
Република Србија 

СШ ,,Хиљаду триста каплара“ Љиг 

Tел: 014/3445-173; е-mail: skola1300kaplaraljig@gmail.com 

ПИБ:101287183 

Матични број: 07099355 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ  

СРЕДЊА  ШКОЛА „ХИЉАДУ  ТРИСТА КАПЛАРА“ 

                              ЉИГ 

         ШКОЛСКА   2020/21.година  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Септембар, 2021.године 

 



                                                    Садржај  

 
1. Уводне  напомене..........................................................................................................3 

2. Извештај  о  реализацији  наставе по  посебном  програму  за  рад  у  условима  

пандемије  вируса  Ковид-

19.........................................................................................3 

3. Бројно  стање  

ученика...................................................................................................4 

4. Ванредни  ученици  

.......................................................................................................4 

5. Кадровска  структура 

.....................................................................................................5 

6. Матурски  и   завршни 

испити........................................................................................5 

7.Извештај  прво  пилотирање  државне  

матуре...............................................................6 

7.1. Анализа  резултата..................................................................................................7  

7.2.Постигнућа  ученика  наше школе...........................................................................8 

      8. Такмичења 

ученика.........................................................................................................10 

9.Обогаћен  једносменски  

рад..........................................................................................11 

10. Извештај  о  раду  стручних  већа и  

тимова................................................................16 

10.1.Извештај  

СТИО.....................................................................................................16 

10.2.Извештај о раду  Стручног  већа  професора  српског  

језика.............................17 

10.3.Извештај  о  раду  Стручног  већа  природних  

наука...........................................17 

10.4.Извештај  Стручно  веће  страни  језици..............................................................18 

10.5.Извештај  Стручно  веће  друштвених  

наука.......................................................19 

10.6.Извештај  Тима  за  каријерно  

вођење................................................................20 

10.7.Извештај  Тима  за  обезбеђивање  квалитета  и  развој  

установе......................21 

11. Извештај  Ученички  парламент.............. 

....................................................................22 
12.  Извештај  о  раду  

педагога.........................................................................................24 

13. Извештај  Педагошки  

колегијум.................................................................................28 



14. Извештај  реализација  редовне  

наставе....................................................................33 

15. Извештај  о раду Савета  родитеља 

.............................................................................33 

16. Извештај  о  раду  Школског  

одбора............................................................................33 

17. Извштај  о  раду  Наставничког  

већа...........................................................................34 

18. Извштај  тима  за заштиту  од  дискриминације, насиља, злостављања  и  

занемаривања  

............................................................................................................37 

Прилози : 

19. Успех  ученика  на  крају  класификационих  

периода.................................................39 

20. Извештај  самовредновање 

........................................................................................45 

21.  Извештај  развојно  

планирање..................................................................................49 

22. Извештај  стручно  

усавршавање.................................................................................51 

 

 

 
 

 

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. 

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

су  образовни  профили: кувар  и  конобар; први  и  трећи разред.У  подручју  рада  

машинство  и  обрада  метала  уписани су  ученици  у  други  разред, образовни  профили  

аутомеханичар  и  заваривач. 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  у  новој  школској години је почела 01.09.2020.  

Као  празник  Примирја у  Првом  светском  рату  обележен  је  11 новембар  2020.године. 

Ученици  су  на  јесењем  распусту  од  11. до  13. новембра.  



              Влада  Републике  Србије  је  донела  Уредбу  о  Допуни  уредбе  о  мерама  за  

спречавање  и  сузбијање  заразне  болески КОВИД-19 и  у  складу  с  њом  је  усклађен  

календар  васпитно-обрзовног  рада  средњих  школа, у  циљу  очувљања   безбедности  и  

здравља  ученика  и  запослених. Од  30.11.2020.године  до  18.12.2020.године,  када  се  

завршава  прво  полугодиште,  настава  се  организује  онлајн  за  све  ученике  и  наставнике.  

Почетак  другог  полугодишта  је  11.1.2021.године. Зимски  распуст  за  ученике  почиње  

1.2.2021.године  и  траје  до  17.02.2021.године. 

             У  скаладу  са  препорукама  Кризног  штаба  са  седнице  одржане  5.марта  

2021.године, Влада  Републике  Србије донела  је  одлуку  да  све  средње  школе  у  

Републици  Србији, од  8.марта 2021.године  остварују  наставу  на  даљину. Овакав  начин  

рада  одвијаће  се  до 19.4.2021.године. 

Ускршњи  распуст  за  ученике  ће  бити  у  периоду  од  30.4.2021.године  до  

5.5.2021.године.  

Крај  наставне  године  за  ученике  четвртог  разреда  гимназије  је  25.5.2021.годин,  за  

завршне  разреде  стручних  школа  је  1.6.2021.године  а  за  све  остале  ученике  

22.6.2021.године. 

 

 

          2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА 

РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19 

 

Укупан број одељења у школи: __11____ 

Укупан број ученика у школи: __267- на  почетку школске  године; на  крају 263  

ученика ( прелазе  на  ванредно  школовање, напуштају  или  прелазе  у  другу  

школу)____ 

Укупан број наставника (извршилаца, а не обрачунских радника) у школи: _33__ 

1. Укупан број ученика који су похађали наставу у школи током 

седмице 

Подела  на  две  групе, 

према  образовном  

профилу  или  одлуци  

разредног  старешине-

број  варира  

 

2. Укупан број група у оквиру којих су ученици похађали наставу у 

школи у току седмице 

10 

3. Укупан број одељења која током седмице нису дељена на групе за 

потребе наставе 

1- одељење  4 разреда  

гимназије -12 ученика 

4. Укупан број ученика у школи који нису долазили у школу током 

седмице (све дане) на основу одлуке родитеља 

 У  току  целе  

школске  године  

број  ученка  који  

су  онлајн  је  

највише  10  

ученика  осим  у  

периоду од  -23.11. 

– 27.11.  када  је  

20  ученика   на  

онлајн  настави 

укључујући  

ученике  који  су   

се  налазили  у  



изолацији  и  имали  

симптоме Covid 

инфекције  
 

5. Назив система за управљање учењем –LMSкоји је коришћен у школи 

у току седмице (назив платформе за извођење онлајн наставе) 

Гугл учионица 

6. Укупан број наставника који су користили наведени систем у току 

седмице 

33 

7. Укупан број одељења у којима је коришћен наведени систем у току 

седмице 

11 

8. Укупан број ученика на нивоу школе који су пратили часове преко 

јавног сервиса у току седмице, као доминантан начин учења 

0 

 

9. Укупан број ученика који су током седмице морали за прекину 

похађање наставе у школи због тога што су били у контакту са Covid 

позитивним лицима 

Број  варира  али  не  

прелази  10 ученика  у  

току  седмице, 

новембар 

10. Укупан број наставника који су током седмице прекинули рад у 

школи због симптома повезаних са Covid инфекцијом 

У  току  школске 

године  3  наставника  

су  имали  симптоме  

Covid инфекције 

11. Укупан број ненаставног особља које је током седмице прекинуло 

рад у школи због контаката са Covid позитивним лицима 

0 

16. Укупан број ненаставног особља које је током седмице прекинуло 

рад у школи због симптома повезаних са Covid инфекцијом 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             3.Бројно  стање  ученика 

 

                                            Редовни  ученици 

Одељење Број ученика 
уписаних  на 

почетку  
шк.год. 

Напустило  у  
току  шк.год. 

Понављало Завршило  
разред 

I2 26 - - 26 

I4 30 1 - 29 

I5 26 1 - 25 

II1 30 - - 29 

II4 21 1 1 19 

II5 26 - - 26 

III2 24 1 - 23 

III4 28 -  28 



III5 21 - - 21 

IV1 11 - - 11 

IV2 24 - - 24 

Укупно 267 4 1 261 

 

 

 

                                             4. Ванредни  ученици 

 

Обрзовни  профил Број  уписаних  ученика   разреду Завршили  школску  
годину 

 

 I II III 
 

IV 
 

I II III 
 

IV 
 

Укупно  

Аутомеханичар  - 1   - 1   1 

Економски  
техничар  

  1    1  1 

Кувар - - 2  - - 2  2 

Укупно  - 1 3 - - 1 3 - 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Кадровска структура 

Р.б Радно  место Број  радника Степен  стручне  спреме 

1. Директор 1 VII 

2 Педагог 1 VII 

3. Наставници  1 V 

4.  Наставници 2 VI 

5. Наставници  30 VII 

6. Секретар 1 VII 

7. Шеф  рачуноводства 1 VI 

8. Домар 1,5 IV 

9. Техничар  за  одржавање  уређаја  

и  опреме 
0,5 IV 

10. Помоћни  радници 3 I 

УКУПНО  42  



 

 

 

                    6.МАТУРСКИ   И  ЗАВРШНИ   ИСПИТ   ШКОЛСКЕ  2020/2021.ГОДИНЕ 

 

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

Изашли  на 
матуру 

Положили  Просечна  
оцена 

1.  Кувар –конобар 12/ 
12 

12/ 
11 

23 4,17/    }4,17 
4,18 

2.  Економски   
техничар  

24 24 24 3,56 

3.  Гумназија  11 11 11 4,52 

4. УКУПНО  59 58 58 4,08 
 

Кувар- конобар: На  завршни  испит  је  изашло  23  ученика и  то  12  конобара  и  11  кувара. 

Један  ученик (Ивана  Веселиновић)  је  искључена  из  школе. 

- Са  одличним  успехом  је  завршило  3 конобара  и  6  кувара 

- Са  врло  добрим  успехом  8  конобара  и  2  кувара 

- Добар  успех  на  завршном  испиту  има  1  конобар  и  2  кувара 

- Довољан  успех   1  кувар 

Просечна  оцена  на  завршном  испиту  за  образовни  профил  конобар  4,17; образовни  

профил  кувар  4,18;  просечна  оцена  одељења на  завршном  испиту  је  4,17. 

 

Економски  техничар:  У  одељењу  економског  техничара  је  24  ученика  изашло  на  

матурски  испит,  колико  их  је  уписало  и  на  почетку  школске  године. 

- Са  одличним  успехом  1  ученик 

- Врло  добар  успех 12  ученика 

- Добар   10  ученика 

- Довољан  успех  1  ученик  

Просечна  оцена  на  матурском  испиту  за одељење  економског  техничара  је  3,56 

 

Гимназија:  На  матурски  испит  у  одељењу  гимназије  је  изашло  11 ученика. Сви  су  

положили 

- Са  одличним  успехом  7  ученика 

- Са  врло  добрим   4  ученика 

Општи  успех  ученика  на  матурском  испиту  за  одељење  гимназије  је   4,52. 

