика 

Током 
школске 
године 

Директор, 
психолог П 
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Учествовање у раду стручних удружења, њихових 
органа, комисија, одбора 

Током 
школске 
године 

Директор, 
психолог П 

Сарадња са психолозима који раде у другим 
установама, институцијама, организацијама, 
удружењима од значаја за остваривање образовно-
васпитног рада и добробити деце, односно ученика: 
национална служба за запошљавање, центар за 
социјални рад, домови здравља, заводи за патологију 
говора, ментално здравље и друге здравствене 
установе, институт за психологију, матични факултет, 
заводи за вредновање и унапређење образовно-
васпитног рада и др.  

Током 
школске 
године 

Директор, 
психолог П 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом раду у следећој 
документацији: дневник рада психолога и евиденција о 
раду са дететом у предшколској установи, односно 
психолошки досије (картон) ученика 

Свакодневно Самостално П 

Вођење евиденције, по потреби, о извршеним 
анализама, истраживањима, психолошким 
тестирањима, посећеним активностима, односно 
часовима и др.  

По потреби Директор, 
психолог П 

Припрема за све послове предвиђене годишњим 
програмом и оперативним плановима рада психолога 

Свакодневно Директор, 
психолог П 

Прикупљање и на одговарајући начин чување и 
заштита материјала који садржи личне податке о деци, 
односно ученицима 

По потреби Директор, 
психолог П 

Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и 
периодике, учествовањем у активностима струковног 
удружења (Друштво психолога Србије, секције 
психолога у образовању, подружнице), похађањем 
акредитованих семинара, вођењем акредитованих 
семинара, ауторством акредитованог семинара, 
похађањем симпозијума, конгреса и других стручних 
скупова, разменом искуства и сарадњом са другим 
психолозима у образовању 

Током 
школске 
године 

Директор, 
психолог П 

 

6.1.6.3. План рада библиотекара 

Активности/теме Начин 
реализације 

Време 
реализације 

 Састанак библиотекара са активом професора 
српског језика и књижевности; договор о сарадњи 

 Израда годишњег плана рада школске библиотеке 
 Упознавање ученика првог разреда са школском 

библиотеком и књижним фондом 
 Сређивање књижног фонда библиотеке 

разговор, 
сарадња, посета 
одељењима 

септембар 



98 

 Текући послови 
 Организовање и одржавање књижевне вечери 
 Отпис старих и похабаних књига 
 Вођење библиотечких послова 
 Посета Сајму књига 
 Формирање библиотечке секције 

књижевно вече, 
посета, изложба 

октобар 

 Вођење библиотечког пословања 
 Учешће школских библиотекара на стручном 

семинару 
 Обележавање Дана просветних радника 
 Текући послови 

разговор, 
сарадња, 
изложба 

новембар 

 Систематско информисање корисника о новим 
књигама и часописима 

 Упознавање ученика са добитником Нобелове 
награде за књижевност за 2014. годину 

 Текући послови 

разговор и 
остале 
коришћене 
активности и 
методе 

децембар 

 Обележавање Дана Светог Саве 
 Вођење библиотечких послова 
 Сарадња са стручним активима 
 Текући послови 

изложба, 
обезбеђивање 
литературе  

јануар 

 Вођење библиотечких послова 
 Пригодна изложба чланова библиотечке секције 
 Рад са матурантима у одабиру литературе за 

израду матурског рада 
       Текући послови 

изложба, 
обезбеђивање 
литературе и 
други већ 
коришћени 
методи 

фебруар 

 Сарадња са Народном библиотеком 
 Обележавање Светског дана песништва 
 Рад са матурантима у одабиру литературе за 

израду матурског рада 
 Текући послови 

разговор, 
сарадња 

март 

 Обележавање Међународног дана дечје књиге 
 Сређивање књижног фонда 
 Рад на промоцији новонабављених књига у 

школској библиотеци 
 Активности библиотечке секције у оквиру 

књижевних сусрета „ На пола пута“ 
 Текући послови 

изложба, 
обезбеђивање 
литературе и 
други већ 
коришћени 
методи 

април 

 Сређивање књижног фонда 
 Рад на раздуживању корисника, ученика четвртог 

разреда 
 Рад са матурантима 
 Текући послови 

обезбеђење 
литературе и 
други већ 
коришћени 
методи 

мај 

 Сређивање администрације 
 Вођење библиотечких послова 
 Израда опомена и обавештења за ученике који 

дугују књиге 
 Презентација рада  библиотечке секције 
 Израда завршног извештаја о раду библиотеке за 

школску 2014/15. годину 

већ раније 
коришћени 
начини и методе 
реализације 

јун 
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 Текући послови 
 Припрема за израду  Годишњег плана рада 
 Прикупљање књига од ученика који се нису на 

време раздужили 
 Припрема библотеке за наредну школску годину 

раније 
коришћени 
начини и методе  

август 

 

6.2. ПЛАН РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

6.2.1. План рада директора школе  

Време 
реализације 

Активности/теме Начин реализације: 

септембар Припреме материјала за седнице Наставничког 
већа Школског одбора и Савета родитеља 
Припреме података за Министарство просвете  
Контрола планирања свих видова образовно-
васпитног рада  
Рад на припремама за планирање и извођење 
екскурзије ученика 

Послови у вези прославе 175 година Ужичке 
гимназије 
Пријем радника по конкурсу и упознавање 
новопримљених професора са радом у школи 
Разговор са одељењским заједницама 1. разред 
Општи родитељски састанци са родитељима 
ученика који иду на екскурзије 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 

октобар Припрема и организација прославе Дана школе 
Припремање материјала за седницу Наставничког 
већа и Школског одбора 
Контрола реализације активности из Годишњег 
програма рада 
Послови у вези прославе 175 година Ужичке 
гимназије 
Посета часова свих облика образовно-васпитног 
рада (2 часа редовне наставе, 1 одељеске 
заједнице и 1 час секције) 
Текући послови 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 

новембар Присуство седницама одељењских већа 
Припрема материјала за седнице стручних органа 
Увид у реализацију обавеза из Годишњег 
програма рада школе 
Преглед педагошке документације  
Општи родитељски састанци са родитељима 
ученика првог разреда. 
Посета часова свих облика образовно-васпитног 
рада (3 часа редовне наставе, 1 час допунске и 1 
час додатне наставе) 
Текући послови 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 

децембар Припрема материјала за седнице стручних органа  
Праћење рада пописних комисија и увид у 
финансијско пословање  
Присуство седницама одељенских већа на крају  
полугођа 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 
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Договор око реализације родитељских састанака 
Посета часова (4 часова редовне наставе) 

посматрање 

Јануар Организација прославе Савиндана 
Увид у рад на изради завршног рачуна 
Увид у документацију ванредних ученика 

 Текући послови 

Разговор, договор, 
радни састанци, 

посматрање 

фебруар Праћење израде завршног рачyна  
Припрема материјала за седницу стручних 
органа, Школског одбора и Савета родитеља 
Посета часова свих облика васпитно-образовног 
рада (3 часа редовне наставе, 1 један одељењске 
заједнице и 1 активности библиотекара) 
Подноси извештај о свом раду Школском одбору 
Текући послови 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 

Март Увид у финансијско пословање и израду 
периодичног обрачуна 
Припрема материјала за седнице стручних органа  
Увид за реализацију задатака из Годишњег 
програма рада 
Посета часова свих облика васпитно-образовног 
рада (4 часа редовне наставе и 2 часа допунске 
наставе) 
Текући послови 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 

Април Присуство седницама одељенских већа на крају 
другог периода опомена 
Посета часова свих облика образовно-васпитног 
рада (3 часа редовне наставе и 2 часа додатне 
наставе) 
Текући послови 

Разговор,  

договор, радни 
састанци, посматрање 

Мај Посета часова свих облика образовно-васпитног 
рада (3 часа редовне наставе и 2 часа секције) 
Припрема материјала за седницу Наставничког 
већа 
Реализација послова у вези матурског испита - 
формирање комисија и календара послова 

Разговор, договор,  

радни састанци, 

посматрање 

јун Рад на организацији матурског испита 
Именовање комисије за упис лагање 
квалификационих ученика првог разреда 
Рад на организацији поправног испита за ученике 
завршног разреда 
Организовање и израде материјала за Годишњи 
програм рада школе у наредној школској години 
Присуство седницама одељенских већа на крају 
наставне године 
Припрема свих осталих материјала за седнице 
стручних органа 
Подноси извештај о свом раду Школском одбору 
Текући послови 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 

посматрање 

август Израда делова извештаја о раду школе у 
школској 2014/15. години 
Рад на пословима везаним за завршетак школске 
године 
Припрема материјала за седнице стручних органа 
и органа управљања 

Разговор,  

договор,  

радни састанци, 
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Текући послови посматрање 

 

6.2.2. План рада помоћника директора школе  

бр Опис рада Начин 
реализације: 

Време 
реализације 

1. Замењује директора у свим случајевима када је 
одсутан: 

-Административни послови 

-Седнице наставничког већа 

-Савет родитеља 

 

По потреби 

По потреби 

Стално 

 

Када су седнице 

2. По потреби присуствује одређеним састанцима 
(Заједница гимназија, план уписа у школе итд). 

По потреби Када су састанци 

3. Преглед документације: 

Дневници, уписнице, дневници допунске и 
додатне наставе,секције итд. 

