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Поштовани ученици и родитељи, 

 

За Вас смо припремили Публикацију Гимназије у Ивањици за школску 2013/14. 
годину. Овом Публикацијом решили смо да Вас ближе упознамо са образовним 
капацитетима наше школе, њеним циљевима, школским инвентаром, распоредом 
часова и планираним  проверама, Правилником понашања и осталим сегментима рада 
школе. 

Пред нама је нова школска година са бројним очекивањима и изазовима. Циљ 
запослених у овој установи, а верујемо и Ваш, јесте да се све наставне и ваннаставне 
активности ове године са успехом у потпуности остваре. Да бисмо у томе успели, 
потребно је да уложимо заједничке напоре. Заједнички интерес свих нас је усвајање 
знања без тешкоћа и адекватна припрема за будуће школовање.  

Наставници и родитељи треба да својим понашањем и изгледом дају пример 
својим ученицима, односно деци. Поред давања личног примера, треба да удружено 
бодре децу уз образложење да је знање врлина и да је неопходно за њихово будуће 
напредовање.  

Наравно,  наша залагања биће узалудна, уколико се ученици не труде и немају 
жељу да нешто науче. Њихов успех највише зависи од њих самих. Да би ученик имао 
добре резултате, треба подједнако вредно да ради и у школи и код куће.  

Нове технологије и нови привредни захтеви захтевају да се развијамо и тражимо 
своје место, да одаберемо оно што представља најатрактивнију понуду за нове 
генерације.  

Улога школе је да помогне ученику да открије себе и своје праве жеље и 
могућности. Онај ко зна ко је и шта може, биће не само вредан и ефикасан члан 
друштва, него ће водити то друштво напред. 

Поштовани ученици потрудите се да у новој школској 2013/14. години 
надмашите себе. 
 

 

                                                                                             Директор школе 

                                                                                        Др Душко Парезановић 
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УВОДНИ ДЕО 

 
Гимназија је самостална образовно-васпитна установа, једна од две средње школе 

у Ивањици, са адресом Улица 13. септембар бр. 58. На основу својих нормативних 
аката као и на основу решења број 531-134/98 од 11. 02. 1998. године уписана је у 
регистар код Окружног привредног суда у Ужицу, и регистрована као самостална 
образовно-васпитна установа. 

После промена у средњем образовању и закона о средњој школи из 1992. године 
у школама општег типа поново су враћени програми и име, Гимназија у Ивањици 
организационо и сушински продужава са радом и програмом за општи тип гимназија. 

Од школске 2006/2007 год. Гимназија уводи једно огледно одељење 
информатичког смера. Школске 2007/2008 год. као и школске 2008/09 год., Гимназија 
уводи још по једно огледно одељење информатичког смера. 

На основу оног чиме располаже па и на основу реформи у средњем образоваљу 
ова школа је способљена и испуњава услове за школовање ученика у општем смеру 
сагласно решењу број 531-134/98 од 11.02.1998. године које је издало Министарство 
просвете Републике Србије у Београду. 

Побољшање услова за рад за ову школску годину се своди на набавку потрошног 
материјала према Нормативу школске опреме и материјалним и просторним условима 
школе. 

Наставници и стручни органи школе ће и даље уредно и одговорно радити на 
унапређивању методологије рада. У том смислу је за наставно особље обавезно 
редовно припремање за сваки и уредно реализовање задатака наставе сагласно 
оперативним плановима школе. 

Велика пажња ће се поклонити снажнијем истицању научне основе образовно - 
васпитног рада у свим наставним областима, на развијању и усавршавању ђачког 
осамостаљивања кроз индивидуализацију у организовању рада и развијању правилног 
односа према радним обавезама, утврђивању знања у повезаности развоја друштва са 
основним вредностима човека уопште и његовог рада, посебно. 

Школа је од Министарства просвете добила проширење делатности из области 
рачунарства и информатике, решењем Министарства просвете број  022-06-101/94-
03 од 3. 6. 2002. год. 