 

 

                        7.  Извештај  о  Првом  пилотирању  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 , за  учешће  у  пројекту  првог  пилота  

државне  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 државне матуре (Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на 
крају средњег образовања) иницирало је Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, а реализује се уз финансијску и техничку подршку Европске уније, која је за 
спровођење пројекта донирала 3,7 милиона евра. Кроз пројекат се пружа подршка за 
припрему, тестирање и увођење завршног и матурских испита на крају средњег 
образовања у целокупан образовни систем.  
Резултати који би требало да буду постигнути, како је предвиђено Описом задатака:  
Резултат 1. Образовни систем Републике Србије је спреман за спровођење државне матуре 
и завршних испита у средњем образовању  
Резултат 2. Високошколске установе су спремне за нови начин уписа студената  

- Резултат 3. Информисаност јавности о значају увођења државне матуре и завршних 

испита у средње образовање и њихове користи за друштво. 

Пилот  пројекат  државне  матуре  је  реализован  у  нашој  школи  у  периоду: 

28.10.2020: Полагање теста из матерњег језика и књижевности (Српски језик и књижевност, 
29.10.2020: Полагање теста из Математике  
30.10.2020: Полагање теста из трећег предмета- биологија  
Сврха првог пилотирања државне матуре је да се  у пракси провери   квалитет задатака 
и део 
процедура.  
Сатница полагања матурских испита 
8.00: Инфо састанак председника ШМК и дежурних наставника 
8.15: Председник ШМК отвара кесе са тестовима за тај дан и подели тестове дежурним 
наставницима 
8.30: Одлазак дежурних наставника у просторију у којој се полаже испит. Ученици улазе, 
дежурни наставници им предају тестове са одговарајућим шифрама 
9:00: Почетак полагања тестова 
10:30: Завршетак полагања тестова. Ученици попуне и упитник. Предаја упакованих тестова 
председнику и секретару ШМК. 
Школска  матурска  комисија  за  спровођење  матурског  и     завршног  испита   у школској  

2020/21.години 

- Биљана  Јовановић, директор  школе- председник 

- Рада  Ђорђевић, наставник  економске  групе  предмета-заменик  председника 

- Биљана  Ивковић, педагог  школе- секретар 

Јасна  Белојевић, наставник  математике-члан 
 У  првом  пилоту  државне  матуре  учествовали  су  ученици  трећег  разреда  гимназије. 
 

                                                    7.1.    Анализа  резултата 

 

        Циљ пројекта  пилота  државне  матуре  је био да се провере механизми и процедуре 
за 
осигурање квалитета на нивоу школа и стекне увид у то колико су школе припремљене за 
спровођење   стандардизованих испита. Осим тога, проверавани су квалитет и тежина 
задатака, како би се важне  одлуке о државној матури донеле на основу информација и 
закључака из пилотирања, али и како би  се дефинисале смернице за радне групе за израду 



испитних материјала које ће, у наредном периоду,    кориговати до сада припремљене 
задатаке. 
       У пилотирању је учестововала 101 школа које је изабрало Министарство просвете, науке 
и 
технолошког развоја Републике Србије. Узорак ученика одређен је преко случајног одабира 
два   одељења из гимназија, средњих уметничких школа и средњих стручних школа. У 
трогодишњим   образовним профилима, у којима је пилотиран завршни испит, узорак је 
формиран тако што је из  сваког одељења одабрано по 10 ученика (или мање уколико је у 
одељењу било мање ученика). На овај  начин узорковањем је обухваћено 4439 ученика, 
односно 4190 ученика који су полагали тестове из   општеобразовних наставних предмета 
и стручно-теоријских делова стручних испита и 249 ученика   који су полагали практичне 
задатке у оквиру завршног испита. 

- Школе су, без обзира на отежане околности у којима је спроведено пилотирање, а 
које је изазвала пандемија вируса ковид19, спремне за организовање 
стандардизованих испита. 

- Слабија мотивација ученика била је очекивана, с обзиром на ситуацију изазвану 

пандемијом вируса ковид19 и на чињеницу да резултати постигнути на овом 

тестирању неће утицати на успех. И мада су ученици у својим одговорима у 

упитницима махом тврдили да су били подједнако мотивисани као када раде тест 

за оцену, по речима дежурних наставника, време које су ученици утрошили да ураде 

задатке и број задатака које поједини ђаци нису ни покушали да реше указују да су, 

ипак, били слабије мотивисани него приликом израде контролних и писмених 

задатака. 

- Ученици су задатке проценили као средње тешке,  као и да је било задатака из 
лекција које још нису учили. 
 

 

    

Средње  стручне  школе(4) 

  
Средње  уметничке школе 
 
                  Гимназије  
 
                                                         0               20%         40%       60%         80%           100% 
 
Српски  језик и  књижевност   □ 
Математика □ 
 

     Ученици гимназија су најмање успешни били у решавању теста из 

Математике. Резултати из Српског језика и књижевности су значајно бољи, 

мада испод очекиваног нивоа.евност                     

                                       7.2  Постигнућа  ученика  наше  школе  
                                
У  поређењу  са просечним  резултатима  свих  школа. 
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Табела 1.1. Приказ постигнућа из матерњег језика и књижевности (у процентима решених задатака) 

 Просек Распон (Min) Распон (Max) 

Просек за све 

гимназије 
35 0 98 

Одељење 12404 28 12 52 

 

Табела 1.1. Проценат ученика у односу на категорију постигнућа из матерњег језика и књижевности 

 
Веома 

исподпросечно 

постигнуће 

Исподпросечно 

постигнуће 

Изнадпросечно 

постигнуће 

Веома 

изнадпросечно 

постигнуће 

Одељење 12404 38 29 28 5 

 

Табела 2.1. Приказ постигнућа из Математике (у процентима решених задатака) 

 Просек Распон (Min) Распон (Max) 

Просек за све 

гимназије 
10 0 74 

Одељење 12404 6 0 20 

 

Табела 2.2. Проценат ученика у односу на категорију постигнућа из Математике 

 
Веома 

исподпросечно 

постигнуће 

Исподпросечно 

постигнуће 

Изнадпросечно 

постигнуће 

Веома 

изнадпросечно 

постигнуће 

Одељење 

12404 
48 23 20 9 

 

Табела 3.1. Приказ постигнућа из трећег предмета (Биологија) (у процентима решених задатака) 

 Просек Распон (Min) Распон (Max) 

Просек за све 

гимназије 
27 6 59 

Одељење 12404 27 13 39 

 

Табела 3.2. Проценат ученика у односу на категорију постигнућа из трећег предмета (Биологија) 

 
Веома 

исподпросечно 

постигнуће 

Исподпросечно 

постигнуће 

Изнадпросечно 

постигнуће 

Веома 

изнадпросечно 

постигнуће 

Одељење 

12404 
10 33 38 19 

     

Квалитет задатака је добар, посебно имајући у виду да су радне групе први   пут развијале 

задатке за овакву врсту тестирања. 

-Задаци су били тежи него што би било очекивано. Овакав закључак је делом 



условљен слабијом мотивацијом ученика, а делом и чињеницом да се настава, због 

пандемије, већ дуже време обавља у измењеним околностима и да неки ученици у тој ситуацији 

заиста нису учили поједине области. 

 -Анализе показују да је потребно уједначавање форме свих тестова и у ту сврху радне групе су 

добиле списак критеријума који сваки тест треба да задовољи (Чек-листа за тестове). 
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                                            8. Такмичења  ученика 
 
Р.б. Време  

одржавања 

Врста  

такмичења 

Учесници Пласман Професор 

 

 

1. 

27.01.2021.г Национална  

географска  

олимпијада 

– школски  

ниво 

Наташа  Брајковић  2.разред 

Неда  Јанковић  2.разред 

Милица  Матић  4.разред 

11 

24 

пласирана 

22пласирана 

Светлана  

Лазаревић 

 

2. 

 

 

 

06.02.2021.г Општинско  

такмичење  

из  

математике 

2-5 

1.Неда  Јанковић- 10 бодова 

2.Матеја  Петровић-10 б 

3. Невена  Андрић – 0 

3-5 

1. Игор  Гајић -40 бодова 
2. Димитрије  Марковић -

0 

 Јасна  

Белојевић 

Маријана  

Николић 

3. 27.02.2021.г Окружно  

такмичење  

из  

математике 

3-5 

Игор  Гајић -20 б   

Нема  

пласман 

Маријана  

Николић 

4. 7.3.2021.г Општинско  

такмичење  

Књижевна  

олимпијада 

4-1 

1. Андријана  Марковић -
13 

2. Миловановић  Јелена- 9 
3. Милица  Матић -15 

 Ивана  

Милосављевић  

5.  27.03.2021. Општинско 

такмичење  

НГО 

1. Милица  Матић  -4/1 – 
19п 

2. Неда  Јанковић-  2/5  -
26 п 

Неда  

Јанковић  се  

пласирала 

на  окружно  

Светлана  

Лазаревић  

6. 25.4.2021. Окружно  

такмичење 

Књижевна  

олимпијада 

1. Милица  Матић  
4/1-13 п 

Нема  

пласман 

Ивана  

Милосављевић 

7. 11.4.2021. Регионално  

такмичење  

НГО  

1. Неда  Јанковић -
2/5 

Нема  

пласман 

Светлана  

Лазаревић  

 
                                              9. Обогаћен  једносменски  рад 

 



                                                     СРЕДЊА      ШКОЛА   „ХИЉАДУ    ТРИСТА    КАПЛАРА  „   ЉИГ   
 
 

14 
 

                      У  току  године  немамо рад  секција због  епидемиолошке  ситуације  али  имамо  

реализацију  Обогаћеног  једносменског  рада  са  60%  ангажовања  наставника. У  току  школске  

2020/21.године  предвиђен  је  као  вид  подршке  учењу. 

Ангажовани  на  ОЈР  су  наставници  Росана  Хаџић-француски језик, Наташа  Ћирковић-

психологија, Урош  Тошанић-енглески  језик  и  Тошанић  Јелена- хемија. Сваки  наставник  је  

ангажован  са  15%. 

Креативна  секција:  
Секција је почела са радом крајем септембра 2020. Пријавило се 18 ученика и то Ирена 

Мијалиловић, Милица Паприка, Ивана Станковић, Анђела Матић, Ива Гошњић, Анастасија 

Лазић,Тамара Минић, Зорица Мијаиловић (I-5), Aња Јовановић, Ива Милошевић, Дуња 

Љубојевић, Наташа Брајковић, Хелена Благојевић, Андријана Мирковић, Нађа Марковић, 

Анђела Степановић (II-5), Kатарина Ђурђић (I2) и Анђела Ђурђић (III2), иначе ученице које 

прате наставу по ИОП-у. 

Радиле смо подељене у групе, састајале се углавном једном недељно. Теме наших 

радионица су биле различите: јесења, новогодишња, божићна, радионица поводом дана 

заљубљених и 8. Марта и на крају ускршња радионица. 

Правили смо различите предмете, углавном украсе (јесењи аранжмани од сувог цвећа, 

венчићи, новогодишње кугле од стиропора, божични венчићи, свећњаци од тегли, украсне 

плочице, јаја од стиропора) 

Користили смо различите технике: декупаж, декупаж са досликавањем, сликање помоћу 

шаблона, израда орнамената од ДАС масе. Од материјала смо користили акрилне боје, 

салвете, суво цвеће, различите гранчице, шишарке, ДАС масу. 