Увидом у 
документацију 

Током године 

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

Током године 

5. Прати рад ваннаставних активности школе, 
посете школи јубилеји генерација матураната  

Непосерно Јун 

6. Остали послови Ускладу са 
потребом 

По потреби 

 

6.3. ПЛАН УПРАВНИХ ОРГАНА  

6.3.1. Школски одбор 

Председник Школског одбора:  Душан Меденица 

Састав Школског одбора:  

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач 

Душан Меденица Јединица локалне самоуправе 

Момир Mиловановић Јединица локалне самоуправе 

Др Предраг Мијаиловић Луне Јединица локалне самоуправе 

 Представник Савета родитеља 

 Представник Савета родитеља 

Милан Чолић Представник Савета родитеља 
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Драгица Селаковић Представник запослених 

Невенка Демировић Представник запослених  

Дејан Цвијетић Представник запослених 

 

План рада Школског одбора  

Време 
реализације 

Активности/теме, садржаји Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације и 

сарадници 

Септембар -Разматрање и усвајање Извештаја о 
раду. 

-Разматрање и усвајање Годишњег 
плана рада 

Презентација 

Дискусија 

Излагање 

-Педагог, 
директор 

-Педагог, 
директор 

Октобар -Усвајање извештаја о реализованим 
екскурзијама  

-Доношење одлуке о ценовнику за 
ванредне ученике 

Излагање 

Предлог 

Дискусија 

Разматрање 

Стручне вође  

Директор 

 

Директор 

Новембар-
децембар 

-именовање комисије за попис 
основних средстава и новчаних 
потраживања 

- Анализа успеха ученика на првом 
класификационом периоду 

Излагање 

Разговор 

Дискусија 

Директор, шеф 
рачуноводства, 

Председник 
Пописне 
комисије 

Јануар -Разматрање и усвајање извештаја о 
извршеном попису 

-Усвајање финансијског плана школе 

-Сагласност на план Јавних набавки 

-Разматрање и усвајање Извештаја о 
раду директора 

Излагање 

Разговор 

Излагање 

 

Директор, шеф 
рачуноводства, 
Предс. Пописне 
комисије 

Шеф 
рачуноводства 

Директор 

Фебруар -Разматрање остваривања ГПР за 
текућу школску годину и анализа 
успеха ученика на крају првог 
полугодишта  са предлогом мера за 
побољшање успеха 

-Усвајање Извештаја о финансијском 
пословању (завршни рачун) 

Излагање 

Разговор 

Излагање 

Дискусије 

Предлози 

Директор 

Школски 
педагог 

Директор, шеф 
рачуноводства 
Директор 
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Март, Април По потреби   

Јул -Анализа успеха ученика на крају 
наставне године и остваривања ГПР 

-  Усвајање предлога финансијског 
плана за 2014.год. 

-Разматрање и усвајање - Извештаја о 
раду директора Школе у току другог 
полугодишта 

- Информација о упису ученика у први 
разред за наредну школску годину 

 

Излагање 

 

Директор 

Школски 
педагог 

Шеф 
рачуноводства 

Директор 

Директор 

Директор 

 

Август 

 

Анализа успеха ученика на крају 
школске године 

Припремљеност Школе за почетак 
школске године 

 

Излагање 

Разогвор 

Дискусије 

Информисање 

 

Директор 

Школски 
педагог 

 Директор 

* Начини праћења реализације програма школског одбора и носиоци праћења: Записници, 
увидом у документацију,  директор, председник Школског одбора 

 

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Индивидуални планови и програми наставника налазе се као анекс Годишњег програма 
рада школе. Ови планови се садрже у свесци планова сваког наставника и у документацији 
коју води школски педагог. Индивидуални планови и програми наставника налазе се као 
анекс Годишњег програма рада школе. Сви  наставници су у обавези да копије месечних 
планова доставе педагогу и то од 25-30/31. сваког претгодног месеца за сваки наредни.  

8. ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

8.1. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА  

Р.б.    Назив секције Име наставника 

1. Лингвистичка  Хаџи Бојана Јовановић 
2. Драмско- рецитаторска Мирјана Благојевић, Биљана Гријучић 
3. Литерално - читалачки клуб Гордана Даниловић, Ружица Марјановић, 

Милена Стричић 
4. Дебатна Гордана Даниловић, Љиљана Смиљанић 
5. Новинарска Биљана Грујичић 
6. Секција за енглески језик Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић 
7. Секција за француски језик Борка Весовић 
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8. Секција за руски језик Бранка Вукић 
9. Социолошко-филозофска 

радионица 
Бранка Јевтић, Соња Ковачевеић 

10. Географска  Мирјана Галечић  

11. Историјска  Јадранка Папић, Душица Илић 
12. Ликовна секција Биљана Спаловић 
13. Хор Зоран Жупић 
14. Математичка Славка Живанић 
15. Програмерска Мирјана Милошевић 
16. Секција за физику Снежана Јевђовић, Цмиљка Васовић, 

Живојин Павловић 
17. Хемијска Драгица Селаковић, Славица Вељовић 
18. Биолошко Саша Станојевић 
19.  Еколошка Милица Зарић 
20. Спортске секције Вукадин Симовић,  Горан Ковачевић, 

Светлана Кнежевић 
21. Секција за грађанско 

васпитање 
Ана Пртењак 

 

8.2  ПЛАН ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ( глобални план, а оперативно разрађен план по 
разредима и одељењима је анекс годишњем програму рада школе) 

Време Активности Разред 

С
ЕП

ТЕ
М

БА
Р 

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

Упознавање ученика са правилима кућног реда, правима 
и обавезама, као и васпитно-дисциплинским мерама. I, II, III, IV 

Припрема седнице одељењског већа I, II, III, IV 

Родитељски састанак I, II, III, IV 

Евидентирање података о ученицима у школ. 
документацију I, II, III, IV 

Формирање одељењске заједнице ученика, избор 
председника и секретара I, II, III, IV 

Избор два представника одељењске заједнице за Ђачки 
парламент I, II, III, IV 

Развијање позитивног односа према раду, дисциплини, 
осећању дужности, одговорности и дружењу I, II, III, IV 

Упознавање ученика са програмом заштите ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања I, II, III, IV 

Формирање група за изборну наставу I 

Опредељивање ученика за ваннаставне активности I 
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Организовање екскурзије за матуранте, ученике  трећег 
и другог разреда II, III, IV 

Упознавање ученика са организацијом завршног и 
матурског испита IV 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

Координирање активности поводом прославе 175. 
година Ужичке гимназије и укључивање ученика у 
програм прославе 

I, II, III, IV 

О
К

ТО
БА

Р 

Координација са члановима ОВ и свођење утисака о 
ситуацији у одељењу (евентуално проблем похађања 
наставе и активног учешћа у редовној, допунској и 
додатној настави) 

I, II, III, IV 

Решавање проблема прилагођавања ученика I 

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

Сарадња са педагогом школе I, II, III, IV 

Укључивање ученика у програм прославе Дана школе - 
обе I, II, III, IV 

Реализација теме: Методе и технике успешног учења I, II, III, IV 

Сарадња са Центром за таленте (Петница) и рад са 
надареним ученицима I, II, III, IV 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

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

Праћење реализације програма професоналне 
оријентације III, IV 

Праћење реализације програма заштите и унапређења 
здравља I, III 

Организовање акције добровољног давања крви (за 
пунолетне ученике)  III, IV 

Реализација изборне теме – Актуелни друштвени 
проблеми I, II, III, IV 

Н
О

В
ЕМ

БА
Р 

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

Родитељски састанак (упознавање родитеља са 
резултатима успеха ученика и изостанцима у првом 
класификационом периоду) 

I, II, III, IV 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

Организација систематског прегледа ученика I, III 

Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање I, II, III, IV 
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успеха које је утврдило Наставничко веће 

Развијање личне одговорности код ученика (анкета о 
раду професора) I, II, III, IV 

Организација систематског прегледа за ученике првог и 
трећег разреда I, III 

Реализација изборне теме I, II, III, IV 

Сарадња са родитељима I, II, III, IV 

Д
ЕЦ

ЕМ
БА

Р 

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

Припрема одељењског већа I, II, III, IV 

Разговор са ученицима о организованом коришћењу 
слободног времена I, II, III, IV 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

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

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

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

Изборна тема – Проблеми у понашању, разговор о 
штетности дувана, алкохола и наркотика I, II, III, IV 

Сарадња са родтељима I, II, III, IV 

ЈА
Н

У
А

Р 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

Прослава школске славе I, II, III, IV 

Сарадња са педагогом I, II, III, IV 

Реалзација изборна теме I, II, III, IV 

Сарадња са родитељима I, II, III, IV 

Ф
ЕБ

РУ
А

Р 

Седнице по потреби I, II, III, IV 

Родитељски састанак I, II, III, IV 

Разговор о изостајању са наставе – предлог мера I, II, III, IV 

Разговор са ученицима о систему вредности младих и 
моралним нормама I, II, III, IV 

Реализација изборне тема I, II, III, IV 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

А
П

РИ
Л

 

М
А

РТ
 

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

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

Припрема седнице Одељењског већа I, II, III, IV 
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8.3.ПЛАНОВИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ (друштвених, техничких, хуманитарних, 
спортских и културних активности , ученичке организације) 

Назив активности Разред Планирано часова 
на годишњем 
нивоу 

Задужени наставник 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

Родитељски састанак I, II, III, IV 

Реализација изборних тема I, II, III, IV 

М
А

Ј 

Организација матурског испита I, II, III, IV 

Припрема седница одељењског већа I, II, III, IV 

Рад на педагошкој документацији I, II, III, IV 

Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика 
који дугују књиге I, II, III, IV 

Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за 
разредни испит I, II, III, IV 

