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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  уписано  је  30  ученика.  

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

су  образовни  профили: кувар  и  конобар; други  и  трећи 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 02.09.2019.  

У току  школске  2018/19.године  Средња  школа  „Хиљаду  триста  каплара“ је конкурисала     

код  Министарства просвете,  науке  и  технолошког  развоја,  за  доделу  финансијских  

средстава,  са пројектом  под  називом  „Замена  дотрајале  опреме  и набавка  нове  опреме  

и  добара   за  опремање  учионица  и  кабинета  за  извођење  наставе“ . Укупна  врденост  

пројекта  је  3.125.280,00  динара. Пројектом  је  планирано  опремање  14  учионица  и  2  

кабинета  физике  и  биологије.  Пројекат  је  одобрен у  целини  и  у   нову  школску годину  

смо  ушли  са  новим  намештајем  у  учионицама 

Да  би  се  реализовао планиран  број  часова  према  недељном  распореду  часова, 

план  надокнаде  је  следећи: 

14.11.2019. године  часови  од  понедељка  

08.01.2020.године  часови  од  понедељка  

18.02.2020.године  часови  од  понедељка  

Као  празник  Примирја у  Првом  светском  рату  обележен  је  11 новембар  2019.године 

Први  део  зимског  распуста  за  ученике  је  од  30.12.2019.године  до  

07.01.2020.године.  Други  део  распуста  планиран  је    од  31.01.2020.године  закључно  са  

17 фебруаром.  Зимски  распуст  за  ученике  је  продужен  за  недељу  дана  због  епидемије  

грипа  и  трајао  је  до  24.02.2020.године. План  надокнаде  наставних  дана  је  усвојен  од  

стране  Наставничког  већа  и  делимично реализован  према  плану:  радне  суботе  29.02  и  

7.03.2020.  

Због  проглашења  ванредног  стања  и  организовања  он-лајн  наставе,  часови  су   

надокнађени   у  току  трајања  исте. 
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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 

I1 30 - - 30 

I4 22 - - 22 

I5 25 - - 25 

II2 25 - - 25 

II4 28 - - 28 

II5 21 - - 21 

III2 21 - - 21 

III4 24 -  24 

III5 11 - - 11 

IV1 19 - - 19 

IV2 31 - - 31 

Укупно 257 - - 257 

 

 

 

 

                                             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 2 VI 

6. Наставници  28 VII 

7. Секретар 1 VII 

8. Шеф  рачуноводства 1 VI 

9. Домар 1 IV 

10. Ложач  1 III 

11. Помоћни  радници 3 I 

УКУПНО  40  

 

 

 

                    5.МАТУРСКИ   И  ЗАВРШНИ   ИСПИТ   ШКОЛСКЕ  2019/2020.ГОДИНЕ 

 

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

Изашли  на 
матуру 

Положили  Просечна  
оцена 

1.  Кувар –конобар 12/ 
12 

10/ 
10 

20 4,8/    }4,9 
5,00 

2.  Економски   
техничар  

31 31 31 3,89 

3.  Гумназија  19 19 19 4,38 

4. УКУПНО  74 70 70 4,39 

 

Кувар-конобар : у  јунском  испитном  року  на завршни испит   изашло  је  10  кувара  и  10  

конобара.  

- Са  одличним  успехом  је  завршило  8 кувара  и 10 конобара 

- Врло  добрих  2  кувара   

Просечан  успех  ученика  на  завршном  испиту  у  јунском  испитном  року  је  4,8 код  кувара 

и  5,00  код  конобара.  Укупно  просечна  оцена   је  4,9 

Један  ученик  образовног  профила  конобар није  изашао  на завршни  испит  у  јунском  

испитном  року. 

Економски   техничар : у  јунском  испитном  року  на  матурски  испит  изашло  је  31  ученик   

образовног  профила   Економски  техничар.  

-одличних  је 7 

- врло  добрих  14 

-добрих   10 

Просечан  успех  на  матурском  испиту  у  јунском  испитном  року   је  3,89 

Гимназија : у  јунском  испитном  року  изашло   је  19  ученика  гимназије. 

-одличних   9 
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-врло  добрих  8 

-добрих  2 

 

Просечна  оцена  на  матурском  испиту  за  одељење  гимназије  је  4,38. 

 

 

 

                        6.Такмичења  у  школској  2018/19.години  

 

Српски  језик  и  језичка  култура:Пласирали  се  на  окружно:2-5  Максимовић  Нада ,                          

3-5  Вићентијевић  Бојана, 4-1  Шиљеговић  Исидора  

Књижевна  олимпијада: Пласирала  се  на  окружно  Милица  Матић 3-5 

Регионално  такмичење  Национална  географска олимпијада: 4-1  Никола  Перлић  

пласирао  се  на  Републичко  такмичење  

1. Окружно  такмичење  из  математике: учествовали  ученици: Матеја  Петровић  1-5 
Игор  Гајић  2-5 ,Милица  Матић  3-5; Нема  пласмана  у  у  виши  ранг, 
 
Божићни  турнир  у  малом  фудбалу: школска  екипа  прво  место 
Окружно  такмичење  одбојка(жене) :  школска  екипа  прво  место  
 
Сва  планирана  такмичења  су  отказана  због  неповољне  епидемиолошке  ситуације  
изазване  вирусом  КОВИД-19  и  увођења  ванредног  стања  на  територији  читаве  државе  
 

 

 

                                             7.  ВАННАСТАВНЕ  АКТИВНОСТИ  

 

7.1 Посета  Сајму  књига  

 

                          Наша  школа  је  и  ове  године  посетила  Сајам  књига,  64.по  реду. 

Традиционални  Школски  дан  окупио  је  на  стотине  основаца  и  средњошколаца  из  свих    

крајева  Србије,  али  и  из  региона.   

                     Као  пратећа  манифестација  Сајма  књига   од  23. до 27. октобра  одржан  је и 

Сајам  образовања  и  наставних  средстава  под  слоганом   „Образована  Србија,  успешна  

Србија“. 

                     На  Сајму су  представљене   и  високошколске  установе,  тако  да  су  

средњошколци  могли  да  овде  добију  информације    из  прве  руке  о  факултетима   за  

које  су  заинтересовани.  

                      Нама  је  био  интересантан   и  „Лексикон  стваралаца  у  предуниверзитетском  

образовању „ који  је  објавио   Клет,  а  чија  је  сврха  да  представи просветне  раднике   

који  се по  објективним  резултатима    издвајају    и  који  ће  бити  узори  младима  који  

сада  раде  у  школама.  Међу  1000  најбољих, поносни  смо  што  је  и наш  колега  наставник  

ликовне  културе,  Милан  Хрњазовић, међу  њима!  
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                        Наши   ученици  и  наставници   имали  су  прилику  да  своје  предлоге  и  

сугестије  убаце  у  посебну  кутију  на  штанду  Министарства  просвете,  чији  је  овогодишњи  

слоган „Школа   какву  желим“. 

 

                                                    7.2 Фестивал  науке 

             Међународни  фестивал  науке,  13.по  реду,  одржан  је    од  05.до  

08.12.2019.године,  под  именом  „Разоткривање“. Ученица  наше  школе  Јелена  Ђорђевић, 

први  разред  гимназије,  је  учествовала  на  фестивалу  са  екипом  из  Основне  школе  

“Сава  Керковић“ , под  именом   „физика   узвраћа  ударац“. Екипа  је  била  у  групи  

„експерт  тинејџери“.  Од  стране   организатора  фестивала    награђени  су  плакатом   

„Амбасадори  науке“. 

 

 

7.3 Пројекат  државне  матуре 

Одлуком  Министарства  просвете, науке  и  технолошког  развоја  у  сарадњи  са  пројектом  

“Унапређење  квалитета    образовања    кроз  увођење    испита    на  крају  средњег  

образовања“,  из  узорка  од  50   средњих  општеобразовних   школа  за  пилотирање  

процедура  и  садржаја    матуре ,  изабрана је  наша  школа.  Матура  ће  се  полагати  у  

складу  са  Правилником  о  програму  опште  и  уметничке  матуре,  Стручним упутством    за  

спровођење  матуре (треба  да  буде  усвојен) и  планом  рада  у оквиру  Пројекта  државне  

матуре. 

