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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  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;  разред. У  образовни профил    Економски  техничар, 

у  подручју  рада  Економија,  право    и  администрација уписани  су  ученици  у  први,  други,    

трећи   разред  и  четврти  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. 

           Настава  у  новој  школској години је почела 03.09.2018.  

Школским календаром  је предвиђен  мањи  број  понедељака  и  петака   па  ће  

надокнада  ових  часова  бити : настава  од  понедељка  у  среду  09.01.2019.године,  а часови  

од  петка   ће  се  реализовати  25.04.2019.године  у четвртак. Усклађивање на нивоу  региона  

није  могуће  због  неслагања  календара  образовно-васпитног  рада  основних  и  средњих  

школа.  

Први  део  зимског  распуста  за  ученике  је  од  31.12.2018.године  до  08.01.2019.године.  

Други  део  распуста  биће  од  01.02.2019.године.  Зимски  распуст  за  ученике  је  продужен  

за  недељу  дана  због  епидемије  грипа  и  трајао  је  до  25.02.2019.године. План  надокнаде  

наставних  дана  је  усвојен  од  стране  Наставничког  већа  и  достављен  Школској управи: 

-настава  по  распореду  часова  од  понедељка  је  реализована  09.03.2019.године 

-настава  уторак -23.03.2019.године 

- настава  среда – 30.03.2019.године  

- настава  четвртак – 06.04.2019.године 

Часови  по  распореду  од  петка  реализовани  су   до  краја  школске  године   према  

плану  предметних  наставника. 
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2.Бројно  стање  ученика 

 

                                            Редовни  ученици 

Одељење Број ученика 
уписаних  на 

почетку  
шк.год. 

Напустило  у  
току  шк.год. 

Понављало Завршило  
разред 

I2 28 - - 28 

I4 30 - - 24 

I5 20 - - 12 

II2 26 - - 22 

II4 25 - 1 31 

II5 12 - - 19 

III1 21 - - 14 

III2 22 - - 20 

III4 31 -  28 

III5 20 - 1 20 

IV1 20 - - 21 

IV2 30 - - 26 

Укупно 285 - 2 283 
 

 

 

 

                                             3. Ванредни  ученици 

    

Обрзовни  профил Број  уписаних  ученика   разреду Завршили  школску  
годину 

 

 I II III 
 

IV 
 

I II III 
 

IV 
 

Укупно  

Аутомеханичар  1 1   1 1   2 

Аутолимар    1    1  1 

Заваривач  1        1 

Конобар 1 - -  - '-   1 

Кувар 3 - 2  3 - 1  4 

Туристички тех. - - - 2  -  2 2 

Гимназија     1    1 1 

Укупно  6 1 3 3 4 1 2 3 12 
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4. Кадровска структура   

Р.б Радно  место Број  радника Степен  стручне  спреме 

1. Директор 1 VII 

2 Педагог 1 VII 

4. Наставници  1 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  42  

 

 

 

МАТУРСКИ   И  ЗАВРШНИ   ИСПИТ   ШКОЛСКЕ  2018/2019.ГОДИНЕ 

 

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

Изашли  на 
матуру 

Положили  Просечна  
оцена 

1.  Аутомеханичар-
заваривач  

21 8/ 
13 

8/ 
13 

4,00 
4,54 } 4,33 

2.  Кувар –конобар 14/ 
9 

12/ 
8 

20 3,91/    }3,9 
3,87 

3.  Економски   
техничар  

30 30 30 3,85 

4.  Гумназија  20 20 20 4,32 

5. УКУПНО  94 91 91 4,1 

 

Аутомеханичар –заваривач : у  јунском  испитном  року  на  завршни  испит  је  изашао 21  

ученика  од   21 ученика  који  су  уписали  трећи  разред. Успех  је  следећи: 

- Са  одличним  успехом  је  13 ученика 

- Врло  добих  је  2 

- Добрих   6 

Просечан  успех  ученика  на  завршном  испиту  је  4,33 

Кувар-конобар : у  јунском  испитном  року  на завршни испит   изашло  је  12  кувара  и  8  

конобара.  

- Са  одличним  успехом  је  завршило  5 кувара  и 2 конобара 

- Врло  добрих  2  кувара  и 4 конобара 

- Добар  4  кувара  и 1 конобар 

- Довољно 1 кувар  и  1 конобар  
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Просечан  успех  ученика  на  завршном  испиту  у  јунском  испитном  року  је  3,91 код  

кувара и  3,87  код  конобара.  Укупно  просечна  оцена   је  3,9 

 

Економски   техничар : у  јунском  испитном  року  на  матурски  испит  изашло  је  30  ученика   

образовног  профила   Економски  техничар.  

-одличних  је 5 

- врло  добрих  17 

-добрих   6 

- довољних   2 

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

Гимназија : у  јунском  испитном  року  изашло   је  20  ученика  гимназије. 

-одличних   9 

-врло  добрих  7 

-добрих  4 

Просечна  оцена  на  матурском  испиту  за  одељење  гимназије  је  4,32. 

 

 

 

                        6.Такмичења  у  школској  2018/19.години  

 

Српски  језик  и  језичка  култура:  На  општинском  такмичењу  из  српског  језика  и  језичке  културе  

учествовали  су  следећи  ученици: 1-5 

Ања  Кујунџић , Јован  Перлић  ,Валентина  Радовановић ; 

1-4 

Анђела  Живановић ,Надежда  Весковић,  Зорица  Павловић; 2-5 -Јелена  Миловановић , 3-5  Исидора  

Шиљеговић –пласирала  се    на  окружно  такмичење 

Књижевна  олимпијада: школско  такмичење  Јован  Томић  - други  разред  гимназије  

Окружно  такмичење  енглески  језик : ученица  четвртог  разреда  гимназије  Славенка Ђурђић – 

нема  пласман  на  републичко  такмичење 

Републичко  такмичење  основи  економије: Учествовала  Јована  Рашковић  ученица  четвртог  

разреда  економског  техничара 

Републичко  такмичење  угоститељско-туристичких  школа  трећи  степен : Ученик  трећег  разреда  

образовног  профила  кувар  Младен  Петаковић   освојио  је  друго  место  у  дисциплини  „куварство-

јело  по  менију“;   Продановић  Здравко се  такмичио  у  дисциплини  „куварство-јело  по  избору“ 

Регионално  такмичење  Национална  географска олимпијада: 2-5  Јован  Томић ,Андријана  

Марковић, Ирена  Симић, Лазар Михаиловић    

3-5  Никола  Перлић ,Вукашин  Радовановић, Мила  Јевремовић  
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                                             7.  ВАННАСТАВНЕ  АКТИВНОСТИ  

                                                    

                                                      7.1  Школски  лист 

 
                 На  крају  школске  године,  изашао  је  пети     број  листа  ученика  Средње  школе  

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

језика  Драгана Лазић и Зорица  Пејовић. 

Радове  за  часопис су  писали  ученици  средње  школе. 

 

 

                                                7.2    Вече  страних  језика  

 

                 Пето  Вече  страних  језика  одржано  је  21.05.2019.године  у  Градској  библиотеци  у  
Љигу. Вече  је  започело  студентском  химном  „Gaudeamus  igitur“, затим  је  уследила  
рецитација  „Мачка“ Шарла  Бодлера  на  француском  језику. Изведене  су  4  сцене  из  
представе  „Балкански  шпијун“на  немачком  језику. На  енглеском  језику  је  изведена  сцена  
из  филма  „Кум“,  такође  на  енглеском  и  нумера из  цртаног  филма  „Покахонтас“. Ученице  
првог  разреда  гимназије  извеле  су  одломак  из  мјузикла  „Чикаго“.  На  руском  језику  смо  
чули  песму  „Очи  чорније“  и  „Татјанино  писмо  Оњегину“. За крај  вечери  изведен  је  
одломак  из  мјузикла  „Mamma  mia“. 

  

                         7.3    Остале  школске  активности  

- 27.09.2019.године   ученици  образовног  профила  кувар  и  конобар  су  посетили  

„Винарију Лукић“  у  оближњем  селу  Велишевац. Задатак  ове  посете  је  био практична  

примена  знања  и  упознавање  са  угоститљским  објектима у околини.  

-28.09.2018.године , поводом  Европске  недеље  спорта,  у  нашој  школи  је  одржан  
турнир  у  малом  фудбалу. Финалисти  су  били  ученици  другог  и  четвртог  разреда  
економског  техничара. Победу  је  однела  екипа  друге  године  економског  техничара.  

- Планинарско друштво "Победа" је за викенд 29. и 30. 09. 2018. године организовало 
манифестацију "Дани чистих планина". У акцији чишћења планине Рајац учествовали су 
ученици другог разреда наше школе са својим професоркама Иваном Кнежевић и Катарином 
Живковић, као и ученици Основне школе "Сава Керковић" из Љига. Поред њих учешће су 
узеле и школе из Мионице, Сарајева и Београда. Уз лепо дружење свих учесника, пријатну 
шетњу и организовану закуску акција је успешно изведена. 

- 22.10.2018. Ученици одељења II 5 су са својим разредним старешином Катарином 
Живковић обишло ужи центар Ваљева, Кнез Милошеву улицу и Трг Живојина Мишића. 
Уследила је краћа пешачка тура до споменика Стевану Филиповићу, а затим и до Маркове 
столице где су направљене прве фотографије. Затим су се ученици прошетали парком Пећина, 
а након тога су посетили и Народни музеј у ком су имали прилику да погледају сталну поставку 
"Трећа димензија прослости" - од праисторијских времена до времена Другог светског рата. 
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Знаменитости Ваљева су, неизоставно, и Храм Васкрсења Господњег, као и црква Светог 
Нектарија, где су ученици целивали мошти великог грчког светитеља.  

 

-„Књига  ће  спасити  свет“  63. међународни  Сајам  књига  у  Београду – 

25.10.2018.године. 

Сајам  књига  у  Београду  највољенији  је  сајам  књига  на  свету, свенародни  празник,  црвено  

слово  у  календару  српске  културе“,  рекао  је  академик  Матија  Бећковић на  отварању  

празника  књиге  у  Београду,  на  којем  је  ове године  као  земља  почасни  гост  представио  

Мароко. 

              И  ове  године  су  наши  ученици,  25.окотобра,  посетили  Сајам,  јер  је  његова  

културна  и едукативна  мисија   непроцењива  и  омогућава  нам  да  се  упознамо  са  токовима  

у  домаћој  и  светској  књижевности. 

             Читање  јесте  кључно  за сопствени  развој  и  непроцењива  прилика    да  разумемо  

свет  око  себе  отварањем  према  другим  културама   и људима- истичу  наши   наставници,  

а  знају  то  и  наши  ђаци. 

            Много  је  трибина  и  књижевних  сусрета   одржано,  а  актуелни  су  ови јубилеји: 120  

година  од  рођења  Десанке  Максимовић,  125  година  од  рођења   Милоша  Црњаноског  и  

150  година  од  рођења  Михаила  Петровића  Аласа,  али  и  200  година   Вуковог  Рјечника. 

