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1. Уводне  напомене 

 

                     Средња  школа „Хиљаду  триста  каплара“  у  Љигу,  са  седиштем  у  улици   

Војводе  Мишића  број  26,   је  васпитно-образовна  установа   за  средње  стручно  и  

гимназијско  образовање. 

                    Планом  уписа  у  оквиру  подручја  рада  машинство  и  обрада  метала, у  

трогодишњем  трајању  планирано  је  два    образовна  профила  аутомеханичар и   

заваривач. У  први  разред  нисмо  уписивали  ученике.  У  други   и трећи  разред  су  уписани  

ученици  образовних  профила  аутомеханичар  и  заваривач  

У  подручју  рада  трговина, туризам и  угоститељство ,  у  трогодишњем  трајању    уписани  

су  образовни  профили: кувар  и  конобар;  а  у  четворогодишњем  трајању  у образовни  

профил  туристички  техничар  уписани  су  ученици  у  четврти    разред. У  образовни профил    

Економски  техничар, у  подручју  рада  Економија,  право    и  администрација уписани  су  

ученици  у  први,  други  и  трећи   разред. 

У  четворогодишњем  трајању  уписани  су  и  ученици   гимназије-општи  тип. 

           Настава  се  реализује  у  просторијама  школе,  школским  радионицама  и  кабинетима  

као  и   практична  настава   у  приватиним  радионицама,  самосталним  занатским  

радњама,  угоститељским  објектима  и  туристичким  агенцијама. 

           Настава  у  првом  полугодишту  је  почела  01.09.2017.године према  планираном  

календару. Планирани  јесењи  распуст je 9.и 10.новембра    ,  а  зимски  распуст  је  почео  

31.децембра  и  трајао  до  8.јануара.  Затим  се  наставља прво  полугодиште  и  траје  до  

31.јануара.Друго  полугодиште  је  почело  12.фебруара  2018.године. 

             Крај  наставе  за ученике четвртог  разреда  гимназије  је  био 24.05.2018.године  док  

је  за  ученике  завршних  разреда  машинске  струке,  кувар  и  конобар,  као  и  туристички  

техничар  настава  завршена  30.06.2018.године. За све  остале  ученике  школе  настава  је  

трајала  до  21.06.2018.године.  

2.Бројно  стање  ученика 

                                            Редовни  ученици 

Одељење Број ученика 
уписаних  на 

почетку  
шк.год. 

Напустило  у  
току  шк.год. 

Понављало Завршило  
разред 

I2 28 1 - 27 

I4 26 - 2 24 

I5 12 - - 12 

II1 22 1 - 21 

II2 24 1 1 22 

II4 31 - - 31 

II5 19 - - 19 

III1 14 - - 14 

III2 20 - - 20 

III4 31 -  28 

III5 20 - - 20 

IV1 21 - - 21 

IV2 27 1 - 26 
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Укупно 295 4 3 288 

 

                                             3. Ванредни  ученици 

    

Обрзовни  профил Број  уписаних  ученика   разреду Завршили  школску  
годину 

 

 I II III 
 

IV 
 

I II III 
 

IV 
 

Укупно  

Бравар 1 - -      1 

Конобар 1 - -  - '-   1 

Кувар 3 1 1  - - 1  5 

Туристички тех. - - - 1  -   1 

Гимназија     1     1 

Укупно  5 1 1 2 - - 1  9 

                                       

4. Кадровска структура 

         

Р.б Радно  место Број  радника Степен  стручне  спреме 

1. Директор 1 VII 

2 Педагог 1 VII 

4. Наставници  2 V 

5.  Наставници 3 VI 

6. Наставници  29 VII 

7. Секретар 1 VII 

8. Шеф  рачуноводства 1 VI 

9. Домар 1 IV 

10. Ложач  1 III 

11. Помоћни  радници 3 I 

УКУПНО  43  

 

 

                              5. МАТУРСКИ   И  ЗАВРШНИ   ИСПИТ   ШКОЛСКЕ  2017/2018.ГОДИНЕ 

 

 

Ред.бр. Образовни  профил Уписано  на  
почетку  
шк.године 

Изашли  на 
матуру 

Положили  Просечна  
оцена 

1.  Аутомеханичар-
заваривач  

14 5/ 
4 

5/ 
4 

3,8 
4,5 } 4,11 

2.  Кувар –конобар 15/ 
5 

15/ 
5 

20 4,2/    }4,2 
4,2 

3.  Туристички  
техничар  

26 26 26 3,14 

4.  Гумназија  21 21 21 3,95 

5. УКУПНО  81 76 76 3,85 
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 У  јуну  

 У  августу  

 

Аутомеханичар –заваривач : у  јунском  испитном  року  на  завршни  испит  је  изашао  9  

ученика  од  14 ученика  који  су  уписали  трећи  разред. Успех  је  следећи: 

- Са  одличним  успехом  је  5 ученика 

- Врло  добих  је  1 

- Добрих   2 

- Довољних  1 

Просечан  успех  ученика  на  завршном  испиту  је  4,11 

Кувар-конобар : у  јунском  испитном  року  изашло  је  15  кувара  и  5 конобара.  

- Са  одличним  успехом  је  завршило  10кувара  и 1 конобар 

- Врло  добрих  2  кувара  и 4 конобара 

- Добар  3  кувара   

Просечан  успех  ученика  на  завршном  испиту  у  јунском  испитном  року  је  4,2код  кувара 

и  4,2 код  конобара.  Укупно  просечна  оцена   је  4,2 

 

Туристички  техничар : у  јунском  испитном  року  на  матурски  испит  изашло  је  26  ученика   

образовног  профила   туристички  техничар.  

-одличних  је 2 

- врло  добрих  8 

-добрих   9 

- довољних   7 

Просечан  успех  на  матурском  испиту  у  јунском  испитном  року   је  3,85  

Гимназија : у  јунском  испитном  року  изашло  је  21  ученик  гимназије. 

-одличних 6 

-врло  добрих  10 

-добрих  3 

-довољних   2 

Просечна  оцена  на  матурском  испиту  за  одељење  гимназије  је  3,95. 

 

 

                        6.Такмичења  у  школској  2017/18.години  

Српски  језик  и  језичка  култура: На  окружном  такмичењу  учествовала  ученица  25  - 

Исидора  Шиљеговић – освојила  15  поена и  3. место  

Математика:  Милица  Ђорђевић  35 – учествовала  на  окружном  такмичењу  и  освојила  55  

поена. Нема  пласман  на  републичко  такмичење 

Енглески  језик: Јана   Зебић  и  Дуња  Новаковић ученице  41 –одељења  учествовале  су  на  

републичком  такмичењу –немају  пласман  

Национална  географска  олимпијада: Лазар  Томовић  учествовао  на  републичком  

такмичењу,  нема  пласман  у  прва  три  места. 
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Одбојка : Мушка  одбојкашка  екипа  је  учествовала  на  републичком  такмичењу. Нема  

пласман 

Угоститељи : Ученице  Крстић  Милица   и  Живковић  Ана учествовале  на  републичком  

такмичењу  кувара.  Нису  оствариле  пласман. 

Књижевна  олимпијада: Томић  Јован, ученик  првог  разреда  гимназије  и  Милосављевић  

Јелена, трећи  разред  гимназије  учествовали  су  на  општинском  такмичењу. Нису  се  

пласирали  на  следећи  ниво.  

 

                                             7.  ВАННАСТАВНЕ  АКТИВНОСТИ  

                                                    

                                                      7.1  Школски  лист 

 
                 На  крају  школске  године,  изашао  је  четврти    број  листа  ученика  Средње  

школе  «Хиљаду  триста  каплара»  Каплари. Одговорни  уредници  овог   броја  су  

професорке српског језика  Драгана Лазић и Бранкица  Перовић. 

Радове  за  часопис су  писали  ученици  средње  школе. 

 

 

                                                7.2    Вече  страних  језика  

 

                Четврто вече страних језика у организацији професора страних језика и музичке 
културе (Росане Хаџић, БиљаненМиленковић, Уроша Тошанића, Катарине Живковић, Бојане 
Којић и Иване Кнежевић) и ученика наше школе одржано је   у Љишкој библиотеци 24. 
04.2018. године. 
Вече је започето студентском химном ,,Gaudeamus igitur“ , а након тога изведено је 
,,Сумњиво лице“ на немачком  језику, које је приказује мане друштва и корумпиране, бахате 
државне чиновнике. У средишту драме су Јеротије, срески капетан који воли да чита туђа 
писма, а кога је успешно представио Павле Старчевић. Његову жену Анђу и кћерку 
Марицу, која је заљубљена у апотекара Ђоку, представиле су Тања Матић и Славенка 
Ђурђић. Ученик Сава Лукић био  је апотекар Ђока за кога се испрва мисли да је сумњиво 
лице. Важну улогу има и господин Вића, кога је представио  Михаило Милутиновић, а који на 
све могуће начине покушава да се ожени са Марицом и тако дође до високе позиције 
у друштву. Вања Цветковић у комедији је била полицајац Јоца а писар Милисав Јован Томић. 
Песму Ђованија Пасколија на италијанском језику рецитовала је Јелисавета Марковић. 
Песник се након много го-  дина враћа у своје родно место и у машти посећује девојку коју је 
волео у младости. Она седи поред ткачког разбоја. 
Песник седа поред ње. На његове речи којима изражава жалост због некадашњег одласка 
она одговара само погледом и  уздахом јер више није међу живима. Она живи само у 
песниковој машти. 
Одломак из мјузикла ,,Фантом из опере“ под именом ,,Маскенбал“ , а који представља 
славље глумаца и директора опере због тренутног нестанка озлоглашеног фантома, 
представили су ученици 1/5 на челу са Сашом Поповићем. 
Светски позната серија ,,Allo, Allo“ говори о животу француског народа под немачком 
окупацијом. Серија на комичан и саркастичан начин приказује интеракцију Немаца, 
Француза, Енглеза и Италијана. На сцени Љишке библиотеке 
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видели смо неколико сцена из ове серије. Чувени Рене (Стефан Живановић) се по ко зна који 
пут успешно оправдава жени Едит (Вања Цветковић) која га затиче у загрљају са атрактивном 
конобарицом Ивет (Мирјана Димитријевић). 
Едитином удварачу Леклеру (Лазар Михајловић) нимало не би сметало ако би Рене био 
заробљен од стране Немаца јер  би му тако био олакшан пут до њеног срца. Бескрупулозног 
хер Флика и његову сналажљиву пријатељицу Хелгу представили су Милош Паприка и Мила 
Јевремовић. Мишел, жена из Покрета отпора, постала је чувена по својој реплици 
,,I will say only once“. Она се појављује нечујно и исто тако нестаје у мраку ноћи (Тања Матић). 
Авијатичари Ферфакс (Михаило Милутиновић) и Кастер (Богдан Драгићевић) возећи бициклу 
направише судар на улици. Ред и мир у граду  заводи полицајац Кребтри чије познавање 
француског језика све забавља (Павле Старчевић). 
Филм ,,Пирати са Кариба“ из 2003. спада у 250 најбољих филмова икада снимљених. Наши 
ученици представили су део филма у коме су Џек ( Павле Старчевић) и Елизабет (Ана 
Јанковић) заробљени на пустом острву. 
Песма ,,Moon river“ стекла је славу 60-их година прошлога века. Настала је као нумера за 
филм ,,Доручак код Тифанија“ . Песму која је добила Оскара за најбољу оригиналну песму и 
Златни глобус извели су ученици прве и друге године гимназије и ученици прве године 
економског техничара. 
Вече страних језика се завршило онако како је и почело - песмом. Ученици су отпевали 

песму Тима Берлинга, шведског  певача. 

 

  

                         7.3    ПРЕДАВАЊЕ  БЕЗБЕДНОСТ  МЛАДИХ  У  САОБРАЋАЈУ 

           У организацији  општинског  центра  за  безбедност  у  саобраћају, 29.11.2017.године,  

организовано  је  предавање  за  ученике  трећег  разреда  Средње  школе   „Хиљаду  триста  

каплара „  у  Љигу. Предавач  је  из  агенције  ТРАФФИК –Крушевац   Владан  Радојевић. 

Одржана  су  два  предавања  од  45 минута. Ученици  су  имали  прилику  да  се  упознају  са  

опасностима  које  са  собом  носи  неприлагођена  вожња  и  недозвољена  употреба  

стимулативних  средстава.  

 

                        7.4    ПРЕДАВАЊЕ  О  РЕПРОДУКТИВНОМ  ЗДРАВЉУ 

 

             У  нашој  Школи  је  одржано  предавање  под називом  „Репродуктивно  здравље“  . 
Предавач  је  била  Биљана  Арсовић,  медицинска  сестра  Дома  здравља  у  Љигу.  
Предавању  су  присуствовали  ученици  четвртог  разреда  гимназије  и  друге  године  

економског  техничара. 
 