Пројекат  није  реализован због  раније  наведених  разлога. 

 

 

7.4 Извештај  са Божићног  турнира  у  фудбалу ( мали  фудбал) 

                        Лазаревац  20.12.2019.- 12.01.2020.године 

           Средња  школа  „Хиљаду  триста  каплара“   је  узела  учешће  на  турниру    у  

категорији  кадета  где  је  било  укупно  26  екипа  подељених  у  6  група. Средња  школа  је  

била  у групи  са: 

-Барутана 

-Хиљаду  триста  каплара 

-Ла  минерс 

-АС инвест 

У  групи  смо  заузели  прво  место  са  победама  над  Барутаном  2:1, Ла Минерсом  8:0; Ас 

инвестом 3:1; 

У  осмини  финала смо играли са  екипом  „фото  Шале“  и  победили  са  5:1 

- У  четвртини  финала поново  смо  се  састали  са  екипом  „ Ас инвест“  и  победили  

на  пенале  5:4 

- У  полуфиналу  смо  играли  са  екипом  Медошевца  под  називом  „Јевтић  превоз“  и  

победили  смо  са  3:1 

- Финале  турнира   смо  играли  са  екипом   Колубаре  из  Лазаревца   под  називом  

„Пекара белатрикс“  и  изгубили  резултатом  од  2:1 
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Одиграли  смо  укупно  седам  утакмица  са  шест  победа    и  једном  изгубљеном   и  гол  

разликом    26:10. 

Ученици  учесници  турнира  су:  Вранешевић  Матија – капитен,  Митровић  Вук, Амдрић  

Дејан, Ристивојевић  Никола,  Пантелић  Ђорђе,  Ковачевић  Ђорђе,  Максимовић  Лазар  и  

Баић  Александар. 

Екипу  водио  професор  физичког  васпитања  Душко  Којић.  

 

                                       7.5 ОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ – ОДБОЈКА  ДЕВОЈКЕ 

 

На  окружном  такмичењу   средњих  школа,  које  је  одржано   05.03.2020.године, где  су  

учествовале  екипе Љига,  Ваљева,  Мионице,  Лајковца  и  Осечине,  одбојкашице  Средње  

школе  „Хиљаду  триста  каплара“  у  Љигу  освојиле  су    прво  место. 

Победиле  су  у  финалу   Ваљевску  гимназију  са  2:0. 

Екипу  су  сачињавале: 

1.  Аница  Грујичић -4-1 
2. Марија  Милићевић 4-2 
3. Марија  Марковић  4-2 
4. Милица  Ђорђевић   4-2 
5. Милица Јовичић  3-4 
6. Ивана  Ђорђевић  2-5 
7. Сара  Ђурђић   2-5 
8. Анђела  Степановић  2-5 
9. Нађа  Марковић  1-5 
10. Анђела  Ристивојевић  1-4 
11. Милица  Илић  1-4  

Следи  међуокружно  такмичење  на  ком  ће  се  такмичити  екипе  Шапца,  Пазове,  
Београда  и  Љига. 
 

                                  7.6 Промоција  војног  позива 

 

          у   Средњој  школи  „Хиљаду  триста  каплара“  у  Љигу,  25.12.2019.године ,  одржана  је  

промоција  војног  позива,  кроз  представљање    студијског  програма  школовања  у  Војној  

академији  и  Медицинском    факултету  Војномедицинске  академије. 

Промоцију  је  реализовала  екипа  из  Војне  академије  и  представник  потпуковник   Горан  

Радивојевић. Присуствовали  су  ученици  3. и 4. разреда  наше  школе  са  својим  

наставницима.  

 

                                 7.7. Предавање на тему "Подржи ме да останем у школи"   

 
Пројеката који се реализује у средњим школама је "Подржи ме да останем у школи", аутора 

Образовно-развојног центра "Међу нама" из Београда. Пројекат је намењен директорима, 

стручним сарадницима, наставницима и ученицима средњих школа, а циљ је спречавање 

осипање ученика средњих школа из образовног система. 

Предавање  у  нашој  школи је  одржано  12.06.2020.године,  предавачи  су  Маријана  

Неговановић-Обрадовић  и Горица  Станојевић  из  Образовно-развојног  центра  „Међу  

нама“. 
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Након  предавања  за  наставнике  одржана  је  радионица  за  ученике. 

                              

                                              8. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  СЕКЦИЈА  

8.1. Извештај о раду Литерарно-новинарске секције 

Крајем септембра одржан је први састанак чланова Литерарно-новинарске секције. 

Примљени су нови чланови који су уједно упознати и са начином рада ове секције. Током 

првог полугодишта ученици су учили различите видове новинарског изражавања и писали 

радове на задате теме. Поред тога, поједини ученици су били задужени да прате актуелна 

дешавања у школи и граду и да пишу извештаје о њима. Активности у другом полугодишту су 

биле резервисане за интензивнији рад на школском листу ,,Каплари“, који се издаје једном 

годишње. Из свима добро познатих околности, те активности нису реализоване. 

 

                8.2 Извештај о рада драмско-рецитаторске секције СШ „Хиљаду триста 

каплара“Љиг за школску 2019/2020.год. 

 

СЕПТЕМБАР 

Ученици који су се пријавили да похађају драмску секцију су следећи: 

Томић Јован, Поповић Саша, Михајиловић Лазар,Недељковић Сања, Миловановић 

Јелена,Симић Ирена, Марковић Андријана,Сајић Сара ( ученици су 3-5 ); Степановић Бојана 

,Ивановић Ивана, Жујовић Ана ( 3-4); 

Ђорђевић Јелена и Митровић Вук (1-5); 

Слободан термин када се група састаје је понедељак после часова или у договору са 

ученицама . 

ОКТОБАР 

У претходној школској години ученици су учестовали на Светосавској академији код 

професорке Бранкице Перовић. Учествовали су на такмичењу рецитатора у Љигу само две 

ученице : Јанковић Ана и Јанковић Катарина .Избор песама је направљен по савету 

проф.Зорице Пејовић из збирке поезије Момчила Настасијевића.Ученице су се пласирале на 

такмичење које би се одржало у  Мионици али су одустале од одласка. 

Читање поезије по избору ученика.  

Организован је одлазак на Сајам књига у Београд,  24.октобра 2019.Ове године је 15- ак 

ученика отишло на Сајам .Надамо се да ће следеће године заинтересованост ученика бити 

већа. 

НОВЕМБАР 

Упознавање ученика са акцентима српског језика. 

Правилан изговор-акценатске вежбе. 

Поезија: читање,анализа,утисци. 
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ДЕЦЕМБАР 

 

Рад на Светосавској академији.Ученици су добили своје улоге које увежбавају. 

Учешће на литерарним конкурсима.Отворен је Светосавски литерарни конкурс. 

 

ЈАНУАР 

Светосавска академија(програм).Водитељ и приповедач у току приредбе била је Марковић 

Андријана.Изведена су два скеча у којој су учествовали дечаци ове секције ,у главној улози 

тј.улози Светог Саве нашао се Јован Томић.Скечеви се односе на побуђивање моралних и 

религиозних осећања код хришћанског човека , говоре о значају читања Светог Писма и о 

труду појединца да иде добрим путем кроз живот.Све су то хришћанске идеје које се темеље 

на светосављу. 

Поповић Саша и Степановић Бојана су изрецитовали песму Доврице Ерића « Сви моји 

преци». 

Ирена Симић и Жујовић Ана су отпевале пригодну песму о мајци Светог Саве « Света 

Анастасија».Пратећи вокал је била Јелена Миловановић. 

На светосавском  литерарном конкурсу је освојено друго место.То је била Мила Јевремовић, 

ученица 4-2. 

ФЕБРУАР 

Није дошло до посете књижевним вечерима,биоскопу или позоришту(Љиг и Мионица-

сарадња са мионичким средњошколцима). Ове посете биле су у најави за касније. 

Ученици су добили песме за такмичење које је требало да се одржи у марту. 

Поповић Саша је увежбавао песму Ивана В.Лалића « Стојте галије царске», 

Степановић Бојана је увежбавала песму Ивана В.Лалића «Strambotti“, Ирена Симић је 

изабрала Десанку Максимовић, а Недељковић Сања је изабрала савременог писца Драшка 

Сикимића, а Ивановић Ивана писца Радована Белог Марковића. 