Посећеност је била задовољавајућа, све су девојке могле да се прикључе некој од група када 

је то њима одговара. У периоду када је школа била на онлајн настави састајале смо се код 

куће, у групама од по 4 ученице.  

По мом мишљењу девојке су доста тога новог научиле и савладале. Свакако су стекле добру 

основу за израду својих будућих креација. 

 Психологија: из предмета Психологија одржава се Подршка развоју личности ученика. 

Ова подршка представља помоћ ученицима у раду и кроз њу се подстиче укупан лични и 

социјални развој ученика, развијају се здравствено-хигијенске навике као и активан однос 

према очувању здравља. Ученици кроз различите активности развијају социјалне вештине и 

подстичу тимски рад, развијају самопоуздање и самопоштовање. 

Почело се са радом крајем септембра 2020 године. Пријавило се 23 ученика и то: из I-4 

Анђела Радосављевић, I-5 Тадић Неда, II-5 Неда Јанковић, Наташа Брајковић, Тодор 

Белошевић, Благојевић Хелена, Ива Милошевић, Ања Јовановић, Милица Којић, Дуња 

Љубојевић, Ђорђевић Јелена, Анђела Степановић, Андријана Мирковић, Милица Илић, Ана 

Јаковљевић, Младен Митровић, Вукашин Каргановић, III-5 Ивана Ђорђевић, Маша 

Ђорђевић, Александра Гајић, Анђела Лазаревић, IV-2 Ивана Ивановић и Жујовић Ана. 

Место реализације је библиотека као и онлајн преко гугл учионице због актуелне 

епидемиолошке ситуације. 
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Теме којима смо се бавили су: У првом полугодишту: Увод у психологију, Методе и технике у 

психологији, Личност, Опажање, Далтонизам, Илузије, Учење и врсте учења, Методе и 

технике успешног учења, Памћење и заборављање. 

У другом полугодишту: Мишљење и врсте мишљења, Самопоуздање, Интелигенција, 

Стваралачко мишљење, Емоције, Емоционална интелигенција, Мотивација, Адолесценција, 

Анксиозни поремећаји, Депресија, Поремећаји у адолесценцији. 

Ученици су се упознавали и проширивали знања из наведених тема. Кроз дискусију, размену 

мишљења износили су своје ставове. Попуњавајући различите упитнике,тестове боље су 

упознавали себе, своју личност. Припремали су одређене презентације које су затим 

презентовали једни другима, где су имали прилике да уче кроз вршњачко учење.  

Заинтересованост ученика је била добра. По мом мишљењу ученици су имали прилике да 

много тога новог науче, што ће им користити како у даљем школовању тако и у животу.  

Енглески  језик: У оквиру Обогаћеног једносменског рада из енглеског језика  у школској 

2020/2021. години учествовало је 15 ученика, 5 ученика из одељења IV2,  2 ученика из 

одељења II4 и 8 ученика из одељења III5. 

Прва активност коју су ученици имали била је снимање видео записа где су они новинари-

репортери из појединих земаља захваћених пандемијом корона вируса. У оквиру овог 

истраживачког задатка учествовали су ученици одељњња III5 и веома су креативно 

приступили овом захтевном подухвату. Добили смо изузетно живописне видео записе о 

тренутном броју заражених, излечених као и општој ситуацији у државама као што су 

Канада, Белорусија, Швајцарска...Овај задатак је код ученика развио истраживачке као и 

вербалне способности на страном језику. С'обзиром да је настава у том тренутку у 

потпуности била пребачена на онлајн начин рада на нивоу целе државе, ученици су видео 

записе слали професору који их је затим проследио техничкој подршци у школи. Видео 

записи се налазе на сајту школе. 

Следећа активност биле су презентације на тему „Седам светских чуда савременог  света“ у 

којима су учествовали ученици одељења IV2. Ученици су били поделјени у 2 групе. Једна 

група од 3 ученика направила је презентацију на енглеском језику о Великој пирамиди у 

Гизи као и о Исусу спаситељу у Рио де Женеиру. Друга група направила је презентацију на 

тему Великог кинеског зида. Ученици су презентације извели у просторији школске 

библиотеке пред својим вршњацима и појединим професорима школе. 

Ученици одељења II4 имали су задатак да направе пано и презентацију на тему „Љиг као 

предузетнички подухват“. Остали ученици унутар секције имали су задатак да прикупе 

информације као и да направе фотографије које доприносе теми. На веома креативна и 

инспиративан начин су ученици дефинисали пословне предности и мане наше општине и 

града и изнели своје конструктивне предлоге у ком правцу би наша општина требало да иде. 

Пано се налази у школи у кабинету енглеског језика. 
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Током онлајн наставе као и током наставе у школи, ученици-чланови секције имали су 

подршку у раду и у свакодневним задацима из енглеског језика. Прављене су и презентације 

са темама из граматике које су ученици обрађивали на редовним часовима енглеског језика.  

Хемија: 1. 9.3.2021. Два експеримнта у холу школе, учесници – Валентина 

Радованивић,Димитрије Марковић, Неда Јанковић и Ања Јовановић. Од прибора коришћено 

лабораторијско посуђе. Ученици су говорили о штетности коришћења угља, а предностима 

употребе пелета, док су ученице Неда и Ања говорили и приказивали својства активног угља 

приликом пречишћавања воде. На огледима су присуствовали професори и ученици. 

 

2. 7.5.2021. у школској библиотеци на тему ,,Штетни утицај фарбе за косу на организам 

човека,, приказана је презентација коју је припремила ученица Александра Гајић. Од прибора 

је коришћен пројектор и рачунар. Присуствовали су професори и  ученици. 

 

3. 31.5.2021. Изведен је експреимент у холу школе. Учесници – Нађа Марковић, Матеја 

Петровић и Анђела Степановић . Тема: Одређивање у ком воћу има више витамина це, 

хемијском реакцијом. Од алата коришћено лабораторијско посуђе. Присуствовали професори 

и ученици. 

 

4. 11.6.2021. Изведен је експеримент у холу школе од стране ученика Тодора Белошевића, а 

приказано је индикаторско својство црвеног купуса. Од алата је коришћено лабораторијско 

посуђе. Присуствовали професори и ученици. 

 

5. 14.6.2021. У ПУ ,,Каја,, у Љигу, 20 ученика је направило манифестацију Хеми-фестић, а 

изведено је 11 експеримената за децу различитих узраста. Учесници: Андријана Марковић, 

Лазар Михајиловић. Вукашин Карганивић,Јелена Ђорђевић, Нађа Марковић, Ива 

Милошевић, Ања Јовановић, Андријана Мирковић, Анћела Степановић, Димитрије 

Степановић, Јана Гајић, Милица Илић, Никола Ненадовић, Николина Степановић,Нина 

Степановић, Сара Станковић, Валентина Радовановић, Тодор Белошевић, Ирена Симић.  

Присуствовали васпитачи, неколико родитеља, деца из  5 ражличитих старосних група. 
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                           10. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  СТРУЧНИХ  ВЕЋА  И  ТИМОВА  

   10.1.Извештај  о  раду  стручног  тима  за  инклузивно  образовање (СТИО) 

 

Стручни тим  за  инклузију  школске  2020/21.године  чине    Ивковић  Биљана, педагог,  

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

Јасна  Белојевић-професор  математике  и Љубица  Ниновић- наставник  куварства. За  

руководица  тима  изабрана  је  Драгана  Лазић. 

Активност Реализовано  Носиоци 
задужење 

1.Усвајање  плана  рада  за  школску 2020/21.годину 
2.Конституисање  тима  и  избор  координатора 
3. Извештај  о  реализацији ИОП  за  шк.2019/20.г 
4. Састанак   са  СТИО  тимовима  из  основних  
школа (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 

07.10.2020.године За  руководиоца  
тима  изабрана  
Драгана  Лазић  
 

Идентификовање  ученика  који  имају  потребу  за  
додатном  подршком и  ИОП-ом(извештај  из  
основне  школе  о  ученицима): досадашњим  
праћењем  ученика  и  обавештењем  од  стране  
основних  школа  по  ИОП-2 радиће  ученица  Јасна  
Ђорђевић-први  разред, образовни  профил  кувар; 
ИОП-1- Томић  Дејан, Ђурђић  Катарина, Резнић  
Јован, Ракић  Урош (сви  образовни  профил  
конобар, први  разред) 
У  другом  разреду  по  ИОП -1  настављају  Лука  
Дамњановић  и  Југослав  Станковић ,  образовни  
профили  аутомеханичар  и  заваривач 
Трећи  разред: ИОП-2 –Јован  Васовић, образовни  
профил  кувар 
ИОП-1 : Томић  Ивана, Глигоријевић  
Данијела,Ђурђић  Анђела, Миона  Павловић  

1.11.2020.године  Раредне  
старешине, 
педагог; 
 У  току  другог  
полугодишта  
ученик  Југослав  
Станковић  
прешао  на  
ванредно  
школовање 

1.Резултати  рада  ученика,  којима  је  пружена  
додатна  подршка  у  раду, на  крају  наставне  
године: Сви  ученици  су  успешно  завршили  
ову  школску  годину. 
- Лука  Дамњановић – 
- Глигоријевић  Данијела-  добар 3,00 
-Анђела  Ђурђић – добар  2,85 
- Томић  Ивана- добар  2,69 
- Васовић Јован  - добар  2,73 
- Миона  Павловић –  добар  3,36 

 

24.06.2021. Одељенске  
старешине и  
чланови  тима 
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               10.2 Извештај о раду Стручног већа професора српског језика и књижевности СШ 

„Хиљаду триста каплара“Љиг за школску 2020/2021.год. 

  

                    У току школске 2020/21. састав Стручног већа се мењао два пута. До половине 

новембра у саставу већа су биле професорке Зорица Пејовић и Драгана Лазић. Од половине 

новембра до краја првог полугодишта професорке Гордана Савић и Драгана Лазић. У другом 

полугодишту у Већу су биле професорке Ивана Милосављевић и Драгана Лазић. 

Пре почетка школске године извршена је подела одељења. Професорка Зорица Пејовић, а 

касније њене замене, предавала  је у одељењима 1-4, 2-5, 3-4, 4-1 и 4-2, а Драгана Лазић 

одељењима 1-2, 1-5, 2-4, 2-2, 3-2 и 3-5. 

               На почетку школске године Веће је одлучило да се током ове школске године 

користе уџбеници Издавачке куће ,,Klett, који су се користили и претходних година, с тим 

што је за одељење друге године гимназије изабран нови уџбеник ове куће који је прилагођен 

новом наставном плану и програму за гимназије. 

               Током септембра урађени су и иницијали тестови у свим одељењима првог разреда 

који су показали да је већина ученика дошла са јако малим предзнањем. 