 

                        7.5   ПРЕДАВАЊЕ  „СТОП  ПОРОДИЧНОМ  НАСИЉУ“ 

 

                 Министарство  унутрашњих  послова  Републике  Србије,  у  периоду  од  

25.11.2017.године  до  10.12.2017.године,  покренуло  је  кампању  „СТОП  ПОРОДИЧНОМ  

НАСИЉУ“. У  оквиру  те  кампање  одржан  је  низ  предавања    од  стране  представника  

полицијске  станице  у  Љигу,  у  школама  на  територији општине.  
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Једно  од  тих  предавања  је одржано  у  Средњој  школи  „Хиљаду  триста  каплара“  у  Љигу   

06.12.2017.године. Предавач  је  био  заменик  командира полицијске  станице  у  Љигу  

Филип  Обрадовић.   Предавању  су  присуствовали  ученици  другог  разреда образовног  

профила   Економски  техничар 

 

7.6.Екскурзија ученика I  и II године 

Група од 92 ученика и професора наше школе посетили су Будимпешту, принцезу Дунава, 

престоницу Мађарске која броји два милиона становника.Град се састоји од брежуљкастог 

Будима и равничарске Пеште које Дунав раздваја као широка авенија. Будим, са тврђавом, 

сликовитим улицама и винским локалима, одаје оно расположење по ком је град био чувен и пре 

појаве модерног туризма, док  је Пешта средиште привредног и културног живота.Будим и Пешту 

повезују многи мостови који су постали симбол града. 

По доласку обишли смо Трг Миленијум, где је исписана готово комплетна историја мађарског 

народа,панорамска вожња Андраши булеваром – посета цркве Матије Корвина.. Предивно је 

било  ноћно разгледање Будимпеште бродом са Дунава : Трг Вигадо, мађарска Академија наука, 

Парламент, Ланчани мост, Маргитин мост, Маргитино острво, Свето брдо са црквом Матије 

Корвина, рибарским колибама и дворцем Марије Терезије, брдо Гелерт, хотел Гелерт, Технички 

универзитет, мост Слободе, Цитадела, Петефи мост, Економски универзитет, нови велики хотели... 

Следећег дана одлазимо у Сент Андреју, значајну за нашу културу: Трг Вука Караџића, кућа Јакова 

Игњатовића, уметничка збирка и Музеј српског народа у Мађарској, Саборна (Београдска) црква, 

Благовештенска црква, крст кнеза Лазара. 

Последњег дана шетња прелепом улицом Ваци, обилазак тропакаријума и океанаријума, 

представљали су посебан доживљај за све нас. 

 

7.7 Извештај са екскурзије ученика III и IV разреда у Грчкој 

Група од 33 ученика и професора наше школе била је на шестодневној матурској 

екскурзији у Грчкој. Кренули смо 31.03. у 06.00 часова, а стигли смо око 19.00 часова по 

њиховом времену у Паралију и сместили се  хотел „Orea Eleni“.Следећих пет дана свако јутро 

смо кретали у обилазак у 08.00 часова, одмах по доручку. 

01.04. -  Већ следећег дана имали смо прилику да видимо Метеоре, осмо светско чудо, 

како кажу, манастирски комплекс Метаморфозис – Преображење или Велика Метеора, 

задужбина Јована Уроша Палеолога, Душановог синовца, последњег српског цара. 

02.04. - Пут нас даље води до Атине, тргови: Омонија и Синтагма, председничка 

резиденција са спектакуларном сменом страже, Ботаничка башта, Олимпијски стадион на којем 

су давне 1896. године одржане прве олимпијске игре модерног доба, брежуљак Филопапос са 

кога се пружа најлепши поглед на Акропољ и акропољске споменике, Хадријанов славолук, 

споменик лорду Бајрону.. Посета Националног и археолошког музеја, највреднијег на свету са 

преко 40.000 екаспоната. 

03.04. - Потом обилазак Арголиде: Микена – поуздано настанак најстарије цивилизације 

на тлу Европе, локалитет и град за који је везан највећи и најважнији део грчке митологије 
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(Киклопске зидине, Лавља врата, Атрејева ризница), Епидаурус – најбоље очувано античко 

грчко позориште са чидесном и необјашњивом акустиком. Краће задржавање на Коринтском 

каналу, светском чуду 19. века (веза Јонског и Егејског мора)прокопаном и свечано пуштеном у 

саобраћај за прве олимпијске игре модерног доба 1896. Године. 

04.04. - Одлазак до Делфа, културног и духовног центра античког света, извориште 

Касталија на Парнасу, посвећен Аполону и музама, чија је вода према веровању давала 

песничку инспирацију.. 

05.04. - Последњи дан обишли смо Вергину, град маузолеј македонске династије из 4. 

века где је сахрањен Филип II Македонски, Александров отац.. Oбилазак Солуна (Бела кула, 

Галеријев славолук, Ротонда) и посета српског војничког гробља на Зејтинлику и цркве 

Св.Димитрија, оставили су дубок и неизбрисив утисак на све нас. Кући смо стигли 06.04. у 07.00 

часова, прешавши 3.000 км, уморни али срећни и задовољни. 

 Лепи, сунчани дани, садржајни и инспиративни за даље истраживање богате грчке 

цивилизације остали су за нама.Уколико вам се укаже прилика, не пропустите да посетите 

Грчку. 

Ученици су били примерног понашања и у најбољем светлу представили Школу. Агенција 

„Galileo tours“ из Лазаревца је успешно реализовала екскурзију поштујући у потпуности дат 

програм путовања. 

 

                                8. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  СЕКЦИЈА  

Извештај о раду креативне секције „Маштарије“ 

Водитељ групе:  
 

 Росана Хаџић 

Чланови секције: 

 Славенка Ђурђић, III/5 

 Милица Ђорђевић, III/5 

 Јелена Милосављевић, III/5 

 Сара Мајсторовић, III/5 

 Ирена Симић, I/5 

Септембар  
07.09.2017. – 1. и 2. час 

Израда свећњака од тегли; Стављање подлоге (фрост); Техника декупажа након сушења 

фроста. 

21.09.2017. – 3. и 4. час 
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 Довршавање тегли: лакирање, украшавање цветовима и тракама. 

22.09.2017. – 5. и 6. час 

 Украшавање сале за свадбу.  

Октобар 

12.10.2017. – 7. и 8. час 

Израда свећњака од тегли на тему јесени. Техника: декупаж, сликање, украшавање 

жировима, шишаркама... 

  

26.10.2017. – 5. и 6. час 

Израда свећњака од гипса. Техника: Изливање гипса у силиконске калупе, сушење, затим 

украшавање техником декупажа. 

  

Новембар 

02.11.2017. – 11. и 12. час 

Новогодишњи програм; Израда медењака од сланог теста, печење и украшавање контур 

пастом и декупаж техником. 

16.11.2017. – 13. и 14. час 

Новогодишњи украси; Декупаж на дрвету брезе и храста, лакирање. 

30.11.2017. – 15. и 16. час 

Израда Новогодишњих украса од глинамола. Техника: модлама израђени облици се 

украшавају печатима, затим се боје и лакирају. 

Израда пахуља од папира, украшавање глитером. 

Децембар 

07.12.2017. – 17. и 18. час 

Украшавање школског хола: кићење јелке, постављање гирланди, пахуља... 

21.12.2017. – 19. и 20. час 

Израда Новогодишњих и Божићних венчића од прућа, украшавање шишаркама, тракама, 

куглама... Израда свећњака од тегли.  

Јануар 

15.01.2018. – 21. и 22. час 

Тема: Дан заљубљених. Израда свећњака и магнетића од гипса, глинамола, шпер-плоче. 

Техника: бојење акрилним бојама, декупаж. 

29.01.2018. – 23. и 24. час 

Украси за саксије од глинамола: срца, цветови, лептирићи. Техника: израда облика помоћу 

модли, бојење, лакирање, украшавање цирконима. 

Фебруар 
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12.02.2018. – 25. и 26. час 

Поставка изложбе у холу школе. 

26.02.2018. – 27. и 28. час 

Тема: Осми март. Израда венчића од прућа, топијара, кућица... Радови делимично завршени. 

Март 

07.03.2018. – 28. и 29. час 

Завршавање започетих радова, поставка изложбе у холу школе. 

Припрема поклона за све жене у колективу, печење кексића у разним облицима, паковање. 

15.03.2018. – 30. и 31. час 

Ускршњи програм: украшавање дрвених јаја техником декупажа; Израда магнетића-јаја од 

гипса, бојење, лакирање 

.  

22.03.2018. – 32. и 33. час 

Израда Ускршњих венчића од прућа, поставка изложбе у холу школе. 

Април 

19.04.2018. – 34. и 35. час 

Одлазак у природу, прикупљање материјала за следећу школску годину: пруће, каменчићи, 

цвеће за сушење и пресовање. 

 

ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА 

Прво полугодиште: Школски турнир - одиграна 21 утакмица. Победник одељење I4. 

Учешће школске екипе на Божићном турниру у Лазаревцу. Од 26 екипа школа “1300 каплара” 

освојила 5. место (одиграно 6 утакмица). У припремно такмичарском периоду направљено 14 

часова тренинга. 

Друго полугодиште:  Школски турнир - одигране 24 утакмице. Победник I4. 15 тренинг 

утакмица одиграно као секција. 

 

ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА 

Одбојкашка секција заузела треће место на републичком такмичењу. У току такмичења и 

припрема одржано 40 утакмица и тренинга. 

 

               Извештај о раду  Новинарске секције  у   школској   2017/2018.години 

 

Новинарска  секција   СШ "Хиљадутристакаплара" окупља  ученике  који   желе  да се баве 

актуелностима, да трагају за значајним или занимљивим информацијама, да промовишу 

Своје идеје  и  достигнућа, као и достигнућа својих другова. Радом  и  ангажовањем у 

Новинарској секцији ученици усвајају новинарски  стил и ближе се  упознају са 

Различитим информативним жанровима, као и са књижевно-публицистичким 
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жанровима. Групе за  уређење 

рубрика  (вести,извештаји,интервјуи,култура,музика,спорт,мода,забава) организовале су 

се према  интересовањима и  афинитетима  ученика.Ученици  су  упознати  сановинарском 

етиком-новинар треба  да сазна, прикупи информације, провери их, напише  текст и 

потпишега. Новинарску секцију чинили су ученици одпрвог до четвртог  разреда.Списак 

ученика  налази се у  Дневнику допунског и  додатног  рада,као  и  евиденција  тема  и 

састанака.На  часовима   новинарске   секције  који  су  се  одржавали  у  кабинету  Српски  

jезик  2,  али и   библиотеци,  расправљало  се  о новинарским  облицим  и питањима  на   

које  они   треба  да  одговоре.  Анализом  новинарских   тексtова   и   вежбама   у  писању  

истих,  ученици  су   упућивани   да  у  очавају   карактеристике  новинарског   језика  и  

стила  и  да   препознају  улогу  наслова   у  истицању  важности   информација.  Својим  

чланцима  ученици-новинари  су  пропратили    многобројне  догађаје   који   су  обележили  

школску  2017/2018. годину.   Писали  су  о   животу    школе,о  бившим   ђацима  и   

професорима,о  школским секцијама,   спортским и   осталим    такмичењима.,  ваннаставним  

активностима,  бавили    се истраживачким    новинарством. Поред  тога  и   

Светосавскесвечаности  су  биле  предмет интересовања    чланова   секције.Резултат   рада   

чланова   секције је  велики  број  чланака написаних   зашколски   сајт.Кроз   текстове   које   

су   писали   и  објављивали  на школском сајту,   стицали  су    искуство   у   писању    

новинарских   форми   које   је   неопходно  за  објављивање    часописа  "Каплари".  Ученици  

новинарске  секције  су  успоставили  сарадњу  са   већином   секција  у   школи   јер  су  

пратили  њихов  рад  током  целе  школске  године.План рада   секције  за   школску  

2017/2018.  је  у  потпуности  реализован.  Као  резултат  напорног 

рада  групе  новинара  и   њихових   професора   српског   језика  и  књижевности,  узвелику  

подршку   директора   школе,  и  ове   године  објављен  је  часопис"Каплари".  Велики  

допринос  издавању  часописа    дали   су  професор   ликовне   културе   

МиланХрњазовић,као  и  оф.Информатике   и    рачунарства   ДраганЈанковић. 