ЈУ
Н

 

ЈУ
Л

 

Организовање разредних испита                                     
Подела сведочанства и ђачких књижица 

I, II, III, IV 

Седница одељењског већа 

Рад на педагошкој документацији 

Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне 
године 

Организација разредних и поправних испита 

Рад на изради делова Годишњег извештаја рада школе 

Упис ученика у први разред I 

А
В

ГУ
С

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

Сређивање педагошке документације I, II, III, IV 

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

Седница одељењског већа I, II, III, IV 

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

Састанци стручна већа – рад на припреми за нову 
школску годину I, II, III, IV 

Рад на изради делова Годишњег програма рада школе I, II, III, IV 
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Спортске активности Сви разреди До 20 по 
активности 

Стручни актив за физичко 
васпитање 

Вечери на језицима 
који се изучавају у 
школи 

Сви разреди До 20 по 
активности 

Стручни актив за стране 
језике 

Музичке и хорске 
вечери 

Сви разреди До 20 по 
активности 

Стручни актив за уметност 

Изложбе слика Сви разреди До 20 по 
активности 

Стручни актив за уметност 

Позоришне представе Сви разреди До 20 по 
активности 

Стручни актив за српски 
језик и књижевност 

Књижевне вечери Литерарна 
секција 

До 20 по 
активности 

библиотекари 

Сарадња са САНУ и са 
успешним бившим 
гимназијалцима 

Сви разреди До 5 по активности Стручна већа 

Хуманитарне 
активности 

Сви разреди До 10 по 
активности 

Стручно веће професора 
грађанског 

Активности у области 
екологије 

 До 10 по 
активности 

Стручно веће биологије 

 

8.3.3. План рада ученичког парламента  

Ученички парламент Ужичке гимназије, који по Статуту Парламента чине по два 
представника из сваког одељења, планира да организује и спроведе следеће активности и 
акције: 

Време 
реализације 

Активност Реализатори 

Септембар 

 

 

Конституисање парламента 

Договор о раду 

Правила понашања у школи и ван ње, права и 
одговорности свих учесника нставног процеса 

Ученици, разредне 
старешине, Емилија 
Станковић, Ана 
Пртењак, Драгана 
Радовић  

Октобар 

 

Активност по избору 

Анализа изведених екскурзија 

Међународни дан против сиромаштва 

Дан школе 

Сарадња ученика са Стручним већима и 
школским тимовима (по потреби)  

Ученички парламент, 
професори, 
директор,педагог, 
Центар за социјални рад 

Новембар Анализа успеха  Ученички парламент, 
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Месец борбе против болести зависности 

Активност по избору 

Међународни дан толеранције 

Сарадња ученика са Стручним већима и 
школским тимовима (по потреби)  

Завод за заштиту 
здравља,педагог 

Децембар Обележавање дана борбе против Сиде 

Активност по избору 

Сарадња ученика са Стручним већима и 
школским тимовима (по потреби)  

ученички парламент, 
локална заједница 

Јануар Активност по избору 

Обележавање школске славе 

Анализа успеха, предлог мера за побољшање 
ученичких резултата 

Месец борбе против рака 

Национални дан борбе против пушења 

Ученички парламент, 
Стручна већа, педагог, 
директор, ШО, Савет 
родитеља, Завод за 
заштиту здравља 

Фебруар Активност по избору 

Сарадња ученика са Стручним већима и 
школским тимовима (по потреби) 

Ученички парламент, 
професори за подршку 

 Март Активност по избору 

Сарадња ученика са Стручним већима и 
школским тимовима (по потреби)  

Ученички парламент, 
професори за подршку 

Април Активност по избору 

Анализа успеха 

Обележавање Светског дана здравља 

Сарадња ученика са Стручним већима и 
школским тимовима (по потреби)  

Ученички парламент, 
професори за подршку, 
локална заједница 

Мај Обележавање светског дана борбе против 
пушења 

Активност по избору 

Сарадња ученика са Стручним већима и 
школским тимовима (по потреби)  

Ученички парламент, 
професори за подшку, 
локална заједница 

јун Анализа и ретроспектива урађеног и састављање 
извештаја 

Анализа успеха 

Обележавање светског дана заштите животне 

Ученички парламент,  
директор, педагог, 
професори за подршку, 
локална заједница 
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средине 

Носиоци и начини праћења реализације: Директор, педагог, председник ученичког 
парламента, свеска ученичког парламента, Годишњи извештај. 

Напомена: Термин „Активност по избору“ обухвата активности око реализације разних 
спортских манифестација, вечери домаће и стране музике, изложби итд. 

Задужени професори за ђачки парламент: Ана Пртењак, Бранка Букић, Славко Марковић и 
Емилија Станковић. 

8.3.2. План рада ђачке задруге  

У Ужичкој гимназији не постоји ђачка задруга.  

 

8.4. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА И ИЗЛЕТИ   ( Правилник о измени правилника о наставном 
плану и програму за гимназију и Правилник о измени правилника о наставном плану и 
програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 
школама, СЛ. Гласник РС, Просветни гласник  бр. 1/2009.) 

Циљ екскурзија је упознавање са географским местима, насељима, пределима, 
културно-историјским споменицима, географским и економским објектима наведеним у 
програму екскурзија; повезивање стеченог знања и искуства са искуством из праксе; 
развијање свести, информисаност и заинтересованости ученика за одређени проблем, као и 
подизање нивоа стручности и опште културе ученика. Такође, циљ екскурзије је подизање 
комуникативности, социјалне зрелости и временско-просторне оријентације ученика. 

Задаци екскурзије: 
 повезивање теорије и праксе непосредним упознавањем појава и односа у природној и 

друштвеној средини; 
 упознавање културног наслеђа према програму екскурзије; 
 развијање еколошке свести и љубави према природи и околини која нас окружује; 
 упознавање са историјом појединих објеката и околине, као и упознавање са 

традицијом; 
 упознавање урбаног простора и природног амбијента у одредишту и на пропутовању; 
 развијање особина хуманизма, патриотизма, друштвености, другарства, одговорности, 

поштења, самосталности и др.; 
 развијање способности за уочавање, разумевање, процењивање, доживљавање и 

изражавање лепог; 
 развијање способности препознавања сопствених и туђих емоционалности у циљу 

унапређивања међуличних односа; 
 подстицање развоја својстава личности која су важна за друштвени живот; 
 развијање позитивног односа према раду непосредним упозанавањем са људима који 

се баве различитим професијама; 
 рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и 

спортске активности;  
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Екурзија се изводи у складу са Правилником о екскурзијама, а време реализације 
екскурзије биће април месец 2015. год.  

 

Маршруте екскурзија, у школској 2014/15. години, су: 

- четврти разред: Ужице – Солун – Паралија – Атина – Делфи – Паралија - 
Ужице; планира се  обилазак Метеора, Епидауруса, Микене...  

 

Циљ и задаци излета  

Излет је, попут екскурзије, ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се 
остварује ван школе. Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 
упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 
наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-
здравствени опоравак ученика. Такође, циљ екскурзије је подизање комуникативности, 
социјалне зрелости и временско-просторне оријентације ученика. 

Маршрута за излете за ученике првог и другог разреда: 
 

За ученике првог разреда и чланове географске секције реализација излета крајем септембра 
на релацији: Ужице-манастир Студеница-Матарушка бања-манастир Жича-Врњачка бања-
Чачак-Ужице. Координатори излета одељенске старешине првог разреда и руководилац гео-
секције проф.Мирјана Галечић. 

За ученике другог разреда и чланове додатне наставе из географије реализација једнодневног 
излета у октобру на релацији: Ужице-манастир Добрун-Вишеград/са посетом Андрић граду/-
Мокра Гора-Тара-манастир Рача-Бајина Башта-Ужице.Координатор излета проф.географије 
Биљана Шоловић. 

За чланове историјске и гео- секције реализација једнодневног излета у периоду април/мај 
2015.год.на релацији: Ужице-Златарско језеро-манастир Милешева-Пријепоље –Прибојска 
бања-Златибор –Ужице. Координаор излета проф. Душица Илић у сарадњи са 
проф.географије Мијаном Галечић. 

Излет из предмета верска настава 

Излет би био реализован као посета одређеном броју манастира и цркава (одлазак на 
Литургију, обилазак светиња...) али се може остварити и са другим наставницима јер постоји 
корелација са њиховим предметима (ликовна култура- фрескопис, иконопис, архитектура..., 
историја- историјски догађаји везани за места која обилазимо, српски језик и књижевност- 
личности и дела српске књижевности везана за предмет посете, музичко васпитање- духовне 
композиције и песме, појање делова Литургије..., као и грађанско васпитање), па би поред 
светиња могли обићи и оближње културно-историјске споменике. 

Једнодневни излет би био реализован у току ненаставног дана (субота, недеља или државни 
празник), и може се организовати 1-2 излета у току једне школске године. 

Конкретно, два предлога за ову школску годину би била: 

1. Манастири: Студеница (са горњом и доњом испосницом св. Саве), Градац и Жича 

2. Манастири: Ћелије, Лелић, Каона, Пустиња (или Јовање), Рача. 
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Оквирно, предвиђено време за полазак је између 5 и 6 часова ујутро, а повратак у вечерњим 
сатима, око 21-22 сата. 

Излети се изводе у складу са Правилником о излетима,а пожељно време за реализацију излета 
је септембр/октобар. 

 

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

9.1 ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

У оквиру стручних већа, предметни наставници ће предложити програм истраживања 
и конкретне иновације које ће се у току године спровести у настави са циљем да се лакше и 
брже усвајају нове информације из свих наставних области. 