              Током ове школске године одржано је такмичење из рецитовања, и Књижевне 

олимпијаде.На  Окружном такмичењу из рецитовања учествовале су две ученице, без 

пласмана на следећи ниво такмичења. На Окружном такмичењу из књижевне олимпијаде 

учествовала је једна ученица, такође без пласмана на следећи ниво такмичења. 

У јануару су предложене теме за матурски рад за одељење гимназије. 

 Једна ученица је радила матурски рад из српског језика и књижевности. Изабрала је тему: 

Синоними и антоними. Ученица је успешно урадила и одбранила рад. 

Ментор је била проф.Ивана Милосављевић. 

На крају ове школске године ниједан ученик није упућен на поправни испит у августу. 

 

 

   10.3  Извештај о  раду  стручног  већа  професора  природних  наука 

Стручно веће за природне науке чине следећи професори: Јелена Срећковић, Јасна 

Белојевић, Маријана Николић, Драгана Смиљанић, Данијела Радосављевић, Јелена Тошанић, 

Катарина Марковић, Ана Гавриловић и Светлана Лазаревић. 

Чланови Стручног већа професора природних наука, су у агусту месецу 2020. године, 

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. 

Одржан је састанак на коме је разговарно о усаглашавању критеријума оцењивања ученика и 

договорен је минимум знања за позитивну оцену. 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. 

Током јуна урађена је анализа успеха ученика на крају другог полугодишта и закључено је да 

је успех ученика задовољавајући али да је неопходно даље мотивисати ученике да 
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благовремено испуњавају своје обавезе како би успех био бољи. Анализирало се и 

постигнуће ученика који похађају наставу природних наука по ИОП-у. 

Чланови Већа су похађали семинар „Пројектна настава у савременом технолошком 

окружењу“  чије је извођење обезбедила школа. Такође су сви похађали обуку „Дигитална 

учионица“. 

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

одржана је према предвиђеном плану и програму. 

У току школске године ученици су учествовали на такмичењу из математике и 

географије.Ученица Неда Јанковић је учествовала на Регионалној географсј олимпијади. 

 

          10.4. Извештај  о  раду  стручног  већа  професора  страних  језика 

Седница Стручног већа професора страних језика, 17.9.2020. год 

 

Стручно веће чине професори енглеског језика Урош Тошанић и Маја Ђукић, професори 

немачког језика Катарина Живковић и Биљана Миленковић и професор француског  и 

латинског језика Росана Хаџић. Сви чланови су присутни. 

 

 

Дневни ред: 

 

1.  Доношење плана и програма Стручног већа 

2. Функционисање Стручног већа, договор о начинима рада 

3. Снабдевеност ученика уџбеницима 

4. Анализа наставних планова и програма. Уочавање евентуалних промена 

5. Идентификација ученика за инклузивно образовање 

 

 

1. Усвојен је план и програм рада Стручног већа за жколску 2020/ 2021. годину. 

 

2. На овом већу разговарало се и начину организовања рада, будући да се због актуелне 

епидемиолошке ситуације настава изводи у измењеним околностима. Због тренутне 

ситуације није планирана организација Вечери страних језика, која би иначе била планирана 

за април месец. 

 

3. Ове школске године ученици немају могућност да уџбенике наруче преко школе већ их 

сами набављају од издавача. За енглески језик изабран је уџбеник English in Mind 1-4, издавач 

Data Status, za nemački jezik Prima / Deutsch for Jugendliche, а за латински језик користе се 

Заводови уџбеници. 

 

4. Наставни план и програм је предат на време. Уколико буде било каквих промена, у 

засвисности од епидемиолошке ситуације и начина организовања рада, Стручно веће биће 

благовремено обавештено. 

 Седницом руководила  МајаЂукић 
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                           10.5. Извештај  о  раду  стручног  већа  друштвених  наука  

Чланови Стручног већа су изабрали следеће уџбенике за своје предмете 
Историја: издања ЗУНС-а за све четири године 
 
Психологија: 
Биљана Милојевић Апостоловић и Невенка Јовановић ,Психологија за други разред 
гимназије,  
 Нови Логос 
 
Филозофија: 
Логика за трећи разред гимназије и правно биротехничке школе, ЗУНС, 2020. 
Историја филозофије за средњу школу,ЗУНС, 2011. 
 
Социологија: 
Милена Станојевић,Социологија за четврти разред  
гимназије и трећи разред средњих стручних школа,Нови Логос 
 
Устав и права грађана: Стеван Лилић и Светислава Булајић, Устав и права грађана за  
четврти разред гимназије и трећи разред стручних школа, ЗУНС 
 
Уставно и привредно право за трећи и четврти разред:Босиљка Мијатовић, ,  
Невенка Суботић-Константиновић, Право за трећи 
 и четврти разред економске школе, ЗУНС 
 
Социологија са правима грађана:Милован Митровић, Сретен Петровић, Социологија за  
четрврти разред гимназије и трећи разред стручних школа, ЗУНС 
Стеван Лилић и Светислава Булајић, Устав и права грађана за четврти разред гимназије и  
трећи разред стручних школа, ЗУНС 
 
Током школске 2020/2021. године је остварена корелација између  
следећих предмета: 
историја-српски језик, верска настава, географија, социологија 
психологија:услуживање, професионална пракса, социологија са 
 правима грађана 
филозофија:социологија, историја 
Социологија:Устав и права грађана, историја, грађанско васпитање,  
српски језик, верска настава, ликовна и музичка уметност 
Устав и права грађана:Социологија, грађанско васпитање 
Социологија са правима грађана: историја, грађанско васпитање,  
српски језик, верска настава, ликовна и музичка уметност 
Уставно и привредно право:Економска група предмета, социологија,  
грађанско васпитање 
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Професор историје,Александар Перовић је предвидео следеће облике стручног усавршавања: 
“Дигитална учионица“, „Пројектна настава 
 у савременом технолошком друштву“ и „Гугл учионица“. 
 
Професор социологије Марија Адамовић је предвидела следеће семинаре:Реализација наставе 
оријентисане ка исходима учења (средње стручне школе, вебинар, 9.10-30.10.2020.број 2605, ЗОУВ.,  
Пројектна настава у савременом технолошком окружењу,  1.10.2020. Средња школа „1300 каплара“, 
Љиг 
Чланови Већа су сложни да су ученици у ванредним околностима обуставе класичне наставе 
остварили доста добар успех.  Своје задатке су схватили озбиљно и углавном добијали високе  
Оцене на задацима које су слали у Гугл учионицу.Наравно и даље постоје неодговорни ученици који 
су незаинтересовани  и за онлајн наставу, али их је мали број. 
Мере за побољшање успеха се састоје у томе да се ученици мало више потруде, да буду активнији на 
часовима редовне  комбионоване наставе, односно ажурнији у слању задатака када  
наставу прате онлајн.У сврху веће мотивације ученицима професорка социологије је ученицима 
слала и додатни материјал како би ученици  били  креативнији у слању својих задатака када је 
настава била искључиво онлајн, али и у комбинованом моделу. 

 

 

               10.6.Извештај  Тима  за  каријерно  вођење  и  саветовање   

 У  току  школске  2020/21.године  чланови  Тима  за  каријрено  вођење  и  саветовање  су  

били: Рада Ђорђевић, Никола  Николић, Перовић  Александар, Милевка  Којић,  Ивковић  

Биљана- педагог. 

Све  планиране  активности  нису  реализоване  због  повременог  потпуног  преласка  на  

онлајн  наставу. 

У  периоду  од  25.1.2021. године    до  21.2.2021.године,  реализован  је  онлајн  семинар  
Унапређење  компетенција  наставника и  стручних  сарадника  за  спровођење  активности  

каријерног  вођења  и  саветовања. Пратили  су  га  Рада Ђорђевић, наставник  економске  

групе  предмета  и  Ивковић  Биљана, педагог. 

Реализовали  смо  две  радионице  за  ученике   стручних  школа.  Прва  је  реализована у  

марту  2021.године  са  ученицима  трогодишњих  стручних  школа. Назив  радионице  је  

„Kарактеристике  доброг  и  лошег  мајстора“. По  четири  ученика  из  образовних  профила  

аутомеханичар,  завривач, кувар  и  конобар. Ученици  треба  да  донесу  одлуку  о томе  да  је  

значајно   усвајање одрђених  професионалних   карактеристика  ради  што  успешнијег обављања  

заната  за  који  се  оспособљавају. 

Друга  радионица  је  обухватила  ученике  економског  техничара  другог  и  трећег  разреда. 

Назив  радионице  је    „ Животна  одлука  или  испуњење  сна“. Реализована  у  мају  

2021.године. Општи  циљ  радионице: Схватити значај доношења одлука и преузимања 

одговорности за сопствени живот приликом избора свог професионалног пута. 
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              10.7.   Извештај   о  раду  Тима  за обезђивање  квалитета  и  развој  установе: 

 
Чланови  тима:Биљана  Јовановић-директор  школе,Биљана  Миленковић- професор  

немачког  језика, Маријана  Николић- професор  математике,  Бранко  Ранисављевић- 

професор  економске  групе  предмета,  Биљана  Ивковић-педагог, по  један  

представник  Савта  родитеља- Драган  Живановић ,Ученичког  парламента – 

Андријана  Марковић, четврти  разред гимназије и  локалне  самоуправе. 

Време 

реализације 

активности Реализовано  

Август  Предлог  начина  организације  рада  у школи  

школске  2020/21- у  складу  са  Стручним  

упутством за  организовање  наставе 

непосредним  путем  и  путем  учења  на  

даљину за  средње  школе  у  школској  2020/21. 

20.8.2020  

Август  Израда  оперативног  плана  организације   и  

реализације   наставе  у школској  

2020721.години 

25.8.2020. 

Септембар - Усвајање плана рада Тима 

- Разматрање Извештаја о реализацији 

ГПРШ 

- разматрање ГПРШ за школску 2020/21. 

- Разматрање и доношење и реализација 

нових ИОП планова рада у оквиру Тима 

за инклузију 

- Разматрање допуне  Развојног плана рада 

- Разматрање Плана једносменског рада  

- Разматрање измена и допуна за Анекс 

Школског програма 
 

 

 

 

 

9.9.2020.  

Децембар  - Извештај  са семинара  „Обука  

запослених у  образовању  за  примену   

образовних  стандарда   и  

самовредновање  рада  установа  у  

основном  и  средњем  образовању“ – 

видео  обука  16.12.2020,године 

18.12.2020. 