Школа је од Министарства просвете добила решење број 611- 00- 00682/2006-03 
од 10.05.2006. године за спровођење огледа за гимназију информатичког смера, 
почев од школске 2006/07. године.  
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

Назив школе Гимназија 
Адреса  13. септембар 58 
Контакт подаци школе: 032/664-646 
Телефон/факс  032/661-116 
Званични мејл школе ivanjickagimnazija@open.telekom.rs 

Сајт  http://www.gimnazija-ivanjica.edu.rs/ 

ПИБ 100933905    
Име и презиме директора школе др Душко Парезановић 

 
Датум оснивања школе 13.08.1964. 
Датум прославе Дана школе 19.10.2013. 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВНА:  

Подручје рада Образовни профил Трајање  
Гимназија Oпшти Четири године 

 
 
 

ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 
 
Решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-05-101/94-03 од 
03.06.2002. године Гимназија у Ивањици добила је решење за курсеве рачунарсва и 
информатике. 
 
 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
 

Образовно-васпитни рад у школској 2012/2013. годину одвијаће се у две зграде 
које су међусобно повезане: новој  и монтажној.За ову школску 2012/2013. гoдину 
урађени су следећи радови:  
 
 
                                               

ПРОСТОР ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ 

Монтажна зграда 
 

РЕ
Д
Н
И

 
Б
РО

Ј 

ВРСТА ОБЈЕКТА 

Б
РО

Ј ПРОСЕЧНА 
ПОВРШИНА У 

м2 

УКУПНА 
ПОВРШИНА У 

м2 

1 Учионице опште намене 8 48.75 390.00

2 Кабинет за грађанско 
васпитање 1 34.00 34.00

mailto:ivanjickagimnazija@open.telekom.rs
http://www.gimnazija-ivanjica.edu.rs/
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3 Kaбинет за информатику 1 18.00 18.00
4 Наставничка канцеларија 1 60.00 60.00

5 Просторија радника на 
одржавању чистоће 1 8.50 8.50

6 Просторија за средства за 
чишћење 1 3.50 3.50

7 Мокри чворови 4 12.00 48.00
8 Ходници 2 68.50 137.00

 СВЕГА: 19 273.25 719.00

 

Зидана  зграда 
 

РЕДНИ 
БРОЈ ВРСТА ОБЈЕКТА БРОЈ

ПРОСЕЧНА 
ПОВРШИНА 

У м2 

УКУПНА 
ПОВРШИНА У 

м2 
1 Кабинети 5 73.60 368.00

2 Специјализоване 
учионице 2 54.00 108.00

3 Филскутурна сала са 3 
свлачионице 1 266.00 266.00

4 Справарница 1 30.00 30.00
5 Библиотека 1 80.00 80.00
6 Канцеларије 6 20.67 124.02
7 Центар за таленте 1 9.00 9.00

8 Остале просторије за 
чистачице и курира 7 17.29 121.03

9 Остава 1 3.50 3.50

10 Просторија за техничко 
особље 1 12.00 12.00

11 Мокри чворови 4 16.00 64.00

12 Холови и ходници са 
степеништем 3 50.00 50.00

13 Таванске просторије 2 125.00 250.00
 СВЕГА: 35 757.06     1,485.55

 
 

Земљишне површине 
 

1. Спортски полигон 1 2209 м2 
2. Школско двориште 1 1239 м2 
 УКУПНО:  3448 м2 
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ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 
 
Опремљеност и динамика опремања  кабинета лабораторија, сала, библиотека и 

учионица 
 

Редни 
број Врста објекта Број 

Опремљеност у односу на 
важеће нормативе % 

2011/2012 2012/2013 

1 Кабинет за наставу физике, са 
две припремне просторије 1 90 90 

2 Кабинет за наставу хемије, са 
две припремен просторије 1 80 80 

3 Кабинет за наставу биологије, 
са припремном просторијом 1 70 70 

4 Кабинет за наставу странаних 
језика, енглески језик 1 70 70 

5 
Кабинет за наставу странаних 
језика, руски и француски 
језик 

1 70 70 

6 Кабинет за наставу географије 1 60 60 
7 Библиотека 1 100 100 
8 Сала за физичко васпитање 1 60 60 

9 Кабинет за музичку и ликовну 
културу, филозофију 1 80 80 

10 Кабинет за информатику 4 100 100 

 
 

Опремљеност и динамика опремања образвно - васпитне организације општим 
наставним средствима 

 