Подносилац    извештаја   професор   српског   језика   и   књижевности  БранкицаПеровић__ 

 

Извештај  о   раду    рецитаторско-литерарне    секције     СШ "Хиљадутристакаплара"Љиг              
за   школску2017/2018.годину 
 
 
          Рецитаторско-литерарнасекцијаформиранајенапочеткушколске2017.год.Секцијомје 
руководила проф.српскогјезика и књижевности Бранкица Перовић.У септембрусу 
примљениновичлановикојисуупознатисапланиранимактивностима.Такође,ученицису 
износилипредлогезапобољшањерадасекције.Уоквируовесекцијерадиидрамска 
секција наше школе.За школску 2017/2018. год. биле су планиране следеће 
активности:1)ПрипремапрограмазаДанОпштинеЉиг 
2)Светосавскаакадемија 
3)Општинскасмотрарецитатора,Окружнасмотрарецитатора 
Такође,члановиовесекцијесарађујусатимомновинарскесекцијеисвојимангажовањем 
доприносерадуовесекције.Планиранипрограм заДанОпштинеЉигнијереализован. 
ДанОпштиненијеобележенсвечанимпрограмомкаоштосеточинилосвакегодине,већ 
самопријемом упросторијамаопштине.Члановиовесекцијесасвојим професорима 
посетилисуСајам књига26.10.2017.год.Наравно,младиљубитељикњигеподелилису 
своје доживљаје и утиске са својим другарима путем друштвенихмрежа и фејсбук 
страницешколе. 
У новембрусуотпочеле припреме за Светосавскуакадемију,такође усарадњи са 
ученицимаосновнешколеи њиховим професорима.Извођењерециталабило јеуз 
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пратњухора.У извођењурециталаучествовало једесетученикаод прведо четврте 
године:ВишњаПетровић,ЛазарТомовић,КатаринаНедељковић,СлавенкаЂурђић,Милица 
Марковић,ВањаЦветковић,АнаЈанковић,АнастасијаВулетовић,Милош Јовановић,Ана 
Обрадовић.Програмјеприпремилапроф.ДраганаЛазић. 
ЧетиричланарецитаторскесекцијеучествовалојенаОпштинскојсмотрирецитаторакоја 
јеодржана18.4.2018.год.уГрадскојбиблиотеци.АнаЈанковић,КатаринаЈанковић, 
ВишњаПетровићиВањаЦветковићсусепласираленаОкружнусмотрурецитаторакојаје 
одржанауЦентрузакултуруМионица26.4.2018.године.Посебандоприносафирмацији 
лепе речи дао је ученик 3/2 Живота Гавриловић,који је освојио првунаградуна " 
Песничкоммаратону"којијеорганизовалаГрадскабиблиотекаЉиг. 
Уаприлујеинтензивиранасарадњасановинарскомсекцијомјерсерадилонаиздавању 
школскогчасописа"Каплари".Умајусусумиранирезултати,анализиранрадсекцијеи 
представљени планови за новушколскугодину.Награђени сунајуспешнији чланови 
секције. 
Извештај    поднела    проф.БранкицаПеровић__ 

 

                                              Извештај о раду Граматичке секције 

 

Време 
реализације 
 

Планиране активности реализиваност 

Септембар Формирање секције и договор о начину 
рада 
секције. 
 

 +  / један час 
 

Октобар -Употреба запете. 
-Решавање тестова са општинског 
нивоа такмичења из Српског језика и 
језичке културе школске 2010/2011. и 
2011/2012.год. 

+ / један час 
+/ два часа 

Новембар -Правописни проблеми и недоумице. 
-Решавање тестова са општинског 
нивоа такмичења из Српског језика и 
језичке културе школске 2012/2013.и 
2013/2014. године. 
 

+ / један час 
 
+/ два часа 

Децембар -Ред речи:енклитике,придеви односне 
заменице. 
 
-Решавање тестова са општинског 
нивоа такмичења из Српског језика и 
језичке културе школске 2014/2015. И 
2015/2016. године. 
 
 

+ / један час 
 
 
+/ два часа 

Јануар -Припрема за општинско такмичење из + / један час 
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Српског језика и језичке културе. 
-Језичке недоумице. 

 
 
+ / један час 

Фебруар Припрема за општинско такмичење из 
Српског језика и језичке културе 

+ / један час 

Март -Припрема за општинско такмичење из 
Српског језика и језичке културе. 
-Учешће на општинском такмичењу из 
Српског језика и језичке културе. 
-Анализа резултата са општинског 
такмичења 
 
 

+ / један час 
 
 
+/ два часа 
 
 
+/ један час 
На такмичењу су учествовале три 
ученице: Исидора Шиљеговић 
(2/5), Вања Цветковић (2/5) и 
Јелена Миловановић (1/5). 

Април -Припрема за окружно такмичење из 
Српског језика и језичке културе 
-Учешће на окружном такмичењу 
-Анализа резултата са окружног 
такмичења. 

+ / три часа 
 
 
+ /два часа 
 
+ / један час 
На такмичењу је учествовала једна 
ученица, Исидора Шиљеговић,  
која је заузела треће место са 15 
поена без пласмана на даљи ниво 
такмичења. 

Мај -Припрема за републичко такмичење. 
-Учешће на републичком такмичењу. 
-Анализа резултата са републичког 
такмичења. 

 -  
    
  - 
 
 - 
Није било такмичара на 
Републичком такмичењу тако да је 
одржан само један час на коме је 
решаван овогодишњи тест са 
Републичког такмичења. 

Јун Анализа рада секције. +/ један час 
Укупан број реализованих часова је 
25. 
Чланови Граматичке секције су у 
октобру посетили и Сајам књига, 
учествовали су у прављењу 
школског листа ,,Каплари“ и 
уређењу учионице за српски језик. 
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                                        Извештај    секције  из  историје  

 

Активност Време  реализације Учесници Реализовано 

Израда историјске 
карте „Бојиште на 
Церу“ 

 
Септембар,октобар 
2017 

Ученици 
4/1,3/4,2/5,1/5 

Кабинет историје 

Реферат посвећен 
„Октобарској 
револуцији“ 
 

Октобар 2017 Ученици 
4/1,3/4,2/5,1/5 

Кабинет историје 

Израда зидних новина 
„100 година од Првог 
светског рата“ 

Новембар и децембар 
2017 

Ученици 
4/1,3/4,2/5,1/5 

Кабинет историје 

Посете културно-
историјским 
споменицима 
поводом 
стогодишњице од 
избијања Првог 
светског рата 

Фебруар 2018 Ученици 
4/1,3/4,2/5,1/5 

Лазаревац-црква 
св.Димитрија – спомен 
костурница 

Улога војводе 
Живојина Мишића у 
руковођењу 
Колубарском битком и 
посета родној кући 
Живојина Мишића у 
Струганику 

Март 2018 Ученици 
4/1,3/4,2/5,1/5 

Кабинет историје и 
родна кућа Живојина 
Мишића у Струганику 

Рајачка 
противофанзива и 
1300 каплара. 
Посета Рајцу 

Април 2018 Ученици 
4/1,3/4,2/5,1/5 

Кабинет историје и 
Рајац 

Љиг и околина у 
прошлости. 
Обилазак Љига и 
околине 

Мај 2018 Ученици 
4/1,3/4,2/5,1/5 

Кабинет историје и 
места Кадина Лука и 
Дићи 
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                                           9. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  СТРУЧНИХ  ВЕЋА  И  ТИМОВА  

 

   9.1 ИЗВШТАЈ  О  РАДУ  СТРУЧНОГ  ТИМА  ЗА  ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ (СТИО) 

 

                  Стручни тим  за  инклузију  школске  2017/18.године  чине    Ивковић  Биљана, 

педагог,  Драгана  Лазић, професор  српског  језика,  Урош  Тошанић, професор  енглеског  

језика,  Перовић  Бранкица-професор  српског  језика, Маријана  Николић-професор  

математике. 

Активност Реализовано  Носиоци 
задужење 

Израда  и  усвајање  оперативног  плана  рада 21.09.2018.године За  руководиоца  
тима  изабран  
Урош  Тошанић  
 

Идентификовање  ученика  који  имају  потребу  за  
додатном  подршком и  ИОП-ом(на  предлог  
наставника  и  одељенског  старешине) 

 

Састанак  СТИО  из  све  три  школе  на  територији  
општине  Љиг 

Није  
реализовано  

Септембар  и  по  
потреби  

Израда  ИОП-а(са  прилагођеним  или  
модификованим  програмом) уколико  постоје  
ученици  којима  је  потребна додатна  подршка 
Израда ИОП-а  за  ученике : Марка  Сандића 
(образовни  профил  кувар први  разред), Дарко  
Станковић (кувар други  разред) и  Магдалена  
Стојановић(кувар  други  разред 

 Одељенске  
старешине и  
предметни  
наставници  

Анализа  резултата   на  првом  класификационом  
периоду   ученика  који  раде  по  ИОП-у  

23.11.2017.године Педагог   

Планирање  стручног  усавршавања  наставника  у  
вези  са ИОП-ом 

23.11.2017.године  

Предлози  за  израду  ИОП-а за  ученике  који  су  
предложени  за  додатну  подрушку 

21.12.2017.године Руководилац 
тима, 
одељенске  
старешине  

Анализа  предлога  и  усвајање  ИОП  документа за  
ученике  Марка  Сандића,  Дарка Станковић  и  
Магдалену  Стојановић  

28.12.2017.године Руководилац  
доставља  
Педагошком  
колегијуму 

Праћење  реализације  ИОП-а 16.04.2018. Одељенске  
старешине  

Анализа  резултата  рада ученика  на  крају  трећег  
класификационог  периода   

 Педагог  

Евалуација ИОП-а 27.06.2018.године  Руководилац  
СТИО  
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               9.2  Извештај актива за природне науке      

 
Предмет: Биологија 

Професор: Јелена Срећковић 

 

1. Додатна настава: 

 

Tермин: понедељак 11:55 до 12:40h 

Одржано је 10 часова. 

 

2. Успех на полугодишту просечна оцена: 

 

I-4 I-5 II-2 II-5 III-5 IV-1 

2.41 3.66 2.74 3.63 3.80 3.29 

 

3. Редовна настава: Часови су сви одржани. 

 

4. Матурски испит: 

 

Три ученице су радиле матурски рад из биологије. Одбраниле су га са следећим оценама 

Матић Аница одличан        (5) 

Урошевић Јована  одличан (5) 

Параментић Јована  добар  (3) 

 

5. Такмичење: 

Није било заинтересованих ученика. 

 

Предмет: Физика 

Професор: Бојана Богићевић 

  

1. Успех на полугодишту просечна оцена: 

 

I-5 II-5 II-1 III-5 IV-1  

3.33 2.74 2.09 2.9 2.43  

 

Успех на крају године просечна оцена: 

 

I-5 II-5 II-1 III-5 IV-1  

3.42 3 2.38 3.35 2.86  

 

2. Редовна настава: 
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Одељење Планиран број часова Реализован број часова 

 

I-5 74 74 

II-5 70 70 

II-1 74 74 

III-5 108 108 

IV-1 64 64 

   

 

3. Допунска и додатна настава: 

 

Термин: уторак и петак од 13:30 h. 

Одржано је пар часова на почетку школске године, тако да није евидентирано. 

 

4. Литература: 

 

I-5 Физика за први разред гиманзије, Милан О. Распоповић 

II-5 Физика за други разред гимназије општег и друштвено језичког смера, 

Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић, Зоран М. Распоповић 

II-1 Основе електронике и електротехнике за машинске школе, Јован    

Николић, Никола Бабић 

III-5 Физика за трећи разред гимназије општег и прородно математичког 

смера, Милан О.Распоповић 

IV-1 Физика за четврти разред гимназије општег и друштвено језичког смера, 

Милан О.Распоповић 

 

Предмет: Математика 

Професор: Јасна Белојевић 

 

Септембар: 

 

1.Направљени годишњи планови рада за трећи разред образовног профила економски 

техничар (прва генерација) и четврти разред образовног профила туристички техничар (нов 

програм рада). Остали годишњи планови су непромењени; 

2. Направљен распоред писмених и контролних задатака по одељењима; 

3. Предвиђена литература за гимназију су уџбеник и збирка задатака, за економске техничаре 

уџбеник док за профил кувар-конобар није обавезна литература. 

 

Октобар: 

 

1.Ученицима је потребно пред сваки контролни и писмени задатак саопштити које наставне 

јединице представљају минимум знања за позитивну оцену (што је неопходно усагласити на 

нивоу истог предмета); 

2. Допунска настава се реализује сваког уторка од 7.00 до 7.30 а додатна по потреби петком 

од 7.00 до 7.30. 

 

Новембар: 
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1. Успех ученика на крају првог класификационог периода је у складу са очекивањима и 

досадашњом праксом; 
2. Проблем је, као и увек, недостатак континуитета у раду ученика што се покушава 

отклонити честим изласком пред таблу свих ученика и евидентирање истих у појединачној 

евиденцији наставника; 
3. Допунска настава се реализује у складу са планом о чему се води евиденција у дневнику 

допунског рада. 
 