Јануар  - Анализа реализације наставе  у току 

првог полугодишта 

- Анализа Извештаја о раду директора 

-  Анализа реализације једносменског рада 

и плана рада 

- Анализа оставрености ИОП-а 

- Пилот  пројекат  Државне  матуре 

21.1.2021. 
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                           11. Извештај  о  раду  Ученичког  парламента 

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. 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
08.09.2020 
 
 

Ћирковић  
Наташа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРВА СЕДНИЦА: 
1.Конституисање УП, 
добродошлица за нове 
чланове и упознавање 
са Пословником и 
Статутом УП. 
2.Упознавање о 
начинима и значају 
превенције Ковида 19 
3. Избор руководства 
УП. 
4. Избор ученика који 
ће присустовати 
седницама Школског 
одбора. 
5. Усвајање плана рада 
П. 
6. Избор представника 
УП за чланове стручних 
тимова. 
7. Предлози ученика у 
вези са радом УП. 
8. 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 

06.10.2020 

Ћирковић 
Наташа 

ДРУГА СЕДНИЦА: 
1. Упознавање ученика 
са првим пилотирањем 
државне матуре 
2.Упознавање са 
правилником о мерама, 

   

Јун - Анализа постигнућа ученика у току 

школске 2020/21. 

- Разматрање квалитета стручног 

усавршавања наставника 

- Анализа успеха на такмичењима 

- Анализа Извештаја о једносменском раду  

- Анализа завршног испита 

23.6.2021. 
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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 
 

начину и поступку 
заштите и безбедности 
за време боравка у 
школи и свих 
активности које 
организује средња 
школа 
3. Упознавање са 
правилима понашања у 
средњој школи. 
4. Упознавање са 
правилником о 
васпитно 
дисциплинској 
одговорности ученика. 
5. Разно 

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  
  

24.11.2020 

Ћирковић 
Наташа 

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

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. 
 

26.01.2021 

Ћирковић 
Наташа 

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА: 
1.  Анализа успеха 
после завршетка првог 
полугодишта и мере за 
побољшање успеха и 
дисциплине. 
2. Безбедност ученика 
3.. Односи ученик-
ученик и професор-
ученик. 
4. Болести зависности 
5. Побољшање хигијене 
у школи. 
6. Разно. 

ШЕСТА СЕДНИЦА: 27.04.2021 Ћирковић ПЕТА СЕДНИЦА: 
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1. Школа какву желимо. 
2. Припрема ученика четврте године за 
матурски испит. 
3. Разговор о матурској вечери завршних 
разреда. 
4. Разно. 
 

Наташа 1. Анализа успеха после 
завршног трећег 
класифиционог 
периода и мере 
запобољшање успеха и 
дисциплине. 
2. Осавремењивање 
наставе и набавка 
наставних средстава. 
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. 
 

 

 ШЕСТА СЕДНИЦА: 
1.Упознавање са 
правилником о избору 
ђака генерације.  
2.Избор представника УП 
за члана комисије за 
избор ђака генерације. 
3.Резултати са 
такмичења у којима су 
учествовали ученици 
наше школе. 
4.Анализа рада УП и 
усвајање извештаја о 
раду. 
5.Израда Плана рада УП 
за наредну школску 
годину. 
6.Разно. 

ОСМА СЕДНИЦА: 
1. Упознавање са правилником о избору ђака 
генерације. 
2. Резултати са такмичења у којима су 
учествовали ученици наше школе. 
3. Анализа рада УП и усвајање извештаја о 
раду. 
4. Израда Плана рада УП за наредну школску 

годину. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    12.Извештај  о  раду  педагога  за  школску  2020/21 годину 



                                                     СРЕДЊА      ШКОЛА   „ХИЉАДУ    ТРИСТА    КАПЛАРА  „   ЉИГ   
 
 

26 
 

 
                 Часови  су  посећени  у  периоду  од  26.4.2021.године  до 13.5.2021.године. Један  

час  је  посећен  као  припрема  за  полагање  стручног  испита за  лиценцу , код  наставника  

услуживања  Николе  Николића, 5.10.2020.године 

Часови  су  посећени  код: 

-Ивана  Милосављевић   – 100% радног  времена , приправник, на   одређено  

-Јелена  Тошанић  -  70%  радног  времена,   приправник,  на  одређено  

- Наташа  Ћирковић   –88% радног  времена; приправник, неодређено  

-Ана  Гавриловић  – 90%  радног   времена;  приправник, одређено  време 

- Марија  Адамовић  –53% радног  времена:  приправник,  неодређено  време 

-Драгана  Лазић     -100%  радног  времена, положен  испит  за  лиценцу, на  неодређено  

-Катарина  Живковић  – 30%  радног  времена,  положен  испит  за  лиценцу, одређено  

време 

- Милан  Хрњазовић   – 20% радног  времена, приправник 

  

Р.бр. одељење датум време предмет Наставна  
јединица 

Наставник 

1. 1-2 5.10'21. 855-925 Услуживање   Упознавање  и  
примена  ХССП  

норме  
услуживања   

Никола  
Николић   

2. 4-1 26.4'21 855-925 Српски  језик  
и  књижевност  

Б. Пекић „Човек  
који  је  јео  смрт“  

Ивана  
Милосављевић  

3. 2-5 27.4'21 1005-
1035 

Хемија  18 група  
периодног  

система 

Јелена  Тошанић  

4. 3-2 28.4'21 1005-
1035 

Психологија  Стварање  одлуке  
при  куповини  

Наташа  
Ћирковић  

5. 3-5 29.4'21 805-835 Информатика  Веб дизајн Ана  Гавриловић  

6. 1-5 10.5'21 855-925 Појединац, 
група, 
друштво   

Расистичка  
дискриминација-
одбаченост  због  

боје  коже  

Марија  
Адамовић 

7. 1-2 12.5'21 1005-
1035 

Српски  језик  
и  књижевност 

Попуњавање  
уплатница, 

захтева, 
формулара 

Драгана  Лазић 

8. 1-5 13.5'21 1005-
1035 

Немачки  
језик  

Храна/пиће  Катарина  
Живковић 

9.  2-4 14.5'21 1005-
1035 

Ликовна  
култура 

Уметност  
ренесансе 

Милан  
Хрњазовић 

 
                                      Запажања: 
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- Због  епидемиолошле  ситуације  рад  се  ове  школске  године  одвија  по  принципу : 

30  минута  траје  час,  у  одељењу  је  половина  разреда, друга  група  ради  онлајн. 

Наставник  шаље  задатке  и  предавање  групи  код  куће. 

- У  рад  осталих  наставника  имао се  увид  у  Гугл   учионици-сви  су  имали  обавезу  

да  отворе  ове  онлај  учионице. Због  техничких  могућности  ученика  и  најчешће  

коришћења  мобилних  телефона  други  и  најчешћи  вид  комуникације  је  био  кроз  

вибер  групе.  

 

1. Снаге  

- Дисциплина  на  часу  

- Мањи  број  ученика  на  часу  па  је  могућност  за  индивидулни  рад  већа (али  

недостаје  времена) 

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

- Познавање  могућности  ученика 

- Излагање  наставника  је  јасно  и  примерено  ситуацији 

- Одговарајуће  знање  наставника за  одређену  област 

- Поштовање  динамике  часа –у  већини  случајева 

- На  већини  посећених  часова  је  интеракција  са  ученицима 

- Кроз  Гугл  учионицу  могао  се  имати  увид  да  су  сви  наставници  савладали  

основне  технике  дигиталне  писмености- сви  су  отворили  учионице. Проблем је  

био  у  одељењима  слабијих  ученика  којима  више  одговара  вибер група 

 

2.Слабости  

- Од  9  наставника  само  2  је  имало  положен  испит  за  лиценцу,  остали су  у  

процесу 

- 3 наставника  им   стално  радно  ангажовање(1  са  100%  радног  времена) 

- 1 наставник     нестручан  за  предмет  који  предаје  ученицима 

- Неки  од  наставника  немају  никакво    методичко  знање 

- Немају  ментора  који  би  их  увео  у  посао 

- Због  дужине  часа  од  30  минута, наставник  нема    довољно  времена  за  рад    са  

ученицима  којима  је  потребна  додатна подршка,   

- Ученицима  којима  је  потребна  додатна   подршка не  одговара  онлајн  рад- 

потребна  има  је  помоћ  наставника 

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

и  немају.  

- Коришћење  дигиталних  техника  и  алата  је  недовољно,  осим  повер  поинт  

презентације 

- Ученици  онлајн  најчешће  раде  мобилним  телефоном 

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

која  ученици  треба  да  одговоре;  

- Нема  повезивања  градива  са  другим  областима,  са  свакодневним  животом 

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

Правилником  о  оцењивању 
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- Нема  међупредметне  корелације  ни  сарадње  наставника 

- Неодговорност  ученика  према  задацима   које  добијају  онлајн 

- Пошто  ученици  неодговарају  на  задатке   један  део  наставника  и  не шаље,  или  

то  чини  ретко,  онлајн  предавања 

 

3.Препоруке  

- неопходан  је  менторски  рад  за  наставнике  приправнике  

-нова  ситуација  у  учењу  намеће  потребу  за  дигиталним  усавршавањем  

наставника ( на  крају  године  сви  пролазе  обуку  за  Дигиталну  учионицу)  

- Утврдити    техничку  опремљеност  ученика   

- радити  и  на  дигиталном  описмењавању  ученика 

- рад  на  мотивисању  ученика  за онлајн  рад 

- сарадња  са  родитељима  да   прате  рад  ученика  и  подстичу  га  док  су  ученици  

код  куће 

-мотивисање  наставника  за чешће   коришћење  дигиталних  алата, дигиталних  

уџбеника 

-  

Разговори  са  ученицима: у  складу  са  епидемиолошком  ситуацијиом  и  онлајн  наставом  

обављен  је  мали  број  непосредних   разговора  са  ученицима  који  су  евидентирани  у  

докуметацији  педагога. 

Педагошко –инструктивни  рад: У  складу  са потребама  наставницима  је пружана  подршка  

у  раду. 

Стручно  усавршавање: евидентирано у  извештајима  за  стручно усавршавање.  