Редни 
број Назив наставног средства 

Број учила у употреби 

2011/2012 2012/2013 
1 Графоскоп 2 2 
2 Аутоматски дијапројектор 1 1 
3 Епископ 3 3 
4 Радио пријемник 2 2 
5 Грамофон (обичан) 3 3 
6 Магнетофон 4 4 
7 Телевизијски пријемник у боји 6 7 
8 Видео рикордер 1 1 
9 Рачунари у настави 66 66 

10 Рачунари у администрацији 18 18 
11 Видео бим 4 4 
12 Мултифункционални уређај 2 3 
13 Ласерски штампач 8 8 
14 Инџект штампач 1 1 
15 Скенер 2 2 
16 Дигитални фотоапарат  2 2 
17 Лаптоп рачунари у настави 4 4 
18 Лаптоп рачунари у администрацији 8 8 
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Преглед опремљености по наставним предметима 
 

Редни 
број Предмет Проценат  у односу на 

норматив у % 
1 Српски језик и књижевност 80 
2 Страни језик 70 
3 Историја 60 
4 Географија 60 
5 Математика 60 
6 Физика 90 
7 Хемија 80 
8 Биологија 60 
9 Музичка култура 50 
10 Ликовна култур 70 
11 Физичка култура 60 
12 Информатика 100 
 УКУПНА ОПРЕМЉЕНОСТ У %: 70 

 
 
 

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА  РАДА 
 

Време Место Начин Носиоци 
Дефинисано 
Развојним планом 
школе 

Гимназија, зидана 
зграда, 

Надоградња спрата 
Гимназије 

Министарство 
просвете 
Општина Ивањица 

Школска 2012/13. 
година 

Гимназија, зидана 
зграда, библиотека 

Набавка клима 
уређаја 

Општина Ивањица 
Донација 

Школска 2012/13. 
година 

Гимназија, зидана 
зграда 

Формирање новог 
кабинета за 
математику 

Општина Ивањица 
Савет родитеља 
Донација 

Школска 2012/13. 
година 

Гимназија, зидана 
зграда, филозофија 

Набавка клима 
уређаја 

Општина Ивањица 
Савет родитеља 
Донација 

Школска 2012/13. 
година 

Гимназија, зидана 
зграда, подрумска 
просторија 

Опремање 
подрумске 
просторије и 
претварање у 
мултимедијалну 
учионицу 

Општина Ивањица 
Савет родитеља 
Донација 
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
 

Име и презиме Врста 
стручне 
спреме 

Године 
радног 
стажа 

 
Лиценца 

 

% 
ангажовања на 

другим 
пословима  

др Душко Парезановић ПМФ 
Математика 20 да  

 
 

НАСТАВНИ КАДАР 
 

Име и презиме Врста стр. 
спреме 

Предмети 
који 

предаје Го
д.

  р
ад

.  
ст
аж

а 

Л
иц

ен
ца

 % 
ангажо 

у 
школи 

% 
ангажовања 
у  другој 
школи 
(којој) 

Биљана Ајдачић Проф.српског језика Српски језик 
и књижевност 19 да 44 56%, Техничка 

школа 

Велимир Аџић Проф.географије Географија 30 да 10 90%, Техничка 
школа 

Станимирка 
Бешевић Дипл.хемичар Хемија 35 да 100  

Милена Васовић Дипл.хемичар Хемија 18 да 50 50%, Техничка 
школа 

Драган Видаковић Проф.математике Математика 35 да 111  

Дејан Вукићевић Дипл.психолог психологија 7 да 40  

Зоран Вучетић Дипл.елек.инж. Информатика 18 да 100  

Јања  Глинтић Проф.физичког 
васпитања 

Физичко 
васпитање 36 да 100  

Драган Грујовић Проф.информатике Информатика 9 не 30 70 %,ОШ 
„Кирило Савић 

Светислав Ђурић Дипл.физичар Физика 6 не 120  

Катарина Кривокућа Проф.француског 
језика 

Француски 
језик 16 да 111 

20 % 
ОШ„Милинко 

Кушић“ 

Милутин Марић Дипл.филозоф Филозофија 38 да 100  

Душан Марјановић Проф.физичког 
васпитања 

Физичко 
васпитање 36 да 50 50%, Техничка 

школа 

Милован Марковић Проф.математике Математика 27 да  
133  

Милица Михаљинац Дипл. филолог Латински 
језик 2 не 78 

34% 
ОШ„Милинко 

Кушић“ 

Маријана Марковић Дипл. филолог Француски 
језик 0 не 44  

Добрила Николић Проф.историје Историја 35 да 50 
50%ОШ 

„Милинко 
Кушић“ 

Слободан Оцокољић теолог Веронаука 10 не 20 65% Техничка 
школа 
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Илинка Оцокољић Проф.српског језика Српски језик 19 да 111  