Децембар: 
 
1. Наставни планови се реализују редовно; 
2. Што се тиче семинара планирани су у оквиру установе. 
 

Успех на крају првог полугодишта: 

 

 

I-5 II-5 III-2 III-4 III-5 IV-2 

3.50 3.26 2.5 2.8 3.10 2.69 

 

Општинско такмичење из математике је одржано 13.01.2018.године.Учествовале су три 

ученице гимназије: 

 

Андријана Марковић – 13 бодова (први разред) 

Јелена Миловановић – 10 бодова (први разред) 

Милица Ђорђевић – 70 бодова (трећи разред) 

На Окружном такмичењу, које је одржано 24.02.2018.године у Ваљеву, учествовала је 

Милица Ђорђевић и заузела друго место са освојених 55 бодова што је 5 бодова мање од 

првопласираног. Није се пласирала на Државно такмичење јер је квота за Колубарски округ 4 

ученика, по један из сваког разреда. 

 

Април: 

 

1. На крају трећег класификационог периода успех је нешто лошији што има везе са 

нередовним радом и мањом мотивисаношћу а вероватно и споријим прилагођавањем после 

распуста; 
2. Ученицима је потребно повремено истицати неопходност стицања применљивог знања и 

разумевања и повезивања научених садржаја, што би требали да раде родитељи и наставници 

у сарадњи. 
 
Мај: 
 
1.Са ученицима првог разреда разговарано о паноу који је планиран за наредну школску 

годину, дате смернице за осмишљавање током распуста и налажење адекватног садржаја. 
 

Предмет: Математика 
Професор: Маријана Николић 
 
1. Резултати иницијалног теста одељења економски техничар прва година који је спроведени 
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у септембру по налогу Министарства просвете. Иницијални тест се радио 45 минута   
односно један школски час. Максималан број поена био је 14, укупно је било 14 задатака и 

сваки је носио по један бод. Закључак је да ученици имају лоше предзнање и да морају 

радити на побољшању истог. На питање коју су оцену имали у основној школи углавном су 

одговарали два  или три. 

 

Резултати иницијалног теста одељења кувар(конобар) прва година који је спроведени у 

септембру по налогу Министарства просвете. Иницијални тест се радио 45 минута   

односно један школски час. Максималан број поена био је 14, укупно је било 14 задатака и 

сваки је носио по један бод. 

Резултати иницијалног теста одељења машинске струке трећа година који је спроведени у 

септембру по налогу Министарства просвете. Иницијални тест се радио 45 минута   

односно један школски час. Максималан број поена био је 8, укупно је било 8 задатака и 

сваки је носио по један бод. 
 

2. Реализација редовне наставе 

 

Одељење Планирано часова Реализовано часова 

I-2 68 68 

II-2 64 64 

III-1 64 64 

IV-1 128 128 

I-4 111 111 

II-4 108 108 

II-1 111 110 

 

 

3. Реализација допунске наставе 

 

Одељење Планирано часова Реализовано часова 

II-4 10 3 

I-2 10 1 

   

4. Реализација додатне наставе 

 

Одељење Планирано часова Реализовано часова 

IV-1 10 10 

   

   

 

5. Просечна оцена на крају првог полугодишта 

 

I-2 2.46 

II-2 1.87 
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III-1 1.786 

IV-1 2.67 

I-4 2.37 

II-4 2.35 

II-1 1.8 

 

                        9.3 Извештај о раду Стручног већа професора српског језика и књижевности 

 

време 
реализације 

планиране активности реализованост Закључци 

септембар -подела одељења којима ће 
професори предавати 
-планови и програми рада у 
настави језика и 
књижевности 
-усвајање плана и програма 
Стручног већа 

+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
 

Стручно веће чине проф.Бранкица 
Перовић и проф. Драгана Лазић. Ове 
школске године проф.Бранкица 
Перовић је предавала следећим 
одељењима: 1/5, 2/2, 2/4, 3/1, 3/2, 
4/1, 4/2, а проф. Драгана Лазић 
одељењима 1/4, 1/2,  2/1, 2/5, 3/4, 
3/5. 
Одељење четврте године смера 
Туристички техничар је радило по 
новом наставном плану и 
програму.Глобални и оперативни 
план је направила проф. Бранкица 
Перовић. 
План рада Стручног већа је усвојен 
на почетку школске године, с тим 
што је остављена могућност да се 
поједине активности можда неће 
моћи реализовати. Вођа Стручног 
већа је проф. Драгана Лазић. 

октобар -организација рада секција 
(рецитаторска, 
литерарна,новинарска, 
граматичка), допунске и 
додатне наставе 
-организовати одлазак 
ученика на Сајам књига 
-начини укључивања у 
процес стручног 
усавршавања професора 
српског језика и 
књижевности 

+ 
 
 
 
 
+ 
 
+ 
 

Ове школске године активно су 
радиле три секције : Граматичка 
секција, Новинарска секција и 
Литерарно- рецитаторска секција. 
Новинарску секцију и Литерарно- 
рецитаторску је водила 
проф.Бранкица Перовић а 
Граматичку секцију проф. Драгана 
Лазић. Обе професорке су 
међусобно сарађивале у раду свих 
ових секција. Новинарска секција је 
учествовала у припремању четвртог 
броја школског листа ,,Каплари“. 
Чланови Литерарно – рецитаторске 
секције су учествовали у рециталу на 
Светосавској академији која је 
одржана 26.01. 2018, на такмичењу 
рецитатора и литерарним 
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конкурсима. Чланови Граматичке 
секције су учествовали на 
такмичењу из Српског језика и 
језичке културе. 
Дана 26.10.2017. ученици су у 
великом броју посетили Сајам књига 
у Београду. 
Један од начина за укључивање 
професора у програм сталног 
стручног усавршавања је учлањење 
у Наставничко удружење Љиг које 
организује обуке, студијска 
путовања... 
 

Новембар -договор о начинима и 
облицима рада приликом 
припремања ученика за 
учешће на такмичењима 
-усвајање тема за израду 
матурских радова и 
именовање ментора 
-организација ваннаставних 
активности (припремање 
ученика за извођење 
позоришне представе) 
-посета позоришту или 
биоскопу 

+ 
 
 
 
+ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

За такмичење рецитатора ученике је 
припремала проф. Бранкица 
Перовић, а за сва остала такмичења 
на којима су учествовали ученици 
свака професорка је припремала 
своје ученике. 
Предложене и усвојене теме за 
израду матурских радова ове године 
су биле следеће: 1.Књижевни 
покрети и струјања у српској 
књижевности између два рата 2. 
Полисемија 3. Акценти у функцији 
разликовања речи 4. 
Лексикографски рад Вука 
Стефановића Караџића 5. Критика 
власти у комедијама Бранислава 
Нушића 6. Љубав у поезији српских 
романтичара 7. Женски ликови у 
епској народној поезији 8. Мост у 
делу Иве Андрића 9. Елементи 
умора у ,,Башти сљезове боје““. Није 
било заинтересованих ученика за 
израду матурског рада из овог 
предмета. 
Планирано извођење позоришне 
представе и одлазак у биоскоп или 
позориште нису реализовани због 
јако малог броја заинтересованих 
ученика. 

децембар -размена методичких 
искустава 
-рад на организацији 
прославе школске славе 
(Светосавска академија) 

+ 
 
+ 

Ове године ученици су нашу школу 
на Светосавској академији 
представили музичко-сценским 
рециталом који је био комбинација 
изворних народних песама са 
Косова, молитви Светом Сави и 
песама из уметничке књижевности о 
Светом Сави. 

Фебруар -извештај са семинара и 
критичка оцена семинара 

- Ниједна професорка није 
присуствовала Републичком 
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 зимском семинару. 
 

Март/април -примена метода активне 
наставе (присуствовање 
огледним часовима) 
-анализа учешћа на 
такмичењима 

+ 
 
 
+ 

Проф.Драгана Лазић је 
присуствовала угледном часу 
,,Дворци Баварске“ који су 
организовали професори географије, 
немачког језика, куварства и 
ликовне културе. 
Ове школске године ученици су 
учествовали на следећим 
такмичењима: Књижевна 
олимпијада, Српски језик и језичка 
култура, такмичењу рецитатора, 
Песничком маратону у организацији 
Градске библиотеке Светосавском 
конкурсу у писању литерарних 
радова у организацији Црквене 
општине Љиг.Општинско такмичење 
из Књижевне олимпијаде одржано 
је 10.03.2018. године. На такмичењу 
су учествовала два ученика: Јован 
Томић, 1/5 и Јелена Милосављевић, 
3/5.Ниједан ученик није имао 
пласман на следећи ниво 
такмичења. Општинско такмичење 
из Српског језика и језичке културе 
одржано је 24.03.2018. године. На 
такмичењу су учествовали следећи 
ученици: Јелена Миловановић, 1/5, 
Вања Цветковић, 2/5 и Исидора 
Шиљеговић, 2/5. Ученица, Исидора 
Шиљеговић,се пласирала на 
Окружно такмичење које је одржано 
28.04.2018. и заузела је треће место 
без пласмана на републички ниво 
такмичења. На Окружно такмичење 
рецитатора пласирале су се четири 
ученице: Ана Јанковић,2/4, Вања 
Цветковић,2/5, Вишња Петровић, 4/1 
и Катарина Јанковић, 2/4. Ниједна 
ученица се није пласирала на 
следећи ниво такмичења. 
На Песничком маратону ученик 
Живота Гавриловић,3/2 је освојио 
прво место.Прво место на 
Светосавском конкурсу је освојила 
ученица Мила Јевремовић,2/5.  

мај Договор о реализацији 
матурског испита и 
прегледању матурских 
писмених задатака 

+ У мају комисија,коју чине професори 
српског језика и књижевности, је 
предложила теме за писмени 
матурски испит за одељење 
гимназије и одељење туристички 
техничар. . Списак се састојао од по 
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осам тема, а ученицима су понуђене 
четири теме за израду матурског 
рада. Прво читање и оцењивање 
матурских радова припада 
предметном професору а након тога 
радове читају остали чланови 
комисије. Сви ученици који су 
изашли на матурски испит у јунском 
року су га положили. 

јун -анализа постигнутих 
резултата на крају школске 
године 
-анализа рада Стручног већа 

+ 
 
 
+ 

Чланови Стручног већа су 
задовољни радом и показаним 
резултатима ове школске године. 

 

 

               9.4. Извештај  тима  за  каријерно  вођење  и  саветовање   

                Тим  за  каријерно   вођење  и  саветовње  Средње  школе  „Хиљаду  

триста  каплара“  у  школској  2017/18.години  чине  Рада  Ђорђевић, наставник  

економске   групе  предмета, Мирослав Обрадовић,  наставник  машинске  

групе  предмета, Љубица  Ниновић, наставник  куварства  и  Ивковић Биљана, 

педагог. 

                   У  току  2017.године  педагог  је  учествовао  у  пројекту  Квалитетне  

услуге  за  бољу  запошљивост  младих- КВИС  на  БИС,  у  организацији  

Београдске  отворене  школе, и у  изради  радионице  представљене  у  

брошури  „Како  развијати  вештине  управљања  каријером  ученика  у  

средњој  школи? –предлози  радионица“.  

Пројекат  је  подразумевао  акредитовану  обуку  „Каријерно  вођење  и  

саветовање  у  средњим  школама- основна  обуку“   у  трајању  од   16  сати  

стручног усавршавња . Обука  је   одржана  6. и 7. јула  2017.године  у  

просторијама  Београдске  отворене  школе,  у  Београду. Обуци  је  

присуствовала    и  Рада  Ђорђевић наставник  економске  групе   предмета. 

Циљ  обуке  је  био  да  се  наставницима  приближи  појам  каријере    и  

каријерног  вођења  и  саветовања  и  да   им  се  укаже   на  значај  

правовременог  информисања   ученика  о  могућем  току  њихове  каријере. 

Посебна  пажња  током  обуке  је  усмерена  на  специфичности  рада   са  

ученицима  из  осетљивих  група,  нарочито  са  ученицима  у  ризику  од  

напуштања   школовања. 

У  обуци  је  учествовало  12  школа  из  Републике  Србије. 

Део  пројекта  је  подразумевао  израду    предлога  радионице  за  развој  

каријерног  вођења  и  саветовања   у  школи,  а  које  су  требале  бити  
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реализоване  у  току  септембра. У  две  радионице  реализоване  у  нашој  

школи  учествовало  је   30  ученика ,и  то  11  ученика  из  осетљивих  група. 