Остали  послови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             13.ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ   ПЕДАГОШКОГ  КОЛЕГИЈУМА 

                                          ШКОЛСКА   2020/2021.година 
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Септембар 

 

Р.бр Програмски  садржаји  Време  реализације Носиоци  задужења 

1. Разматрање Извештаја о 

раду Школе 
9.09.2020.године Директор, руководиоци  

стручних  већа 

2. Разматрање Плана рада 

Школе 
 Директор, руководиоци  

стручних  већа 

3. Упознавање  присутних  

чланова са  задацима  и  

плановима  Педагошког  

колегијума 

  

4. Информације  поводом 

реализоване обуке  и  

пилот  државне  матуре 

30.9.2020. Директор  

Новембар 

1. Информације  о  
реализацији  полагања  
пилот  матуре 

02.11.2020.г Директор  

2. Анализа успеха ученика на 

крају прве 

класификације и мере за 

побољшање 

10.11.2020.године Директор 

3. Упознавање  чланова  

колегијума  са  

активностима   СТИО тима 

и  број  ученика  обухваћен  

пружањем  додатне 

подршке 

10.11.2020. педагог 

Децембар   

1. Анализа  успеха  и  владања  

на  крају  првог  

полугодишта  

21.12.2020.године Директор   

2. План  уписа за  школску  

2021/22.годину 
  

3. Извештај  руководилаца  

стручних  већа  о  раду  

већа  за  прво  полугодиште  

 Руководиоци  већа 

4. Извештај  о  раду  

директора  школе  за  прво  

полугодиште    школске  

2019/20.године  

 Директор  

Март   

1. Почетак  васпитно-

образовног  рада  на  

даљину 

8.03.2021.године  Директор  

Април    

1. Успех   и  дисциплина  на  5.04.2021.године  Директор  
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крају  трећег  

клсификационог  периода  

школске  2020/21.године 
2. Извештај  о  резултатима  

Пилот  пројекта  државне  

матуре 

16.4.2021. Директор  

Јун  

1. Резултати  матурских  и  

завршних  испита 
15.6.2021. Секретари  испитних  

одбора    

2. Ђак  генерације   Директор  

4. Успех  и  владање  на  крају  

наставне  године  
24.06.2021 Директор  

Август  

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
                                   14.РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ  НАСТАВЕ 
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ПРЕДМЕТ 
РАЗРЕД 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ПЛАНИРАНО 

ЧАСОВА 

 

РЕАЛИЗОВАНО 

ЧАСОВА 

1. Немачки језик III 5 74 74 

2. Српски језик и књижевност  4/1  128  128  

3. Српски језик и књижевност  4/2  99  99  

4. Српски језик и књижевност  3/4  108  109  

5. Српски језик и књижевност  2/5  148  148  

6. Српски језик и књижевност  1/4  111  110  

7. Језик ,култура , медији  2/5  37  37  

8. Музичка уметност  1/5 37 37 

9. Уметност и дизајн 1/5 37 37 

10. Музичка уметност 2/1 37 37 

11. Музичка уметност 2/5 37 36 

12. Биолигија 14 74 73 

13 Биолигија 15 74 73 

14. Биологија 25 74 74 

15. Биологија 35 74 74 

16. Биологија 41 64 64 

17. Куварство I-2 408 403 

18. Куварство III-2 300 300 

19. Физика  I5 74 74 

20.  II5 74 75 

21.  III5 111 111 

22.  IV1 64 63 

23. Технологија  образовног  профила  II1 74 74 

24. Технологија обраде 21 111 111 

25 Машински елементи 21 74 74 

26. Основе електротехнике 21 74 74 

27. Технологија образовног профила 21 74 74 

28. Практична настава 21 444 444 

29. Енглески језик IV2 109 111 

30. Енглески језик III5 144 146 

31. Енглески језик II4 72/36 73/36 

 

32. Филозофија 3 пет 72 72 

33. Филозофија 4 један 96 93 

34. Маркетинг IV-2 66 66 

35. Монетарна економија и банкарство IV-2 66 66 

36. Основи економије IV-2 66 66 

37. Рачуноводство (теорија) IV-2 66 66 
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38. Монетарна економија и банкарство III-4 72 72 

39. Основи економије III-4 72 72 

40. Рачуноводство (теорија) III-4 72 72 

41. Економско пословање II-4 72 70 

42. Јавне финансије II-4 72 72 

43. Рачуноводство (теорија) II-4 72 71 

44. Социологија 4/1 64 64 

45. Социологија 3/4 72 72 

46. Социологија са правима грађана 3/2 30 29 

 

47. Устав и права грађана 4/1 32 32 

48. Социологија 4/1 64 64 

49. Уставно и привредно право 4/2 66 66 

50. Појединац, група и друштво 1/5 37 36 

51.  

Српски  језик-Драгана  Лазић 

3/5 147 148 

52.  

 

3/2 58 60 

53.  

 

2/4 108 108 

54.  1/5 148 148 

55.  

 

1/2 103 102 

56. Психологија Гимназија II-5 74 74 

57. Психологија у туризму и угоститељству Конобар III-2 60 60 

58. Здравље и спорт Гимназија II-5 37 37 

59. Грађанско васпитање I-2 37 36 

60. Грађанско васпитање I-4 37 37 

61. Грађанско васпитање I-5 37 37 

62. Грађанско васпитање II-4 II-5 37 37 

63. Грађанско васпитање III-4 III-5 37 37 

64. Грађанско васпитање IV-1 32 33 

65. Грађанско васпитање IV-2 33 33 

66.               Историја        1/4           74          74 

67.               Историја        1/5           74          74 

68.               Историја        2/4           72          72 

69.               Историја        2/5           70          70 

70.               Историја        3/2           60          60 
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71. Математика 1-2 68 68 

72. Математика 2-4 108 107 

73. Математика 2-5 148 146 

74. Математика 3-4 108 107 

75. Математика 4-1 128 128 

76. Математика 4-2 99 98 

77. Пословна економија 1-4 74 74 

78. Рачуноводство-вежбе 1-4 74 74 

79. Пословна економија 2-4 72 72 

80. Рачуноводство-вежбе 2-4 72 72 

81. Економско пословање 2-4 72 70 

82. Пословна економија 3-4 72 71 

83. Рачуноводство-вежбе 3-4 72 72 

84. Пословна економија 4-2 66 66 

85. Рачуноводство-вежбе 4-2 66 64 

86. Практична настава-блок 2-4,3-4,4-2 180 180 

87. Латински језик 1-5 72 72 

88. Латински језик 2-5 70 70 

89. Француски језик 1-2 68 68 

90. Исхрана 1-2 68 68 

91. Француски језик 3-2 60 60 

92. Енглески језик 1/2 68 67 

93. Енглески језик 1/4 74 74 

94. Енглески језик 1/5 74 74 

95. Енглески језик 2/1 74 75 

96. Енглески језик 2/5 55,5 73 

97. Енглески језик 3/2 58 59 

98. Енглески језик 3/4 108 107 

99. Енглески језик 4/1 96 95 

100. Физичко васпитање I4 74 73 

101.  I5 74 74 

102.  II1 74 74 

103.  II4 72 71 

104.  II5 74 73 

105.  III2 60 60 

106.  III4 74 73 

107.  III5 74 74 

108.  IV1 64 65 

109.  IV2 66 66 

110. Географија  1-5 74 74 

111. Економска  географија 1-4 74 74 

112. Географија  2-5 74 74 

113. Географија  3-5 74 74 

114. Образовање  за  одрживи  развој 3-5 74 74 

115. Основе  туризма  и угоститељства 1-2 68 68 
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116. Географија 1-2 34 34 

 

 

 

15.Извештај о раду Савета родитеља 

Савет родитеља је у шк.2020/21. години одржао 6 седница на којима су 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.2020/21.години, 

- Осигурање ученика за шк.2020/21.годину, 

- Разматрање Извештаја о утрошку средстава добровољног ђачког динара, 

- Разматрање Извештаја о раду школе за прво полугодиште, 

- Разматрање Годишњег плана рада за шк.2020/21.годину, Извештаја о раду школе и раду 

директора за шк.2019/20.годину 

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

побољшање успеха и дисциплине, 

- 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 Ускоковић, 

а заменик представника је Весна  Срећковић . 

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

дискусију о актуелним питањима из живота школе. 

 

   16. Школски  одбор  

У шк.2020/21. години Школски одбор, као орган управљања, одржао је 6 седница на 

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

најважнија: 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за шк.2020/21.годину, Извештаја о раду 

установе и раду директора школе за шк.2019/20.годину, 

- Давање сагласности на Акт о организацији и систематизацији послова за 

шк.2020/21.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, 

- Именовање  стручног  актива  за  развојно  планирање  

- Разматрање  и  усвајање  предлога  финансијског  плана 

- Разматрање  и  усвајање  предлога  плана  уписа  за  наредну  пколску  годину 

- Усвајање Школског програма за гимназије, 

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

- Осигурање имовине, 

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

- Усвајање завршног рачуна за 2020.годину, 

- Усвајање Правилника  о  јавним  набавкама 

- Усвајање ребаланса буџета за 2021.годину, 

- Доношење одлуке о ђачком динару. 

Чланови Школског одбора су: 

- из реда локалне самоуправе: Јелена  Јовановић, Милијана Матић, Далиборка Поповић, 

- из реда запослених: Урош Тошанић (председник  ШО), Јасна Белојевић, Надежда 

Николић, 

- из реда савета родитеља: Тања Михајиловић, Милена  Трмчић , Бора Јанковић. 

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

као и представник синдиката и представници Ученичког парламента. 

 

 

                 17.Извештај  о  раду  наставничког  већа 2020/2021 

 
Планирано Време  

реализације 
Реализовано 

Aвгуст 
1.Организација поправних испита 
2.Одобравање уџбеника за наредну 
школску годину 
3.Подела предмета на наставнике и 
подела разредног старешинства 
4.Припремељеност за рад школе и 
наставника за реализацију васпитно-
образовног процеса 

28.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Усвајање распореда часова 
за школсу 2020/21 годину. 
2.Формирање тимова за 
школску 2020/21 годину. 
3.Утврђивање успеха на 
поправном испиту за школску 
2019/20 годину. 
4.Разно 
 

Септембар 
1.Разматрање предлога Годишњег 
програма рада 

10.09.2020 1.Разматрање Годишњег 
плана рада за школску 
2020/2021 
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2.Разматрање предлога рада комисија 
Наставничког већа 
3.Разматрање извештаја за претходну 
школску годину 
 
 

2.Разматрање Извештаја о 
раду школе за 2019/2020 
3.Разматрање Извештаја о 
раду директора школе за 
школску 2019/2020 
4.Разно 

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

11.11.2020 1.Утврђивање успеха и 
владања 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 
 

21.12.2020 1.Анализа успеха и 
дисциплине ученика на крају 
првог полугодишта шк 
2020/2021 
2.Предлог уписа 2021/22 
 

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

21.01.2021 1.Извештај о раду директора 
за прво полугодиште 
школске 2020/2021 
2.Теме за матурски и 
завршни испит 
3.Разно 
 

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

03.04.2021 1.Утврђивање успеха и 
владања на крају трећег 
класификационог периода 
 

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

26.05.2021 1.Анализа успеха и владања 
за одељење 4-1  
2.Предлог за избор ђака 
генерације за одељења 4-1, 
4-2,3-2 и именовање 
Комисије за избор Ђака 
генерације 
3.Извештај првог пилотирања 
државне матуре 
4.Секретари матурских 
испитних одбора 
5.Разно 

Јун 
1.Анализа успеха и дисциплине на крају 
наставне године 

01.06.2021 
 
 
 

1.Анализа успеха и владања 
на крају наставне године за 
одељења 4-2 и 3-2 
2.Доношење одлуке о ђаку 
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07.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
14.06.2021 
 
 
 
 
 
 
23.06.2021 
 
 
 
 
 

генерације 
3.Разно 
 
1.Утврђивање успеха и 
извештај о резултатима рада 
на матурском испиту за 
ученике 4-1 одељења 
 
 
 
1.Утврђивање успеха и 
извештај о резултатима рада 
на матурском испиту за 
одељења 4-2 и завршном 
испиту за одељење 3-2 
 
 
1.Анализа успеха и владања 
на крају наставне године 
2.Разно 
 

 
 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

18.Извештај  о  раду  Тима  за  заштиту  ученика  од дискриминације, насиља, 

злостављања  и занемаривања 

Школске  2020/21  Тим  чине: 
1. Којић  Душко, професор  физичког  васпитања 
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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 

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)  
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                                 Прилози: 

1. Извештаји  о  резултатима  рада  ученика  на  крају  класификационих  периода 

2. Извештај  самовредновање  рада  школе 

3. Извештај  развојно  планирање 

4. Извештај  стручно  усавршавање  
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                                                 УСПЕХ    УЧЕНИКА   НА   КРАЈУ    ПРВОГ   ПОЛУГОДИШТА   2020/2021.ГОДИНЕ 

Одељење 
Б

р
о

ј  

уч
е

н
и

ка
 

О
д

л
и

чн
 

В
р

.д
о

б
р

 

д
о

б
р

и
 

Д
о

во
љ

н
и

  

У
ку

п
н

о
 

п
о

зи
ти

вн
и

х 

%
 

н
ео

ц
е

њ
ен

и
 

С
а 

  1
  

н
ед

о
в.