МАРТ 

Због увођења ванредног стања рад драмске секције није настављен. 
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                           9. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  СТРУЧНИХ  ВЕЋА  И  ТИМОВА  

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

 

                  Стручни тим  за  инклузију  школске  2019/20.године  чине    Ивковић  Биљана, 

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

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

хемије  и Љубица  Ниновић- наставник  куварства. За  руководица  тима  изабран  је Урош  

Тошанић. 

Активност Реализовано  Носиоци 
задужење 

1.Усвајање  плана  рада  за  школску 2019/20.годину 
2.Конституисање  тима  и  избор  координатора 
3. Извештај  о  реализацији ИОП  за  шк.2018/19.г 
У  току  ове  године  следћи  ученици  су  радили по  
ИОП-у: кувар- Јован  Васовић  ИОП2; Миона  
Павловић- ИОП1 ;Конобари-Ивана  Томић, Симона  
Митровић, Анђела  Станисављевић и  Данијела  
Глигоријевић  

01.10.2019.године За  руководиоца  
тима  изабран  
Урош  Тошанић  
 

Идентификовање  ученика  који  имају  потребу  за  
додатном  подршком и  ИОП-ом(извештај  из  
основне  школе  о  ученицима): досадашњим  
праћењем  ученика  и  обавештењем  од  стране  
родитеља  предлог  је  да  по  ИОП-1  настави  
ученик  Лука  Дамњановић, први  разред  
образовни  профил  аутомеханичар. Ученик  Стефан  
Даниловић  је  у  основној  школи  радио  по  ИОП-1  
али  на  основу  досадашњег  праћења  ученик 
може  да  прати  редован  програм. 

12.11.2020.године   

Састанак  СТИО  из  све  три  школе  на  територији  
општине  Љиг.  Предлог  нових  ученика  за рад  по  
ИОП-1 је: Лука  Дамњановић, образовни  профил  
аутомеханичар,  Југослав  Станковић, 
аутомеханичар  и  Марко  Михаиловић, 
аутомеханичар.  По  мишљењу  Драгане  Лазић, 
тренутно  разредног  старешине  ових  ученика,  
ученика  Марко  Михаиловић може  да  прати  
редован  програм. 

12.12.2019.године  Драгана  
Золотић, 
психолог  из  Ош 
„Сава Керковић“  
и  Невена  
Пејовић, 
наставник  
енглеског  
језика  и  
разредни  
старешина  
ученика  којима  
је  потребна  
додатна  
подршка у  
средњој  школи 

1.Резултати  рада  ученика,  којима  је  пружена  
додатна  подршка  у  раду, на  крају  наставне  
године: Сви  ученици  су  успешно  завршили  

19.06.2020. Одељенске  
старешине и  
чланови  тима 
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ову  школску  годину. 
- Лука  Дамњановић –добар  2,64 
- Југослав  Станковић – добар  2,50 
- Глигоријевић  Данијела-врло  добар 3,57 
-Анђела  Ђурђић – добар  3,36 
-Симона  Митровић- добар 2,86 
- Томић  Ивана- добар  2,86 
- Васовић Јован  - добар  3,18 
- Миона  Павловић – врло  добар  3,73 

 
 

 

               9.2 Извештај о раду Стручног већа професора српског језика и књижевности СШ 

„Хиљаду триста каплара“Љиг за школску 2019/2020.год. 

 

СЕПТЕМБАР 

Направљена је подела одељења којима ће професорке предавати: 

Проф.Лазић Драгана предаје следећим одељењима: 1-1, 1-4,  2-2, 3-2, 2-5,4-1; 

Проф.Пејовић Зорица предаје следећим одељењима: 1-5,2-4,3-4,3-5,4-2; 

Секције које ће бити активне ове године су: драмско-рецитаторка секција коју ће водити 

проф.Зорица Пејовић и литерарна секција коју води проф.Драгана Лазић. 

Уџбеници који су се користили су издавачке куће Klett. 

Професорке су се договориле о саставу иницијалног теста и о времену када ће бити изведен. 

 

ОКТОБАР 

Иницијалан тест је солидно урађен.На додатној и допунској настави је посвећена пажња 

грешкама које су начињене на иницијалном тесту. 

Организоване су групе ученика које ће се укључити у рад секција.Договорен је и термин када 

ће се одржавати. 

 Проф.Зорица Пејовић је похађала семинар за први разред гиманзије и успешно је савладала 

програм. 

Организован је одлазак на  64.међународни београдски сајам књига који се одржавао 20.окт 

.2019-27.окт.2019. Земља почасни гост ове године је Арапска Република Египат. 

 

НОВЕМБАР 

Ученици су се пријавили за припремни програм за такмичење из Српског језика и за 

Књижевну oлимпијаду. 

 

ДЕЦЕМБАР 
 

Усвојене су теме за матурске радове.Ментор је проф.Драгана Лазић 

Теме се односе на градиво из свих разреда: 

1.Ана Карењина као жртва времена и страсти 

2.Мотив побуне у делу « Дервиш и смрт» 
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3.Усамљеност и отуђеност човека у Камијевом « Странцу» 

4.Лик Симке из « Корена « -прича о судбини једне жене 

5.Зашто Хамлет оклева? 

6.Епски јунаци у нашој народној 

 књижевности 

7.Жена у поезији српске модерне 

8.Изневерена родитељска љубав у Балзаковом роману « Чича Горио» 
 

ЈАНУАР 

Ученици су организовани у ваннаставне активности повод прославе школске славе « Свети 

Сава». 

ФЕБРУАР 

Анализа успеха ученика на крају 1.полугодишта: 

1-5 ( 4,24)  2-4 ( 3,32) 3-4 ( 3,21) ,3-5 ( 4,64) и 4-2 (3,23) 

1-1 (2,62)  1-4 (2,68)  2-2 (2,68)   2-5 (3,10)  ,3-2 ( 2,71) 4-1 ( 3,11) 

Ученици се упућују на допунске часове ако су незадовољни постигнутим резултатима. 

Књижевна олимпијада је одржана 29.02.2020. на којој је Матић Милица освојила 16 бодова 

и пласирала се на следеће такмичење које је требало бити одржано у Ваљеву. 

 

 

   9.3  ИЗВЕШТАЈ РУКОВОДИОЦА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ПРОФЕСОРА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

У августу месецу 2019. године чланови Стручног већа професора природних наука усвојили 

су план рада Већа, изабрали уџбенике и извршили временско и садржајно усклађивање 

програма. 

Профсори биологије, математике, рачунарства и информатике, физике, хемије и географије 

израдили су годишње планове и програме рада за своје предмете. Током првог и другог 

полугодишта чланови Већа уредно су израђивали оперативне планове рада. 

Планове додатне и допунске наставе донели су они чланове Већа који су на то били обавезни 

решењем о структури 40-часовне радне недеље. 

Чланови Већа донели су план стручног усавршавања за текућу школску годину.Почетком 

другог полугодишта чланови Већа су прошли обуку за рад на платформи Гугл учионица. 

Чланови Већа утврдили су критеријуме оцењивања ученика у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању објављеном у „Службеном гласнику 

РС“ бр. 82/2015. 

Настава биологије, математике, рачунарства и информатике физике, хемије и географије 

одржана је према предвиђеном плану и програму. 
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Чланови Стручног већа природних наука анализирали су успех ученика по предметима на 

крају првог полугодишта и предложили мере за побољшање успеха.У току школске године 

ученицису учествовали на такмичењу из математике и географије.  

Руководилац  већа  Светлана  Лазаревић, професор  географије. 

 

 

                       9.4.    Годишњи  извештај  о  раду  актива  друштвених  наука 

                                                                   за школску  2019/2020 

Састав већа: 

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 

1.  Утврђивање 
планова рада 
предмета друштвених 
наука за шк. 2019-
2020.год. 
2. Унапређивање 
наставеи смернице за 
даљи рад по 
предметима 
 

11.09.2019. 
 

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. Разговарало се о 
начинима унапређивања наставе. 
 

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

14.11.2019. 
 