       Свако  од  нас  је  купио   понеку  књигу   према  свом  „вкусу“,  а  било  је  од  литературе  

за  најмлађе  до  озбиљних  филозофских  дела.  

 

 

 -25.10.2018.Ученици   првог  и  другог  разреда  образовних профила  кувар и  конобар,  

са  својим  наставницима,  посетили  су  Бању  Врујци  и  истоимени  хотел.  Циљ  ове  посете  

је  био  упознати  ученике  са  пословањем  хотела  и  на  практичном  примеру  им  показати     

инструменте  понуде  у  једном  хотелу. Ученици  су  имали  прилику  да  се  упознају  са  

кухињским  просторијама  и  њиховом  функционалном  повезаношћу,  са  састављањем  

менија    и  карте  доручка. Менаџер  хотела  је  са  ученицима  обишао  и  ресторански  део  

хотела,  затворен  рекреативни   базен. 

Од   стране  представника  хотела  ученицима  наше  школе  је  упућена понуда  за   обављање  

практичне  наставе   у  наредном  периоду,  у  току  ове  школске  године. 

-Путујући  биоскоп  „Слободна  зона  јуниор“ – 13.11.2018.године,   одржане  су  
радионице  медијске  писмености   у  оквиру  пројекта Путујући  школски  биоскоп  Слободне  
зоне  јуниор. На  њима  су  учествовали  ученици  трећег   и  четвртог  разреда. Фондација 
“Фонд Б92“  у  оквиру  свог  пројекта   Слободна  зона  Јуниор  већ  дванаест  година ради  у  
домену   професионалног  усврашавања  наставника, ал  и  на  развоју  програма  које  спроводи  
са  ученицима  основношколског  и средње школског  узраста. Ове  године  уз  финансијску  
подршку  Министарства  културе  и  информисања,  реализован  је  други  циклус  програма  
под  називом  Путујући  школски  биоскоп  „Слободна  зона  јуниор“ са  радионицом  медијске  
писмености и  крос  медија  ученичких  радова. Програм  Слободна  зона  јуниор  успостављен  
је  2006.године  са  намером  да  се у  Србији  покрену  разговори  и  прошире  знања  о  
актуелним  друштвеним  и  политичким  темама  из  целог  света,  те  да  се  путем  примене  
ангажованих  филмова  у  образовању допринесе  развоју  критичког  размишљања   код  
младих  људи,  повећању  медијске  писмености,  толеранције,  те  разбијању  предрасуда  и  
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стереотипа.  Ове  године  наша  школа  је  изабрана  међу  дванаест  школа  које  ће  учествовати    
у  реализацији  овог  пројекта. 

 
-17.11.2018.године  у  Љигу  је   одражан     Фестивал  Мајстора  крчкања.  Ученици  

Средње  школе  „Хиљаду  триста  каплара“   образовног  профила  кувар  нашли  су  се  са  

својим  котлићем  на  тргу  нашег  града  где  су  учествовали  на  гастрономском  догађају,  који  

је  организован  од  стране  Љижана    доброг и  племенитог  срца. Циљ  је  био  продати  

спремљену  храну  и  прикупљена  средства  донирати  за  поправку  дечијих  игралишта.  

Наши  ученици  су  спремали  војнички  пасуљ  који  је  први  распродат.  Присутним  грађанима  

су  показали  своје знање. 

 

-21.11.2018.године, у  школи  је  одржано  предавање  за  ученике „Превенција  

карцинома  дојке“. Предавач  је  била  Биљана  Арсовић  медицинска  сестра  Дома  здравља  

у  Љигу. Предавању  су  присуствовали  ученици  четвртог  разреда  образовног  профила  

економски  техничар.  

-           8.04.2019.    У  просторијама  наше  школе  одржано  је  предавање   за  ученике  првог  
разреда, о  превенцији  злоупотребе   психоактивних супстанци  (ПАС)  у  школама,  у  оквиру  
кампање   „Школа  Да,  дрога  Не“  коју  спроводи  Комисија  Владе  Републике  Србије  за  
борбу  против  наркоманије  у  школама. 
Координатор  ових  активности  је  Завод  за  јавно  здравље  Ваљево. 

Предавачи  су  др Александра  Филиповић  и  Снежана  Маринковић. 

-Регионално такмичење „Пословни изазов“ Чачак 
Пословни изазов за средњошколце је такмичење регионалног карактера које има за циљ да 
подстакне ђаке да употребе своје вештине на иновативан начин, како би унапредили свој 
предузетнички дух и повећали могућности за запошљавање. 
Такмичење је одржано 21.11.2018. године у мотелу Ливаде. Преко 90 ученика из 18 средњих 
школа имало је исти задатак, да одговоре на постављени изазов: „Осмислити производ или 
услугу која ће одговорити на потребе људи у области медицине, спорта, туризма, образовања 
или забаве и на тај начин олакшати свакодневно функционисање, у складу са индустријском 
револуцијом такозваном, РЕВОЛУЦИЈОМ ДИГИТАЛНИХ ПРОМЕНА, која носи ознаку 4.0.  
На овом занимљивом и едукативном догађају учествовали су и ученици наше школе, Марко 
Сајић IV-2, Милица Марковић III-4, Филип Ђорђевић II-4 и Ивана Ивановић II-4 и проф. 
Катарина Марковић. 
Подељени у тимове од по 5 ученика, од 10 до 16 часова, ученици су морали да: 
• осмисле пословну идеју (производ/услугу) намењену одређеној циљној групи, 
• маркетинг план (SWOT анализа, промоција), 
• бизнис план (почетна улагања, цена производа, трошкови, приход) 
• ураде PowerPoint презентацију, у трајању од 3 минута, којом ће стручном жирију, на крају 
такмичења представити све напред наведено. 

-Ђаци СШ ”Хиљаду и триста каплара”, њих 20, посетили су Фестивал науке у петак 30. 

новембра 2018. године, који се одржавао у Београду.  Наши ђаци ишли су заједно са ђацима 

из ОШ “Сава Керковић.”. Овогодишњи Фестивал науке носио је назив “Земља будућности,” и 

бавио се проблемима загађења природе, очувања постојећих ресурса на планети Земљи, 

употреби нових технологија у очувању ресурса планете Земље. Био је подељен у неколико 

истраживачких целина, а то су: Наука без престанка, Научно-фантастична бина, 
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Експертинејџери, Мала зона, Научна бина. Три  наша  ученика  су  заједно  са    Ош „Сава  

Керковић“  активно  учествовали и имали  своју  презентацију   на  фестивалу. 

 

-02.12.2018.године, Свечана седница поводом Дана Општине (уручење признања 

вуковцима). 

 

-05.12.2018.године, међународни Дан волонтера Црвеног крста (10 наших ученика 

укључено). 

 

-„ Преузми  одговорност“ 13.12.2018.године,  за  ученике  трећег  и  четвртог  разреда,  

одржано  је  предавање  о  сиди „Преузими  одговорност“. Ученици  су  од  стране  медицинске  

сестре  Биљане Арсовић,  упознати  са  универзалним  приступом  у  превенцији  ХИВ-а,  као  и  

услугама  неге, лечења и  подршке  оболелима  од  ХИВ-а.  У  основи  свега  је     одговорност   

на  свим  нивоима. 

 Ученици  су  погледали  и   кратак  филм  „Дечак  који  се  стидео“. 

 

-17.12.2018.године, Свечана академија „Голгота и васкрс Србије“ – мултимедијални 

приказ поводом 100-годишњице Великог рата. 

 

-У четвртак, 20.12.2018. године у Градској библиотеци у Љигу, одиграна је представа 

„Сумњиво лице“ на немачком језику. Сценарио је рађен према истоименој драми Бранислава 

Нушића. Професорка немачког језика Катарина Живковић је заједно са ученицима Јованом 

Томићем II-5, Савом Лукићем II-5, Михаилом Милутиновићем III-5, Вањом Цветковић III-5, 

Славенком Ђурђић IV-1, Тањом Матић IV-1 и Павлом Старчевићем IV-1 припремила и извела 

представу. 

-„ТИЈАНА КЛИК“ Ученици   првог  и  другог  разреда  Средње школе  „Хиљаду  триста  
каплара“  присуствовали  су  у петак, 21.12.2018. године, у трпезарији ОШ „Сава Керковић“   
едукацији „ТИЈАНА КЛИК“ коју је  водио  Игор Јурић. У трајању једног школског часа, 
ученицима  су  пружене  важне  информације  о безбедном коришћењу интернета и његовој 
злоупотреби од стране малолетника, као и о злоупотреби интернета над 
малолетницима.Велика пажња посвећена  је  једној од најопаснијих злоупотреба – „онлајн 
завођењу“ односно педофилији, замкама које педофили праве, лажном представљању, 
злоупотреби личних података на интернету, злоупотреби фотографија на друштвеним 
мрежама, врбовању у секте. Други  део  ове  едукације  намењен  родитељима  и  просветним  
радницима, одржан  је  у  Градској  бибилиотеци  у  Љигу  под  називом  „УКРАДЕНА 
БЕЗБЕДНОСТ“.  
Трибина  и  предавање  су  организовани  од  стране  Тима за заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања ПУ „Каја“ Љиг. 
- Представници  полицијске  станице  у  Љигу,  Слађан  Јовић   и  Игор  Фатић,  за  ученике  

завршних  година  одржали  су  предавање -  Безбедна прослава  матурске  вечери. 

Командир  саобраћајне  полиције  у  Љигу,   Слађан  Јовић   говорио  је  ученицима  о  

безбедности  у  саобраћају, обавезама  и  правилима  које  возачи  морају  испоштовати,  

посебно што  се  ради   о  популацији  која  је  тек  положила  возачке  испите  и  поседује  

пробне  дозволе  за  вожњу. Посебан  акценат  је  стављен  на   недозвољено  коришћење  

алкохола   и  санкције  које  следе. 
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Други  део  предавања  односио  се  на  све  непримерене  поступке  и  понашања ученика  која  

могу  довести  до  прекршајних  и  кривичних  санкција. Предавач  је  био  полицијски  наредник   

Игор  Фатић.  

-26.12.2018.године, Свечана академија поводом Св.Саве. 

-27.12.2018.године, Прослава Светог Саве. 

-„Сви  смо  исто  различити“- у  току   октобра, новембра  и  децембра  у  нашој  школи  
су  одржане  радионице  за  ученике  као  део  пројекта  „Сви  смо  исто  различити“. Пројекат  
организује Удружење за  социјални, емоционални, ментални  развој  и  едукацију  младих – i 
Teentity  из  Панчева. Овај  пројекат  победник  је    програма  Superste Centrifuga за  
2018.годину, чији  су  организатори  Ерсте  банка  и  Траг  фондација. Пројекат  подржава   и  
Одељење  за  психологију  Филозофског  факултета  Универзитета  у  Београду. Пројекат  
представља    низ  едукативних  радионица    за  адолесценте  кроз  које  се  младима  
приближавају  појмови  и  значај    социјалних  односа, емоција, менталног  здравља; указује   
на  важност  мотивације,  постављање  реалних  циљева,  доношење одлука,  изражавање  
мишљења. Реализатори  су  били  студенти  психологије. За  свако  одељење  гимназије  
одржано  је  по  12  радионица. 
 