Радионица  је  реализована 26.09.2017.године. У  њеној  реализацији  

учествовала је  и Рада  Ђорђевић. 

Крај  пројекта  је  означила   Национална  годишња  конференција   о  

каријерном  вођењу  и  саветовању ,  одржана   24.11.2017.године  у  

Задужбини  Илије  М. Коларца, у  Београду. 

Конференција  је  акредитована  од  стране  Завода  за  унапређивање  

образовања  и  васпитања и  окупила  је  преко 130  наставника  и  стручних  

сарадника  из  целе  Србије. 

Циљ  конференције  био је унапређивање  квалитета  услуга  за  каријерно  

вођење  и саветовање  у  средњим  школама,  како  би  сви  млади  добили  

једнаку  и квалитетну  подршку  у  својој  транзицији  из   образовања  у  свет  

рада.   Конференција  и  читав  пројекат  су  реализовани  уз  финансијску  

подршку  Solidar Suisse - Канцеларије  у  Србији. 

 Конференцију  су  подржали  Министарство  просвете,  науке  и  технолошког  

развоја,  Завод  за  унапређивање  образовања и  васпитања,  Центар  за  

образовне  политике, Еурогајданс  центар, Привредна  комора  Србије  и  

Институт  за  психологију  Филозофског  факултета  у  Београду. 

Конференција  је   затворена  изложбом  „Радионице  за  развој  каријере  

ученика  средњих  школа  у  Србији“  које  су  развијали  наставници  и  стручни 

сарадници  из  12  средњих  школа. Током  изложбе,  учесници  конференције   

су  имали   прилику  да  разговарају  са  представницима  школа о  њиховим  

искуствима  у  креирању   и  реализацији  услуга  за  ученике,  са посебним 

акцентом  на  каријерно  вођење  и  саветовање  ученика  у  ризику  од  

осипања,  а  њихова  искуства  су  детаљно  представљена  у  брошури  „Како  

развијати  вештине  управљања  каријером  ученика  у  средњој  школи?- 

предлози  радионица“. 

У  организацији  школског  Тима  за  каријерно  вођење  и  саветовање   Средње  

школе  „Хиљаду  триста  каплара „ у Љигу,   24.01.2018.године  одржано  је  

предавање  за  ученике  завршних  разреда  „Знање  и  каријера“. 

Предавачи  су Јелена  Јоксић  и  Игор  Стојановић  са  Високе  Школе  струковних  

студија  из  Аранђеловца. 

Предавању  су  присуствовали  ученици  четвртог  разреда  образовног  

профила  туристичког  техничара и  гимназије,  као  и  ученици  трећег  разреда  

образовног  профила  кувар  и  конобар. 

Ученицима  су  представљена      три  важна задатка   каријерног  вођења:   

 Планирање каријере  
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 Развој каријере  

 Управљање каријером  

Важан  циљ    каријерног вођења је  да  пружи   подршку  појединцу да оствари 

успешан прелазак из света образовања у свет рада.  

Поред  ученика  предавању  су  присуствовали  наставници  економске  групе  

предмета  Рада  Ђорђевић  и  Дејан  Младеновић. 
 

                    9.5    ИЗВЕШТАЈ  СТРУЧНОГ  ВЕЋА  ПРОФЕСОРА  СТРУЧНИХ  ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

РЕДНИ БРОЈ 

СЕДНИЦЕ 

ДНЕВНИ РЕД ДАТУМ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ПРВА 

СЕДНИЦА 

1. Доношење и усвајање плана рада 

2. Снабдевеност ученика уџбеницима 

3. Распоред обављања практичне наставе 

 

14.09.2017. 

 

ДРУГА 

СЕДНИЦА 

1. Успех ученика на крају првог класификационог 

периода 

2. Мере за побољшање успеха 

 

 

16.11.2017. 

 

ТРЕЋА 

СЕДНИЦА 

1. Успех ученика на крају првог полугодишта 

2. Теме за завршни испит 

3. Извештај са стручних семинара 

 

 

20.02.2018. 

 

ЧЕТВРТА 

СЕДНИЦА 

1. Успех ученика на крају трећег класификационог 

периода 

2. Разно 

 

16.04.2018. 

 

ПЕТА 

СЕДНИЦА 

1. Успех ученика на крају другог полугодишта 

2. Реализација наставних планова и програма 

3. Разно 

 

21.06.2018. 

 

 

ШЕСТА 

СЕДНИЦА 

1. Успех ученика на поправним испитима и на крају 

наставне године 

2. Подела предмета на наставнике 

3. Избор уџбеника који ће бити коришћени у току 

наредне школске године 

 

Планирана за 

август 
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10. Извештај  о  раду  ученичког  парламента   
Школска  2017/18. 

 

ПЛАНИРАНЕ  АКТИВНОСТИ 

 
Време  
реализације 

Задужена  
особа 

Реализовано  

Избор представника одељења (кандидатура, 
избори) 
ПРВА СЕДНИЦА: 
1.Конституисање УП, добродошлица за нове 
чланове и упознавање са Пословником и 
Статутом УП. 
2. Избор руководства УП. 
3. Избор ученика који ће присустовати 
седницама Школског одбора. 
4. Усвајање плана рада П. 
5. Разно. 
ДРУГА СЕДНИЦА: 
1.Сарадње школе са Канцеларијом за младе 
2. Избор комисија за: уређивање паноа УП, за 
сарадњу са Канцеларијом за младе, за спорт 
и за израду лога школе. 
3.Предлози ученика у вези са радом УП. 
4. Разно. 

11.09.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тошанић 
Јелена 

1.Конституисање УП, 
добродошлица за нове 
чланове и упознавање 
са Пословником и 
Статутом УП. 
2. Избор руководства 
УП. 
3. Избор ученика који 
ће присустовати 
седницама Школског 
одбора. 
4. Усвајање плана рада 
П. 
5. Разно. 
 

ТРЕЋА СЕДНИЦА: 
1. Разговор о ескурзији. 
2. Кућни ред школе. 
3. Одлазак на Сајам књига у Београду 
4.Права и обавезе ученика. 
5. Разно 

16.10.1017 

 
 
Тошанић 
Јелена 

1. Разговор о ескурзији. 
2. Одлазак на Сајам 
књига у Београду 
3. Разно 

Међународни дан толеранције 
Светски дан деце 
ЧЕТВРТА СЕДНИЦА: 
1. Аналаиза успеха после завршног првог 
класифиционог периода и мере за 
побољшање успеха и дисциплине. 
2. Допунска и додатна настава. 
3. Разговор о школском дворишту и 
паркингу за ученике. 
4. Питања за директора школе. 
5. Разно 

27.11.2018 

 
 
 
 
 
 
 
Ћирковић 
Наташа 

1.Усвајање записника са 
претходне седнице 

2. Аналаиза успеха 
после завршног првог 
класифиционог 
периода и мере за 
побољшање успеха и 
дисциплине. 
3. Допунска и додатна 
настава. 
4. Разговор о школском 
дворишту и паркингу 
за ученике. 
5. Питања за директора 
школе. 
6. Разно 

Дан борбе против сиде 
ПЕТА СЕДНИЦА: 
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1. Безбедност ученика 
2. Односи ученик-ученик и професор-ученик. 
3. Болести зависности 
4. Побољшање хигијене у школи. 
5. Разно. 
ШЕСТА СЕДНИЦА: 
1.  Аналаиза успеха после завршетка првог 
полугодишта и мере за побољшање успеха и 
дисциплине. 
2. Договор око прославе „Светог Саве“ 
3. Разно. 23.02.2018 

 
 
 
 
 
Ћирковић 
Наташа 

1.Усвајање записника са 
претходне седнице 

2. Анализа успеха после 
завршетка првог 
полугодишта и мере за 
побољшање успеха и 
дисцилине 
ретходне седнице 
3.Упознавање са реформом 
општег средњег 
образовања (гимназије) 
4.Разно 

СЕДМА СЕДНИЦА: 
1. Акција за увећање књижног фонда 
школске библиотеке. 
2. Питања за професоре. 
3. Мере за побољшање понашања ученика у 
школи. 
4. Припреме ученика четврте године за 
матурски испит. 
5. Разно. 

02.03.2018 

 
 
 
 
Ћирковић 
Наташа 

1.Усвајање записника са 
претходне седнице 

2. Мере за побољшање 
понашања ученика у 
школи. 
3.Упознавање са 
правилником о 
програму опште матуре 
4.Разно 
 

Светски дан воде 
ОСМА СЕДНИЦА: 
1. Школа какву желимо. 
2. Договор око обележавања „8. марта“ 
3. Разно. 

23.03.2018 

 
 
 
 
Ћирковић 
Наташа 

1.Усвајање записника са 
претходне седнице 

2. Школа какву желимо. 
3.Припрема ученика 
четврте године за 
матурски испит 
4.Разговор о матурској 
вечери завршних 
разреда 
5.Разно 

Светски дан здравља 
ДЕВЕТА СЕДНИЦА: 
1. Аналаиза успеха трећег класифиционог 
периода и мере за побољшање успеха и 
дисциплине. 
2. Осавремењивање наставе и набавке 
наставних средстава. 
4. Спортске активности у школи. 
5. Разно. 

18.04.2018 

 
 
 
 
 
 
Ћирковић 
Наташа 

1.Усвајање записника са 
претходне седнице 

2. Аналаиза успеха 
трећег класифиционог 
периода и мере за 
побољшање успеха и 
дисциплине. 
3.Упознавање са новим 
правилником о избору 
ђака генерације 
4.Упознавање са 
пословником о раду 
ученичког парламента 
средње школе 
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5.Разно 
 

ДЕСЕТА СЕДНИЦА: 
1. Разговор о матурској вечери завршних 
разреда. 
2. Давање мишљења и предлога о правилима 
понашања у школи. 
3. Разно. 

09.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ћирковић 
Наташа 

1.Утврђивање записника са 
претходне седнице 
2.Упознавање са 
правилником омерама, 
начину и поступку заштите 
и безбедности за време 
боравка у школи и свих 
активности које организује 
средња школа 
3.Упознавање са 
правилима понашања у 
средњој школи 
4.Упознавање са 
правилником о васпитно-
дисциплинској 
одговорности ученика 
5.Разно 

ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА: 
1. Организовање акције поводом Светског 
дана животне околине. 
2. Анализа рада УП и усвајање извештаја о 
раду. 
3. Израда Плана рада УП за наредну школску 
годину. 

15.06.2018 

 
 
 
 
Ћирковић 
Наташа 

1.Усвајање записника са 
претходне седнице 

2. Анализа рада УП и 
усвајање извештаја о 
раду. 
3. Израда Плана рада 
УП за наредну школску 
годину. 
4.Разно 

 

 

                  11. Извештај  о  раду  педагога  за  школску  2017/18 годину 

                   У  току  2018.године  педагог  је  ангажован  са  81% радног  времена. 

У  току  ове школске  године, педагог  је  учествовао  у  пројекту  Квалитетне  услуге  за  

бољу  запошљивост  младих- КВИС  на  БИС,  у  организацији  Београдске  отворене  школе, 

и у  изради  радионице  представљене  у  брошури  „Како  развијати  вештине  управљања  

каријером  ученика  у  средњој  школи? –предлози  радионица“.  

Пројекат  је  подразумевао  акредитовану  обуку  „Каријерно  вођење  и  саветовање  у  

средњим  школама- основна  обуку“   у  трајању  од   16  сати  стручног усавршавња . Обука  

је   одржана  6. и 7. јула  2017.године  у  просторијама  Београдске  отворене  школе,  у  

Београду. Обуци  је  присуствовала    и  Рада  Ђорђевић наставник  економске  групе   

предмета. 

Циљ  обуке  је  био  да  се  наставницима  приближи  појам  каријере    и  каријерног  вођења  

и  саветовања  и  да   им  се  укаже   на  значај  правовременог  информисања   ученика  о  

могућем  току  њихове  каријере. Посебна  пажња  током  обуке  је  усмерена  на  

специфичности  рада   са  ученицима  из  осетљивих  група,  нарочито  са  ученицима  у  

ризику  од  напуштања   школовања. 

У  обуци  је  учествовало  12  школа  из  Републике  Србије. 
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Део  пројекта  је  подразумевао  израду    предлога  радионице  за  развој  каријерног  

вођења  и  саветовања   у  школи,  а  које  су  требале  бити  реализоване  у  току  септембра. 

У  две  радионице  реализоване  у  нашој  школи  учествовало  је   30  ученика ,и  то  11  

ученика  из  осетљивих  група. Радионица  је  реализована 26.09.2017.године. У  њеној  

реализацији  учествовала је  и Рада  Ђорђевић. 

Крај  пројекта  је  означила   Национална  годишња  конференција   о  каријерном  вођењу  и  

саветовању ,  одржана   24.11.2017.године  у  Задужбини  Илије  М. Коларца, у  Београду. 