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: Спартаков устанак; Термопилска 
битка; Живот, обичаји и веровања Старих 
Словена; Драгутин Димитријевић Апис; 
Краљ Петар I Карађорђевић; Хладни рат; 
Сремски фронт; Цар Ираклије; Бечки рат; 
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Наполеон Бонапарта. 
Социологија: Метод социолошког 
истраживања; Марксизам; Човек и 
природна средина; Млади у Србији; 
Насиље у Србији ( свету ). 
Психологија: Социјална интелигенција; 
Стрес; Појам Архетипова у Јунговој 
теорији личности; Депресија; 
Адолесценција; Анксиозни поремећаји; 
Интернет зависност и особине личности; 
Памћење; Класично условљавање; 
Психосоматска обољења. 
Филозофија: Старогрчки атомизам; 
Платоново устројство државе; Филозофија 
ренесансе; Британски емпиризам; 
Кантова етика; Филозофија раног 
Витгенштајна. 
Географија: Норвешка; Москва; Санкт 
Петербург; Барселона; Вулкани. 
 

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

29.01.2020. 
 

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 
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). 
 

 

 

                      9.5. Извештај  стручног  већа  професора  стручних  предмета  

Редни 

број 

седнице 

Датум 

одржавања 
 

Реализација 

 

1. 

 

20.09.2019. 

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. 

 

22.11.2019. 

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. 



                        СРЕДЊА      ШКОЛА   „ХИЉАДУ    ТРИСТА    КАПЛАРА  „   ЉИГ   
 

16 
 

 

3. 

 

21.02.2020. 

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. 30.08.2020. Анализиран је успех ученика на крају наставне године.  

 

 

                                           9.6. Извештај  стручног  већа  за  уметност 

Чланови актива за уметност средње школе „Хиљаду триста каплара“ у Љигу су: 

- Ивана Кнежевић, предметни наставник музичке уметности; 

- Милан Хрњазовић, предметни наставник ликовне културе. 

 

У школској 2019/2020. години, настава актива за уметност одвијала се, по утврђеном плану и 

програму, у областима ликовне и музичке културе. Наставне и ваннаставне активности 

изводили су предметни наставници: Ивана Кнежевић и Милан Хрњазовић. У оквиру редовне 

наставе, ученици су имали прилику да се упознају са основним токовима развоја уметности у 

свету и код нас, као и да се укључе у локалне културно-уметничке активности. У области 

ваннаставних активности ученици су се непосредно укључивали у стваралачке процесе, 

перципирајући и вреднујући значај уметности на пољу личног развоја и евентуалних 

професионалних опредељења. 

У току школске 2019/20. године, чланови актива за уметност су одржали укупно два састанка. 

Први састанак је одржан 21.8.2019. Овом приликом сарадници су преузели задужења за 

наступајућу школску годину и договорили се око расподеле часова. Потврђен избор 

уџбеника за текућу школску годину, према смеровима и разредима. Конструисана шема 

задужења у другим школама предметног наставника који је запослен на више радних места 

(наставник музичке уметности), због израде распореда. Извршен је и договор о уређењу и 

начинима коришћења кабинета за ликовну и музичку уметност. Дистрибуирани валидни 

обрасци за израду наставних планова и програма, као и важећи модели образаца за 

припрему часова.  

Дате си сугестије за извесне допуне и измене постојећих наставних планова. Извшена 

подела задужења професора у вези са: прикупљањем материјала за школске публикације, 

организовањем школских приредби, јавним музичким наступима, раду и наступима секција 

у јавности, организовању школских изложби, евентуалном оснаживању музичког и 

визуелног идентитета школе. 

Направљен је и прелиминарни договор око календара јавних манифестација и примарних 

задужења. 

Други састанак актива је одржан 6.9.2019. Одржана је дискусија о текућим обавезама, 

новим наставним плановима и програмима, систему оцењивања, фонду оцена. Размењена 

искуства о раду секција. Извршена расподела дужности и обавеза поводом обележавања 
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Дана школе. Отворена дискусија о евентуалној сарадњи са научно блиским активима и 

могућностима заједничке реализације огледних часова. 

Прекид наставе почетком марта 2020. онемогућио је реализацију бројних планираних 

активности. Важно је ипак споменути запажен наступ наших ђака приликом прославе 

школске славе – Св. Саве. За осмишљавање наступа као и припреме извођача била је 

одговорна наставница музичке уметности Ивана Кнежевић. 

 

               9.7.Извештај  тима  за  каријерно  вођење  и  саветовање   

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 организовао  је  седму 

националну конференцију ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и 

Европи“ . Конференција  је  одржана  у четвртак, 3. октобра 2019. године, у Београду. 

Представници  школе  на  овој  конферецији  су  биле  Рада  Ђорђевић, наставник  економске  

групе  предмера  и  Биљана  Ивковић,  педагог. 

Теме  о  којима  је  било  речи  на  овој  конференцији  су: 1. Рефлексивна  пракса  у  

каријерном  вођењу  и  саветовању- представник  Др Шивон Нири, Универзитет  

Дерби,Велика  Британија 

2. Каријерно  вођење   и  саветовање  и  развој  вештина- европске  перспективне   и новости- 

представник Хелена  Кошталова,  Европска  контакт  група, Чешка 

3. Каријерно  вођење  и  саветовање  и  развој  вештина – национлане  перспективе  и 

новости- Подрша  на  преласку  из  школе  на  тржиште  рада: Јачање  вештина  за  

запошљивост  младих 

 

 

10. Извештај  о  раду  ученичког  парламентра 

 

ПЛАНИРАНЕ  АКТИВНОСТИ 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.09.2019 
 
 

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 
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седницама 
Школског одбора. 
4. Усвајање плана 
рада П. 
5. Избор 
представника УП 
за чланове 
стручних тимова. 
6. Предлози 
ученика у вези са 
радом УП. 
7. Разно. 

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

17.10.2018 

Ћирковић 
Наташа 

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

ТРЕЋА 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  
  

22.11.2018 

Ћирковић 
Наташа 

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

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

20.12.2019 

Ћирковић 
Наташа 

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

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

31.01.2020 

Ћирковић 
Наташа 

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

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

28.05.2020 

Ћирковић 
Наташа 

ШЕСТА СЕДНИЦА: 
1.Избор 
представника УП 
за члана комисије 
за избор ђака 
генерације. 

СЕДМА 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. 
 

 

 Настава се одвија 
на даљину. 

ОСМА СЕДНИЦА: 
1. Упознавање са правилником о избору ђака 
генерације. 
2. Резултати са такмичења у којима су 

 

 Настава се 
одвијала на 
даљину. 
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учествовали ученици наше школе. 
3. Анализа рада УП и усвајање извештаја о 
раду. 
4. Израда Плана рада УП за наредну школску 

годину. 

 
 

 

 

                    11.Извештај  о  раду  педагога  за  школску  2019/20 годину 

- Није  било  пројеката  који  су  праћени  од  стране  педагога. 

 
     Часови  су  посећени  у  периоду  од  23.10.2019.године  до 16.12.2019.године. Укупно  7  

часова. 