 

                                  7.4. Спортске  активности  

 

Школска  одбојкашка секција : На  окружном  такмичењу  одржаном  у  Ваљеву  освојено  

прво  место. 

- На  регионалном  такмичењу  које  је  организовано  у  Љигу  освојено  друго  место. 

Секција  је   заступљена  са  20  часова  и  учествовали  смо  на  5  такмичарских  утакмица. 

Окупља  18  ученика 

Фудбалска  секција: одржано је  школско  првенство  у  малом  фудбалу,јесењи  део  куп  

систем  12  екипа. Одржано  12  утакмица  а  победник  овог  првенства  је  екипа  одељења  24. 

Пролећни  део  куп  систем 12  екипа. Дванаест  утакмица  одржано – прво  место  одељење  

42.  Фудбалска  секција  је  заступљена са  24  утакмице  и  32  часа показне  наставе (тренинга). 

Секција  окупља  78  ученика. 

Крос  РТС:  Учествовало  234  ученика 

Ноћни  турнир  у  фудбалу  Љиг  2019: На  овом  турниру  школа  је  учествовала  са    три  екипе 

а  24  ученика  је  узело  учешће.  Омладинци  су  освојили  прво  место. У  сениорском 

такмичењу  полуфинале. 

Кошаркашки  турнир  у  баскету  Љиг  2019:  Школа  је  учествовала  са  три  екипе, 20  ученика  

узело  учешће  у  такмичењу. Прва  екипа  у  финалу  сениора  изгубила  од  Чачка. 

Школски   вишебој:  Почиње  са  радом  у  овој  школској  години. Прошле  школске  године 

имали  пробни рад. Подразумева  следеће  дисциплине: 

-фудбал- (шут  на гол  жонглирање) 

- кошарка  (слободна  бацања  тројке) 

- одбојка  ( убацивање  одбојкашке  лопте  у кош  прсти  чекић) 

- трчања  30 м  и  800м 

- скок  из  места 

- склекови 

- згибови 
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- трбушњаци  

- чучњеви  на  једној  нози 

- полигон  спретности  и  издржљивости  у сали  

 

 

                          7.5. Извештај  са  екскурзије  прве  и  друге  године 

                                                       Требиње   2019 

 

                            У  периоду  од 29.04.2019. до  01.05.2019.г  реализована  је  екскурзија  за  

ученике  1. и  2. разреда  наше  школе. На  путовање  је  кренуло  90 ученика  са  својим  

разредним  старешинама. За  путовање   су  била  ангажована   2  аутобуса  и путовање  је   

започето  из  Љига   у  6 часова    у  пратњи  2  водича  и  докторке  Славице  Милошевић. 

Први дан. Вожња преко  Чачка  и  Ужица   са  успутним  краћим   паузама  ради  одмора  и  

освежења. Прво  место  обиласка  био  је  Вишеград. По  изласку   из  аутобуса  уследила  је  

краћа  прича  о  Мехмет  Паши  Соколовићу  и  чувеном  мосту  на  Дрини. Ученици  и  

професори  су  затим  обишли   Андрићград, Трг  Николе  Тесле,  ренесансно  позориште,  

византијски  двор,  реплику  манастира  Дечани, музеј  Ива Андрића  и  Градску  кућу.Следеће  

стајалиште био  је  меморијални  комплекс „Долина  хероја“  у  близини  Тјентишта. Ученици  

су  могли  видети  споменик  посвећен  палим  борцима  у  бици  на  Сутјесци. Наставак  

путовања  за  Требиње преко  Фоче,  Гацка  и  Билеће.  Долазак  у  Требиње  у  вечерњим  

часовима. Смештај  у  хотел  „Ин“  у  центру  Требиња. Вечера. Одлазак  у  дискотеку. Ноћење. 

Други  дан. Након  доручка  на  бази  шведског  стола,  ученици  и  професори  упутили  су  се   

ка  Херцеговачкој  Грачаници   у  пратњи   стуручног  водича града  Требиња.У  самој  цркви, 

ученици  су  могли  да  чују  причу о  нашем  познатом  песнику и  дипломати  Јовану  Дучићу,  

као  и  његов  допринос  српском  песништву и  граду  Требињу. Након  посете  Херцеговачке  

Грачанице,  ученици  и  професори    посетили  су  манастир  Тврдош,  седиште  захумско-

херцеговачке    и  приморске  епархије, и  сазнали  да  је  манастир  подигнут  у  4.веку. Највећу  

пажњу  ученика   привукла  је  прича  о  две  реликвије  које  овај  манастир  чине  јединственим  

а  исте су  у  цркви  могли  видети. По  повратку  у  град, прича  о  Арсланагића  мосту  из  

16.века,  посета  „Тргу  Песника“  и  прича  о  платанима,  дрвећу  старом  преко  120  година  и  

једном  од  симобола  града. Посећени  су  и  споменици  поклони  Јована  Дучића   свом  граду 

(Јелена  Анжујска , Његошева  биста,  лавови  на  уласку  у  парк) Слободно  време. Вечера  у  

хотелу. Ноћење. 

Трећи  дан. Доручак  и  одјава  из  хотела. Почетак  пута  ка  Мостару. Ученици  и  професори  

су  у  Мостар  стигли   у  12 часова. Шетња  уским  калдрмисаним  уличицама  ка  Старом  мосту  

на  Неретви. Поглед  са  моста  у  Неретву  употпунио  је  скок једног  од  чланова мостарског  

Клуба  скакача  у  воду  „Мостари“. Слободно  време  за  куповину  и  разгледање   и  наставак  

путовања  ка  Сарајеву. Долазак  у  Сарајево  у  поподневним  часовима. Вожња  поред  реке  

Миљацке   и  посета Башчаршији.  Ученици  су  искористили    слободно  време да окусе  чувени  

гастрономски    специјалитет  „пет  упола  с  луком“. Вечерња  вожња  и  долазак  у  Љиг  око  

23.30 

Вођа  пута  Урош  Тошанић. 

                 

                              7.6 Екскурзија  ученика  3. и  4. разреда- Италија  
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             За  ученике  трећег  и  четвртог  разреда   организована је  екскурзија  у  Италију  у  

трајању  од   5 дана,  односно преноћишта. 

Полазак на  екскурзију  заказан  је  29.05.2019.године   у  5 часова   испред  средње  школе. 

После путовања  кроз  Србију, Хрватску,  Словенију  и  Италију са  краћим успутним  

задражавањима  ради  одмора  стигли  смо  око  21 час  у  Монте  Кантини  и  сместили  се  у  

хотел. 

Други  дан,  након  доручка  посетили смо  Пизу,  односно  Криви  торањ  и  наставили  пут  ка  

граду   Фиренци  у  покрајини  Тоскани. У  Фиренци  је  предвиђено  панорамско  разгледање   

катедрале  Санта  Мариа  дел  Фиоре,  крстионице  Светог  Јована  Крститеља,  Трга  господе , 

палате  и  моста  Векио  на  реци  Арно. Повратак  у  хотел, вечера  и  ноћење. 

Трећег  дана   после  доручка  упутили  смо  се  у  Верону  где  смо  обишли  њене  знаменитости  

попут  Арене, Јулијине  куће,  тргова  Бра  и  Ербе. Пут  је   даље  водио   до  Лидо  ди  Јесола,  

где  смо  се  сместили  и преноћили. 

Четврти  дан  био  је  посвећен обиласку  Венеције. После  вожње  бродом  обишли  смо  трг  

Светог  Марка, Дуждеву  Палату  и  прошетали   уским  улицама   старог  градског  језгра. Након  

слободног  времена  вратили смо се  у  хотел  где  смо  вечерали  и  преноћили. 

Петог  дана  приликом  повратка  у  Србију   посетили  смо тржни  центар  Палма  Нову   и цркву  

Светог  Спиридона,  као  и  централни  трг  у  Трсту. 

У  Љиг  смо  стигли  у  раним  јутарњим  часовима.  

Вођа  пута  Дејан  Младеновић. 

 

 

                                8. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  СЕКЦИЈА  

                    8.1. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  КРЕАТИВНЕ   СЕКЦИЈЕ  „МАШТАРИЈЕ“ 

Водитељ: Росана Хаџић 

Чланови секције: Милица Ђорђевић, 4-1; Јелена Милосављевић, 4-1; Сара Мајсторовић, 4-1; Славенка 

Ђурђић, 4-1; Ирена Симић, 2-5 

5. 09. 2018.   1, 2. Час- Припрема за јесењу изложбу: набавка материјала за венчиће и израда основе 

од прућа 

19.09.2018.  3,4. Час-украшавање венчића цветовима, шишаркама,орасима,сувим лишћем, бобицама, 

житом... 

3.10.2018. 5,6 час-  Свећњаци од тегли са јесењим мотивима: техника фроста,декупаж,контур паста 

14.11.2018. 7,8. Час- Свећњаи од тегли са мотивима „Ноћ вештица“. Техника: декупаж. Поставка 

јесење изложбе. 

28.11.2018.  9,10. Час – Припрема за новогодишњи програм: свећњаци од тегли, украси од сијалица... 

12.12.2018.   11, 12 час  -Почетак израде „зимког села“-израда кућица од картона, бојење и склапање. 

26.12.2018.  13, 14 час – Постављање кућица на основу од стиропора, додавање детаља; Украшавање 

школског хола. 

9. 01. 2019.  19, 20. Час  Кућице за птице од картона и шишарки. 
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23. 01. 2019.  21, 22. Час-  Израда украса за зид- совице одд каменчића на подлози од дрвета.Техника: 

сликање акрилним бојама. 

20. 02.2019.  23, 24 час-  Израда сова од гипса у калупима, бојење акрилним бојама. 

6. 03. 2019.  25, 26. Час-   Израда накита од епокси смоле- наливање у калупе. 

20.03.2019.  27, 28. Час- Завршавање накита- додавање тракица и копчи. 

3. 04. 2019.  29, 30. Час – Почетакизраде ускршњих јаја. 

177.04.2019.  31, 32. Час- Украшавање школког хола 

8. 05. 2019.  33, 34. Час-Израда свећњака од стаклених чаша. Техника: фрост и цртање контур пастом. 