Конференција  је  акредитована  од  стране  Завода  за  унапређивање  образовања  и  

васпитања и  окупила  је  преко 130  наставника  и  стручних  сарадника  из  целе  Србије. 

Циљ  конференције  био је унапређивање  квалитета  услуга  за  каријерно  вођење  и 

саветовање  у  средњим  школама,  како  би  сви  млади  добили  једнаку  и квалитетну  

подршку  у  својој  транзицији  из   образовања  у  свет  рада.   Конференција  и  читав  

пројекат  су  реализовани  уз  финансијску  подршку  Solidar Suisse - Канцеларије  у  Србији. 

 Конференцију  су  подржали  Министарство  просвете,  науке  и  технолошког  развоја,  Завод  

за  унапређивање  образовања и  васпитања,  Центар  за  образовне  политике, Еурогајданс  

центар, Привредна  комора  Србије  и  Институт  за  психологију  Филозофског  факултета  у  

Београду. 

Конференција  је   затворена  изложбом  „Радионице  за  развој  каријере  ученика  средњих  

школа  у  Србији“  које  су  развијали  наставници  и  стручни сарадници  из  12  средњих  

школа. Током  изложбе,  учесници  конференције   су  имали   прилику  да  разговарају  са  

представницима  школа о  њиховим  искуствима  у  креирању   и  реализацији  услуга  за  

ученике,  са посебним акцентом  на  каријерно  вођење  и  саветовање  ученика  у  ризику  од  

осипања,  а  њихова  искуства  су  детаљно  представљена  у  брошури  „Како  развијати  

вештине  управљања  каријером  ученика  у  средњој  школи?- предлози  радионица“. 

 

Посета  часовима: 
Р.бр. одељење датум време предмет Наставна  

јединица 
Наставник 

1. 3-4 13.11'17. 1010-1100 Социолгија Породица- 
примарна  

људска  
заједница 
(обрада) 

Марија  Адамовић  

2. 3-2 14.11'17 1150-1240 Основе  
услуживања 

Међуоброци 
(обрада) 

Николић  Никола 

3. 3-5 15.11'17 820 -905 Немачки  
језик 

Events 
(обрада) 

Живковић  
Катарина 

4. 4-1 22.11'17 820 -905 Математика Теореме  о  
изводу  збира, 

производа, 
количника 

(утврђивање) 

Николић  
Маријана 

5. 1-5 23.11'17 820 -905 Српски  
језик 

Ликови  
Антигоне  и  

Креонта 
(обрада) 

Перовић  
Бранкица 
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6. 1-2 29.11'17 930-1010  Српски  
језик 

Значај  
књижевности  

старог  века  за  
развој  западне  

културе 
(утврђивање) 

Лазић  Драгана 

7. 1-4 04.12'17 930-1010 Екологија  Основна  
правила  

наслеђивања 
(утвђивање) 

Срећковић  Јелена 

8. 2-5 08.12'17 930-1010 Физика Основи  
динамике  

флуида 
(утврђивање) 

Богићевић  Бојана 

9. 3-2 13.12'17 1010-1100 Психологија  Развој  личности 
(утврђивање)  

Наташа  Ћирковић 

10. 4-1 28.12'17 730-815 Математика Таблица 
основних 

интеграла  и 
примена  уз 

осбине 
(утврђивање) 

Николић  
Маријана 
-присутни  

директор  школе 
Јовановић  
Биљана  и  
наставник  

математике  
Јелена  Даничић  

11. 2-5 11.01'17 730-815 Математика  Експоненцијалне  
једначине 
(обрада) 

Белојевић  Јасна 
-присутни  

директор  школе 
Јовановић  
Биљана  и  
наставник  

математике  
Јелена  Даничић  

 

Истраживања: педагог  је  учествовао  у истраживању Мерење  ефеката  мера  

пројекта „ Реформа  средњег  стручног  образовања“ на запошљавање  свршених  ученика у  

организацији  Министарства  просвете, науке  и  технолошког  развоја  и  Немачке  

организације  за  међународну  сарадњу  ГИЗ. Истраживање  је  спроведено  током  маја  

2018.године  са  ученицима  завршног  разреда  машинске  струке  аутомеханичар  и  

заваривач. 

Разговори  са  ученицима: обављено  је  38  званичних  разговора  са  ученицима  који  

су  евидентирани  у  докуметацији  педагога. 

Педагошко –инструктивни  рад: званично  забележених  разговора  са  наставницима  је  

15. 

Матурски  испити:  учестовала  у  припреми  матурских  испита  за  све  образовне  

профиле:машинска  струка,  кувар-конобар,  гимназија  и  туристички  техничар   који  се  

ове  године  реализује  по  новом  концепту: оцењивање  засновано  на  стандардима  и  

компетенцијама.  



                        СРЕДЊА      ШКОЛА   „ХИЉАДУ    ТРИСТА    КАПЛАРА  „   ЉИГ   
 

32 
 

Стручно  усавршавање: евидентирано у  извештајима  за  стручно усавршавање.  

-присуствовала  Сајму  тимова  средњих  школа  за  каријерно  вођење, одржано  у  

Београду  29.05.2018.године 

Учествовала  у  обуци  за  1 разред  гимназије  „Настава  орјентисана  ка  исходима“  

одржано  у  Ваљевској гимназији  9.и 10.јула 

Учествовала  у  свим  осталим  пословима  Школе.  

 

 
                   12.   ИЗВЕШТАЈ  О   РАДУ   ПЕДАГОШКОГ  КОЛЕГИЈУМА 

                                  ШКОЛСКА   2017/2018.година 

 

Септембар 

 

Р.бр Програмски  садржаји  Време  реализације Носиоци  задужења 

1. Разматрање Извештаја о 

раду Школе 
18.09.2017.године Директор, руководиоци  

стручних  већа 

2. Разматрање Плана рада 

Школе 
 Директор, руководиоци  

стручних  већа 

3. Упознавање  присутних  

чланова са  задацима  и  

плановима  Педагошког  

колегијука 

  

Новембар 

Р.бр Програмски  садржаји  Време  
реализације  

Носиоци  задужења 

1. Анализа успеха ученика на 

крају прве 

класификације и мере за 

побољшање 

15.11.2017.године Директор 

2. Стручно усавршавање 

наставника и рад са  

приправницима 

 Директор,  руководиоци  
стручних  већа, педагог 

 
Јануар  

Р.бр Програмски  садржаји  Реализовано  Носиоци  задужења 

1. Усвајање  предлога  плана  

индивидуалног  образовног  

рада  за  ученике  Марка  

Сандића, Дарка  

Станковића  и Магдалене 

Стојановић 

10.01.2018.године Педагог  

2. Извештај  о  посети   

републичког  просветног  

инспектора  Радоја  

Стопића  

 директор 

Јануар  

Р.бр Програмски  садржаји  Реализовано  Носиоци  задужења 
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1. План  уписа  за наредну  

школску  годину  
30.01.2018.године Директор   

Фебруар 

Р.бр Програмски  садржаји  Реализовано  Носиоци  задужења 

1. Анализа успеха ученика на 

крају I 

полугодишта 

12.02.2018.године Директор 

2. Извештај руководиоца 

струч. већа о раду 

већа за прво полугодиште 

(планирани  

одржани часови; друга 

задужења) 

 Руководиоци  стручних  
већа 

3. Анализа изостанака и 

васпитно- 

дисциплинских мера 

 Директор 

4. Извештај  о  раду  

директора  школе  за  прво  

полугодиште 

 директор 

Март   

Р.бр Програмски  садржаји  Реализовано  Носиоци  задужења 

1. Упознавање  са  

предстојећим  променама  и  

стварање  услова за  што  

ефикаснију  

имплементацију  гимназија 

01.03.2018.године Директор  

2. Упознавање  са   

правилником  и  програмом  

опште  стручне  матуре  и  

завршног  испита 

  

3. Процедура  уа  вези  са  

презимањем  запослених   у  

складу  са  Законом  и  

ПКУ-ом 

  

Март  

Р.бр Програмски  садржаји  Реализовано  Носиоци  задужења 

1. Упознавње  са  новим  

предлозима  Правилника  

који  су  усклађени  са  

новим  Законом о  основама   

система   васпитања  и  

образовања  

28.03.2018.годне Директор , секретар  
школе   

Април  

Р.бр Програмски  садржаји  Релаизовано  Носиоци  задужења 

1. Анализа успеха ученика на 

крају треће 

класификације и мере за 

побољшање 

13.04.2018.године  Директор , руководиоци  
стручних  већа 
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2. Извештај о раду свих 

облика 

ваннаставног рада у Школи 

за прво 

полугодиште 

 Руководиоци  стручних  
већа 

3. Извештај  о  реализованим  

екскурзијама 
 Директор  

4. Такмичења  Руководиоци  стручних  
већа 

5. Припреме за реализацију 

матурског 

испита и план 

 Директор,  руководиоци  
стручних  већа 

Јун  

Р.бр Програмски  садржаји  Реализовано  Носиоци  задужења 

1. Организација и спровођење 

матурског и разредних 

испита ученика  

15.06.2018.године Директор, руководиоци  
стручних  већа 

2. Анализа струч. 

усавршавања наставника 
 Руководиоци  стручних  

већа 

3. Реализација рада свих већа  Руководиоци  стручних  
већа 

4. предаја извештаја  већа  и  

секција 
 Руководиоци  стручних  

већа 
Јун  

Р.бр Програмски  садржаји  Реализовано  Носиоци  задужења 

1. Анализа  успеха  и  

владања  ученика  на  крају  

наставне  године  и  

упућивање  на  поправне  

испите   

22.06.2018.године Директор, руководиоци  
стручних  већа 

2. Припеме  за  упис  провог  

разреда  
 Директор  

Август  

Р.бр Програмски  садржаји  Носиоци  задужења 

1. Подела задужења за наредну шк. 

годину 
Директор 

2. Утврђивање 40-часовне радне недеље 

и  годишње норме часова 
Директро, руководиоци  стручних  
већа 

3. Распоред часова Директор 

4. Усвајање Акционог плана за следећу 

школску годину 
Тим  за  школско  развојно  
планирање 

5. Припрема за први наставни дан у 

новој школској години 
Директор 
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      13. ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ  И  РЕДОВНЕ  НАСТАВЕ  

 
                                              РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
 

РБ ПРЕДМЕТ 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ПЛАНИРАНО 

ЧАСОВА 

 

РЕАЛИЗОВАНО 

ЧАСОВА 

1. Српски језик и књижевност 1/2 20 / 

2.  1/4 20 / 

3.  2/1 20 / 

4.  2/5 20 / 

5.  3/4 20 8 

6.  3/5 20 2 

7. ХЕМИЈА I2 7 0 

8. ХЕМИЈА I5 8 5 

9. ХЕМИЈА II5 7 2 

10. ХЕМИЈА III5 7 5 

11. ХЕМИЈА IV1 7 1 

12. Српски језик и књижевност 2/2 30 30 

13. Рачуноводство 14 , 24 , 34  35 15 

14. Математика    32 17 

15. Математика    32 17 

16. Математика    32 1 

17. Математика    32 0 

18. Математика    32 11 

19. Математика    32 2 

20. Рачуноводство 1-4,2-4,3-4 35 15 

     

     

 УКУПНО :  448 131 

     

     

 

                                                     РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

РБ ПРЕДМЕТ 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ПЛАНИРАНО 

ЧАСОВА 

 

РЕАЛИЗОВАНО 

ЧАСОВА 

1. Биологија 41 37 10 

2 Енглески језик I-5 14 11 
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3 Енглески језик II-5 14 11 

4 Енглески језик I-5 14 11 

5. Српски језик и књижевност 1/5 30 24 

6. Историја 1/5 5 5 

7. Историја 2/5 10 10 

8. Историја 3/5 5 5 

9. Историја 4/1 15 15 

10. Математика    10 4 

11. Математика    10 6 

12.  Немачки језик 4-2 31 31 

13. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I2 4 4 

14. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II4 9 9 

15. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III4 5 5 

16. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I2 4 4 

17. Географија  II5 I5 IV1  11 

     

 УКУПНО  217 165 

     

 

 
 

                 Извештај  о  реализованим  часовима  редовне  наставе 

 
Наставник  Јелена  Срећковић 

 

 

 

ПРЕДМЕТ 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ПЛАНИРАНО 

ЧАСОВА 

 