Часови  су  посећени  код: 

-Зорица  Пејовић  – 100% радног  времена , положен  испит  за  лиценцу, на неодређено  

запослена 

-Бранко  Ранисављевић -100%  радног  времена,   положен  испит  за  лиценцу, неодређено 

време 

- Маријана  Николић  – 100% радног  времена; приправник 

-Смиљанић  Драгана – 65%  радног   времена;  приправник, одређено  време 

- Николић  Маријана – 100 % радног  времена:  приправник,  одређено  време 

-Марија  Живковић   -50%  радног  времена, приправник, одређено  време 

-Милан  Хрњазовић  – 15%  радног  времена,  приправник, одређено  време 

- Јасна  Белојевић  – 100% радног  времена, приправник 

 

Р.бр. одељење датум време предмет Наставна  
јединица 

Наставник 

1. 2-4 23.10'19. 1105-
1150 

Српски  језик  Вук  Стефановић  
Карџић- 

лексикографија  

Зорица  Пејовић  

2. 3-4 24.10'19 1020-
1100 

Рачуноводство  Евидецнија  
потраживања  на  
основу  продаје  

Бранко  
Ранисављевић  

3. 2-2 25.10'19 1020-
1100 

Математика  Тригонометријске  
функције 

Маријана  
Николић  

4. 4-1 29.10'19 925-1010 Физика  Топлотно  
зрачење 

Драгана  
Смиљанић  

5. 1-1 30.10'19 925-1010 Информатика  Мултимедијалне  
могућности  
оперативног  

система 

Марија  
Живановић  

6. 1-5 01.11'19 1155-
1240 

Ликовна  
култура  

Стари  свет  Милан  
Хрњазовић  

7. 2-4 16.12'19 925-1010 Математика  Квадратне  
неједначине  

Јасна  Белојевић  
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                                      Запажања: 

1. Снаге  

- Дисциплина  на  часу  

- Припрема  наставника  за  час (код  свих  наставника  детаљно  урађене  припреме);  

- Прилагођавање  рада  ученицима  којима  је  потребна додатна  подршка-  

- Познавање  могућности  ученика 

- Излагање  наставника  је  јасно  и  примерено  ситуацији 

- Одговарајуће  знање  наставника за  одређену  област 

- Поштовање  динамике  часа –у  већини  случајева 

- Увођење  пројектне  наставе  код  ученика  првог  разреда  гимназије- ученици  

овладали  овим  обликом  рада 

- Коришћење у  настави   савремених  информационих  технологија 

2.Слабости  

- Од  7  наставника  је  у  том  тренутку  имало  положен  испит  за  лиценцу ( 2  

наставника  су  се  припремала  за  предстојеће  полагање) 

- 5 наставника  нема  стално  радно  ангажовање 

- 1 наставник     нестручан  за  предмет  који  предаје  ученицима 

- Немају  довољно  сати  стручног  усавршавања- већина  га  нема уопште 

- Неки  од  наставника  немају  никакво    методичко  знање 

- Немају  ментора  који  би  их  увео  у  посао 

- На   свим  посећеним  часовима  садржај  рада  је  био  исти  за  све  ученике  као  и  

темпо  рада 

- Продубљивање  теме  и  иницијатива  ученика  постоји  само  у  ситуацијама  примене  

пројектне  наставе ( код  првог  разреда  гимназије) у  свим  осталим  случајевима  

наставници  имају  за  циљ  да  реализују  планирану  наставну  јединицу  и  то  раде  

фронталном  методом 

- Већина  наставника  не  ради  довољно  са  ученицима  којима  је  потребна  додатна 

подршка,  у  неким  ситуацијама  наставник  и  не  проверава  да ли  су   сви  ученици  

завршили   започето  вежбање  већ  иде  даље 

- Од  наставних  средстава  користи  се  најчешће  само  уџбеник  а  многи  ученици  га  

и  немају. Овај  проблем  се  решава  диктирањем 

- Комуникација  на  часу  је  увек  наставник-ученик:  наставник  поставља  питања  на  

која  ученици  треба  да  одговоре; у  већини  случајева  ученици  се  уздржавају  да  

дају  било  какав  одговор, па  наставник  сам  понавља  лекцију  коју  су  обрађивали  

тог  часа 

- Нема  повезивања  градива  са  другим  областима,  са  свакодневним  животом 

- Нема  повратне  информације  за  ученике  о  њиховом  раду  у  складу  са  

Правилником  о  оцењивању 

- Нема  међупредметне  корелације  ни  сарадње  наставника 

3.Препоруке  

- неопходан  је  менторски  рад  за  наставнике  приправнике  

-стручно  усавршавање унутар  школе  које  би  било  обавезно   за  све  наставнике  

-  
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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.  

-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  седму националну конференцију ,,Каријерно вођење и саветовање у 

Републици Србији и Европи“ која је  одржана   у уторак, 3. октобра 2019. .Учествовала  у  

свим  осталим  пословима  Школе.  

 

 

 
       12.ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ   ПЕДАГОШКОГ  КОЛЕГИЈУМА 

                                  ШКОЛСКА   2019/2020.година 

Септембар 

Р.бр Програмски  садржаји  Време  реализације Носиоци  задужења 

1. Разматрање Извештаја о 

раду Школе 
12.09.2019.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 

14.11.2019.године Директор 

2. Упознавање  чланова  

колегијума  са  

активностима   СТИО тима 

и  број  ученика  обухваћен  

пружањем  додатне 

подршке 

 педагог 

Јануар  

Р.бр Програмски  садржаји  Реализовано  Носиоци  задужења 

1. Анализа  успеха  и  владања  

на  крају  првог  

полугодишта  

30.01.2020.године Директор   

2. Извештај  руководилаца  

стручних  већа  о  раду  

већа  за  прво  полугодиште  

 Руководиоци  већа 
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3. Извештај  о  раду  

директора  школе  за  прво  

полугодиште    школске  

2019/20.године  

 Директор  

Фебруар    

1. План  надокнаде  часова  

због  продужетка  зимског  

распуста 

24.02.2020.године Директор  

2. Предлог  за  учешће  у  

пилот  пројекту обогаћене  

организације једносменског  

рада  у  школској 2020/21 

26.02.2020 Директор  

Март   

1. Почетак  васпитно-

образовног  рада  на  

даљину 

20.03.2020.године  Директор  

Јун  

1. Организација  рада  за  

завршетак    другог 

полугодишта  

02.06.2020.године Директор, руководиоци  
стручних  већа 

2. Матурски  и  завршни  

испити 
 Директор  

3. Инструкције  за  поступање  

средњих  школа  поводом  

отварања  објеката  за  

пријем  ученика  у  току  

нормализације  услова  за  

време  пандемије  КОВИД-

19  

 Директор  

4. Резултати  матурских  и  

завршних  испита 
15.06.2020 Секретари  испитних  

одбора 

5.  Ђак  генерације  Директор  

Август  

Р.бр Програмски  садржаји  Носиоци  задужења 

1. Подела задужења за наредну шк. 

годину 
Директор 

2. Утврђивање 40-часовне радне недеље 

игодишње 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 ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 
 
                                          13.1 РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

РБ ПРЕДМЕТ 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ПЛАНИРАНО 

ЧАСОВА 

 

РЕАЛИЗОВАНО 

ЧАСОВА 

1. Бранко  Ранисављевић-Рачуноводство IV-2 27 15 

2. Економика туристичких и угоститељских 

предузећа 

II-2 33 19 

3.  Драгана  Лазић- Српски  језик  и  

књижевност  

1/1,   2/2 20 6 

4. Драгана  Смиљанић – физика  I5  3 

5.  III5  1 

6.  IV1  2 

7. Хемија  III5  8 

8.  IV1  1 

9. Јасна   Белојевић -Математика 1/4,1/5,2/4, 

3/5,4/1 

 19 

10. Маја  Ђукић -Енглески језик 2/4 21 18 

11. Енглески језик 4/2 21 18 

12. Маријана  Николић-Математика 1-1 20 10 

13. Математика 2-2 20 10 

14. Математика 3-4 20 5 

15. Математика 4-2 20 5 

16. Математика 2-5 20 10 

17. Којић  Милевка  -Механика  1-1 20 20 

18. Рада  Ђорђевић-РАЧУНОВОДСТВО 14  5 

19. РАЧУНОВОДСТВО 24  7 

20. СТАТИСТИКА 34  2 

21. Зорица  Пејовић-Српски језик и 

књижевност 

1/5 20 9 

22. Српски језик и књижевност 2/4 20 10 

23. Српски језик и књижевност 3/4 20 10 

24. Српски језик и књижевност 3/5 20 9 

 Укупно    222 
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                                                           13.2 Реализација  додатне  наставе  

РБ ПРЕДМЕТ 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ПЛАНИРАНО 

ЧАСОВА 

 

РЕАЛИЗОВАНО 

ЧАСОВА 

1. Драгана  Лазић-српски  језик  и 

књижевност  

2/5, 4/1 20 9 

2.  Драгана  Смиљанић-физика   2-5  7 

3. Хемија  4-1  4 

4. Јасна  Белојевић-Математика 1/4,1/5,2/4, 

3/5,4/1 

 11 

5. Биологија 41 37 11 

6. Љубица  Ниновић- Куварство III-2 30 20 

7. Маја  Ђукић -Енглески језик 3/5 21 16 

8. Николић  Маријана-Математика 2-5 20 10 

9. Рада  Ђорђевић -СТАТИСТИКА 42  7 

10. Зорица  Пејовић -Српски језик и 

књижевност 

1/5 20 8 

11. Српски језик и књижевност 2/4 20 7 

12. Српски језик и књижевност 3/4 20 7 

13. Српски језик и књижевност 3/5 20 8 

     

 Укупно    125 

 
13.3РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ  НАСТАВЕ 
 

 

 

 

ПРЕДМЕТ 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ПЛАНИРАНО 

ЧАСОВА 

 

РЕАЛИЗОВАНО 

ЧАСОВА 

1. Екологија 11 37 37 

2. Биологија  14 74 74 

3. Биолигија 15 74 74 

4. Екологија и заштита животне средине 22 32 32 

5. Биологија 25 74 74 

6. Биологија 35 72 72 

7. Биологија 41 64 64 

8. Филозофија 3 5 72. 72. 