22.05.2019.   35, 36. Час.-израда „плаже у флашици“ 

 

                                          8.2.  Извештај о раду Литерарно-новинарске секције 

  Главна активност ове секције је био рад на школском листу ,,Каплари“ који је објављен у јуну 

ове године. Ученици су пратили сва актуелна спортска  и културна дешавања у нашем граду , 

као и све активности у школи. Писали су о посетама, излетима, такмичењима, радионицама, 

истакнутим ученицима наше школе. Интервјуисали су личности које по њиховом мишљењу 

заслужују да по својим заслугама буду у школском листу. Уређивали су пано у кабинету 

српског језика. Организовано су посетили Сајам књига. Учествовали су и на Светосавском 

литерарном конкурсу. Све планиране активности које су биле предвиђене за ову школску 

годину су реализоване. 

 

                                     8.3. План рада драмско-рецитаторске секције СШ „Хиљаду триста каплара“Љиг 

за школску 2018/2019.год. и реализација истог плана 2018/2019.године. 

 

СЕПТЕМБАР 

Пријем нових чланова.Договор о терминима одржавања секције. 

СЕПТЕМБАР( Реализација плана) 

Нови чланови су укључени у секцију.Већи део ученика из претходне генерације је наставило учешће у 

овој секцији.Секција се одржава средом од 12h. 

ОКТОБАР 

Анализа рада секције у претходној школској години и упознавање чланова секције са планом и 

програмом рада у овој школској години. 

Читање поезије по избору ученика. Организовање одласка на Сајам књига( и у Музеј књиге). 

ОКТОБАР(Реализација плана) 

Ученици су читали поезију по свом избору као и друге текстове које су донели за тај час.Посетили смо 

Сајам књига у октобру.Ученици су били веома задовољни одласком на Сајам ,куповином и 

разгледањем књига као и упознавањем и разговором са омиљеним ауторима. 

 

НОВЕМБАР 

Упознавање ученика са акцентима српског језика. 

Правилан изговор-акценатске вежбе. 
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Поезија: читање,анализа,утисци. 

НОВЕМБАР(Реализација плана) 

Обновљено је знање из акцентологије и рађене су вежбе за подстицање што правилнијег изговора 

текста .Ученици  су износили свој суд о о делима,свој доживљај и осећај на сцени приликом 

извођења изабраног текста. 

 

ДЕЦЕМБАР 

Рад на Светосавској академији. 

Учешће на литерарним конкурсима,Светосавски литерарни конкурс. 

ДЕЦЕМБАР(Реализација плана) 

Ученици увежбавају текстове ,упоређују свој рад на  текстовима са другим ученицима,деле се савети 

и пружа подршка.Изабрали су  теме којима ће конкурисати на Светосавском литерарном конкурсу. 

 

ЈАНУАР 

Светосавска академија(програм). 

Светосавски литерарни конкурс. 

ЈАНУАР(Реализација плана) 

Ученици су задовољни својим учешћем на Светосавској академији.Подстакнути су да даље учествују 

и да се труде у овој секцији.Показали су своје умеће,знање и таленат. 

 

ФЕБРУАР 

Посета књижевним вечерима,биоскопу или позоришту(Љиг и Мионица-сарадња са мионичким 

средњошколцима). 

Избор песама за такмичење рецитатора,вежбање. 

 

ФЕБРУАР(Реализација плана) 

Јанковић Катарина и Јанковић Ана су узеле учешће на такмичењу рецитатора у Љигу при чему су се 

пласирале на општинско такмичење у Мионицу.Обе ученице су изабрале песме Момчила 

Настасијевића. 

 

МАРТ 

Вежбе акцената,дикције,ритма. 

Такмичење.Сарадња са активом страних језика,учешће у програму „ Вече страних језика“. 

МАРТ 

Наставило се са вежбањима акцената,дикције и ритма. 

Остварена је сарадња са активом страних језика при чему је већина ученика имала своје улоге и у 

овом програму које је било драмско –рецитаторског карактера. 

 

АПРИЛ 

Учешће у програмима Градске библиотеке Љиг. 

Литерарни конкурс наше школе,читање и вредновање радова.Сарадња са новинарском секцијом,рад 

на часопису. 

АПРИЛ 

Остварена је сарадња са литерарном секцијом.Неколико ученика је конкурисало својим радовима у 

овом часопису.Најуспешнији радови су били ученика друге године.На тему интернета су писали 

Ивана Ивановић и Филип Ђорђевић.(2-4),а Јован Томић (2-5)  је урадио рад на тему историје клуба 

«Спартак». 

 

МАЈ-ЈУН 
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Сумирање резултата,анализа рада секције и представљање планова за нову школску годину. 

Награђивање најуспешнијих чланова секције. 

МАЈ-ЈУН 

Ученици су давали предлоге за нове планове у раду секције.Углавном се интересују за спремање и 

извођење драмског комада(драме).Износили су разне предлоге. 
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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  2018/19.године  чине    Ивковић  Биљана, 

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

језика,   Маријана  Николић-професор  математике, Данијела  Радисављевић- професор  

хемије. За  руководица  тима  изабран  је Урош  Тошанић. 

Активност Реализовано  Носиоци 
задужење 

Израда  и  усвајање  оперативног  плана  рада 04.10.2018.године За  руководиоца  
тима  изабран  
Урош  Тошанић  
 

Идентификовање  ученика  који  имају  потребу  за  
додатном  подршком и  ИОП-ом(извештај  из  
основне  школе  о  ученицима) 

 

Састанак  СТИО  из  све  три  школе  на  територији  
општине  Љиг.   

 Драгана  
Золотић, 
психолог  из  Ош 
„Сава Керковић“ 

Идентификовани  су  ученици  који  су  у  основној 
школи  радили  по  прилагођеном  програму: 
Први  разред: кувар- Јован  Васовић  и  Рајко  
Станковић  - ИОП2 (Ош „Сава  Керковић“); Миона  
Павловић- ИОП1 (Ош „ Дуле  Караклајић“ 
Лазаревац) 
Конобари-Ивана  Томић, Симона  Митровић, (Ош 
„Сава  Керковић“) Анђела  Станисављевић и  
Данијела  Глигоријевић (Ош „Михаило  
Младеновић-Сеља) 

06.11.2018.године Одељенске  
старешине и  
предметни  
наставници  

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

23.11.2018.године Педагог   

Планирање  стручног  усавршавања  наставника  у  
вези  са ИОП-ом 

23.11.2018.године  

Предлози  за  ИОП  за   ученике  који  ће  бити  
предложени  Педагошком  колегијуму  на  усвајање 

04.12.2018.године Руководилац 
тима, 
одељенске  
старешине  

Праћење  реализације  ИОП-а 16.04.2019. Одељенске  
старешине  

Анализа  резултата  рада ученика  на  крају  трећег  
класификационог  периода   

 Педагог  
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Евалуација ИОП-а 27.06.2019.године  Руководилац  
СТИО  

                            

 

               9.2  Извештај о раду Стручног већа професора природних наука школске 

2018/2019.године 

 

У школској 2018/2019. години је планирано седам седница, колико је и одржано. 

 

На првој седници, одржаној у септембру, било је речи о планирању допунске и додатне наставе, 

писмених и контролних задатака и обављене су консултације о литератури, наставним средствима и 

плановима рада.  

 

На другој седници, одржаној у октобру,разговарано је о усаглашавању критеријума,посебно код 

професра истих предмета као и о минимуму знања по струкама, о чему се обавештавају и ученици 

како би знали шта се од њих очекује. Разматрана је и реализација допунске и додатне наставе које се 

реализују по плану. 

 

На трећој седници, одржаној у новембру, анализиран је успех ученика на крају првог 

класификационог периода, разматрани проблеми у раду који су условљени недовољним 

ангажовањем ученика као и лошим предзнањем са којим долазе ученици првог разреда (сем 

одељења гимназије) док је дисциплина на завидном нивоу.Било је речи и о такмичењима ученика и 

матурском испиту за ученике завршних разреда. 

 

На четвртој седници, одржаној у децембру, разматране су могућности стручног усавршавања. 

Стручно веће је мишљења да треба организовати обуке на којима би учествовали сви чланови 

колектива како би приближили начин рада, оцењивања и педагошког приступа раду са ученицима. 

Било је речи и о могућностима за мотивацију ученика како би се остварили бољи резултати. 

Професори првог разреда гимназије изнели су утиске о реформи наставног програма где су се 

сложили да се ученици , као и професори навикавају на нови начин рада а тешкоће се јављају због 

недостатка опреме и адекватних уџбеника што ће се решавати у наредном периоду како би настава 

била квалитетнија. 

 

На петој седници, одржаној у марту, анализиран је успех на крају првог полугодишта и упоређиване 

просечне оцене одељења из различитих предмета. Најбољи успех имају одељења гимназије што је у 

складу са структуром и ангажовањем ученика. Разматране су мере за побољшање успеха ученика 

које подразумевају инсистирање на размишљању и повезивању, подстицање на већи и квалитетнији 

рад ученика као и посећивање допунске наставе која се редовно реализује.На овој седници је било 

речи и о резултатима досадашњих такмичења из математике и географије. 

 

На шестој седници, одржаној у априлу, анализиран је успех ученика на крају трећег класификационог 

периода који је у складу са очекиваним. Било је речи о припремама за матурски испит и 

констатовано је да ће се полагати математика као изборни предмет у одељењима гимназије и смера 

економски техничар, док ће се матурски радови радити у одељењу гимназије из биологије, 

географије и хемије.На седници су разматрани и предлози за уређење кабинета како би настава била 

квалитетнија. 



                        СРЕДЊА      ШКОЛА   „ХИЉАДУ    ТРИСТА    КАПЛАРА  „   ЉИГ   
 

20 
 

 

На седмој седници, одржаној у јуну, било је речи о плановима за наредну школску 

годину,резултатима такмичења из географије и дати су предлози за избор уџбеника из природних 

наука. Председник Стручног већа  Јасна Белојевић 

 

                        9.3 Извештај о раду Стручног већа професора српског језика и књижевности 

                   Стручно веће у првом полугодишту  чиниле су професорке Бранкица Перовић и 

Драгана Лазић, а у другом професорке Зорица Пејовић и Драгана Лазић.  Вођа Стручног већа 

је професорка Драгана Лазић. 

Школске 2018/19.године биле су две пуне норме и у складу са тим професорке су поделиле 

одељења. Професорке су задржале одељења којима су предавале прошле године са једним 

изузетком. Одељење 2/4 је преузела професорка Бранкица Перовић да би часови били 

равноправно распоређени. Професорка Бранкица Перовић је предавала  одељењима  1/2, 

1/4, 2/4, 2/5, 3/2, 3/4, а проф . Драгана Лазић одељењима  1/5, 2/2, 3/5, 3/1, 4/1 и 4/2. 

Гимназијско одељење 1/5 преузела је професорка Драгана Лазић која је била на семинару о 

новим наставним плановима и програмима за гимназију, који је одржан у јулу у Лозници. Ове 

школске године професорке су формирале две секције:Литерарно-новинарску и Драмско-

рецитаторску. Драмско-рецитаторску секцију је водила проф. Бранкица Перовић, а 

Литерарно-новинарску проф. Драгана Лазић.  