Главна тежња ће бити усмерена на промену традиционалног начина рада и усвајање 
нових, савременијих модела рада. Ту се пре свега мисли на смањење доминације фронталног 
начина рада и предавања еx катедра. 

Активи ће проучити евентуалне измене наставног плана и програма, утврдити 
критеријуме оцењивања, а на првој седници одељенских већа биће утврђен распоред 
писмених задатака и вежби при чему ће предност имати предмети са обавезним писменим 
задатком -  српски језик, страни језици и математика. 

Основно настојање ће ићи у правцу сарадње и ангажовања свих актера у школи на 
обезбеђивању оптималних услова за реализацију сих облика образовно-васпитног рада. 
Имајући у виду карактер гимназије као општеобразовне школе, посебна пажња ће се 
посветити организацији наставе и ваннаставних активности, растерећивању ученика, 
успостављању нових односа у наставном процесу. Такође, посебна пажња ће се посветити 
индивидуализацији наставе, усклађивању критеријума оцењивања и елиминисању 
периодичног оцењивања, затим смањењу броја изостанака као и формирању квалитативног 
новог, професионалног, друштвеног и личног идентитета професора.  

У оквиру самовредновања и вредновања рада школе реализоваће се вредновање 
активности, у оквиру свих кључних области. У процес самовредновања укључени су сви 
запослени у школи. Наставнои процес вреднују и ученици, родитељи и чланови Школског 
одбора. Комплетирањем података о свему што је урађено на побољшању школских услова и 
осавремењивању образовно-васпиног процеса стећи ћемо увид и реално стање и потребе 
Школе.  

 Након расписаног конкурса и обављеног пријема радника биће одређени ментори који 
ће пружити стручну и саветодавну помоћ припрацницима. Активност ће реализовати на 
основу заједничког програма, а ментори ће извештавати веће о току приправничког стажа. 
Часове приправника као и осталих наставника посетиће директор и школски педагог и дати 
глобалну анализу и мере за унапређење даљег рада на седницама наставничког већа. 

Истраживања која ће се спровести на нивоу школе: 
 Успех ученика првог разреда уписаних из Основних школа Ужица (упоредни 

резултати) - извршилац школски педагог; 
 Истраживања у оквиру самовредновања рада школе  – Тимови за 

самовредновање рада школе; 
 У оквиру рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања – Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
 Утврђивање социјаног статуса ученика другог разреда – Актив за школско 

развојно планирање и одељењске старешине 
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 Истраживања која се обављају за потребе израде дипломских радома – студенти 
апсолвенти 

 Истраживања која се обављају за потребе локалне заједнице. 
 

9.2. ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА  ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОДИНУ чл.45. Закона о основама система 
образовања и васпитања.  
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

1. Вукадин Симовић, в.д.  директора 

2. Драгана Радовић, школски психолог 

3. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика 

4. Борка Весовић, професор француског језика 

5. Невенка Демировић, професор енглеског језика  

6. Милица Зарић, професор биологије  

7. Јелена Чолић, представник ученика 

8. Ружица Павловић,  представник ученика 

9.  Зоран Читаковић,  представник родитеља 

10. Зоран Лазовић, представник родитеља 

12. Слободан Деспотовић, представник родитеља 

13. Душко Меденица, представник локалне заједнице 

14. Бошњаковић Мирјана, помоћни радник 

15. Миланка Јањић, секретар 

9.2.1. Акциони план У табели је преглед активности, носиоца активности и време 
реализације: 

Р.б. Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Инструменти и 
технике 

1.  Извештавање Тима за 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања о свом раду у 
школској 2013/14. години 
на: 

-Наставничком већу, 
Школском одбору и Савету 
родитеља 

Тим за заштиту 
ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
Ученички 
парламент 

Септембар Извештавање, 
анализирање, 
дискусија и 
бележење података 

2. Израда плана рада Тима за 
заштиту ученика од насиља, 

Тим за заштиту 
ученика од 

Септембар, Радни састанак, 
консултације, увид 
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злостављања за школску 
2014/15. годину  

(укључивање свих 
интересних група-ученика, 
наставника, родитеља, 
помоћног особља и локалне 
заједнице у доношењу и 
развијању Програма 
превенције) 

насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
Актив за 
школско 
развојно 
планирање, 
Ученички 
парламент 

октобар у стручну 
литературу, израда 
и конкретизација 
Програма 

3. Испитивање статова  
ученика  о врстама и 
нивоима насиља, као и 
договор о могућем 
закључавању школе и 
легитимисању лица која 
посећују школу 

 

Тим за заштиту 
ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Октобар, 
новембар 

Раднии састанак, 
анализа упитника 
који ће бити 
коришћен,  договор 
са суседном 
школом, 
организација и 
реализација 
активности  

4. Превентивне активности са 
циљем спречавања насиља у 
школи: Едукација ученика 
о: 

- правима детета, обавезама 
и одговорностима у 
спречавању насиља;  

- Протоколу за заштиту деце 
и ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања у образовно-
васпитним установама 

- нивоима и врстама насиља, 
као и начинима реаговања 

Тим за заштиту 
ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
школски 
психолог, 
одељенске 
старешине, 
наставници, 
остали 
запослени, 
ученици 

 

Прво и друго 
полугодиште 

Консултације, 
обука ученика у 
виду 
радионичарског 
рада, анализа и 
бележење података, 
дискусија, израда 
акционог плана 
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5.  Подела едукативних 
материјала и креирање 
вршањачких акција у 
оквиру мера превенције 

Тим за заштиту 
ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
Актив за 
школско 
развојно 
планирање, 
Ученички 
парламент 

Друго 
полугодиште 

Радни састанак, 
набавка материјала, 
припрема и 
реализација 
превентивних 
активности 

6. Анализа и саставање 
извештаја о раду Тима за 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања у школској 
2014/15. години 

Тим за заштиту 
ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
Актив за 
школско 
развојно 
планирање, 
Ученички 
парламент 

Јун, јул Анализа података и 
документације, 
састављање 
извештаја 

 

9.2. ОСТАЛИ ПЛАНОВИ 

9.2.1. План професионалне оријентације  
 
Професионална оријентација у школи одвија се током целе школске године, и то, кроз 

наставне и ваннаставне активности и кроз посебне облике рада на професионалној 
оријентацији а у извођењу учествују непосредно сви чланови колектива. Циљ рада на 
професионалној оријентацији у средњој школи је подстицање професионалног развоја 
ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима, 
особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих 
образовних профила и занимања што успешније планира свој развој. 

 Активности везане за професионалну орјентацију обухватају професионално 
информисање, професионално васпитање и праћење развоја ученика. 

 У оквиру професионалног информисања, предметни наставници уз редован програм из 
својих стручних области пружају обавештења о карактеристикама појединих занимања. У 
школи ће бити формирана база података путем интернет везе и “уласка” на сајтове факултета 
у Србији. База ће садржати: резултате ученика Ужичке гимназије на пријемним испитима, 
испитне задатке, наставне планове и смерове факултета, интернет адресе и др. Сви ови подаци 
биће презентовани ученицима у “Информативном кутку” који је у кабинетима за 
информатику. 
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 Посебна пажња ове године биће посвећена професионалном васпитању. 
Професионални развој пратиће се кроз рад одељенских заједница и одељенских старешина 
као и кроз редован програм психологије и грађанско васпитање у другом разреду. 

 За ученике који постижу посебне резултате из појединих области предвиђена је 
сарадња са ИС Петница, где ће у оквиру семинара имати могућност да се упознају са бројним 
занимањима. 

У оквиру професионалног информисања планира се презентација виших школа и 
факултета из републике. У те сврхе, Ужичка гимназија ће почетком октобра упутити предлог 
факултетима да презентације почну у првом полугодишту. Циркуларно писмо биће упућено 
факултетима Универзитета у Београду, које најчешће уписују ужички гимназијалци, са жељом 
и намером да им заједнички помогнемо у блаогвременом и исправном избору будућег 
занимања. 

Континуиран и систематски рад на професионалној оријентацији ученика школе 
наставиће се ове школске године кроз следеће садржаје: 

 

Време Активности Начин реализације Носиоци реализације 

Током школске 
године 

Подстицање ученика свих 
разреда да сопственим 
активностима и залагањем 
стичу реалну слику о 
својим могућностима, 
способностима и 
интересовањима, и да на 
основу тога доносе зреле 
проф. одлуке  

Разговор, 
консултације, 
информације путем 
часова редовне и 
додатне наставе, радом 
у секцијама 

Одељењски 
старешина, предметни 
наставници, школски 
педагог, професори 
грађанског васпитања 

Током школске 
године 

Подстицање ученика свих 
разреда да сопственим 
активностима и залагањем 
стичу потребне 
информације о раду и 
занимањима у систему 
образовања, као и 
кадровским потребама у 
систему запошљавања 

Разговор, 
консултације, 
информације путем 
огласних табли, 
памфлета, летака, 
путем интернет мреже 
у библиотеци 

Одељењски 
старешина, предметни 
наставници, школски 
педагог, професори 
грађанског васпитања 

Током школске 
године 

Праћење усклађености 
развоја личности ученика и 
испољених 
професионалних жеља 

Посматрање и праћење 
резултата рада ученика 

Предметни 
наставници, 
одељ.статешине и 
школски педагог   

Током школске 
године 

Предузимање мера за рад 
са ученицима који постижу 
натпросечне резултате на 
основу праћења 
постигнућа ученика 

Путем додатног рада, 
секција, припрема за 
такмичења свих нивоа, 
слањем у ИС Петницу 

Предметни 
наставници 
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Током школске 
године 

На часовима одељенског 
старешине и одељењске 
заједнице ученици ће кроз 
слободне дискусије 
размењивати информације 
о могућностима и 
захтевима у области 
професионалне 
оријентације, изражавати 
своје евентуалне дилеме и 
сл. 