9. Филозофија 41 96. 96. 

10. Физика  – Драгана  Смиљанић I5 74 74 

11.  II5 74 74 
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12.  III 5 108 108 

13  IV1 64 64 

14. Хемија  III5 72 72 

15.  IV1 64 64 

16. Српски језик и књижевност-Драгана 

Лазић 

1/1 111 111 

17.  1/4 111 111 

18.  2/2 64 64 

19.  2/5 148 148 

20.  3/2 60 60 

21.  4/1 128 128 

22. Математика-  Јасна  Белојевић 15 148 148 

23. Математика 14 111 111 

24. Математика 24 108 108 

25 Математика 35 144 144 

26. Математика 41 128 128 

27. Немачки језик I5 74 74 

28. Немачки језик III5 72 72 

29. Немачки језик IV1 64 64 

30. Енглески језик- Маја  Ђукић 1/1 74 74 

31. Енглески језик 1/5 74 74 

32. Енглески језик 2/2 64 64 

33. Енглески језик 2/4 108 108 

34. Енглески језик 3/2 60 60 

35. Енглески језик 3/2 60 59 

36. Енглески језик 3/4 108 107 

37. Енглески језик 4/2 99 99 

38. Психологија 25 74 74 

39. Психологија 32 60 60 

40.               Историја        1/1          111          111 

41. Историја ¼ 74 74 

42.               Историја        1/5           74          74 

43.               Историја        2/4           72          72 

44.               Историја        2/5           74          74 

45.               Историја        3/2           60          60 

46.               Историја        3/5           72          72 

47.               Историја        4/1           64          64 

48. Принципи економије-Рада  Ђорђевић  

          14 

 

        111 

 

          111 

49.                                                                              

Рачуноводство (вежбе) 

14   74         74 

50.  

Основи економије 

 

          42 

 

        66 

 

          66 

51.  

Рачуноводство - теорија 

 

          14 

 

        74 

 

          74 

52.  

Рачуноводство - теорија 

 

          24 

 

        37 

 

          37 
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53.  

Рачуноводство – вежбе+блок 

 

          24 

 

        74+30 

 

          74+30 

54.  

Рачуноводство - вежбе 

 

          34 

 

        72 

 

          72 

55.  

Рачуноводство - вежбе 

 

          42 

 

        66 

 

          66 

56.  

Статистика 

 

          34 

 

        72 

 

          72 

57.  

Статистика 

 

          42 

 

         66 

 

          65          

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

59. Енглески језик III-4 108 108 

60. Енглески језик II-5 74 74 

61. Енглески језик I-4 74 74 

62. Српски језик и књижевност 1-5 148 148 

63. Изборни  1-5 37 37 

64. Српски језик и књижевност 2-4 1О8 108 

65. Српски језик и књижевност 3-4 108  108 

66. Српски језик и књижевност 3-5 144 144 

67. Српски језик и књижевност 4-2 99 99 

68. Латински језик 1-5 74 74 

69. Латински језик 2-5 74 74 

70. Француски језик 2-2 64 64 

71. Исхрана 2-2 64 64 

72. Франуски језик 3-2 60 60 

73. Грађанско васпитање 1 година 37 37 

74. Грађанско васпитање 2 година 36 36 

75. Грађанско васпитање 4 година 33 33 

76. Рачунарство и информатика I-5 74 74 

77. Пословна кореспонденција  и  

комуникација 

I-4 74+74 

 

               74+74 

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

79. Рачунарство и информатика III-5 36+30 36+30 

80. Рачунарство и информатика IV-1 32+30 32+30 

81. Рачунарство и информатика  II-5 74 74 

82. Рачунарство и информатика I-1 74+74 74+74 

83. Рачунарство и информатика I-4 74+74 74+74 

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

85. Савремена пословна 

кореспонденција-Бранков  

Ранисављевић  

II4 
37+74+74 37+74+74 

86. Рачуноводство (теорија) IV2 66 66 

87. Маркетинг IV2 66 66 

88. Економика туристичких и 

угоститељских предузећа 

II2 32 32 

89. Предузетништво III2 60+60 60+60 

90. Основи  економије  III4 72 72 
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91. Основи  економије  II4 72 72 

92. Рачуноводство (блок) IV2 30 30 

93. Пословна  економија – Дејан 1-4 74 74 

94. Рачуноводство –вежбе 1-4 74 74 

95. Пословна  економија 2-4 72 72 

96. Рачуноводство –вежбе 2-4 72 72 

97. Пословна  економија  3-4 72 72 

98. Рачуноводство -.вежбе+ блок 3-4 72+30 72+30 

99. Монетарна  економија  и  банкарство  3-4 72 72 

100. Пословна  економија 4-2 66 66 

101. Рачуноводство –вежбе+ блок 4-2 66+30 66+30 

102. Монетарна  економија 4-2 66 66 

103. Техничко  цртање 1-1 111+111 111+111 

104. Механика  1-1 111 111 

105. Хемија  и  машински  материјали 1-1 74 74 

106. Техничка  физика 1-1 74 74 

107. Практична настава 1-1 148+148 148+148 

108. Куварство –Љубица 2-2 384 384 

109. Куварство  3-2 300 300 

110. Основи  куварства(конобари) 2-2 64 64 

111. Кувари :пракса, блок, проф.пракса-

Нада 

2-2 192+90+60 192+90+60 

112. Кувари:пракса, блок 3-2 180+120+30 180+120+30 

113. Основе  посластичарства 3-2 30 30 

114. Конобари :блок, проф.пракса 2-2 90+60 90+60 

115. Конобари –блок 3-2 120 120 

116. Услуживање –Никола 2-2 192+192 192+192 

117. Услуживање 3-2 150+180 150+180 

118. Свечани  пријеми  3-2 90 90 

119. Основе  услуживања 2-2 30 30 

120. Ликовна  култура 1-5 37 37 

121. Ликовна  култура 2-2 32 32 

122. Ликовна култура 2-5 37 37 

123. Музичка  кутура 1-5 37 37 

124. Музичка  култура 2-5 37 37 

125. Уметност  и  дизајн 2-5 37 37 

126. Географија  1-1 74 74 

127. Географија  1-5 74 74 

128. Туристичка  географија  2-2 32 32 

129. Економска  географија 1-4 74 74 

130. Економска  географија  2-4 74 74 

131. Географија  2-5 74 74 

132. Географија  3-5 72 72 

133. Образовање  за  одрживи  развој 2-5 37 37 

134. Социологија  3-4 72 72 

135. Социологија 4-1 64 64 
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136. Социологија  са  правима  грађана 3-2 30 30 

137. Устав  и  права  грађана 4-1 32 32 

138. Уставно  и  привредно  право 3-4 72 72 

139. Уставно  и  привредно  право  4-2 66 66 

 

14.Извештај о раду Савета родитеља 

Савет родитеља је у шк.2019/20. години одржао 4 седнице на којима је разматрана 

питања из надлежности Савета: 

- Конституисање новог Савета родитеља, 

- Предлог представника и заменика представника Савета родитеља у Локални савет 

родитеља, 

- Резултати уписа ученика у шк.2019/20.години, 

- Осигурање ученика за шк.2019/20.годину, 

- Разматрање Извештаја о утрошку средстава добровољног ђачког динара, 

- Разматрање Извештаја о раду школе за прво полугодиште, 

- Разматрање Годишњег плана рада за шк.2019/20.годину, Извештаја о раду школе и раду 

директора за шк.2018/19.годину 

- Разматрање успеха и дисциплине ученика на клафикационим периодима и мере за 

побољшање успеха и дисциплине, 

- Избор понуде за фотографисање ученика,  

- Предлог за доношење одлуке о ђачком динару, 

- Анализа успеха и дисциплине на крају школске године. 