 Ове школске године су се  користили уџбеници издавачке куће ,,Клетт“. Ученици прве године 

су у септембру радили иницијалне тесове који су били увршћени и у месечне планове. У 

октобру ученици су организовано посетили Сајам књига. Ученике су водили проф. Бранкица 

Перовић и дир. Биљана Јовановић. Двадесет шестог јануара чланови Драмско-рецитаторске 

секције су у сарадњи са ученицима основне школе организовали приредбу, перформанс , 

поводом Светог Саве. Током марта ученици су учествовали на општинским такмичењима из 

Књижевне олимпијаде и Српског језика и језичке културе. Проходност на виши ниво 

такмичења имала је једна ученица која због раније уговорених обавеза није могла да се 

појаби на том такмичењу. Чланови Драмско –рецитаторске секције учествовали су на 

општинском такмичењу из рецитивања, прошли су на окружно такмичење рецитатора,  али су 

одустали да се појаве на њему. Чланови Литерарно-новинарске секције су учествовали у 

прављењу школског листа. 

 

                                 9.4.    Годишњи  извештај  о  раду  актива  друштвених  наука 

                                                                   за школску  2018/2019 

Презиме и име наставника                                                  предмет 

Александар  Перовић историја  

Наташа Ћирковић психологија 

Марија Адамовић социологија, право, устав и право грађана 

Владан Селенић филозофија 

 

Реализовани садржај Време        Носиоци                                   Исходи 
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1.  Утврђивање 
планова рада 
предмета друштвених 
наука  
2. Унапређивање 
наставе и смернице за 
даљи рад по 
предметима 
 

06.09.2018. 
 

Чланови већа Разговарало се о могућностима да се у 
истим временским периодима исте теме 
осветзљавају из угла посматрања 
различитих наука, како би ученици стекли 
заокружену представу о феноменима. 
Учињени су конкретни предлози за 
усаглашавање планова појединих 
предмета. Када је реч о историји и 
филозофији, разговарало се о примени 
филозофског и психолошког принципа 
„насиље рађа насиље“ са узрочно-
последичним односом историјских појава 
комунизма и нацизма. Што се тиче 
филозофије и социологије, разговарало се 
о паралелама прагматичке теорије истине 
и америчког начина живота („american 
way of life“), као и митолошким и 
религијским темама (настанак религија и 
њихово ширење, митови о Дионису и 
Психи). 

1. Анализа успеха 
ученика на крају 
првог 
класификационог 
периода 
2. Уједначавање 
критеријума и 
вредновања знања 
3. Избор тема за 
матурски испит 
 

08.11.2018. 
 

Чланови већа Анализом успеха ученика на крају првог 
класификационог периода је констатован 
нешто лошији успех од очекиваног, што 
није редак случај за први класификациони 
период. Разговарало се и о уједначавању 
критеријума, поготово о утврђивању 
минимума знања који је неопходан за 
оцену довољан (2). Професори су потом 
прочитали теме које су припремили за 
полагање матурског испита. 
Историја: Владавина кнеза Михаила 
Обреновића; Мионица за време Првог 
светског рата; Велики жупан Стефан 
Немања; Кнез Александар Карађорђевић. 
Социологија: Метод социолошког 
истраживања; Марксизам; Масовна 
култура; Српски народни обичаји и 
веровања. 
Психологија: Наркоманија; Рано 
детињство; Личност малолетних 
делинквената; Стрес; Поремећаји 
личности; Памћење и заборављање 
Филозофија: Јонско разумевање физиса; 
Платоново устројство државе; Кантова 
практична филозофија; Шопенхауер и 
Ниче о вољи; Британски емпиризам 
 

1. Анализа успеха 
ученика на крају 
првог полугодишта 
2Анализа нивоа 
реализације и 

10.01.2019. 
 

Чланови већа На последњем састанку у првом 
полугодишту, упоређивањем статистичких 
података са краја првог тромесечја и првог 
полугодишта, констатован је бољи успех 
ученика у на крају полугодишта у 
поређењу са првим класификационим 
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усаглашености плана 
и програма 
 

периодом. Утврђен је висок ниво 
усаглашености планова када је реч о 
обради тема из првог полугодишта 
(феномен религије и теме из митологије 
са становишта филозофије и социологије). 
 

1. Такмичења ученика 
 

28.03.2019. 
 

Чланови већа Ове школске године ниједан ученик није 
био на такмичењу из области друштвених 
наука. 

1. Анализа успеха 
ученика на крају 
трећег 
класификационог 
периода 
2. Анализа и 
проблеми при 
реализацији 
наставног садржаја 

18.04.2019 Чланови већа Нису уочени проблеми у реализацији 
наставног садржаја. Констатован је благи 
пад када је реч о успеху ученика и изнето 
очекивање да ће последњи 
класификациони период донети 
побољшање успеха. 

1. Анализа успеха на 
крају школске године 
2. Договор о раду у 
наредној школској 
години 
 

13.06.2019 
 

Чланови већа Највећи део састанка је протекао у 
разговору о уџбеницима.  
Професор историје се определио за 
следеће уџбенике: гимназија 1 разред – 
Г.Катић, Д.Илијин „Историја за први 
разред гимназије свих смерова“; 
гимназија 2 разред –К.Митровић 
„Историја за други разред гимназије 
општег и друштвено-језичког смера; 
гимназија 3 разред – Д.Бонџић, К.Николић 
„Историја за трећи разред општег и 
друштвено-језичког смера“; гимназија 
четврти разред – Ђ.Ђурић, М.Павловић 
„Историја за четврти разред гимназије 
општег и друштвено-језичког смера“.  
Када је реч о средној стручној школи, 
изабрани су следећи уџбеници: први 
разред – М.Перовић, Н.Бојовић „Историја 
за први разред трогодишње стручне 
школе“; други разред – Д.Кочић „Историја 
за други разред средњих стручних школа“; 
трећи разред – И.Бецић „Историја за трећи 
разред средњих стручних школа“, ЗУНС 
Београд, 2003. 
Професорка психологије се определила за 
следеће уџбенике: Бора Кузмановић, Иван 
Штајнбергер „Психологија за 3 и 4 разред 
трговинских, угоститељско-туристичких  и 
школа за личне услуге“; Биљана 
Милојевић Апостоловић „Психологија за 
други разред гимназије“, Нови Логос, 
Београд, 2013. Образложење: Добро 
написан уџбеник. Објашњен је сваки 
термин и мање позната реч. Обогаћен 
примерима, фотографијама, табелама. На 
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крају сваке наставне теме дат је сажет 
осврт на пређено градиво и питања којима 
ученик може проверити степен знања. 
Професорка социологије се определила за 
следеће уџбенике: Милена Станојевић 
„Социологија за 3 разред стручних школа 
и 4 разред гимназије“, Нови Логос, 
Београд. Образложење: Јако добро 
написан уџбеник. Објашњен је сваки 
термин, мање позната реч. Илустрован је 
примерима. Градиво је графички 
систематизовано кроз табеле и графиконе. 
Осавремењен је примерима из данашњег 
живота као што су актуелне друштвене 
мреже, интернет и слично. Свака тема 
пружа могућност и ђаку и наставнику за 
дебату; Јелена Вукадиновић  „Уставно и 
привредно право за трећи разред 
економске школе“, ДатаСтатус, Београд. 
Образложење: ДСобро написан уџбеник 
прилагођен ученику средње школе. 
Илустрован је актуелним примерима, 
обогаћен фотографијама које прате текст. 
Сваки мање познат појам је адекватно 
објашњен; Невенка Суботић 
Константиновић, Босиљка Мијатовић 
„Право за 4 разред економске школе“, 
ЗУНС, Београд; Милан Гачановић “Устав и 
права грађана за 3 разред стручних школа 
и 4 разред гимназије“, Клетт, Београд. 
Образложење: Јако добро написан 
уџбеник. Осавремењен је актуелним 
примерима из свакодневнице без 
занемаривања суштине теме. Обогаћен је 
примерима, фотографијама, што привлачи 
пажњу ученика. Уџбеник није сувопарна 
правна терминологија као ранији 
уџбеници. 
Професор филозофије ће предавати из 
једино доступног уџбеника Логике, 
Михаило Марковић „Логика за 3 разред 
гимназије и правно-биротехничке школе“, 
ЗУНС, Београд, 2011. Када је реч о четвртој 
години, избор је пао на уџбеник 
„Филозофија за средњу школу“, групе 
аутора Мила Савића, Владимира 
Цветковића и Ненада Цекића, ЗУНС, 
Београд, 2010. Образложење: Врло добро 
написан уџбеник. Иако му мањка 
фотографија и свакодневних примера, 
уѕбеник обилује изузетно добро 
аргументованим приказима учења из 
историје филозофије, дакле поседује оно 
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што је најбитније – „супстанцу“.  Речник 
непознатих појмова се налази на крају 
сваког одељка а одреднице су објашњене 
на перфектан начин. 
 

 

                      9.5. Извештај  стручног  већа  професора  стручних  предмета  

Редни 

број 

седнице 

Датум 

одржавања 
 

Реализација 

 

1. 

 

20.09.2018. 

Донет је и усвојен план рада стручног већа за школску 2018/2019. 

годину. Дошло се до закључка да постоје уџбеници за све предмете и 

да треба указати ученицима и родитељима на важност њиховог 

коришћења. Организована је практична настава за сва занимања. 

 

2. 

 

22.11.2018. 

Анализиран је успех владања и изостајања ученика на крају првог 

класификационог периода. Предложено је да се ученици мотивишу да 

похађају допунску наставу и преложене су још неке мере  за 

побољшање успеха. 

 

3. 

 

21.02.2019. 

Извршена је анализа успеха ученика на крају првог полугодишта. 

Предложене су и усвојене теме за завршни и матурски испит. 

Закључено је да наставници у мањем броју похађају семинаре углавном 

због недостатка финансијских средстава. 

4. 23.04.2019. На четвртој седници стручног већа анализиран је успех и дисциплина 

на крају трећег класификационог периода. 

 

5. 

 

24.06.2019. 

Анализиран је успех ученика на крају другог полугодишта.Закључено 

је да су реализовани сви планови и програми. Предложени су уџбеници 

из свих предмета за наредну школску годину. 

6. 30.08.2019. Анализиран је успех ученика на поправним испитима и на крају 

наставне године. Подељени су предмети на наставнике. 

 

               9.6. Извештај  тима  за  каријерно  вођење  и  саветовање   

               Представници  тима  за каријерно вођење  и  саветовање Ивковић  Биљана  и  

Рада Ђорђевић учествовале  су  на  шестој  националној конференцији. Национални 

центар европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању Euroguidance, у 

сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством 

омладине и спорта, уз подршку амбасаде Републике Бугарске, је  организовао  шесту 

националну конференцију ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици  

Србији   и Европи“ која је  одржана   у уторак, 9. октобра 2018.  