РЕАЛИЗОВАНО 

ЧАСОВА 

1. Екологија 14 74 74 

2. Биолигија 15 74 74 

3. Екологија и заштита животне средине 22 32 32 

4. Биологија 25 70 70 

5. Биологија 35 72 72 

6. Биологија 41 64 64 

1. Екологија 14 74 74 

2. Биолигија 15 74 74 

3. Екологија и заштита животне средине 22 32 32 

4. Биологија 25 70 70 

5. Биологија 35 72 72 

6. Биологија 41 64 64 

Наставник  Драгана Лазић 

1. Српски језик и књижевност 1/2 102 102 

2.  1/4 111 111 

3.  2/1 74 74 

4.  2/5 140 140 
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5.  3/4 108 108 

6.  3/5 144 144 

Наставник  Драган  Јанковић 

1 Рачунарство и информатика I2 68 + 68 136 

2 Рачунарство и информатика I4 74 + 74 148 

3 Рачунарство и информатика I5 74   75      

4 Рачунарство и информатика II5 60 + 60  120 

Наставник  Ивана  Кнежевић 

1. Музичка уметност I5 37 35 

2. Музичка уметност II1 37 34 

3. Музичка уметност II5 35 34 

4. Музичка уметност IV2 30 28 

Наставник  Урош  Тошанић 

1 Енглески језик II-5 70 70 

2 Енглески језик III-5 144 144 

3 Енглески језик IV-1 96 96 

4 Енглески језик I-4 108 109 

5 Енглески језик I-5 74 74 

Наставник  Драгана Смиљанић 

1 ХЕМИЈА I2 34 34 

2 ХЕМИЈА I5 74 74 

3 ХЕМИЈА II5 70 70 

4 ХЕМИЈА III5 72 72 

5 ХЕМИЈА IV1 64 64 

  

Наставник  Бранкица  Перовић 

1. Српски језик и књижевност 1/5 148             149 

2.  2/2 64 64 

3.  2/4 108 108 

4.  3/1 64 64 

5.  3/2 60 60 

6.  4/1 128 129 

7.                 4/2 90 90 

Наставник  Дејан  Младеновић 

1. Пословна економија 14  74 73 

2. Рачуноводство-вежбе 14  74 74 

3. Пословна економија 24  72 71 

4. Рачуноводство-вежбе 24  72 72 

5. Предузетништво 32  60 60 

6. Пословна економија 34  72 72 

7. Рачуноводство-вежбе 34  72 72 

8. Рачуноводство 34  72 72 

9. Монетарна економија и банкарство 34  72 72 
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10. Агенцијско и хотелијерско пословање-

вежбе 

42  120 120 

11. Предузетништво 42  60 60 

Наставник  Александар  Перовић 

1. Историја 1/5 74 75 

2. Историја 2/5 70 70 

3. Историја 3/5 72 72 

4. Историја 4/1 64 64 

5. Историја 1/4 74 73 

6. Историја 2/4 72 72 

7. Историја 3/2 60 60 

Наставник  Јасна  Белојевић  

1. Математика    148 148 

2. Математика    140 140 

3. Математика    30 31 

4. Математика    108 108 

5. Математика    144 145 

6. Математика    60 60 

Наставник  Катарина  Живковић 

1. Немачки језик I 5 74 74 

2. Немачки језик III5 72 72 

3. 

4. 

Немачки језик 

Немачки језик 

IV2 

IV1 

90 

64 

89 

64 

Наставник Марија  Адамовић  

Наставник  Наташа  Ћирковић 

1. Психологија Гимназија 70 70 

2. Психологија Конобар 60 60 

3. Здравствена култура Кувар-конобар 68 68 

Наставник  Душко  Којић 

1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ I2 68 68 

2. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ I4 74 74 

3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ I5 74 74 

4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ II1 74 74 

5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ II2 64 64 

6. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ II4 74 74 

7. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ II5 70 71 

1. Социологија 4/1 64 64   

2. Социологија 3/4 72 72   

3. Социологија са правима грађана 3/2 30 30   

4. Социологија са правима грађана 4/2 60 60  

 

 

5. Устав и права грађана 3/1 32 32   

6. Устав и права грађана 4/1 32 32   

7. Уставно и привредно право 3/4 72 72   
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8. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ III1 64 65 

9. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ III4 74 75 

10. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ III5 72 72 

Наставник  Којић Бојана 

1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I2 68 68 

2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II1 74 74 

3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II2 64 65 

4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II4 108 108 

5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III1 64 63 

6. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III2 60 60 

7. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III4 108 108 

8. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК IV2 60 60 

Наставник  Којић  Милевка  

1. МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II1 74 74 

2. ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ II1 111 111 

3. ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ 

ПРОФИЛА-ЗАВАРИВАЧ 
II1 74 74 

4. ПРАКТИЧНА НАСТАВА-АУТО-

МЕХАНИЧАР 
II1 444 444 

5. МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ III 1 64 64 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА III 1 64 64 

7. ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ 

ПРОФИЛА-ЗАВАРИВАЧ 
III 1 96 96 

Наставник  Селенић  Владан 

1. Филозофија 3 пет 72.        70. 

2. Филозофија  4 један      96.        96. 

3 Исхрана  

1 два 

 

68. 

 

68. 

4. Исхрана  

2 два 

 

64. 

 

64. 

5. Основе куварства 2 два 64.         64. 

 

 

Наставник  Светлана  Лазаревић 
1. Географија  I2 34 33 

2. Основе туризма и угоститељства I2 68 68 

3. Географија  I5 74 74 

4. Туристичка географија  II2 32 32 

 Географија  II5 70 70 

5. Економска географија II4 72 71 

6. Географија  III5 72 72 

7. Туристичка географија IV2 60 60 

Наставник  Рада  Ђорђевић  

   1. Рачуноводство - предавања 1-4 37 37 

   2. Рачуноводство - вежбе 1-4 74 74 

   3. Рачуноводство - предавања 2-4 36 36 

   4. Рачуноводство - вежбе 2-4 74 74 

   5. Рачуноводство - вежбе 3-4 74 74 

   6. Основи економије 1-4 74 74 
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   7. Основи економије 2-4 72 72 

   8. Основи економије 3-4 72 72 

   9. Статистика 3-4 72 72 

   10. Агенцијско и хотелијерско пословање 4-2 120 120 

   11. Предузетништво 4-2 60 60 

   12. Предузетништво 3-2 60 60 

   13. Економика угост. и тур. предузећа 2-2 32 32 

Наставник  Биљана  Миленковић  

   1. Немачки  језик  2-5 70 70 

Наставник  Богићевић  Бојана  

1. Физика  1-5 74 74 

2.  2-5 70 70 

3.  3-5 108 108 

4.  4-1 64 64 

5. Основе  електротехнике  2-1 74 74 

Наставник  Мирослав  Обрадовић 

1. ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ 

ПРОФИЛА-ЗАВАРИВАЧ 
II1 74 74 

2. ПРАКТИЧНА НАСТАВА-АУТО-

МЕХАНИЧАР 
II1 444 444 

3. ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ 

ПРОФИЛА-ЗАВАРИВАЧ 
III 1 96 96 

4. Практична  настава III 1 508 508 

Ниновић Љубица  

   1. Куварство  2-2 384 384 

   2. Куварство  3-2 300 300 

Драган  Миловановић  

   1. Услуживање  2-2 192 192 

   2. Услуживање 3-2 150 150 

3. Свечани  пријеми 3-2 90 90 

     

Николић  Надежда  

   1. Основе  посластичарства  3-2 30 30 

   2. Националне  кухиње 3-2 60 60 

3. Куварство  1-2 408 408 

Николић  Никола 

   1. Услуживање 1-2 408 408 

   2. Основе  услуживања 3-2 30 30 

3. Практична  настава 3-2   
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                        14. Извештај о раду Савета родитеља 

 

У школској 2017/2018. години oдржано је седам седница Савета родитеља. 

За чланове Савета родитеља су изабрани: Владимир Вукмановић (I-2), Раде Максимовић(I-

4), Тања Михајиловић(I-5), Весна Поповић(II-1), Александар Николић (II-2), Бора Јанковић(II-4), 

Снежана Јовановић (II-5), Јасмина Ласло (III-1), Милан Јаковљевић (III-2), Виолета Петровић (III-4) 

– председник, Мирјана Матић (III-5), Мирко Матић (IV-1),Небојша Степановић (IV-2). 

Бр. Датум одржавања 
седнице 

Дневни ред 

1. 08.09.2017. - Конституисање новог Савета родитеља 
- Резултати уписа за шк. 2017/18. 
- Одлука о ђачком динару 
- Осигурање ученика 
- Екскурзија ученика за шк.2017/18. 
- Упознавање Савета р. са извештајем о раду директора шк. 2016/17 
- Упознавање Савета р. са извештајем о раду установе шк. 2016/17. 

2. 29.09.2017. - Избор представника Савета род. за члана ШО 
- Избор агенције за извођење екскурзије ученика за шк.2017/18. 

3. 08.11.2017. - Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог 
периода шк.2017/18 
- Извештај о ђачком динару 
- Извештај о контролном надзору просветног инспектора 

4. 01.12.2017. - Избор представника и заменика представника Савета род. за 
члана Општинског Савета родитеља 
- Упознавање о мерама превенције од насиља у школи и 
Правилником о поступању у таквој ситуацији 

5. 31.01.2018. - Анализа успеха и дисциплине за прво полугодиште шк.2017/18 
- Извештај о редовном инспекцијском надзору 
- Упознавање са Правилником о програму опште матуре 
- Избор 3 представника из Савета родитеља у Школски одбор 
- Упознавање са планом уписа за шк.2018/19 
- Упознавање са извештајем директора за прво полугодиште 
шк.2017/18. 

6. 13.04.2018. - Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог 
периода; 
- Упознавање Савета род. са новим Статутом школе и другим 
општим актима; 
- Упознавање са Правилником о избору ђака генерације 
- Упознавање са реализованим екскурзијама 
 

7. 26.06.2018. - Анализа успеха и дисциплине на крају шк.2017/18 
- Предлог Савета родитеља за доношење одлуке о ђачком динару 
- Екскурзија ученика 3. и 4. разреда за шк.2018/19. 

 

Седницама Савета родитеља чланови су се одазивали редовно и у великом броју, увек је био 

присутан потребан број чланова да би се седнице одржале, одлуке су се доносиле већином 
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гласова присутних чланова, а све у складу са Статутом установе и Пословником о раду Савета 

родитеља. 

Такође, на седницама је увек била присутна Биљана Јовановић, директорка школе, као и 

Александар Ковачевић, секретар школе, који је водио записнике са седница Савета 

родитеља. 

 

                         15. Извештај о раду Школског одбора 

У школској 2017/18.години одржано је 8 (осам) седница Школског одбора. 

Бр. Датум одржавања 

седнице 

Дневни ред 

1. 12.09.2017. - Усвајање годишњег плана рада за шк.2017/18. 

- Усвајање извештаја о раду школе за шк.2016/17. 

- Усвајање  извештаја о раду директора школе за 
шк.2016/17. 
- Одлука о висини закупнине фискултурне сале 

- Одлука о ђачком динару 

- Осигурање имовине 

2. 13.11.2017. - Усвајање предлога буџета за 2018.год. са пројекцијом на 

2019. И 2020.годину 

- Усвајање Правилника о протоколу поступања у установи 

3. 11.01.2018. - Усвајање финансијског плана за 2018.годину са 

пројекцијом на 2019. и 2020.год. 

- План уписа за шк.2018/19. 

- Извештај о спроведеном инспекцијском надзору 

- Усвајање анекса годишњег плана рада за 

шк.2017/18.годину 

- Усвајање анекса извештаја о раду школе за 

шк.2016/17.годину 

- Именовање стручног актива за развојно планирање 

4. 31.01.2018. - Усвајање пописа имовине за 2017.годину 

- Упознавањем са предстојећим променама и стварањем 

услова за што ефикаснију имплементацију гимназија 

- Упознавање са Правилником о програму опште матуре 

- Усвајање извештаја о раду дитектора шкеле за прво 

полугодиште шк.2017/18. 

5. 27.02.2018. - Усвајање завршног рачуна за 2017.годину 

6. 29.03.2018. - Усвајање плана јавних набавки за 2018.годину 

- Усвајање Статута школе и других општих аката школе: 

Пословник наставничког већа, школског одбора ,савета 

родитеља, УП, правила понашања, правилник о 

одговорности ученика и запослених, безбедности ученика, 

избору ђака генерације 

7. 28.06.2018. - Конституисање новог Школског одбора 

- Избор председника и заменика председника ШО 

- Усвајање предлога Савета род. о ђачком динару 

- Осигурање имовине школе 

- Излазак из система ПДВ-а 
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8. 20.08.2018. - Доношење одлуке о расписивању конкурс за избор 

директора школе 

- Формирање комисије за избор директора школе 

 

Рад Школског одбора наше школе за шк. 2017/18 годину је почео у саставу: представници 

локалне самоуправе - Љубивоје Вујић, председник ШО, Здравко Никодиновић и Милијана Матић, 

представници наставника – Катарина Марковић, заменик председника ШО, Росана Хаџић и 

Марија Адамовић, представници родитеља – Виолета Петровић, Милан Јаковљевић и Мирјана 

Матић. 