Разговор, дискусија, 
информације о 
уписним квотама 

Одељењски колектив, 
одељењски старешина 

Друго 
полугодиште 

Обука ученика за 
састављање CV-а на 
часовима рачунарства и 
информатике и грађанског 
васпитања  

Увид у документацију, 
анализа и бележење 
података 

Професори 
рачунарства и 
информатике 

Током школске 
године 

Формирање 
''информативног кутка''  са 
актуелним информацијама 
о могућностима наставка 
школовања преко плаката, 
брошура, линкова и друго 

Оглашавање битних 
информација о 
факултетима и бишим 
школама  

Професори 
рачунарства и 
информатике, 
школски педагог 

Током школске 
године 

Ученицима трећег и 
четврог разреда биће 
омогућено да се упознају 
са условима уписа и 
студирања  кроз 
презентацију факултета и 
високих школа које 
организују овај вид 
професионалног 
информисања ученика 

Непосредан сусрет са 
представницима 
факултета и виших 
школа (предавања и 
презентације) 

Школски педагог, 
директор школе, 
предметни 
наставници 

Током школске 
године 

Индивидуални саветодавни 
рад са неопредељеним 
ученицима и њиховим 
родитељима  

Разговор на основу 
резултата упитника за 
професионалну 
оријентацију, увид у 
пропратне 
информаторе, летке,   

Педагог, предметни 
наставници, 
одељењски 
старешина,  

Новембар Приказ теме на 
Наставничком већу: Од 
професионалне 
оријентације до каријерног 
саветовања 

Предавање, 
едукативни материјали 

Драгана Ђурић, проф. 
психологије  

Током школске 
године 

Прикупљање релавантних 
података о постигнутим 
успесима приликом уписа 
матураната на факултете 

Увид у документацију, 
анализа и бележење 
података 

Одељењске 
старешине 



118 

Друго 
полугодиште 

Презентација резултата 
проходности бивших 
генерација приликом уписа 
на  факултете и више 
школе матурантима 

Разговор са 
матурантима  

Одељењске 
старешине, директор 
школе  

Током школске 
године 

Презентација Ужичке 
гимназије  у основним 
школама у граду и околини 

Филм о школи, леци, 
брошуре, усмено 
извештавање, огледи и 
прикази материјала са 
огледних часова 

Директор школе, Тим 
за презентацију, 
ученици 

 
9.2.2. План здравствене превенције 
 
Рад у овој области одвијаће се у циљу изграђивања телесно, психички и социјално 

здраве и зреле личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и унапређење 
сопственог здравља и здравља других људи.  

Програм ових активности садржи упознавање ученика са потребом сталне бриге о 
здрављу и здравственом васпитању ученика. У реализацији овог програма примењиваће се 
активне методе рада: разговори, групни рад, предавања, радионице, изложбе и др.  

Група ученика III и IVразреда који су похађали семинаре у организацији омладине 
ЈАЗАС-а биће носиоци овог посла. Помоћ у организацији и конкретизацији програма пружаће 
им професори који су такође прошли обуку на одговарајућим семинарима.  

Задаци ће се остварити кроз следеће активности и садржаје: 
 

Време Активности Начин 
реализације 

Носиоци реализације 

Током 
школске 
године 

Промовисање стила здравог 
живота приликом обраде 
појединих наставних јединица 
у редовној настави наставници 
ће обратити пажњу на 
остваривање здравстевно – 
васпитне фунције свог рада. У 
припремама за час ће 
нагласити  могућност 
реализације задатака из ове 
области. 

 

Предавања, 
разговор 

Предметни наставници, 
одељењске старешине 

Током 
школске 
године 

У оквиру наставе физичког 
васпитања редовно ће се 
радити на превентивно – 
компензацијском вежбању 
ради спречавања и отклањања 
телесних деформитета. 
Ученици се оспособљавају у 
самосталном неговању 
физичких способности, 
помагању раста, учвршћивању 
здравља.  

 

Предавања, 
физичке 
активности 

Професори физичког 
васпитања 

Током 
школске 

Реализација тема: 
1. Буди срећан - здрав   

Предавања,  
презентације 

Професори физичког 
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године 2.Спорт и рекреација филмова васпитања 

Октобар, 
новембар, 
март, април 

У сарадњи са Дечјим 
диспанзером биће организован 
систематски преглед ученика 
првог и трећег разреда.  

Контакти са 
Дечјим 
диспанзером, 
преглед ученика, 
преглед извештаја 

Школски педагог, 
одељењске старешине 

Мат, април У сарадњи са Дечјим 
диспанзером биће организован 
стоматолошки преглед 
ученика првих разреда  

Контакти са 
Дечјим 
диспанзером, 
преглед ученика, 
преглед извештаја 

Школски педагог, 
одељењске старешине 

Друго 
полугодиш. 

На часовима одељењског 
старешине обрађиваће се и 
садржаји везани за превенцију 
болести 
зависности,организоваће се 
радионице.  

Предавања, 
разговор, дебате, 
радионице 

Школски педагог, 
одељењске старешине 

Током 
школске 
године 

Индивидуални и  саветодавни 
рад са ученицима и њиховим 
родитељима/старатељима, а по 
потреби и повезивање ученике 
са специјализованим 
службама. 

Разговор, анализа 
и бележење 
података, контакт 
са 
специјализованим 
службама  

Школски педагог, 
одељењске старешине 

Током 
школске 
године 

Организовање предавања и 
трибина и хуманитарних 
акција у сарадњи са ђачким 
парламентом 

Договор, 
предавања 

Предметни наставници, 
одељењске старешине, 
ђачки парламент 

Током 
школске 
године 

Опремање, оплемењивање и 
одржавању учионичког и 
школског простора. Израда 
паноа и едукативних постера 
ради промовисања стила 
здравог живота  

Консултације, 
набавка 
материјала, 
израда паноа 

Директор школе, 
предметни наставници, 
ђачки парламент, 
чланови секција, 
биолошко-еколошка 
секција 

Октобар, 
април 

Организација акција 
добровољног давалаштва крви 

Договор са 
Транфузијом 

Школски педагог, 
одељењске старешине 
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16. октобар 

 

 

Новемабар 

 

 

1. децембар 

 31. јануар  

 

Март 

22. март    

 7.април    

 31. мај     

5. јун           

Обележавање значајних 
датума везаних за здравствену 
превенцију и  екологију према 
''Календару здравља'':  
 

Светски дан хране 

Месец борбе против болести 
зависности 

Светски дан борбе против 
СИДЕ 

Национ. дан борбе против 
пушења 

Месец борбе против рака 

Светски дан вода 

Светски дан здравља 

Светски дан борбе против 
пушења 

Светски дан заштите животне 
средине 

 

 

 

 

 

 

 

Консултације, 
набавка 
материјала, 
израда паноа, 
пуштање филмова 
и презентација, 
предавања 

Биолошко-еколошка 
секција, Тим за 
сарадњу са Ђачким 
парламентом, Ђачки 
парламент 

Април/Мај Организовање предавања за 
девојчице везаног за 
репродуктивно здравље  

Контакт са 
Дечјим 
диспанзером, 
предавање 

Школски пегагог, 
Дечји диспанзер 
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9.3. ТИМОВИ У ШКОЛИ  

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

1. Вукадин Симовић, в.д.  директора 

2. Драгана Радовић, школски психолог 

3. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика 

4. Борка Весовић, професор француског језика 

5. Невенка Демировић, професор енглеског језика  

6. Милица Зарић, професор биологије  

7. Јелена Чолић, представник ученика 

8. Ружица Павловић,  представник ученика 

9.  Зоран Читаковић,  представник родитеља 

10. Зоран Лазовић, представник родитеља 

12. Слободан Деспотовић, представник родитеља 

13. Душко Меденица, представник локалне заједнице 

14. Бошњаковић Мирјана, помоћни радник 

15. Миланка Јањић, секретар 

9.3.2. Стручни актив за развојно планирање 

1. Вукадин Симовић, в.д. директора  

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информат. 

4. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика и књиж. 

5. Цмиљка Васовић, професор физике 

6. Гордана Даниловић, професор српског језика и књиж. 

7. Светлана Миловановић, професор историје 

9. Биљана Грујичић, професор српског језика и књиж 

10.  Јосип Ристановић, представник родитеља 

11. Душко Меденица, представник локалне заједнице 

12. Ивана Подгорица, представник ученика 

 

9.3.3. Тим за вршњачку медијацију 

1. Снежана Јевђовић, професор физике 

2. Јадранка Папић, професор историје 
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3. Славка Живанић, професор математике 

4. Мирјана Благојевић, професор српског језика и књ. 

 

9.3.4. Тим за самовредновање и вредновање рада школе 

1. Вукадин Симовић, в.д. директора 

2. Емилија Станковић, педагог  

3. Снежана Јевђовић, професор физике  

4. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика  

5. Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информат. 

6. Цмиљка Васовић, професор физике 

7. Гордана Даниловић, професор српског језика и књиж. 