 

С
а 

 2
 

н
ед

о
во

љ
. 

С
а 

 3
 и

  

ви
ш

е 
 

н
ед

во
љ

. 

У
ку

п
н

о
 

н
ед

о
во

љ
.у

че
н

и
ка

 

 %
 

У
ку

п
н

о
 

н
ед

. О
ц

ен
а 

 

П
р

о
се

чн
.п

о
  

уч
е

н
и

ку
 

I2 26 1 6 11 1 19 73% 1 4 2 - 6 23% 8 0,31 

I4  29 1 7 16 - 24 83% - 3 2 - 5 17% 7 0,24 

I5 25 10 6 5 - 21 84% 3 1 - - 1 4% 1 0,04 

Укупно 

  
80 12 19 32 1 64 80% 

4 
8 4 - 12 15% 16 

0,2 

II1 30 2 7 - 2 11 36% 14 4 1 - 5 17% 6 0,2 

II4 21 2 6 7 - 15 71% 1 3 - 2 5 24% 16 0,62 

II5 26 9 15 - - 24 92% - 2 - - 2 8% 2 0,07 

Укупно  77 13 28 7 2 50 65% 15 9 1 2 12 15% 24 0,3 

III2 24 - 5 11 - 16 67% 1 5 2 - 7 29% 9 0,03 

III4 28 3 7 16 - 26 93% 1 1 - - 1 3,5% 1 0,03 

III5 21 4 13 3 - 20 95% - - 1 - 1 4,7% 2 0,09 

Укупно  73 7 25 30 - 62 85% 2 6 3 - 9 12% 12 0,16 

IV1 11 6 5 - - 11 100% - - - - - - - - 

IV2 24 2 11 9 - 22 92% - 2 - - 2 8,3% 2 0,08 

Укупно  35 8 16 9 - 33 94% - 2 - - 2 6% 2 0,05 

Укупно 

  
265 40 88 78 3 209 79% 

21 
25 8 2 35 13,2% 54 

0,20 
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                                                                     ИЗОСТАНЦИ  И   ВЛАДАЊЕ  УЧЕНИКА 

Одељење Број  

ученика 

Оправд  Неоправ. УКУПНО Просечно  

изостанак

а  по  

ученику 

Примерно  

владање 

% *Укор  

одељен.  

старешине 

Укор  

Оељенско

г  већа 

Довољн

о (2) 

Незадов

ољавајућ

е  

(1) 

I2 26 744 84 828 31,85 23 88% 1 2 - - 

I4 29 332 10 432 14,9 29 100% - - - - 

I5 25 246 10 256 10,24 24 96% 1 - - - 

УКУПНО 

 
80 1322 104 1426 17,8 76 95% 2 2 

- - 

II1 30 811 118 929 30,95 27 90% 2 1 - - 

II4 21 396 27 423 20,14 21 100% - - - - 

II5 26 423 21 444 17,08 26 100% - - - - 

УКУПНО 77 1630 166 1796 23,3 74 96% 2 1 - - 

III2 24 790 81 871 36,29 21 87% 1 2 - - 

III4 28 602 30 632 22,57 28 100% - - - - 

III5 21 494 36 530 25,2 21 100% - - - - 

УКУПНО 

 
73 1886 147 2033 27,8 70 96% 1 2 - 

- 

IV1 11 274 5 279 25,4 11 100% - - - - 

IV2 24 430 53 483 20,12 24 100% - - - - 

УКУПНО 35 704 58 762 22 35 100% - - - - 

УКУПНО 

 
265 5542 475 6017 22,7 255 96% 5 5 - 

- 
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                                              ИЗРЕЧЕНЕ  ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ  МЕРЕ   НА  ПРВОМ  ПОЛУГОДИШТУ 

 

I2     

врло добро  4: Трмчић  Стефан (13 н),  

Добро   3:   Остојић  Милан (17 н), Станковић  Далибор (21 н) 

I5 

Врло  добро 4: Сара  Васиљевић ( непримерено  понашање  у  школи) 

II1      

Врло  добро 4:  Матеја  Ђукнић , Иван  Петровић 

Добро  3: Станковић  Југослав 

 

III2      

 врло  добар  4:  Карановић  Михаило (11 н) 

добро 3: Десивојевић  Немања (20 н), Илић  Милош (25 н) 
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                                                         УСПЕХ    УЧЕНИКА   НА   КРАЈУ    НАСТАВНЕ   2020/2021.ГОДИНЕ- 

Одељење 
Б

р
о

ј  

уч
е

н
и

ка
 

О
д

л
и

чн
и

 

В
р

.д
о

б
р

и
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о
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р

и
 

Д
о

во
љ

н
и

  

У
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п
н

о
 

п
о
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%
 

С
а 

  1
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о
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С
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о
во

љ
. 

П
о

н
ав

љ
а 

 

р
аз
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н
ео

ц
е

њ
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и
 

П
о

л
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 ју
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у 

П
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у 
 у
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гу

ст
у 

У
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п
н

о
 

н
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о
во

љ
.

уч
е

н
и

ка
 

%
 

I2 26 2 7 17 - 26 100% - - - - - - - - 

I4 29 2 10 17 - 29 100% - - - - -  - - 

I5 25 10 7 7 1 25 100% - - - - - - - - 

Укупно 

  
80 14 24 41 1 80 100% - - 

- - 
- - - - 

II1 29 4 8 17 - 29 100% - - - - - - - - 

II4 20 2 6 11 - 19 95% - - - 1 - - - - 

II5 26 12 13 1 - 26 100% - - - - - - - - 

 

Укупно  
75 18 27 29 - 74 99% - - 

- 1 
- - - - 

III2 24 3 3 17 - 23 96% - - - 1 - - - - 

III4 28 4 6 17 1 28 100% - - - - - - - - 

III5 21 6 11 4 - 21 100% - - - - - - - - 

Укупно  73 13 20 38 1 72 99% - - - 1 - - - - 

IV1 11 8 3 - - 11 100% - - - -- - - - - 

IV2 24 2 12 10 - 24 100% - - - - - - - - 

 35 10 15 10 - 35 100% - - - - - - - - 

 

УКУПНО 
263 55 86 118 2 261 99% - - 

- 2 
- - - - 
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                                                        ИЗОСТАНЦИ  И   ВЛАДАЊЕ  УЧЕНИКА- 

Одељење Број  

ученика 

Оправд 

. 

Неопр

ав. 

УКУПНО  

изостанака  

од  почетка  

године 

Просеч.*  

изостан.  

по  

ученику 

Прим

ерно  

влада

ње 

% *Укор  

одељен

.  

стареш

ине 

Укор  

Оељ. 

  већа 

Укор  

директ

ора  

школе 

(2) 

Укор  

Наст.  

Већа 

(1) 

I2 26 1330 141 1471 56,58 23 88% 1 2 - - 

I4 29 724 15 739 25,68 29 100% - - - - 

I5 25 633 38 671 26,8 24 96% 1 - - - 

УКУПНО 

 
80 2687 194 2881 36,01 76 95% 2 

2 - - 

II1 29 1668 230 1898 65,5 20 69% 6 3 - - 

II4 20 609 70 679 33,95 20 100% - - - - 

II5 26 835 71 906 34,85 25 96% 1 - - - 

УКУПНО 75 3112 371 3483 46,44 65 99% 7 3 - - 

III2 24 1091 101 1192 49,67 20 83% 2 2 - - 

III4 28 1008 121 1129 40 26 93% 2 - - - 

III5 21 960 48 1008 48 21 100% - - - - 

УКУПНО 

 
73 3059 270 3329 45,6 67 92% 4 2 

- - 

IV1 11 291 4 295 26,8 11 100% - - - - 

IV2 24 746 138 884 36,83 24 100% - - - - 

УКУПНО 35 1037 142 1179 33,7 35 100% - - - - 

УКУПНО  

 
263 9895 977 10872 41,3 243 96% 13 7 

- - 
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                                            Изречене  васпитно-дисциплинске  мере 

I2 

Врло  добро (4): Станисављевић  Урош ( 15 н) 

Добро (3): Остојић  Милан (25 н), Станковић  Далибор (24 н) 

 

I5 

Врло  добро (4): Васиљевић  Сара (због  непримереног  понашања) 

 

II1 

Врло  добро ( 4): Михаиловић  Марко, Александар  Обрадовић,  Милош  Томић, Андрија  Добросављевић, Раде  Сертић, Марко  Колаковић,  

Добро (3): Марко  Марковић, Жељко  Мајсторовић, Матеја  Ђукнић  

 

 II5 

Врло  добро (4): Дуња  Љубојевић (15 н) 

 

III4 

Врло  добро (4): Павловић  Катарина, Максимовић  Невена  

 

III2 

 

Врло  добро (4):  Карановић  Михаило,  Станисављевић  Анђела 

Добро  (3): Илић  Милош, Десивојевић  Немања 
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                                                                                            Извештај  о  самовредновању  рада  школе 

 
Тим Име и презиме Позиција 

нпр. наставник, ученик, родитељ, послодавац 

 Тим за самовредновање  
 

 

1. Биљана  Јовановић,  
2. Бранко  Ранисављевић,  

 

3. Данијела Радисављевић,  
4. Никола  Николић,  

 

5. Катарина  Марковић,  
 

6. Катарина  Живковић ,  
7.Биљана  Ивковић, педагог 

Директор  школе 

професор групе економских предмета 

професор  хемије 

професор групе економских предмета 

професор информатике 
 

Професор  немачког  језика 

 Тим за квалитет 
 

(Уколико постоји у оквиру школе поред тима за 

самовредновање – опционо)   

Биљана  Јовановић  

Биљана  Миленковић 

Маријана  Николић  

Бранко  Ранисављевић- Биљана  Ивковић 

 представник  Савета  родитеља- Драган  

Живановић ,Ученичког  парламента – 

Андријана  Марковић, четврти  разред 

гимназије 

Директор  школе 

Проф немачког језика 

Проф. математике 

 

Проф.економске  групе  предмета 

педагого 

 Тим за школско развојно планирање 
 

  

Светлана  Лазаревић, Драгана  Смиљанић, 

Марија  Адамовић, педагог 
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1. Изабране су области, стандарди и индикатори квалитета рада установе који ће бити вредновани 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандарди квалитета Индикатори квалитета 

2.2. Наставник прилагођава рад на 

часу образовно-васпитним 

потребама ученика 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама сваког 

ученика 

 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају 

вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења 

 

Ниво  остварености  овог  стандарда  је  2. Показатељи  су  присутни  у  мањој  мери. До  података  се  дошло  кроз  посећене  часове  редовне  

наставе  од  стране  директора  и  педагога  као  и  присутности  ученика  на  ваннаставним  активностима.   