Остале  обавезне  активности  тима  су  биле  организовати  посете  различитих  

високих  школа  и  факултета  где  би  наши  ученици  имали  прилику  да  се  упознају  

са  могућностима  наставка  школовања. 

Ученици  трогодишњих  школа  посетили  су  различите  угоститељске  објекте  да  се  

упознају  са  начином  рада  у  њима: Винарија  „Лукић“,  хотел „Врујци“,  рибарница 

„Рибарев  сан“. 
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10.Извештај  о  раду  ученичког  парламента   
Школска  2018/19. 

 

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.Избор представника УП за чланове 
стручних актива 
2.Предлози ученика у вези са радом УП. 
3.Упознавање са правилником о 
мерама,начину и поступку заштите и 
безбедности за време боравка у школи и 
свих активности које организује средња 
школа. 
4. Разно. 

  05.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
  13.09.2018 
 
 

Ћирковић  
Наташа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.Избор 
представника УП 
за чланове 
стручних актива 
2.Предлози 
ученика у вези са 
радом УП. 
3.Упознавање са 
правилником о 
мерама,начину и 
поступку 
заштите и 
безбедности за 
време боравка у 
школи и свих 
активности које 
организује 
средња школа. 
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4. Разно. 

ТРЕЋА СЕДНИЦА: 
1. Разговор о ескурзији. 
2. Одлазак на Сајам књига у Београду 
3. Упознавање са правилима понашања у 
средњој школи. 
4. Упознавање са правилником о васпитно 
дисциплинској одговорности ученика. 
5. Разно 

19.10.2018 

Ћирковић 
Наташа 

ТРЕЋА 
СЕДНИЦА: 
1. Разговор о 
ескурзији. 
2. Одлазак на 
Сајам књига у 
Београду 
3. Упознавање са 
правилима 
понашања у 
средњој школи. 
4. Упознавање са 
правилником о 
васпитно 
дисциплинској 
одговорности 
ученика. 
5. Разно 

Међународни дан толеранције 
Светски дан деце 
ЧЕТВРТА СЕДНИЦА: 
1. Анализа успеха после завршног првог 
класифиционог периода и мере 
запобољшање успеха и дисциплине. 
2. Допунска и додатна настава. 
3. Питања за директора школе. 
4. Разно 

30.11.2018 

Ћирковић 
Наташа 

ЧЕТВРТА 
СЕДНИЦА: 
1. Анализа успеха 
после завршног 
првог 
класифиционог 
периода и мере 
запобољшање 
успеха и 
дисциплине. 
2. Допунска и 
додатна настава. 
3. Питања за 
директора 
школе. 
4. Разно 

Дан борбе против сиде 
ПЕТА СЕДНИЦА: 
1. Безбедност ученика 
2. Односи ученик-ученик и професор-
ученик. 
3. Болести зависности 
4. Побољшање хигијене у школи. 

28.12.2018 

Ћирковић 
Наташа 

ПЕТА СЕДНИЦА: 
1. Безбедност 
ученика 
2. Односи 
ученик-ученик и 
професор-
ученик. 
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5. Разно. 3. Болести 
зависности 
4. Побољшање 
хигијене у 
школи. 
5. Разно. 

ШЕСТА СЕДНИЦА: 
1.Мере за побољшање понашања ученика у 
школи. 
2. Договор око прославе „Светог Саве“ 
3. Разно. 

30.01.2019 

Ћирковић 
Наташа 

ШЕСТА 
СЕДНИЦА: 
1.  Анализа 
успеха после 
завршетка првог 
полугодишта и 
мере за 
побољшање 
успеха и 
дисциплине. 
2. Разно. 

СЕДМА СЕДНИЦА: 
1.  Анализа успеха после завршетка првог 
полугодишта и мере за побољшање успеха и 
дисциплине. 
2. Акција за увећање књижног фонда 
школске библиотеке. 
3. Разно. 

07.03.2019 

Ћирковић 
Наташа 

СЕДМА 
СЕДНИЦА: 
1.Упознавање са 
правилником о 
друштвено 
корисном раду. 

2. Акција за 
увећање 
књижног фонда 
школске 
библиотеке. 
3. Разно. 

Светски дан воде 
ОСМА СЕДНИЦА: 
1. Школа какву желимо. 
2. Припрема ученика четврте године за 
матурски испит. 
3. Разговор о матурској вечери завршних 
разреда. 
4. Разно. 

29.03.2019 

Ћирковић 
Наташа 

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

Светски дан здравља 
ДЕВЕТА СЕДНИЦА: 
1. Анализа 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. 

25.04.2019 

Ћирковић 
Наташа 

1. Анализа успеха 
трећег 
класифиционог 
периода и мере 
за побољшање 
успеха и 
дисциплине. 
2. 
Осавремењивање 
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наставе и 
набавке 
наставних 
средстава. 
3. Спортске 
активности у 
школи. 
4.Избор 
представника УП 
за члана 
комисије за 
избор ђака 
генерације 
5. Разно. 

ДЕСЕТА СЕДНИЦА: 
1. Упознавање са правилником о избору 
ђака генерације. 
2. Давање мишљења и предлога о 
правилима понашања у школи. 
3. Разно. 

17.05.2019 

Ћирковић 
Наташа 

ДЕСЕТА 
СЕДНИЦА: 
1. Упознавање са 
правилником о 
избору ђака 
генерације. 
2. Давање 
мишљења и 
предлога о 
правилима 
понашања у 
школи. 
3. Резултати са 
такмичења у 
којима су 
учествовали 
ученици наше 
школе. 
4. Разно. 

ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА: 
1. Резултати са такмичења у којима су 
учествовали ученици наше школе. 
2. Анализа рада УП и усвајање извештаја о 
раду. 
3. Израда Плана рада УП за наредну школску 
годину. 

05.06.2019 

Ћирковић 
Наташа 

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

 

 

 

                           11. Извештај  о  раду  педагога  за  школску  2018/19 годину 

-                       У  току  ове школске  године, педагог  је  учествовао  у  пројекту  „Сви  

смо  исто  различити“  који  организовало  Удружење  за  социјални,  емоционални, 

ментални  развој  и  едукацију  младих   -i Teentity  из  Панчева. Пројекат  представља  

низ  едкукативних   радионица  за  адолесценте  кроз  које  се  младима  
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приближавају    појмови  и  значај  социјланих  односа, емоција, менталног  здравља,  

указује  на  важност  мотивације, постављање  реалних  циљева,  доношење  одлука,  

изражавање  мишљења. У  школи  је  организовано  по  12  радионица  за  свако  

одељење  гимназије.  

- Учествовали  смо  и  у  пројекту   Путујући  школски  биоскоп  Слободне   зоне  јуниор  и  

у   школи  су  одржане  радионице медијске  писмености  за  ученике  трећег и  четвртог  

разреда. Школа  је изабрана  међу  12  школа  које  ће  учествовати  у  реализацији  овог  

пројекта. 

 

 
Посета  часовима   

Р.бр. одељење датум време предмет Наставна  
јединица 

Наставник 

1. 1-2 22.10'18. 820-905 Куварство  Средства  
понуде  

Ниновић  Љубица  

2. 1-5 22.10'18 1020-
1100 

Биологија  Особине  
живих  бића  

Срећковић  Јелена  

3. 1-2 23.10'18 925-1010 Eнглески 
језик 

Бројеви  Миљковић  
Јоланда 

4. 4-2 24.10'18 1105-
1150 

Маркетинг  Маркетинг 
информације 

Велимановић  
Маја  

5. 3-4 26.10'18 925-1010 Математика Површина  и  
запремина 

Николић  
Маријана 

6. 3-5 29.10'18 1105-
1150 

Физика  Енергија  
хармонијског  
осцилатора 

Богићевић Бојана 

7. 4-1 30.10'18 1105-
1150 

Устав  и  
права  
грађана 

Савремена  
демократија 

Адамовић  Марија 

8. 2-5 1.11'18 925-1010 Хемија  2 и 13.група 
ПСЕ 

Смиљанић  
Драгана 

9. 1-5 26.11'18 1155-
1240 

Образовање  
за  одрживи  
развој  

Вода: 
последице  
загађења 

Лазаревић  
Светлана 

 
Организовани  су  и  угледни  часови  из  наставних   предмета куварство  и  услуживање  где  

се  организовано  са  ученицима  посетила  Винарију  „Лукић“,  хотел  „Врујци“,  рибарница 

„Рибарев  сан“. Циљ  ових посета  је  практична  примена  знања  и  упознавање  са  

угоститљским  објектима у околини. 

Истраживања: педагог  је  урадио  анкетирање  ученика  осмог  разреда  и  њихових  родитеља  

за  потребе  планирања  будућег  уписа  у  средњу  школу  школска  2019/20. Анкетирани  су  

ученици  основних  школа  из Љига,  Белановице  и Дудовице.   
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. 

Стручно  усавршавање: евидентирано у  извештајима  за  стручно усавршавање.  
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- присуствовала: Национални центар европске мреже за подршку каријерном вођењу и 

саветовању Euroguidance, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

и Министарством омладине и спорта, уз подршку амбасаде Републике Бугарске, је  

организовао  шесту националну конференцију ,,Каријерно вођење и саветовање у 

Републици Србији и Европи“ која је  одржана   у уторак, 9. октобра 2018. .Учествовала  у  свим  

осталим  пословима  Школе.  

 

 

 

 
                   12.   ИЗВЕШТАЈ  О   РАДУ   ПЕДАГОШКОГ  КОЛЕГИЈУМА 

                                  ШКОЛСКА   2018/2019.година 

Септембар 

 

Р.бр Програмски  садржаји  Време  
реализације 

Носиоци  задужења 

1. Разматрање Извештаја о 

раду Школе 
11.09.2018.године Директор, руководиоци  

стручних  већа 

2. Разматрање Плана рада 

Школе 
 Директор, руководиоци  

стручних  већа 

3. Упознавање  присутних  

чланова са  задацима  и  

плановима  Педагошког  

колегијука 

  

4. Упознавање  са  пројектима  

планираним  у  оквиру  

Развојног  плана  школе 

25.09.2018. Директор  

Октобар  

1. Упознавање  чланова  

колегијума  са  

активностима  СТИО тима  и  

број  ученика  обухваћен  

пружањем  додатне  

подршке  

05.10.2018. Руководилац  тима  Урош  
Тошанић  

2. Предлог  пројекта 

унапрђење  рада  у  

гимназији 

26.10.2018. Директор,   

3. Е-дневник  Директор  

Новембар 

Р.бр Програмски  садржаји  Време  
реализације  

Носиоци  задужења 

1. Анализа успеха ученика на 

крају прве 

класификације и мере за 

побољшање 

15.11.2018.године Директор 
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2. Анализа   упитника  

професионалне  

оријентације    ученика  

основних  школа 

 педагог 

Децембар  

1. Управљање  променама  у  

општем  средњем   

образовању 

05.12.2018.године Директор 

2. Усвајање  предлога ИОП- за  

ученике  којима  је  

потребна  додатна  подршка   

 Директор  

 