Седницама Школског одбора чланови су се одазивали редовно, одлуке су се доносиле 

углавном једногласно, а све у складу са Статутом установе и Пословником о раду Школског 

одбора. 

Такође, на седницама је била присутна Биљана Јовановић, директорка школе, као и 

Александар Ковачевић, секретар школе, представник синдиката Дејан Младеновић, представници 

УП – Богољуб Јовичић и Марија Крстовић, а по потреби и шеф рачуноводтсва Љиљана Пешић. 

Дана 14.06.2018. године на седници скупштине општине Љиг именовани су нови чланови 

ШО, из разлога што је четворогодишњи мандат дотадашњем Одбору истекао. За нове чланове 

изабрани су: из реда локалне самоуправе -  Љубивоје Вујић, Милијана Матић и Далиборка 

Поповић, из реда наставника – Урош Тошанић, Јасна Белојевић и Надежда Николић, из реда 

родитеља – Виолета Петровић, Тања Михајиловић и Снежана Јовановић. 

За  председника  ШО  изабран  је  поново  Љубивоје  Вујић  а  за  заменика  Урош  Тошанић. 

 

 

                 16. Извештај о раду Наставничког већа 

 

        Током школске 2017/2018, у школи је одржано 11. седница Наставничког већа. На 

свакој седници је био присутан неопходан број чланова Већа. 

1) Седница одржана 11.09.2017 је имала следећи дневни ред: 

 1. Усвајање Годишњег плана рада за 2017./2018. годину,  

2. Усвајање извештаја о раду школе 2016./2017. године,  

3. Усвајање извештаја о раду директора школе за 2016./2017. годину  

4. Разно 

      2) Седница одржана 07.11.2017 је имала следећи дневни ред: 

           1. Анализа успеха и владања на крају првог класиф. периода 

            2. Разно 

       3) Седница одржана 30.01. 2018 је имала следећи дневни ред: 

            1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

            2. Утврђивање тема за матурски испит за гимназију и тема  

                за завршни испит за машинску и угоститељску струку       

             3. Извештај о спроведеном инспекцијском надзору,    

                  наложеним мерама и отклањању истих   
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              4. Именовање стручног актива за развој школског програма 

              5. Избор три представника наставника у Школски одбор 

              6. План уписа за шк. 2018/2019 годину 

               7. Извештај о раду директора 

               8. Разно 

4) Седница одржана 12.04.2018 је имала следећи дневни ред: 

               1. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег  

                   класификационог периода            

               2. Усвајање извештаја са екскурзије ученика 

               3. Упознавање са новим Правилником о избору 

                    Ђака генерације 

               4. Разно 

5) Седница одржана 24.05.2018 је имала следећи дневни ред: 

                 1. Анализа успеха и дисциплине на крају школске 

                      2017/2018 године за одељење 4 један 

                  2. Разно 

6) Седница одржана 31.05.2018 је имала следећи дневни ред: 

                   1. Анализа успеха и дисциплине на крају школске 

                       2017/2018 године за одељења 3 један, 3 два и 4 два 

                    2. Разно 

7) Седница одржана 11.06.2018 је имала следећи дневни ред: 

                    1. Утврђивање успеха на матурском испиту за одељење  

                        4 један – Гимназија 

                    2. Утврђивање успеха на завршном испиту за одељење  

                       3 два – кувар – конобар 

8) Седница одржана 14.06.2018 је имала следећи дневни ред: 

                      1. Утврђивање успеха на матурском испиту за  

                          одељење 4 два 

                      2. Утврђивање успеха на завршном испиту за 

                          одељење 3 један 

9) Седница одржана 22.06.2018 је имала следећи дневни ред: 

                      1. Анализа успеха и владања ученика на крају наставне  

                          године 

                      2. Разно 

10) Седница одржана 10.07.2018 је имала следећи дневни ред: 

                      1. Анализа уписа ученика у првом уписном кругу за  

                          школску 2018/2019 

                       2. Разно 

11) Седница одржана 20.08.2018 је имала следећи дневни ред: 

                       1. Договор око почетка рада у новој школској години 
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                     17.     Извештај  о  самовредновању   рада  школе 

    

Чланови   Тима  за  самовредновање  рада  школе  у  току  школске  2017/2018.године  су: Ивковић  

Биљана, Адамовић  Марија, Ћирковић  Наташа  и  Николић  Надежда.       

 

Ред. 

бр 

Задаци  Активност  Носиоци  

активности  

Временска  

динамика 

1. 1.организација  рада  

2. подела  задужења  

Анализа  извештаја  

о  активностима  из  

претходне  школске  

године 

Директор  Реализовано у  

октобру 

2.  1. Анализа  области  

„Настава  и  учење“ 

Посета  часовима  

редовне  наставе 

Педагог,  директор Октобар,  март 

3.  Извештај   „Настава 

и  учење“ 

Анализа  посећених  

часова 

Педагог,директор Извештај мај  

4. Анализа  

ваннаставних  

активности 

1.Посета  часовима  

ваннаставних  

активности 

2.извештај  о  раду 

секција  

 

Педагог 

 

 

Наставници  

 

 

У  току  године 

 

 

Мај  

5.  Успех  ученика  на  

полугодишту  и  

крају  школске  

године 

Упоредна  анализа  

резултата  са  

претходним  

школским  

годинама 

Педагог,  разредне  

старешине 

Записник 

Педагошког  

колегијума 

6. Успех  ученика  на  

матурским  и  

завршним  испитима 

Упоредна  анализа  

резултата  

Педагог ,  разредне  

старешине  

завршних  година 

Јул, извештај 

7. Ученички  

парламент 

Извештај  о  раду  

ученичког  

парламента 

Представник  

парламента  

Јун, извештај  

Наташа  

Ћирковић 

8. Промоција школе Формирати  тим Директор Април 

10. Анализа  области  

„Подршка  

Анкетирати  

запослене, ученике 

Педагог, тим за  

самовредновање 

Мај, извштај 
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ученицима“ 

11. Такмичења ученика Анлиза  постигнутих  

резултата  ученика  

на  такмичењима 

Педагог, предметни  

наставници  

Јун 

12. Извештај  школска 

2017/2018 

Анализа   

вреднованих  

области  

Тим за  

самовредновање 

Јун  

 

 

                   18. Извештај  о  раду  стручног  актива  за  развојно  планирање 

             Стручни  актив   за развојно   планирање   за  школску  2017/2018.годину  су: Ивковић  

Биљана, Лазаревић  Светлана, Белојевић  Јасна.Представник  локалне  самоуправе   Катарина  

Лазић, представник  Савета  родитеља  Тања  Михаиловић  и  представник  УП  Милица  

Марковић (2-5 одељење). 

Руководилац  стручног  актива  за  развојно  планирање  Белојевић  Јасна.                                         

 

Активности  Носилац  

посла 

Време  

реализације 

Инструмент  

евалуације 

1. Израда  Плана  стручног  

усавршавања  наставника  и 

формирање  тима  за  стручно  

усавршавање 

2. Списак  наставника  са  

евиденцијом  семинара  који  су   

прошли 

3.Договор  у  оквиру  Стручних  већа  

о  томе  који  су  семинари  или  

стручна  предавања  тренутно  

најактуелнији   и  најпотребнији  за  

стручно  усавршавање  наставника 

5.Направити  списак  

заинтересованих  наставника  за  

обуку 

5.Организација  семинара 

6.Набавка  финансијских  средстава 

Директор 

 

Тим  

 

 

педагог 

 

 

Директор, 

стручна  већа 

 

  

 

 

 

 

педагог  

 

 

директор  

Септембар 

2017 

 

 

 

Октобар 2018 

 

Октобар 2018 

 

 

 

 

 

 

Октобар 2018 

 

 

 

Реализовано  

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај  

 

 

 

 

 

 

Није  

реализовано  

2. задатак: Унапредити  процес  оцењивања    знања  ученика 

Критеријум  успеха: -70%  наставника  примењује  различите  технике  приликом  

оцењивања  ученика 

- ученици  активно  учествују  у  процењивању  свог  знања 
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- за  20%  смањен  број  недовољних оцена  на  класификационим  периодима 

1.Договор  у оквиру  стручних  већа  о  

избору  акредитованог  семинара  

који  се  односи  на  оцењивање  и   

тестирање  ученика 

2.набавка  финансијских   

Средстава 

3. Реализација  семинара  

4. пружање  помоћи  наставницима  

приликом  израде  инструмената  за  

тестирање  ученика  из   појединих  

предмета 

5. Анализа  резултата  добијених  

различитим  техникама  оцењивања   

Стручна  већа, 

директор 

 

 

Директор 

 

Директор  

 

Педагог  

 

 

 

 

Педагог  

Октобар 2017 

 

 

 

 

 

Јануар 2018 

 

До  краја 

школске 

2017/2018  

 

 

До  краја  

школске  2018 

Реализован  

семинар  од  

стране  НУЉ   о  

оцењивању  у  

основној  и  

средњој  школи 

 

3.задатак: Повећати  примену  савремених  наставних  метода  и  облика  рада  у  настави 

Критеријум  успеха: - до  школске  2017/2018.године  код  70% наставника  заступљене  су  

методе  активне  наставе  

- 70% наставника  има  могућност  да  користи  савремена  наставна  средства 

1.организовати  угледне  часове  

 

2.Набавити  и  применити  нова  

наставна  средства  

 

 

 

 

3. Учешће  у  пројектима  који  

омогућавају  финансијску  помоћ  

ради  набавке  нових  наставних  

средстава  

Наставници, 

 

 

Директор, 

представници 

стручних  

актива 

Директор, 

Актив  за  

развојно  

планирање 

 

 

Фебруар 2018 

 

 

У  току  2018 

 

 

У  току  

2017/2018 

протоколи са 

посећеног  часа 

Извештаји, 

реализована  2 

угледна  часа 

 

 

 

Није  

реализовано  
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19.Извештај  о  раду  тима  за  заштиту  ученика  од  насиља, 

злостављања  и занемаривања 

 

Школске  2017/18  Тим  чине:    Којић  Душко, професор  физичког  васпитања 
Младеновић  Дејан, професор  економске  групе  предмета 
Радисављевић  Милосав, професор  физичког  васпитања 

Селенић  Владан, професор  филозофије 

1 Превентивне активности Облик и 

методе рада  

Носиоци 

активности 
реализација 

 

2 

Информисање новозапослених о 

правима ученика на заштиту од 

свих облика насиља и о Посебном 

протоколу о заштити деце од 

насиља 

Презентација и 

разговор 

Стручни 

сарадник,  
Септембар  

2

. 

Подсећање свих запослених на 

права деце на заштиту од насиља, 

занемаривања и злостављања 

Диксусија на 

седници НВ 
Директор 

Септембар, 

седнице 

наставничког 

већа 

3

. 

Предавање  за  ученике  «Стоп  

породичном  насиљу» Предавање  
Представниц

и  Муп 
децембар 

4

. 

Предавање  за  ученике  

безбедност младих  у  

саобраћају ТРАФФИК- Крушевац 

Предавање  
Представниц

и  Муп 
29.11.2017. 

    Предавање  „Репродуктивно  

здравље Предавање  

Представник  

Дома  

здравља 

18.04.2018. 

     Едуковање ученика за 

препознавање и пријављивање 

насиља и упознавање ученика са 

појмом насиља, злостављања и 

занемаривања деце, врстама 

облицима појављивања, као и 

Посебним протоколом о заштити 

деце од насиља 

 

Са ученицима 

1. разреда 

едукативне 

радионице 

Ученички  

парламент  

Друго  

полугодиште 

Са ученицима 

2, 3. и 4. 

разреда 

структуирани 

разговор 

Одељењске 

старешине 

Октобар  на часу 

одељењског 

старешине 

7

. 

Информисање родитеља о 

Посебном протоколу за заштиту 

деце од насиља и мотивисање за 

препознавање и пријављивање 

Информисање 

на 

родитељским 

састанцима 

Одељењске 

старешине 

Септембар и 

новембар (1. 

родитељски 

и/или 

родитељски на 
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насиља  тромесечју)  

9

. 

Подстицање равноправног односа 

према различитима од себе 

Организовање 

једне акције 

против 

дискриминациј

е 

Ђачки 

парламент уз 

помоћ 

наставника ГВ 

Није  

реализовано  

1

1

. 

Едукација ученика у циљу 

превенције болести зависности Радионице  
Стручни 

сарадник,  

Новембар  

Април  

 

 