Татјана Перишић Дипл.биолог Биологија 16 да 50 

30%, Техничка 
школа 

20 %,ОШ 
„Кирило Савић“ 

Снежана Плавшић Проф.српског језика Српски језик 24 да 67  

Мирјана Поледица Дипл. филолог    Руски језик 1  11 
90%, Техничка 

школа 
 

Мирјана Поповић Проф.социологије 

Социологија, 
устав, 

грађанско 
васпитање 

31 да 100  
 

Милана Секулић Проф.енглеског 
језика 

Енглески 
језик 10 да 100  

Мила Софијанић Проф.српског језика Српски језик 35 да 111  

Сања Софијанић Дипл.историчар 
уметности 

Ликовна 
уметност 15 да 20 80%  „Свети 

Ахилије“ 

Ана Стаменић 
 

Дипл.инж.организа
ционих наука 

Информатика 
 7 да 100  

Maрина  Принчевац Дипл. педагог Грађанско 
васпитање 1 не 10 

 
50%, Техничка 

школа 
 

Ратко Стојановић 
 

Проф.историје 
 

Историја 
 

38 
 

Да 
 

100 
  

Душица Чакаревић Проф.информатике Информатика 10 да 30 70 %, ОШ 
„Кирило Савић“ 

Никола Џанић Дипл.биолог Биологија 35 да 100  

Славица Шаровић Проф.географије Географија 35 да 100  

Златко Јанковић Проф. математике Математика 4 не 22 

22%  ОШ 
„Кирило Савић“ 

60% ОШ 
„Милинко 
Кушић“ 

Милан Поповић   Проф. математике Математика 1 не 22 

22% ОШ „Сретен 
Лазаревић“ 

70% Техничка  
школа 

Марија Марковић Проф.енглеског 
језика 

Енглески 
језик 11 да 100  

Миливоје Мићић Дипл.инж. 
електротехнике Физика 16 не 50  

Владимир Бојовић Дипл.филозоф Филозофија 3 не 55 
40%, Техничка 

школа 
 

Жарко Чекеревац Дипл.проф.информа
тике 

Грађанско 
васпитање 

Информатика 
и рачунарство 

3 не 40  

Љиља Ђоковић Дипл. педагог 
Грађанско 
васпитање 

 
20 да 10  
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СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
 

Име и 
презиме 

Врста 
стручне 
спреме 

Послови 
на којима 

ради 

Године 
радног 
стажа 

Лиценц
а 
 

% 
ангажо
вања у 
школи 

% 
Ангажов.  

другој школи 

Дејан 
Вукићевић 

Дипломирани 
психолог 

Стручни. 
сарадник 

 
8 

 
да 

 
60 

 
40% настава у 
Гимназији 

Љиља 
Ђоковић Дипл. педагог Стручни 

сарадник 20 да 50 
50% ОШ 
„Сретен 

Лазаревић“ 

Снежана 
Плавшић 

Проф.српског 
језика 

Библиотекар 
Професор 
српског 
језика 

24 да 40 
 
67% настава у 
Гимназији 

Жарко 
Чекеревац 

Дипл. 
проф.информа

тике 
библиотекар 3 не 60 

10% настава у 

Гимназији 

 
 

 
САРАДНИЦИ – РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПО 

УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ 
 
 

Име и 
презиме 

Врста стручне 
спреме 

Предмети 
који 

предаје 

Год. 
рад. 
стажа 

% 
ангажо. у 
школи 

Радна 
организација 
из које долазе 

Драгана 
Милосављевић Проф.математике математика 21 22 

100%, Техничка 
школа 

 
Данијела 
Даниловић Проф.математике математика 11 22 

100%, Техничка 
школа 

 

Маја Тошовић Проф. енглеског 
језика 

енглески 
језик 3 33 100% ОШ 

Милинко Кушић 

 
 
 

ВАННАСТАВНИ КАДАР  
(секретар, административно особље, техничко особље...) 