 

ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА  3 ОБРАЗОВНА  ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА 

Стандарди квалитета Индикатори квалитета 

3.2.в    3.2.Школа континуирано 
доприноси бољим образовним постигнућима 

ученика. 

 

3.2.1. 3.2.1.Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 
3.2.7. 3.2.7.Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у индивидуализацији 

подршке у учењу. 
3.2.8. 3.2.8.Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за унапређивање 

наставе и учења. 

 

 Ниво  остварености  овог  стандарда  је  2. Показатељи  су  присутни  у  мањој  мери. До  података  се  дошло   
на  осн  на  основу  анализе постигнућа  ученика  на  квалификационим  периодима,  увидом  у  е-дневник,  иницијалног  тестирања  на  почетку  школске  
године  године  као  и  резултатима  рада  ученика  на  првом  Пилоту   Државне  матуре, истраживање  директора  школе  о  узроцима  одступања  

             полугодишњих  са  оценама  на  крају  године. 
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На  о  На   основу  постојећих  резултата  и  најављеног  новог  пилотирања  Државне  матуре  за  следећу  школску  годину  потребно  је  побољшати  
ову обобла   област  квалитета  у  већој  мери. Обавезно  иницијално  тестирање  у  свим  одељењима   на  почетку  школске  године. Индивидуализација   

            У  раду  са    ученицима.    
             Пружање  помоћи   ученицима  кроз  допунску  и  додатну  наставу. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4 ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди квалитета Индикатори квалитета 

4.1. У школи функционише систем 

пружања подршке свим ученицима 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике 

4.2. У школи се подстиче лични, 

професионални и социјални развој  

ученика 

4.2.4. Кроз наставни рад и ванаставне активности подстиче се професионални развој ученика, односно 

каријерно вођење и саветовање 

4.3. У школи функционише систем 

подршке ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним 

способностима 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 

Ниво остварености  овог  стандарда  је  4. Сви  показатељи  су  присутни  у  потпуности. Школа  је  подстицајна  средина  за  све  ученике. 

Предузимају  се  мере  за  редовно  похађање  наставе  свих  ученика, посебно  из  осетљивих  група. Кроз  ваннаставне активности  ученици  се  

упознају  са  каријерним  вођењем  и  саветовањем (радионице). 

Родитељи  су  укључени  у  рад  школе  и  решавање  проблема  на  које  се  наилази  у  раду  са  ученицима. 

У  наредном  периоду  родитељима  ће  се  пружати  подршка  у  информатичкој  обуци  и  у  складу  са  могућностима  школе  и  локалне  

самоуправе  набавци  ИКТ  опреме- на основу  новонасталих  околности  онлајн  наставе  која  то  захтева. 
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1. Анализирани су извештаји о раду директора и тимова, извештаји о успеху ученика на првој класификацији и полугодишту, предлози мера 
за унапређење ученичких постигнућа;  

2. Извештај  о  посећеним  часовима  од  стране педагога 
3. Извештаји  о  иницијалном  тестирању  ученика  на  почетку  школске  године 
4. Истраживање  директора   о  узроцима одступања  полугодишњих  са  оценама  на  крају  године 
5. Извештај  са првог  Пилотирања  државне  матуре 

 

 

 

 

 

Слабости: 

- Ученицима  којима  је  потребна  додатна   подршка не  одговара  онлајн  рад- потребна  има  је  помоћ  наставника 

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

- Коришћење  дигиталних  техника  и  алата  је  недовољно,  осим  повер  поинт  презентације 

- Ученици  онлајн  најчешће  раде  мобилним  телефоном 

- Комуникација  на  часу  је  увек  наставник-ученик:  наставник  поставља  питања  на  која  ученици  треба  да  одговоре;  

- 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 

 

Снаге: 

- Спремност  за  учење  и  даљи  развој  компетеција  од  стране  наставника 
- Спремност  за  прихватање  промена  и  новонастале  ситуације са  онлајн  наставом 
- Припремање  наставника  за  час  

- Познавање  могућности  ученика 

- Одговарајуће  знање  наставника за  одређену  област 

- Нема  нестручно  заступљене  наставе 
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                                            Извештај  о  раду  Стручног  актива  за  развојно  планирање 

Чланови  актива за  развојно  планирање :Светлана  Лазаревић, Драгана  Смиљанић, Марија  Адамовић, педагог Ивковић  Биљана 

Развојни  циљеви: 

1. Унапређивање квалитета наставе кроз примену одговарајућих методичких решења и 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  

 

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 за  опремање  
гимназија  
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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 У  школи  организовани  семинари: 
„Пројектна  настава  у  савременом  
технолошком  окружењу“ и  Обука за 
Microsoft Teams 

Реализација 

семинара 

 директор Током  године У  складу  са  онлајн  наставом  сви  
запослени  су  прошли  семинар 
„Дигитална  учионица/дигитално 
компетентан  наставник-увођење  
електронских  уџбеника  и  дигиталних  
образовних  материјала“- онлајн  
семинар  

Размена  

искустава  у  

стручним  већима  

и  Наставничком  

већу  

  Током  године Приказ  стручних  усавршавања 

Пројектна  настава  

у  савременом  

технолошком  

окружењу“ 

Представници      Предавање  за  наставнике   
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                ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗОВАНОМ  СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ  ЗА   

                                         ШКОЛСКУ  2020/2021.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 

Обуке  за  Пилот  пројекат  

државна  матура ( вебинар  

29.09.2020.године   Биљана  Јовановић- 

директор школе, 

 Биљана Ивковић-педагог   

8 

„Информациони  систем 

Доситеј- Нови  Правилници“ –

вебинар 

09.10.2020.године Биљана  Ивковић 8 

Oбука  за  запослене –

Породично  насиље 

9.6.2021.године Биљана  Ивковић, Марија  

Адамовић , Ивана Кнежевић, 

Драгана  Лазић, Александар  

Перовић,Светлана  

Лазаревић, Владан  Селенић 

, Наташа  Ћирковић  

16 

Стратегије  у  раду  са 

ученицима  који показују  

проблеме  у  понашању 

9.6.2021.године Биљана  Ивковић, Марија  

Адамовић , Ивана Кнежевић, 

Драгана  Лазић, Александар  

Перовић,Светлана  

Лазаревић, Владан  Селенић 

, Наташа  Ћирковић 

16 

Научни  рад  у  часопису 

„Међународна  политика“ 

Јун 2020.године Дејан  Младеновић 10 



                                                     СРЕДЊА      ШКОЛА   „ХИЉАДУ    ТРИСТА    КАПЛАРА  „   ЉИГ   
 
 

53 
 

Утицај  билатералног  

споразума  о  слободној  

трговини  на  

спољнотрговинској  размени  

Републике  Србије  са Руском  

Федерацијом 

Прегледање тестова из 

биологије на завршном испиту 

ученика основне школе 

Јун 2021 Јелена  Срећковић  10 

 

Онлајн  презентација 

уџбеника српског језика             

и књижевности за  средњу 

школу Издавачке 

куће:,,Нови логос“ 

 

 

онлајн Драгана  Лазић 1 

 

Онлајн презентација 

уџбеника из српског језика 

и књижевности за средњу  

школу Издавачке 

куће ,,Klett“ 

 

онлајн Драгана  Лазић 1 

Биологија за средњу школу-

онлајн презентација 

уџбеника 

Онлајн Јелена  Срећковић  1 

Обука за Microsoft Teams Септембар 2020  8 
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ВАН УСТАНОВЕ (одобрени акредитовани програми сталног стручног усавршавања – 

СЕМИНАРИ)  

САДРЖАЈ ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ  ИСХОДИ –БРОЈ САТИ 

„Пројектна  настава  у  

савременом  технолошком  

окружењу“ 

24.10.2020.године  Ивана  Кнежевић, Наташа  

Ћирковић, Катарина  

Марковић, Урош  Тошанић, 

Ана  Гавриловић, Маја 

Ђукић, Александар  

Перовић, Светлана  

Лазаревић, Никола  Костић, 

Никола  Николић, Драгана  

Смиљанић, Бранко  

Ранисављевић, Биљана 

Миленковић, Катарина  

Живковић, Љубица  

Ниновић,  Срећковић  

Јелена, 

8 

Обука  запослених у  

образовању  за  примену  

образовних  стандарда  и  

самовредновање  рада  

установа  у основном  и  

средњем  образовању 

15.12.2020.године  Биљана  Јовановић-

директор школе, 

Биљана  Ивковић-педагог, 

Бранко  Ранисављевић- 

наставник 

8 

Унапређење  компетенција  

наставника и  стручних  

сарадника  за  спровођење  

активности  каријерног  

25.1.2021.г  до  21.2.2021.г Биљана  Ивковић,   Рада  

Ђорђевић  

18 
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вођења  и  саветовања 

Дигитална  

учионица/дигитално 

компетентан  наставник-

увођење  електронских  

уџбеника  и  дигиталних  

образовних  материјала 

21.5-21.6.2021.г Сви  19,5 

Социјално  предузетништво-

Курс  за  професоре ( обука  у  

оквиру  пројекта „Социјална  

предузећа  за  развој  

потенцијала  младих“ 

31.7.2020.г Дејан  Младеновић 8  

Унапређивање  

међупредметне  компетенције   

ученика „Одговоран  однос  

према  здрављу 

6.7.2021.г Ивковић Биљана 12 

Примена 

индивидуализоване, 

програмиране, проблемске 

и егземпларне наставе у 

школи 

14.1.2021. Биљана  Миленковић, 

Марија  Адамовић , 

Александар  Перовић  

8 

Обука за школске 

координаторе и 

администраторе 

међународних истраживања 

чији је носилац ИЕА 

17.2. до 19.2.2021. Биљана  Миленковић 8 

„Укључи кликер“: развијање  Владан  Селенић 24 
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медијске писмености и 

критичког мишљења код 

ученика 

 

 

16-27. 11 2020. 