Јануар  

Р.бр Програмски  садржаји  Реализовано  Носиоци  задужења 

1. Анализа  успеха  и  владања  

на  крају  првог  

полугодишта  

30.01.2019.године Директор   

2. Извештај  руководилаца  

стручних  већа  о  раду  

већа  за  прво  полугодиште  

 Руководиоци  већа 

3. Извештај  о  раду  

директора  школе  за  прво  

полугодиште    школске  

2018/19.године  

 Директор  

4. План  уписа  ученика  у  

школску  2019/20. 
 Директор  

Март   

1. План  надокнаде  часова  

због  продужетка  зимског  

распуста 

01.03.2019.године Директор  

Април  

1. Анализа успеха ученика на 

крају треће 

класификације и мере за 

побољшање 

11.04.2019.године  Директор  

2. Такмичење  ученика   Руководиоци  стручних  
већа 

3. Извештај  о  реализованим  

екскурзијама 
 Директор  

4. Припреме за реализацију 

матурског 

испита и план 

 Директор,  руководиоци  
стручних  већа 

Јун  

1. Резултати  матурских  и  

завршних  испита   
18.06.2019.године Директор, руководиоци  

стручних  већа 

2. Анализа  резултата  рада  

ученика  на  крају  
25.06.2019.године  Директор  
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наставне  године – успех  и  

владање  ученик 

3. Упућивање  на  поправне  

испите  и  ученици  кој  

понављају  разред  

 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 

 

      13. ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ  И  РЕДОВНЕ  НАСТАВЕ  

 
                                           РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

РБ ПРЕДМЕТ 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ПЛАНИРАНО 

ЧАСОВА 

 

РЕАЛИЗОВАНО 

ЧАСОВА 

1. Биологија 41 37 13 

 Српски језик и књижевност-Драгана Лазић 1/5 20 2 

  3/5 20 2 

  4/2 20 1 

  4/1 20 / 

 Математика-Јасна  Белојевић 25 10 2 

 Математика 41 10 6 

 Енглески језик- Маја  Ђукић 1/4 6 6 

 Енглески језик 2/5 10 10 

 Енглески језик 3/4 10 10 

 Енглески језик-Урош  Тошанић I-5 18 16 

 Енглески језик III-5 18 10 

 Енглески језик IV-1 14 8 

 Српски језик и књижевност-Зорица  Пејовић 2-5 20 20 

 Српски језик и књижевност 1-4 10 10 

 Српски језик и књижевност 2-4 20 20 

 Српски језик и књижевност 3-4 10 10 

     

     

УКУПНО  273 146 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
 

РБ ПРЕДМЕТ 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ПЛАНИРАНО 

ЧАСОВА 

 

РЕАЛИЗОВАНО 

ЧАСОВА 

 Српски језик и књижевност-Драгана  Лазић 1/5 20 2 

  2/2 20 / 

  3/1 20 / 

  3/5 20 2 

  4/1,4/2 20 4 

 Математика-Јасна  Белојевић 1  33 32 

 Математика 2  33 15 

 Математика 3  33 33 

 Математика 4  29 13 

 Математика 4  29 11 

 Енглески језик-Маја  Ђукић 1/2 34 18 

 Енглески језик 1/4 37 18 

 Енглески језик 2/2 32 18 

 Енглески језик 2/5 35 18 

 Енглески језик 3/1 32 18 

 Енглески језик 3/4 36 18 

 Енглески језик- Урош  Тошанић II-4 18 14 

 Српски језик и књижевност- Зорица Пејовић 1-2 15 15 

 Српски језик и књижевност 1-4 10 10 

 Српски језик и књижевност 3-4 10 10 

 Српски језик и књижевност 3-2 10 10 

 Рачуноводство (теорија) IV2  5 

 Маркетинг IV2  4 

 Економика туристичких и 

угоститељских предузећа 

II2  3 

 Предузетништво III2  2 

  

Економска група ( рачуноводство, основи 

економије и статистика ) – Рада  Ђорђевић  

 

  14, 24, 34, 42 

 

        30 

 

          10 

     

     

     

УКУПНО  526 293 
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                 Извештај  о  реализованим  часовима  редовне  наставе 

 

 

 

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 

7. Филозофија 3 5 72. 70. 

8. Филозофија 41 96. 96. 

9. Хемија – Драгана  Смиљанић I2 34 34 

10.  II4 72 72 

11.  II5 70 70 

12.  III5 72 73 

13.  IV1 64 64 

14. Српски језик и књижевност-Драгана 

Лазић 

1/5 148 148 

15.  2/2 64 64 

16.  3/1 64 64 

17.  3/5 144 144 

18.  4/1 128 128 

19.  4/2 99 99 

20. Математика-  Јасна  Белојевић 1 4 111 112 

21. Математика 25 140 140 

22. Математика 35 144 144 

23. Математика 41 128 128 

24. Математика 42 99 100 

25. Немачки језик II5 72 72 

26. Немачки језик III5 72 71 

27. Немачки језик IV1 64 64 

28. Енглески језик- Маја  Ђукић 1/2 68 68 

29. Енглески језик 1/4 111 110 

30. Енглески језик 2/2 64 63 

31. Енглески језик 2/5 70 68 

32. Енглески језик 3/1 64 63 

33. Енглески језик 3/2 60 59 

34. Енглески језик 3/4 108 107 

35. Енглески језик 4/2 99 99 

36. Психологија 25 70 70 

37. Психологија 32 60 60 

38.               Историја        1/4           74          74 

39.               Историја        1/5           74          74 

40.               Историја        2/4           72          72 
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41.               Историја        2/5           70          70 

42.               Историја        3/2           60          60 

43.               Историја        3/5           72          72 

44.               Историја        4/1           64          63 

45. Основи економије-Рада  Ђорђевић  

          14 

 

        74 

 

          74 

46.                                                                                  

Основи економије 

 

          24 

 

        72 

 

          71 

47.  

Основи економије 

 

          34 

 

        72 

 

          71 

48.  

Основи економије 

 

          42 

 

        66 

 

          65 

49.  

Рачуноводство - теорија 

 

          14 

 

        37 

 

          36 

50.  

Рачуноводство - вежбе 

 

          14 

 

        74 

 

          74 

51.  

Рачуноводство - теорија 

 

          24 

 

        36 

 

          36 

52.  

Рачуноводство - вежбе 

 

          24 

 

        72 

 

          72 

53.  

Рачуноводство - вежбе 

 

          34 

 

        72 

 

          72 

54.  

Рачуноводство - вежбе 

 

          42 

 

        66 

 

          66 

55.  

Статистика 

 

          34 

 

        72 

 

          72 

56.  

Статистика 

 

          42 

 

         66 

 

          65          

57. Енглески језик- Урош  Тошанић IV-1 96 96 

58. Енглески језик III-5 144 143 

59. Енглески језик II-4 106 106 

60. Енглески језик I-5 74 73 

61. Српски језик и књижевност 1-2 102 102 

62. Српски језик и књижевност 1-4 111 114 

63. Српски језик и књижевност 2-4 1О8 110 

64. Српски језик и књижевност 2-5 140  139 

65. Српски језик и књижевност 3-4 108 109 

66. Српски језик и књижевност 3-2 60 59 

67. Латински језик 1-5 74 74 

68. Латински језик 2-5 70 71 

69. Франуски језик 1-2 68 67 

70. Здравствена култура 1-2 68 66 

71. Исхрана 1-2 68 67 

72. Исхрана 2-2 64 64 

73. Франуски језик 2-2 64 64 

74. Грађанско васпитање 1 година 37 37 

75. Грађанско васпитање 2 година 36 36 

76. Грађанско васпитање 3 година 36 36 
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77. Рачунарство и информатика I-5 74 74 

78. Савремена пословна кореспонденција 

теорија 

II-4 36 

 

                37 

79. Савремена пословна кореспонденција 

вежбе 

II-4 72+72 72+72 

80. Пословна информатика III-4 72+72 72+72 

81. Рачунарство и информатика III-5 37 37 

82. Рачунарство и информатика - блок III-5 30 30 

83. Рачунарство и информатика IV-1 32 32 

84. Рачунарство и информатика - блок IV-1 30 30 

85. Пословна информатика IV-2 66+66 66+66 

86. Практична  настава-машинство  

заваривач 

3-1 508 508 

87. Професионална  пракса  конобари  2-2 60 60 

88. Професинална  пракса  конобари  1-2 30 30 

89. Куварство  -блок  2-2 30 30 

90. Куварство –блок  1-2 30 30  

91. Рачунарство и информатика I-2 68+68 69+68 

92. Рачунарство и информатика I-4 74+74 75+74 

93. Рачунарство и информатика I-5 (II група) 74 74 

94. Савремена пословна 

кореспонденција 

I4 37+74 37+74 

95. Рачуноводство (теорија) IV2 66 66 

96. Маркетинг IV2 66 66 

97. Економика туристичких и 

угоститељских предузећа 

II2 32 32 

98. Предузетништво III2 60 60 

99. Рачуноводство (блок) II4 30 30 

100. Рачуноводство (блок) III4 30 30 

101. Рачуноводство (блок) IV2 30 30 

 

102 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ I2 68 68 

103 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ I4 74 74 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ I5 74 74 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ II1 74 74 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ II2 64 64 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ II4 74 74 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ II5 70 71 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ III1 64 65 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ III4 74 75 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ III5 72 72 

 МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ III 1 64 64 

 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА III 1 64 64 

 ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-
ЗАВАРИВАЧ 

III 1 96 96 

 Практична  настава-машинство  
аутомеханичари 

3-1 508 508 
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 Географија  I2 34 33 

 Основе туризма и угоститељства I2 68 68 

 Географија  I5 74 74 

 Туристичка географија  II2 32 32 

 Географија  II5 70 70 

 Економска географија II4 72 71 

 Географија  III5 72 72 

 Образовање  за  одрживи  развој I5 37 37 

 

 Физика  1-5 74 74 

  2-5 70 70 

  3-5 108 108 

  4-1 64 64 

 Музичка  култура  1-5 37 37 

  2-5 37 37 

 Уметност  и  дизајн 1-5 37 37 

 Хемија –Данијела  Радисављевић 1-5 74 74 

  I-4 74 74 

 Куварство  1-2 408+60 408+60 

  2-2 384+192+90 384+192+90 

  3-2 300+180+120 300+180+120 

 Услуживање  1-2 204+204+60 204+204+60 

  2-2 192+192+90 192+192+90 

  3-2 150+180+90 150+180+90 

 Свечани  пријеми 3-2 90+30 90+30 

     

 

                   14. Извештај о раду Савета родитеља 

У школској 2018/2019. години oдржано је седам седница Савета родитеља. 