8. Светлана Миловановић, професор историје 

9. Биљана Грујичић, професор српског језика и књиж 

10.  Петковић Ива, представник ученика 

11.  Ксенија Костић 2/2, представник родитеља 

12.  Миомир Миловановић, представник локалне заједнце 

13. Момир Петровић, бивши ђак   

 

9.3.5. Тим за ажурирање сајта и информатичку подршку 

1. Дејан Цвијетић, професор рачунарства и информатике 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика 

4. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика 

5. Мирјана Благојевић, професор српског језика и књ. 

6. Мирјана Милошевић, професор рачунарства и информатике 

7. Милош Селаковић, ученик 

 

9.3.6. Тим за културну и јавну делатност 

1. Симовић Вукадин, в.д. директора 

2. Славко Марковић,библиотекар 

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

4. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика 
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5. Борка Весовић, професор француског језика 

6. Бранка Вукић, професор руског језика 

7. Зоран Жупић, професор музичке културе 

8. Душица Илић, професор историје  

9. Живојин Павловић, професор физике 

10 . Аница Цветковић, ученик 

11. Милан Чолоћ, представник родитеља 

12. др Предраг Мијаиловић Луне, представник родитеља 

 

9.3.7. Тим за инклузивно образовање 

1. Симовић Вукадин, в.д. директора 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Драгана Радовић, психолог 

3. Милица Зарић, професор биологије  

4. Ана Пртењак, биологија 

5. Бојана Јешић, професор италијанског језика 

 

9.3.8. Тим за каријерно вођење и саветовање ученика 

1. Славко Марковић, заменик директора 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Драгана Радовић, психолог 

4. Драгана Ђурић, психолог 

5. Марија Станковић, председник Одељењског већа за четврти разред 

6. Ивана Васпилић, проф. немачког језика 

7.  Славка Живанић, проф. математике 

 

9.3.9. Тим за додатну подршку ученицима 

1. Славко Марковић,  заменик директора 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Бојана Јешић, професор италијанског језика 

4. Ана Пртењак, професор биологије 

5. Бранка Вукић, професор руског језика 
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9.3.10. Тим за додатну подршку спортистима Ужичке гимназије 

1. Живојин Павловић, професор физике 

2. Светлана Кнежевић, професор физичког васпитања 

3. Светлана Миловановић, професор физичког васпитања 

4. Соња Ковачевић, професор филозофије 

5. Јосип Ристановић, спрстски радник 

6. Мирослав Радошеви, спрстски радник 

7. Драган Панић, спрстски радник 

8. Срђан Јовановић, спрстски радник 

9. Слободан Богосављевић, спрстски радник  

 

9.4. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ  

Назив пројекта Носилац пројекта Реализатори 
пројекта 

Време 
реализације 

Успостављање система примарне 
селекције чврстог отпада у школама у 
Ужицу и Тузли 

Депонија ''Дубоко'' Милица Зарић и 
Душица Ристовић 

До априла 
2014.год. 

На пола пута Ужичка гимназија Р. Марјановић и Г. 
Даниловић  

До априла 
2014.год. 

ДЕЛФ Француски Институт  Борка Весовић Фебруар 

ДСД Немачки центар за 
културу 

Марина 
Марјановић 

2013/14.г. 

Memorz Lab Junior  Ужичка гимназија 

На пола пута 

Р. Марјановић и Г. 
Даниловић 

2014/16.г. 

European Studies Programme Ужичка гимназија 

 

Б. Скорковић, Н. 
Демировић, С. 
Миловановић и Ј. 
Ћоровић 

Током 
школске 
године 

Сарадња са средњом школом из 
Румуније 

Ужичка гимназија В. Симовић, С. 
Марковић, Ж. 
Павловић, Е. 
Станковић 

Током 
школске 
године 

Сарадња са САНУ Ужичка гимназија Ј. Папић, Д. Илић, 
С. Миловановић 

Током 
школске 
године 
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10.  ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

10.2. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 

Садржај 
(тема или 
назив 
семинара) 

Област 
усавршавања 

Начин 
реализације 

Ниво 
(ваншколско или 
на нивоу школе 
прецизирати 
стр. веће) 

Време 
реализације 

Реализатор 

Како 
управљати 
школом 

Менаџмент Присуство 
семинару 

Ван школе Током 
школске 
године 

Заједница 
гимназија 

Оснаживање 
компетенција 
наставника 

Методика Присуство 
семинару 

У школи Током 
школске 
године 

Министарство 
просвете 

Присуство 
часовима са 
посебним 
начином рада 

методика Присуство 
часовима 

У школи Током 
школске 
године 

Министарство 
просвете 

Праћење 
одговарајуће 
литературе 

Све области 
везане за 
школу 

Увид  У школи Током 
школске 
године 

Стручна 
литература, 
часописи 

Актуелне теме 
везане за 
гимназије  

Средњошкол
ско 
образовање 

Размена 
искустава 

Заједница 
гимназија,активи 
директора... 

Током 
школске 
године 

Стручна 
литература, 
часописи 

 

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

11.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА   

Основни циљ сарадње школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима за 
што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у 
реализацији образовно-васпитних задатака школе. 

Полазна основа сарадње су обавеза и настојање одељењског старешине да успостави 
што ближе и чешће контакте са родитељима ученика. Прикупљајући податке о 
карактеристикама физичког, емоционалног, интелектуалног и социалног развоја ученика, о 
њиховим интересовањима и потребама, одељењски старешина упознаје и породичне прилике 
и услове живота и рада ученика. На основу тих сазнања и података, уз консултације са 
члановима одељењског већа, педагогом и директором, одељењски старешина ће моћи да 
изабере најцелисходније поступке васпитног деловања, праћење и подстицање ученика. 
Сарадња са родитељима оствариваће се кроз рад на одељењским и општим родитељским 
састанцима, индивидуалним контактима и кроз рад Савте родитеља. 

На првим родитељским састанцима (прва недеља септембра), родитељи ће бити 
упознати са: кратким историјатом школе, успехом у претходној школској години, календаром 
рада, кућним редом и изводима из правилника о оцењивању, дужностима одељењског 
старешине и сл. Одељењске старешине ће утврдити термине за индивидуалне контакте а биће 
изабрани и представници за Савет родитеља. Паркса извештавања са одељењских 
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родитељских састанака на Савету родитеља биће настављена и ове школске године, као и 
обавеза обезбеђивања замене уколико је изабрани члан Савета родитеља спречен да 
присуствује  састанку. За септембар месец планирају се општи родитељски састанци за 
родитеље ученика првог и другог разреда. За њих ће бити организовани и разговори на теме: 
Превенција болести зависности и Спречавање насиља у школи, у сарадњи са стручним тимом 
Дома здравља и МУП-а  Ужица. 

11.1.2. Савет родитеља 
 

Председник Савета родитеља је Витић Милица. Заменик председника је Чолић Милан. 
Записничар је Ђоковић Зорица. 

Чланови савета родитеља по одељењима: 

1. Андрић Катарина 
2. Јараковић Катарина 
3. Дринић Александар 
4. Кузељевић Марија 
5. Јевтић Жељко 
6. Грковић Драгица 
7. Поповић Снежана 
8. Ђоковић Зорица 
9. Вермезовић Маја 
10. Прошић Виолета 
11. Дражић Горан 
12. Јовановић Весна 
13. Јоксимовић Зоран 
14. Секулић Биљана 
15. Павловић Славица 
16. Драган Ђурковић  
17. Синђелић Драгана  
18. Филиповић Мирјана 
19. Лугић Александар 
20. Милица Цукановић  
21. Вујашевић Гордана 
22. Чолић Милан 
23. Бошковић Драгош 
24. Сретеновић Јасмина 
25. Снежана Матић 
26. Радаковић Драгана  
27. Милосављевић Добривоје 
28. Андрић Верица 
 
11.1.2. План рада Савета родитеља (чл. 58.Закона о основама система образовања и 
васпитања) 

Закон о основама система образовања и васпитања прописује постојање Савета 
родитеља - члан 57, којим је утврђено да Школа има Савет родитеља као саветодавно тело и 
да се број чланова, начин избора и рада овог тела утврђује Статутом школе. 

Савет родитеља школе чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. 
Савет родитеља школе учествује у извршавању следећих задатака: 

- предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања, 
- предлаже свог преставника у стручни актив за развојно планирање и друге тимове школе, 
- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада, 
- учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника, 
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- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, 
извештај о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању, разматра намену 
коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе, 
- предлаже органе управљања, намену средстава остварених рада ученичке задруге и 
прикупљених од родитеља, 
- разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност  и 
заштиту деце и ученика, 
- учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог Закона, 
- даје сагласконст на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у 
природи и разматра извештај о њиховом остваривању 
- разматра и друга питања утврђена Статутом 
 
      Прву седницу Савета родитеља сазваће директор школе, а по избору председника и 
записничара посао око заказивања седница и дневног рада договараће председник и директор 
школе. 

Седницама Савета родитеља поред директора, његовог заменика, школског педагога и 
председника већа одељенских старешина, присуствоваће по потреби или позиву председници 
стручних већа. 