Чланови Савета родитеља на својим седницама редовно се информишу у раду 

Школског одбора, као иосталим питањима од значаја за рад школе.Своје предлоге, питања и 

статове упућују директору школе, Наставничком већу и другим стручним органима школе. 

Председник Савета родитеља је Тања Михајиловић. 

Представник Савета родитеља школе у Локални Савет родитеља је Гордана Благојевић, 

а заменик представника је Владимир Вукмановић. 

Чланови у великом броју присуствују седницама и расположени су за предлоге и 

дискусију о актуелним питањима из живота школе. 

 

   15. Школски  одбор  

У шк.2019/20. години Школски одбор, као орган управљања, одржао је 7 седница на 

којима је разматрао питања из своје надлежности.Од бројних питања издвојена су 

најважнија: 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за шк.2019/20.годину, Извештаја о раду 

установе и раду директора школе за шк.2018/19.годину, 

- Давање сагласности на Акт о организацији и систематизацији послова за 

шк.2019/20.годину, 

- Именовање стручног актива за развојно планирање, 
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- Разматрање и усвајање предлога финансијског плана и финансијског плана,  

- Разматрање и усвајање предлога плана уписа за наредну школску годину, 

- Разматрање и усвајање измена Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности 

ученика, 

- Усвајање Школског програма за гимназије, 

- Усвајање одлуке о извршеном попису основних средстава и ситног инвентара, 

- Осигурање имовине, 

- Отпис школског инвентара, 

- Усвајање Школског програма за стручне образовне профиле, 

- Усвајање измена Школског програма за други разред гимназије, 

- Усвајање Извештаја о раду директора Школе за прво полугодиште шк.2019/20.године, 

- Усвајање измена Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика, 

- Усвајање Правилника о заштити података о личности, 

- Усвајање завршног рачуна за 2019.годину, 

- Усвајање плана јавних набавки за 2020.годину, 

- Усвајање ребаланса буџета за 2020.годину, 

- Доношење одлуке о ђачком динару. 

Чланови Школског одбора су: 

- из реда локалне самоуправе: Љубивоје Вујић (председник ШО), Милијана Матић, 

Далиборка Поповић, 

- из реда запослених: Урош Тошанић (заменик председника ШО), Јасна Белојевић, 

Надежда Николић, 

- из реда савета родитеља: Тања Михајиловић, Снежана Јовановић, Бора Јанковић. 

Чланови Школског одбора се редовно и у великом броју одазивају седницама одбора, 

као и представник синдиката и представници Ученичког парламента. 

 

 

                 16.Извештај  о  раду  наставничког  већа 2019/2020 

 
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 
 

11.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Разматрање Годишњег 
плана рада за школску 
2019/2020 
2.Разматрање Извештаја о 
раду школе за 2018/2019 
3.Разматрање Извештаја о 
раду директора школе за 
школску 2018/2019 
4.Разно 
 



                        СРЕДЊА      ШКОЛА   „ХИЉАДУ    ТРИСТА    КАПЛАРА  „   ЉИГ   
 

31 
 

 
 
 

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

14.11.2019 1.Утврђивање успеха и 
дисциплине ученика на крају 
првог класификационог 
периода 
2.Разно 

Децембар 
1.Предлог уписа за следећу школску 
годину 
2.Усвајање тема за матурски и завршни 
испит 
3.Предлог набавке наставних средстава 

29.01.2020 1.Анализа успеха и 
дисциплине ученика на крају 
првог полугодишта шк 
2019/2020 
2.Теме за маурски и завршни 
испит 
3.Разматрање измена 
Правилника о васпитно-
дисциплинској одговорности 
ученика (смањење оцене из 
владања) 
4.Извештај о раду директора 
за прво полугодиште школске 
2019/2020 
5.Разно 

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

20.03.2020 1. Почетак реализације 
образовно-васпитног процеса 
рада учење на даљину 

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

  

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

02.06.2020 1.Анализа успеха и 
дисциплине на крају школске 
2019/2020 године за 
одељење 3-2, 4-1 и 4-2 
2.Разно 

Јун 
1.Анализа успеха и дисциплине на крају 
наставне године 

12.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
19.06.2020 
 
 
 

1.Утврђивање успеха на 
матурском и завршном 
испиту  
2.Проглашење Ђака 
генерације 
 
 
1.Утврђивање успеха и 
дисциплине на крају школске 
2019/2020 године 
2. Разно 
 



                        СРЕДЊА      ШКОЛА   „ХИЉАДУ    ТРИСТА    КАПЛАРА  „   ЉИГ   
 

32 
 

 
 
 
10.07.2020 
 
 
 
 
 
19.08.2020 
 
 
 
 
 
28.08.2020 
 

 
 
1.Анализа уписа за школску 
2020/2021 
 
 
 
 
1.Договор о почетку рада у 
новој школској години. 
 
 
 
 
1.Усвајење распореда часова 
за школску 2020/2021 годину. 
2.Формирање тимова за 
школску 2020/2021 годину. 
3.Утврђивање успеха на 
поправном испиту за 
школску2019/2020 годину. 

 

 

 

                     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 

 

 

Јун  
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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 

Није  

реализовано  

11. Такмичења ученика Анлиза  постигнутих  

резултата  ученика  

на  такмичењима 

Педагог, предметни  

наставници  

Јун 

12. Извештај  школска 

2019/20 

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 . Из  

реда  Савета   родитеља Тања  Михаиловић 

Развојни  циљеви: 

1. Унапређивање квалитета наставе кроз примену одговарајућих методичких решењаи 

индивидуализацију наставе 

 

2. Унапређивање сарадње стручних већа ради побољшања могућностиинтеграције знања и 

уједначавања критеријума у оцењивању 

 
3. : Стварaње услова за квалитетнији рад ученика и запослених 
 
4. Унапређивање ефективности и ефикасности организације рада школе 
 

5. Одржавање  квалитета  процеса подршке  ученицима  
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Циљ : набавка  савремених  наставних  средстава  ради  подизања техничког 
нивоа опремљености учионица и кабинета 
 

1. Задатак : Подизање техничког нивоа опремљености учионица и 
кабинета 

Утврдити  
потребна  
наставна  и  
техничка  
средства  за  
опремање  
кабинета 

Предметни  
наставници, 
стручна  већа  

Директор Почетак  нове  
школске  године   
учионице  
опремљене  
новим  
намештајем 

Урађена  
спецификација  
потребних  
средстава  за  
опремање  
кабинета  физике, 
хемије  и  
биологије 

Одредити  
неопходна  
финансијска  
средства  и  
изворе 
финансирања 

Директор, 
секретар, шеф  
рачуноводства 

педагог У  току  године  
конкурисано  код  
МПНТР 

Урађен  пројекат 

2.задатак : Подизање нивоа стручних компетенција наставника кроз стручна  
усавршавање 
1.Одређивање 

потребних 

финансијских 

средстава и 

извора 
финансирања 

Директор школе, 

представници 

локалне 
самоуправе 

Дирктор  Током године Није  било  
организованих  
семинара  у  
школи 

Реализација 

семинара 

 директор Током  године У  складу  са  
онлајн  наставом  
могли  су  се  
пратити  вебинари 
у  току  трајања и  
након  исте  

Размена  

искустава  у  

стручним  већима  

и  Наставничком  

већу  

  Током  године Приказ  стручних  
усавршавања 

Мере  превенције  

осипања  ученика 

Представници   
Образовно –
развојног  цента 
„Међу  нама“ 

Учешће  у  
пројекту  „Подржи  
ме  да  останем  у  
школи“ 

 Предавање  за  
наставнике  и  
радионице  за  
ученике 

 

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

занемаривања 

Школске  2019/20  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 
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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 

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)  

 

 

            20.  ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗОВАНОМ  СТРУЧНОМ   УСАВРШАВАЊУ  ЗА      

ШКОЛСКУ  2019/2020.годину  

 

 

У УСТАНОВИ (угледни (огледни) часови, излагања и предавања, истраживање,  

пројекат, програм огледа, обука на нивоу школе  и  остали  облици   

стручног  усавршавања 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ  ИСХОДИ –

БРОЈ САТИ 

1.учешће  у    завршном  испиту  

на крају  основног   образовања  

и  васпитања,  на  крају  школске   

2019/2020.године 

17-18.06.2020.-

године 

Наташа  Ћирковић, 

Марија  Адамовић  

Владан  Селенић  

-16  сати  за  

супервизоре 

Такмичење ученика Учешће у 

реализацији 

Окружног такмичења  

Светлана  Лазаревић  

3 

                Такмичење 

Књижевна олимпијада 

/општинско/ 

 

Учествовање у 

такмичењу 

28.02.2020. 