За чланове Савета родитеља су изабрани: Наташа Павловић (I-2), Драган Живановић (I-4), 

Вера Симић (I-5), Владимир Вукмановић (II-2), Раде Максимовић (II-4), Тања Михајиловић (II-5), 

Весна Поповић (III-1), Александар Николић (III-2), Бора Јанковић (III-4), Снежана Јовановић (III-5), 

Мирјана Матић (IV-1),Виолета Петровић (IV-2) - председник. 

Бр. Датум одржавања 
седнице 

Дневни ред 

1. 07.09.2018. - Конституисање новог Савета родитеља 
- Резултати уписа за шк. 2018/19. 
- Осигурање ученика 
- Екскурзија ученика за шк.2018/19. 
- Упознавање Савета р. са извештајем о раду директора шк. 2017/18 
- Упознавање Савета р. са извештајем о раду установе шк. 2017/18. 

2. 03.10.2018.  
- Избор агенције за извођење екскурзије ученика за шк.2018/19. 

3. 16.11.2018. - Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог 
периода шк.2018/19. 
- Избор представника и заменика представника Савета род. за 
члана Општинског Савета родитеља 

4. 31.01.2019. - Анализа успеха и дисциплине за прво полугодиште шк.2018/19. 
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- Упознавање са планом уписа ученика за шк.2019/20.годину 
-Упознавање са Правилником о васпитно-дисциплинској 
одговорности ученика и евидентирању и праћењу друштвено-
корисног рада 

5. 12.04.2019. - Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог 
периода; 
- Сагласност на програм екскурзије ученика за шк.2019/20.годину 

6. 05.06.2019. - Анализа успеха и дисциплине на крају шк.2018/19. За ученике 
завршних разреда 
-Избор агенције за извођење екскурзије ученика свих разреда 
- Предлог Савета родитеља за доношење одлуке о ђачком динару 

7. 28.06.2019. -Анализа успеха и дисциплине на крају шк.2018/19.године 
-Упознавање са избором уџбеника на период од четири године 

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 

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 2018/19.години одржано је 8 (осам) седница Школског одбора. 

Бр. Датум одржавања 

седнице 

Дневни ред 

1. 11.09.2018. -Усвајање годишњег плана рада за шк.2018/19. 

-Усвајање извештаја о раду школе за шк.2017/18. 

- Усвајање  извештаја о раду директора школе за 
шк.2017/18. 
- Сагласност на акт о организацији и систематизацији 

послова 

- Именовање стручног актива за развојно планирање 

- Одлука о висини закупнине фискултурне сале 

- Осигурање имовине 

2. 

 

26.09.2018. - Разматрање извештаја комисије за избор директора школе 

и давање предлога за избор директора 

3. 12.12.2018. -Упознавање чланова ШО са решењем МПНТР о именовању 

директора школе и закључење уговора о међусобним 

правима и обавезама са директором 

-Усвајање предлога финансијског плана за 2019.годину 

-Усвајање Правилника о васпитно-дисциплинској 

одговорности ученика и евидентирању истог 

-Усвајање школског програма за гимназију 

4. 31.01.2019. -Усвајање финансијског плана за 2019.годину 

-Усвајање пописа имовине за 2018.годину 

-План уписа ученика за шк.2019/20.годину 

5. 27.02.2019. -Усвајање завршног рачуна за 2018.годину 

-Усвајање плана јавних набавки за 2019.годину 
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6. 21.03.2019. -Раскид уговора о међусобним правима и обавезама 

директора и доношење решења о премештају лица 

именованог за директора са радног места наставника на 

радно место директора 

7. 31.05.2019. -Усвајање измена Статута школе 

-Усвајање измена плана јавних набавки за 2019.годину 

8. 21.06.2019. - Доношење одлуке о ђачког динару 

 

Школски одбор наше школе за шк. 2018/19. годину чине: представници локалне самоуправе - 

Љубивоје Вујић (председник ШО), Милијана Матић и Далиборка Поповић, представници 

наставника – Урош Тошанић (заменик председника ШО), Јасна Белојевић и Надежда Николић, 

представници родитеља – Виолета Петровић, Тања Михајиловић и Снежана Јовановић. 

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 – Андријана Лазаревић и Нина Степановић, а по потреби и шеф рачуноводтсва Љиљана Пешић. 

 

                 16.   Извештај  о  раду  наставничког  већа 2018/2019 

 

Планирано Време  
реализације 

Реализовано 

Септембар 
1.Разматрање предлога Годишњег 
програма рада  
2.Разматрање предлога рада комисија 
Наставничког већа 
3.Утврђивање структуре 40-часовне 
радне недеље 
4.Разматрање извештаја за претходну 
школску годину 
 

10.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.09.2018 

1.Разматрање годишњег 
плана рада за школску 
2018/2019 
2.Разматрање извештаја о 
раду школе за 2017/2018 
3.Разматрање извештаја о 
раду директора школе за 
школску 2017/2018 
4.Разматрање развојног 
плана школе 
5.Разно 
 
1.Давање мишљења 
запослених о кандидатима за 
избор директора школе 

Новембар 
1.Анализа успеха и дисциплине на првом 
тромесечју 
2.Анализа реализације програма рада 
3.Мере за побољшање успеха 

15.11.2018 1.Анализа успеха и 
дисциплине ученика на крају 
првог класификационог 
периода 
2.Анализа реализације 
програма рада 
3.Разно 
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Децембар 
1.Предлог уписа за следећу школску 
годину 
2.Усвајање тема за матурски и завршни 
испит 
3.Предлог набавке наставних средстава 

29.01.2019 1.Анализа успеха и 
дисциплине ученика на крају 
првог полугодишта 
2.Теме за маурски и завршни 
испит 
3.Разматрање плана уписа за 
школску 2019/2020 (став 
синдиката,став наставничког 
већа у вези са образовним 
профилима за будућа 3 
одобрена одељења) 
4.Упознавање са 
Правилником о васпитно-
дисциплинској одговорности 
ученика(друштвено-користан 
рад) 
5.Извештај о раду директора 
за прво полугодиште школске 
2018/2019 
6.Разно 

Јануар 
1.Анализа успеха и дисциплине на крају 
првог полугодишта 
2.Анализа реализације програма рада 

01.03.2019 1.Упознавање са планом 
надокнаде часова због 
продуженог зимског распуста 
2.Разно 

Април 
1.Анализа успеха и дисциплине на крају 
трећег тромесечја 
2.Анализа реализације програма рада 

11.04.2019 1.Анализа успеха и 
дисциплине ученика на крају 
трећег класификационог 
периода 
2.Усвајање програма 
екскурзије за наредну 
школску2019/2020 годину 
3.Разно 

Јун 
1.Анализа остварених резултата рада 
ученика на крају наставне године 
2.Анализа реализације програма рада 
3.Оцењивање рада наставника 

24.05.2019 1.Анализа успеха и владања 
на крају наставне године за 
одељење 4-1 
2.Утврђивање успеха за 
ванредне ученике из 
априлског рока 
3.Извештаји са екскурзија 
ученика 
4.Разно 

Јун 
1.Анализа успеха и дисциплине на крају 
наставне године 

03.06.2019 
 
 
 
 
 
 

1.Утврђивање успеха и 
владања на крају наставне 
године за одељења 4-2, 3-1,и 
3-2 
2.Доношење одлуке о 
избору“ђака генерације“ 
3.Разно 
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14.06.2019 
 
 
 
 
 
 
24.06.2019 
 
 
 
 
 
 
09.07.2019 
 

 
1.Утврђивање успеха и 
извештај о резултатима рада 
на Матурским и Завршним 
испитима за ученике свих 
завршних разреда 
 
1.Утврђивање резултата 
успеха и дисциплине на крају 
наставне године 
2.Анализа реализације 
програма рада 
3.Избор уџбеника 
 
1.Анализа уписа за школску 
2019/2020 

 20.08.2019  

 30.08.2019  

 

                     17.     Извештај  о  самовредновању   рада  школе 

Чланови   Тима  за  самовредновање  рада  школе  у  току  школске  2018/2019.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  
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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  

ученицима“ 

Анкетирати  

запослене, ученике 

Педагог, тим за  

самовредновање 

Мај, извштај 

11. Такмичења ученика Анлиза  постигнутих  

резултата  ученика  

на  такмичењима 

Педагог, предметни  

наставници  

Јун 

12. Извештај  школска 

2018/19 

Анализа   

вреднованих  

области  

Тим за  

самовредновање 

Јун  

 

                   18. Извештај  о  раду  стручног  актива  за  развојно  планирање 

Из  реда представника  Школе  Јовановић  Биљана –директор, Светлана  Лазаревић, професор  

географије ,  Јасна   Белојевић –професор  математике, Марија  Адамовић-професор  социологије  и  

Ивковић Биљана –стручни  сарадник 

Из  реда  Савета   родитеља Тања  Михаиловић 

Ученички  парламент Милица  Марковић – трећи  разред  гимназије  

Локална  самоуправа  Катарина  Лазић                                     

 

За  наредни  период  урађен  је  нови  развојни  план.  Приоритети  у  његовој  реализацији  су: 

РАЗВОЈНИ  ЦИЉ  

1. Унапређивање квалитета наставе кроз примену одговарајућих методичких решења   и 

индивидуализацију наставе 

Циљ : набавка  савремених  наставних  средстава  ради  подизања 
техничког нивоа опремљености учионица и кабинета 
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Утврдити  
потребна  
наставна  и  
техничка  
средства  за  
опремање  
кабинета 

Предметни  
наставници, 
стручна  већа  

Директор  Октобар   2018 Урађена  
спецификација  
потребних  средстава 

Одредити  
неопходна  
финансијска  
средства  и  
изворе 
финансирања 
(израда  пројекта) 

Директор, 
секретар, шеф  
рачуноводства 

Директор, 
педагог 

Новембар   
2018.године  

Конкурисано  
пројектом  код МПНТР 

Реализација  
тендера   

 Директор,  
секретар, 
Школски одбор 

Секретар До  краја  
2019.године 

Опремљеност  новим  
намештајем,  угледни  
час  коришћењем  
савремене  
тахнологије 

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

занемаривања 

Школске  2018/19  Тим  чине : 
1. Којић  Душко, професор  физичког  васпитања 
2. Ковачевић  Александар, секретар  школе 
3. Ивковић  Биљана, педагог 

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  на  прослави  

матурске вечери   

Предавање  
Представниц

и  Муп 
17.05.2019. 

    Предавање  „Школа да, дрога  

не“ Предавање  

Представник  

Дома  

здравља 

8.04.2018. 



                        СРЕДЊА      ШКОЛА   „ХИЉАДУ    ТРИСТА    КАПЛАРА  „   ЉИГ   
 

44 
 

     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 

насиља  

Информисање 

на 

родитељским 

састанцима 

Одељењске 

старешине 

Септембар и 

новембар (1. 

родитељски 

и/или 

родитељски на 

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

. 

„Сви  смо  исто  различити“  

Радионице  

Удружење за  

социјални, 

емоционални

, ментални  

развој  и  

едукацију  

младих – i 

Teentity  из  

Панчева.    

Новембар  

децембар 
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