 
Септембар Конституисање савета родитеља, Избор 

председника, записничара и заменика  

Упознавање са организацијом рада школе, 
правилима кућног реда, правилима о 
понашању ученика, запослених и родитеља 
ученика школе, Упознавање са правилником 
о правима, обавезама и одговорностима 
ученика и васпитно дисциплинских мера, 
Давање сагласности на програм и 
организовање екскурзије 

Разговор, 
дискусија, 
анализа, 
договор 

Чланови Савета 
родитеља, 
Директор Школе, 
педагог, секретар 
Школе… 

Октобар Разматрање извештаја о изведеним 
екскурзијама,  

Указивање на значај остварене сарадње 
породице и школе 

Разговор, 
дискусија, 
анализа, 
договор 

Директор, педагог 

Новембар Анализа успеха ученика и владања на првом 
класификационом периоду, Мере за 
унапређење учења и владања 

Разговор, 
дискусија, 
анализа, 
договор 

Директор педагог 

Јануар, 
фебруар 

Анализа успеха ученика и владања на  крају 
првог полугодишта, Упознавање родитеља са 
мерама за побољшање успеха и владања, 

Истицање значаја професионалне 
оријентације ученика,  

Анализа програма заштите ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања 

Разговор, 
дискусија, 
анализа, 
договор 

Директор педагог 

Март, 
април 

Анализа успеха ученика и владања на трећем 
класификационом периоду, 

Упознавање родитеља са организацијом 

Разговор, 
дискусија, 
анализа, 
договор 

Директор, педагог 
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полагања завршног и матурског испита,  

Разматрање односа ученика према школској 
имовини-материјална одговорност 

Мај, јун Активности за реализацију екскурзије у 
школској 2013/2014. години биће спроведене 
у овом периоду 

Разговор, 
дискусија, 
анализа, 
договор 

Чланови Савета 
родитеља, 
Директор, секретар 
Школе, одељењски 
старешина и 
представници 
туристичких 
агенција 

* Начини праћења реализације програма савета родитеља и носиоци праћења:  

Записници са седница Савета родитеља, стручно-педагошки надзор 

 

11.1.3.Родитељски састанци 

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

Успостављање успешне сарадње са родитељима уз међусобно уважавање и поверење 
основни је услов за правилан развој младих. Систематска сарадња биће непосредна и 
посредна, индивидуална и групна и оно што је најважније покушаћемо да буде и 
свеобухватна. 

Сви разреди у току године имају четири редовна родитељска састанка: на почетку школске 
године, после првог перода опомена, после првог полугодишта и после другог периода 
опомена. Трећи и четврти разред има и родитељски састанак пред извођење екскурзија. 

Директор и педагог на почетку сваке школске године одржаће општи родитељски састанак са 
родитељима ученика првог разреда а заједно са представницима МУПа и са ученицима и  
родитељима одељења која иду на екскурзије. 

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

- Индивидуални састанци  

Распоред индивидуалних састанака са родитељима: 

Ред.бр. Наставник  Одељењски 
старешина у 
одељењу 

Време консултација 

   1. Борка Весовић       I 1   Среда, 7 час 

   2. Мирјана Галечић       I 2  Петак, 2.час 

   3. Биљана Спаловић       I 3  Четвртак, 2. час 

   4. Милица Зарић       I 4  Понедељак, 2.час 

   5. Милена Јелисавчић       I 5  Уторак, 4. Час 



129 

   6. Дишица Ристовић       I 6  Среда, 2.час 

   7. Живојин Павловић       Is Понедељак, 4. Час 

   8. Милијана Аћимовић       II 1  Понедељак, 5.час 

   9. Гордана Даниловић       II 2  Среда, 7. Час 

  10. Ружица Марјановић       II 3  Понедљак, 3.час 

  11. Слободан Суботић       II 4  Петак, 4. час 

  12. Цмиљка Васовић       II 5  Петак, 5. Час 

  13. Рајко Тубић        II 6  Среда, 3.час 

  14. Светлана Кнежевић       IIс Понедељак, 4.час 

  15. Mирјана Благојевић       III 1  Петак, 4.час 

  16. Биљана Грујичић        III 2  Понедељак, 2.час 

  17. Јадранка Папић        III 3  Понедељак, 4.час 

  18. Дејан Цвијетић       III 4  Уторак, 3.час 

  19. Снежана Јевђовић         III 5  Понедељак, 6. час 

  20. Драгица Селаковић        III 6  Понедељак, 3.час 

  21. Светлана Миловановић       IIIс Среда, 5.час 

  22. Невенка Демировић       IV 1  Среда, 4.час 

  23. Зоран Жупић       IV 2  Четвртак, 4.час 

  24. Љиљана Смиљанић         IV 3  Понедељак, 2.час 

  25. Славица Вељовић        IV 4  Понедељак, 3.час 

  26. Саша Станојевић        IV 5  Понедељак, 3.час 

  27. Марија Станковић        IV 6  Понедељак, 4.час 

  28. Соња Ковачевић       IVс Уторак, 2.час 

 

11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  

Детаљно разрађена сарадња  са друштвеном средином наведена је у Школском развојном 
плану  2011/2016. године. 
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12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Као полазиште користиће се Развојни план школе, Приручник за самовредновање и 
вредновање рада школе, као и Правилник о стручно-педагошком надзору. План праћења и 
евалуације годишњег програма рада школе: 

Садржај праћења и 
вредновања 

Начини праћења и 
вредновања 

Време Носиоци праћења 
и вредновања 

Планови рада 
наставника и 
стручних сарадника 

 

Инструменти за вредновање 
годишњег и месечних планова 
наставника 

Јануар,  

јун 

Тим за 
самовредновање и 
рада школе 

Програми рада 
стручних већа 

Увид у документацију, увид у 
реализацију текућих 
активности 

Септембар, 
јануар, март, 
јун 

Тим за 
самовредновање и 
рада школе 

Програми рада 
одељењских 
старешина 

 

Увид у документацију, увид у 
реализацију текућих 
активности 

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање 
рада школе, 
педагог, директор 

Пројекти који се 
реализују у школи 

Увид у документацију, увид у 
реализацију текућих 
активности 

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање и 
рада школе 

Праћење часова 
редовне наставе 

Непосредан увид у наставни 
процес 

Током 
школске 
године 

Директор, 
школски педагог, 
предметни 
наставици 

Глобални и 
оперативни планови 
наставника 

Увид у документацију На крају 1. и 
2. полугод. 

Тим за 
самовредновање и 
рада школе, 
педагог, директор 

Планови  додатног и 
допунског рада рада 
 

Непосредан увид у наставни 
процес, увид у документацију 

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање и 
рада школе 

Планови секција 
 

Непосредан увид у наставни 
процес, увид у документацију 

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање и 
рада школе, 
педагог, директор 

Планови рада 
слободних 
активности 

Непосредан увид у наставни 
процес, увид у документацију 

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање и 
рада школе 

Материјално-
технички ресурси  

Анализа и бележење података, 
увид у пратећу документацију 

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање и 
вредновање рада 
школе 

Рад школских тимова Непосредан увид у 
реализацију активности 
тимова, увид у документацију, 

Током 
школске 

Тим за 
самовредновање и 
вредновање рада 
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анализа и бележење података године школе 

Рад Актива за 
развојно планирање 

Непосредан увид у 
реализацију активности 
тимова, увид у документацију, 
анализа и бележење података 

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање и 
рада школе 

Програм стручног 
усавршавања 
наставника 

Увид у досијеа наставника, 
праћење равномерскости 
обуке, анализа и бележење 
података 

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање и 
рада школе, 
Актив за развојно 
планирање 

Сарадња са 
родитељима 

Праћење непосредних и 
контаката са родитељима и 
њихове укључености у рад 
школе 

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање и 
рада школе 

Сарадња са 
друштвеном 
средином 

Анализа документације о 
сарадњи  

Током 
школске 
године 

Тим за 
самовредновање и 
рада школе  

 

13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

13.1.ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ:  

Интерни маркетинг школе обухвата: 

 Издавање школског листа „Гимназијалац“ 
 Издавање Годишњег Извештаја 
 Сајт школе 
 Музичке вечери 
 Изложбе ликовних радова 
 Књижевни сусрети.... 

 
13.2.ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 
  Екстерни маркетинг обухвата следеће активности: 

 Сарадња школе са локалним медијима (радио, телевизија и штампа) 
 Сарадња са другим образовним институцијам 
 Сарадња са невладиним организацијама  
 Презентација школе у оквиру активности везане за упис ученика у први разред 
 Сарадња са школама са региона 
 Сарадња са школама других држава 
 Сарадња са Удружењем Ужичана из Београда 
 Сарадња са Друштвом Српских домаћина 
 Сајт школе. 

 

14. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

14.1. Тим за самовредновање рада школе 

1. Вукадин Симовић, в.д. директора 

2. Емилија Станковић, педагог  
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3. Снежана Јевђовић, професор физике  

4. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика  

5. Милијана Аћимовић, професор рачунарства и информат. 

6. Цмиљка Васовић, професор физике 

7. Гордана Даниловић, професор српског језика и књиж. 

8. Светлана Миловановић, професор историје 

9. Биљана Грујичић, професор српског језика и књиж 

10.  Петковић Ива, представник ученика 

11.  Ксенија Костић 2/2, представник родитеља 

12.  Миомир Миловановић, представник локалне заједнце 

13. Момир Петровић, бивши ђак   

У школској 2014/15. години биће извршено самовредновање свих кључних области. Акциони 
планови за самовредновање су анекси Годишњег плана рада за школску 2014/15. годину. 