СШ,,1300 каплара“ 

Драгана  Лазић , 

Зорица  Пејовић  

1 

Такмичење 

Српски језик и језичка култура 

/општинско/ 

 

Учествовање у 

такмичењу 

7.03.2020. 

СШ ,,1300 каплара“ 

Драгана  Лазић  1 

Одлазак  на  Сајам књига  Београд,24.ктобар 

2019. 

Зорица  Пејовић  3 

Организатор приредбе у школи 

поводом прославе ШКОЛСКЕ 

СЛАВЕ 

27.01.2020 Зорица  Пејовић  6 
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Протокол поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање-

стручна тема 

12.11.2019. 

Седница 

Наставничког већа  

ОШ „Миле 

Дубљевић“ 

Лајковац 

 

Јелена  Срећковић  

1 

Разоткривање-предавање 

 

5.12.2019. 

Сајам науке  

ОШ“Миле 

Дубљевић“ 

Лајковац 

Јелена  Срећковић  

 

1 

Диференцијација наставе-

стручна тема 

 

 

3.2.2020. 

Седница 

Наставничког већа  

ОШ „Миле 

Дубљевић“ 

Лајковац 

Јелена  Срећковић  1 

 

 

ВАН УСТАНОВЕ (одобрени акредитовани програми сталног стручног усавршавања 

– СЕМИНАРИ)  
Центар  за  образовне  

технологије  на  Западном  

Балкану „Дигитално  

образовање 2020“- 

конференција  путем  интернета 

Од  10.до  11.априла 

2020.године Београд  

Љубица  Ниновић , 

Наташа  Ћирковић   

4 

Фондација  Темпус“Каријерно  

вођење и  саветовање у  

Републици  Србији  и Европи-

конференција 

03.10.2019.године 

Београд  

Ивковић  Биљана 

Рада  Ђорђевић 

1 

Обука за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

учења“ 

од   04.05.2020.-

онлајн  семинар  

Бранко  

Ранисављевић, Рада  

Ђорђевић, Дејан  

Младеновић 

24 

Вебинар Проговори да видим 

ко си-култура говора и усмено 

изражавање;  Удружење 

Изражајност, Београд 

23.05.2020. Марија  Адамовић  2 

ВЕБИНАР 

„Презентација уџбеника 

географије за први и други 

разред средње школе“ 

03.04.2020. Светлана  Лазаревић  1 

Програм позитивног 

понашања у школи 

21.09. 

2020. године, 

Лазаревац 

Драгана Смиљанић  8 

Како унапредити процес 

самоевалуације у области 

17.1.2020. СШ „17. Јелена  Срећковић   8 



                        СРЕДЊА      ШКОЛА   „ХИЉАДУ    ТРИСТА    КАПЛАРА  „   ЉИГ   
 

37 
 

 

 

 

       21.Остваривање  васпитно-образовног  рада  учењем  на  даљину 

                                           Он –лајн  настава 

 

                    На  основу  одлуке  Владе  Републике  Србије  због  епидемиолошке  ситуације  

у  земљи,  од  17.03.2020.године  привремено  је  обустављен  непосредни  образовно-

васпитни  рад   у  основним  и  средњим  школама  на  територији  Републике  Србије. 

Васпитно- образовни  рад  је  настављен  организовањем  учења  на  даљину. 

Школа  је  обавезна  да  у  складу  са  својим  ресурсима  за  подршку  учењу  на  даљину, 

и  уз  коришћење  доступних  платформи  за  учење  осмисле   начине  за  остваривање  

садржаја  у  предметима  и  програмима,  на  основу  прописаног  плана  и  програма  

наставе  и  учења. 

За  ученике  средње  школе  наставне  јединице  и  теме  су  биле  доступне  на  каналу  

Радио телевизије  Србије  платформа  РТС Планета. 

Наставници  су  имали  могућност  да  користе  и  онлајн  платформе (вибер, Зоом, гугл 

учионица). 

На  основу  првог  контакта  са  ученицима  и  њиховим  родитељима  информисани  су  о  

распореду  и  терминима  ТВ наставе  и  то: 19  ученика  е-мејлом, 27  телефоном, 178  

вибер  и  велики број  ученика  информисан  је  инстаграмом  и фејсом (сви  ученици  

четвртог  разреда Економски  техничар) 

настава и учење- Педагошко  

дрштво  Србије 

септембар 

Лајковац 

Процењивање и 

самопроцењивање постигнућа 

ученика-Педагошко  друштво  

Србије  

1.2.2020. 

СШ „17. септембар 

Лајковац 

Јелена  Срећковић 8 

Актив наставника куварства- 

Ресторан Златибор, Ваљево 

20.02.2020. Љубица  Ниновић, 

Никола  Николић, 

Надежда  Николић 

4 

Антидруштвеност медија 28.02.2020 

Ваљево 

 

Наташа  Ћирковић 

1 

Презентација уџбеника 

психологије за други разред 

гимназије 

 

08.04.2020 

 

Наташа  Ћирковић 1 

Дигитални часови: бесплатни 

алати и платформе 

 

14.04.2020 

 

Наташа  Ћирковић 1 
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У  току  учења   на  даљину  највећи  број  наставника  је  користио  вибер, затим  мејл, а  

гугл  учионицу  су  користила  11  наставника,  с  тим  што  се  морало  комбиновати  у  

зависности  од  одељења. Сва  гимназијска  одељења  су   користила  гугл  учионицу у  

појединим  предметима. 

Сви  ученици  гимназије  и  економског  техничара су  учествовали  у  раду,  уз  

повремене  опомене  од  стране  наставника  и  разредних  старешина  на  обавезе. 

Број  ученика  који  нису  имали  могућности  да  прате  овакав  начин  рада  су  два   

ученика  Ромске  националности ( ИОП-1), за  једног  ученика  је  припремљен  штампани  

материјал  који  је  преузео  у школи.  Имамо  ученицу  другог  разреда без  могућности  

да  прати   наставу, једног  ученика (ИОП-2)  који  не  жели  и  ученицу  трећег  разреда  са  

којом  до  краја  није  остварена комуникација. 

Планирање  наставе на   даљину  заснивало  се  на  постојећим  наставним  плановима  и   

програмима, при  чему  су  наставници  сами  планирали  начине  реализације,  

ослањајући  се  на  доступну  информациону  технологију    и  канале  комуникације.  

Обавеза  је  била  израда  недељног  оперативног  плана  са  кључним  активностима  у  

остваривању    образовно-васпитног  рада. Планови  су  редовно  достављани  школској  

управи. 

Редовно  вођење  и   ажурирање  евиденције  о  раду  као  и  праћење  напредовања  

ученика  је  такође  била  обавеза  наставника.  

Отварање  школа  за  пријем   ученика  је  од  1.06.2020.године  и  то  пре  свега  за  

ученике  који  су  желели  да  поправе  оцене,  затим  релаизација  матурских и  завршних  

испита  као  и  упис  ученика. 

Отварање  је  спроведено  у  складу  са  одлукама  и  мерама  Владе  Републике  Србије   

и  односило  се  на  мере  дезинфекције  школе  као  и  правила   која  се  односе  на  

заштиту  запослених  и  ученика  у  школама. 
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