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

ШКОЛСКУ  2014/2015. ГОДИНЕ 
 

Наведени уџбеници су одобрени на седници Наставничког већа одржаној 11.09.2014. године и 
на седници Школског одбора 15.09.2014. године  а разматрани на седници Савета родитеља 
12.09.2014.годинe 

1. Српски језик и књижевност 

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије 1-4 

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

Читанка за први разред гимназије,М.Павловић,КЛЕТ,Бгд 

Историја књижевности 1-3 Ј.Деретић и М.Митровић,Завод за уџбенике и наставна 
средства,Бгд(за све четири године) 

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

Граматика за први разред гимназија,В.Ломпар,КЛЕТ,Бгд 

Теорија књижевности  Д.Живковић,Завод за уџбенике и наставна средства,Бгд 

Увод у општу лингвистику,Р.Бунгарски 

2. Историја 

ПРВИ РАЗРЕД 

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора
 Број и датум решења министра 
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JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Историја 

за гимназије (сви смерови) ТатјанаКатић, 

СнежанаФерјанчић 650-00-29/2003-03 од 4.7.2003. 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Европа у раном средњем веку 

(додатак уз уџбеник историје за I разред 

гимназијеприродно-математичкогсмера) СмиљаМарјановић 

Душанић 

 650-02-53/2002-03 од 24.9.2002. 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Историјски атлас за наставу у основним и средњим 
школама Милош Благојевић, Слободан Душанић, Љубомир Максимовић, Борислав 
Јовановић и др. 650-02-414/2011-06 од 1.2.2012. 

„ФРЕСКА“ Историја за 1. разред општег, друштвено-језичког и природно-математичког 
смера Снежана Ферјанчић, Данијела Стефановић, Радивоје Радић, Зорица Недељковић
 650-02-118/2012-06 од 28.1.2013. 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора
 Број и датум решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Историја 

за гимназије општег и друштвено-језичког 

смера Смиља Марјановић Душанић, 

Марко Шуица 

 650-02-53/2002-03 од 24.9.2002. 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Историја 

за гимназију природно-математичког смера СимаЋирковић 

 601-04-112/91 од 20.6.1991. 

„ФРЕСКА“ Историја за 2. разред гимназије природно-математичког смера Биљана Крстић, 
Александар Крстић 650-02-65/2012-06 од 25.1.2013. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора
 Број и датум решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Историја 
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за гимназије општег и друштвено-језичког 

смера РадошЉушић 

 650-02-255/2007-06 од 7.9.2007. 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Читанка са радном свеском из историје РадошЉушић 

 650-02-39/2006-06 од 15.8.2006. 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Историја 

за III разред гимназије природно-математичког 

смера и за IVразред гимназије општег и 

друштвено-језичкогмера Коста Николић, 

Никола Жутић, 

Момчило Павловић, 

ЗорицаШпадијер 650-02-16/2002-03 од 23.5.2002. 

„ФРЕСКА“ Историја за 3. разред опште гимназије и 3. разред друштвено-језичког смера
 Радош Љушић 650-02-405/2011-06 од 7.2.2012. 

„ФРЕСКА“ Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. разред 
друштвено-језичког смера  Радош Љушић, Љубодраг Димић  650-02-116/2012-06 од 
29.1.2013. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора
 Број и датум решења министра 

„ФРЕСКА“ Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. разред 
друштвено-језичког смера  Радош Љушић, Љубодраг Димић  650-02-116/2012-06 од 
29.1.2013. 

3. Географија 

Географија за гимназије 1 Љ.Гавриловић Д.Гавриловић 

Географија за гимназије 2 В.Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић,Географија за други 
разред гимназије оба смера Издавачка кућа” КЛЕТ”Београд.Министарство просвете,науке и 
технолошког развоја Републике Србије је одобрило издавање и употребу овог уџбеника у 
другом разреду решењем број 650-02-585/2013-06 од 03.02.2014.год. 

Географија 3 Група аутора 

 4. Биологија 
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Биологија 1 Н.Шрбан М.Цвијан Р.Јанчић 

Биологија за други пм Б.Петров М.Калезић 

Биологија за други др Б. Петров  и други 

Биологија за трећи пм Г.Цвијић и други 

Биологија за трећи др Г.Цвијић и други 

Биологија за четврти пм Д. Цветковић и други 

5. Математика 

Математика 1 са 4 часа П.Миличић 

Математика 2 п-м В.Мићић С.Огњановић Ж.Ивановић 

Математика 2 са три часа Б.Шешељ 

Математика 3 п-м Ј.Кечкић 

Математика 3 д-ј Г.Војводић и други 

Математика 4 д-ј Е.Пап З.Лозанов 

Математика 4 п-м М.Обрадовић Д.Георгијев 

Збирке 1-4 Вене 

6. Информатика и рачунарство 

Рачунарство и информатика 1 Н.Клем 

Рачунарство и информатика 2 Н.Клем 

Рачунарство и информатика 3 М.Чабаркапа 

Рачунарство и информатика 3 Д. Тошић 

Рачунарство и информатика 4 М.Стојановић 

Рачунарство и информатика 4 дј З.Лекић 

 

7. Физика 

Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама Mилан Распоповић, Бранислав 
Цветковић, Горан Кековић 

Физика 1 – за 1. разред математичке гимназије  Наташа Чалуковић 

Физика 2 за гимназију природно-математичког смера  Јован Шетрајчић,Зоран Распоповић 

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

 Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера  Милан Распоповић 
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Јован Шетрајчић Зоран Распоповић 

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама  за 2. разред 

за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера  Милан Распоповић 

Јован Шетрајчић Бранислав Цветковић 

Физика 3 за гимназију природно-математичког смера  Милан Распоповић 

Физика 3 за гимназију општег и друштвено-језичког смера  Милан Распоповић, Зоран 
Распоповић 

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

Смера  Бранислав Цветковић Милан Распоповић 

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

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

Астрономија  за гимназију природно-математичког смера  Милан Димитријевић, Александар 
Томић 

 Приручник из физике за 4 раз. са збирком задатака и лаб. вежбама за гимназију друштвено 
језичког смера , Наташа Чалуковић и др. 

8. Хемија 

Општа хемија за први разред гимназије 1 п-м Р. Хорват и др. 

Општа хемија за први разред гимназије 1 д-ј. С.Ђукић и др. 

Органска хемија 2 В.Павловић Р.Марковић 

Неорганска хемија за други разред средње школе Р.Хорват 

Неорганска хемија С.Рајић 

Хемијски практикум 2 С.Нешић и др. 

Збирка задатака 1 и 2 М. Шурјановић и др. 

Хемија за трећи разред гимназије пм А.Стоиљковић 

Хемијски практикум 3 С.Нешић и др. 

Збирка задатака 3 и 4 Ј.Чадани и др. 

Хемија за четврти разред гимназије Ј.Петровић и др. 

 9. Социолологија 

Социологија 4 М.Митровић С.Петровић 

10. Устав и право грађана 
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Устав и права грађана 4 Славко Тадић 

 11. Филозофија 

Филозофија 4 И.Коларић 

Логика 3 И.Коларић 

12. Психологија 

Психологија 2  Ж. Требјешанин, Завод за уџбенике Београд, 2011. 

13. Енглескијезик 

1. I razred: Success – PreIntermediateStuart McKinlayBob Hastings,Pearson Longman, New 
Inside Out,Vaughan Jones, Sue Kay, Macmillan, New Inside Out Elementary, Vaughan Jones and Sue 
Kay, Macmillan 

2. II razred: New Opportunities Intermadiate, VanghanJones,Sue Kay, Macmillan, New Inside 
Оut ,Pre, Intermediate 

3. III  razred: Success Upper Intermediate, J. C. Carr, J. Parsons, Pearson, 
2007,VaughanJones,Sue Kay Longman New Inside Out Inter Upper Inter, Macmillan 2009 

4. IV razred : Success Upper Intermediate, J. C. Carr, J. Parsons, Pearson, 2007, 
VaughanJones,Sue Kay, Macmillan, New Inside Оut , Upper Intermediate, Macmillan 2009 

 

14. Францускијезик 

1. razred: Ado 1, grupaautora 

2. razred: Bien joue 2, grupaautora 

3. razred: Bien joue 2, grupaautora 

4. razred: Ado 2/3, grupaautora, Cle International, Paris 2001 

 

15. Руски језик 

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

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

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

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

16. Латински језик 

1. razred: Latinskijezikzaprvirazredgimnazije, drugoizdanje 2005, MarjancaPakiž, 
DraganaDimitrijević, Zavodzaudžbenikeinastavnasredstva 
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2. razred:Latinskijezikzadrugirazredgimnazije, drugoizdanje 2007, MarjancaPakiž, 
TanjaKiseličkiVaš, MilicaKisić, Zavodzaudžbenikeinastavnasredstva 

17. Музичка култура 

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

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

18.Ликовна култура 

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

19. Италијанскијезик 

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

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

3.         3. разредNuovoProgettoItaliano 2b, T.Marin, S. Magnelli, Edilingua, Roma, 2010. 

 

20. Немачкијезик 

 1. и 2. Разред: Prima A2:DeutschfürJugendliche, Band 4. Friedericke Jin, Lutz Rohrmann, 
GrammatikiRizou, Data status, Београд 2011. 

21. Шпански језик 

1.разред Club prisma A2,metodo de espanol para jovenes, P. Cerdeira, A. Romero..., Data Status, 
Beograd, 2013,god.,Udzbenik 

1.разред Club prisma A2,metodo de espanol para jovenes, P. Cerdeira, A. Romero..., Data Status, 
Beograd, 2013,god.,radna sveska 

22.  Кинескијезик 

KuaileHanyu (Kineskijezikkrozzabavuzapocetnike), autoramrBiljaneSimiciJasmineSimic, 
atrenutnoradi 7. temukojasezove 'Hobi'. 

 

 
 
 
В.д.директора                                                                    председник Школског одбора 

 
                                                                                                                
______________________________                                    ______________________________ 
           Вукадин Симовић                                                            Душан Меденица 
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