 

Име и 
презиме 

Врста стручне 
спреме 

Послови 
на којима 
ради 

Године 
радног 
стажа 

Лиценца 
 

% 
Ангажов. 
у школи 

% 
Ангажов.  
другој 
школи 

Милунка  
Зорић  
Лишанин 

Дипл.правник Секретар 8 ДА 100 
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Љубомир 
Луковић 

Дипл. 
економиста 

Шеф 
рачуново
дства 

22 
 

100 
 

Ранко 
Марковић 

Основна 
школа 

Помоћни 
радник 36  100  

Марта 
Салевић 

Основна 
школа 

Помоћни 
радник 19  100  

Јелена 
Комадинић 

Средња школа 
економска 

Помоћни 
радник 14  100  

Светлана 
Драшковић 

Средња школа-
дрвно 
техничка 

Помоћни 
радник 5 

 
100 

 

Драган 
Вратоњић 

Школа 
ученика у 
привреди 

ложач 
31 

 
100 

 

Радул 
Чакаревић 

Основна 
школа 

домар 36  100  

Славица 
Николић 

Основна 
школа 

Помоћни 
радник 13  100  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 
 

 ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА 
 

 
Име и презиме 

 
Предмет 

 
Одељење 

 
Одељењско 
старешинство 

Мила Софијанић Српски језик и 
књижевност I1, II1, II3, III3, IV1 не 

Илинка Оцокољић Српски језик и 
књижевност III2, III4, IV2, IV3, IV4 IV3 

Биљана Ајдачић Српски језик и 
књижевност II4, III1 не 

Снежана Плавшић Српски језик и 
књижевност I2, I3, II2 II2 

Марија Марковић Енглески језик I2, I3, II1, II3, II4, III2, III4 II4 
Милана Секулић Енглески језик I1, III1, IV1, IV2, IV3, IV4 IV1 
Маја Тошовић Енглески језик II2, III3 не 

Катарина Кривокућа Француски  језик I1, I2,  II1, II2, II3, III1, III2, III3, 
IV3, IV4 

не 

Маријана  Марковић Француски  језик I3, II4, IV1, IV2 не 
Милица Михаљинац Латински језик I1, I2, I3, II1, II2, II3, II4, не 
Мирјана Поледица Руски језик III4 не 

Ратко Стојановић Историја II1, II2, II3, II4, III1,III2, IV1, IV2, 
IV3, IV4 

III2 

Добрила Николић Историја I1, I2, I3, III3, III4 I3 

Славица Шаровић Географија I1, I2, I3, II1, II3, II4, III1, III2, III3, 
III4 

III4 

Велимир Аџић Географија II2 не 
Милован Марковић Математика I1, III1, III3, III4, IV3, IV4 I1 

Драган Видаковић Математика I2, II2, II3, III2, IV2 не 
Драгана 
Милосављевић 

Математика IV1 не 
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Златко Јанковић Математика II1 не 
Милан Поповић Математика I3 не 
Данијела Даниловић Математика II4 не 

Светислав Ђурић Физика II1, II2, III1, III2, III3, III4, IV1, IV2, 
IV3, IV4 

не 

Миливоје Мићић Физика I1, I2, I3, II3, II4 не 

Станимирка Бешевић Хемија I1, I3, II1, II2, III2, III4, IV1, IV2, 
IV3, IV4 

II1 

Милена Васовић Хемија I2, II3, II4,  III1, III3 I2 

Никола Џанић  Биологија I1, I2, I3, III1, III2, III3, III4, IV1, 
IV2,  IV4 

III3 

Татјана Перишић Биологија II1, II2, II3, II4, IV3 II3 

Милутин Марић Филозофија III1, III2, III3, III4, IV1, IV2, IV3, 
IV4 

IV2 

Јања  Глинтић 
 Физичко васпитање 

I1, I2, I3,  III1, III2, III3, IV1, IV2,  
IV3, IV4 III1 

Душан Марјановић Физичко васпитање II1, II2, II3, II4, III4 не 

Мирјана Поповић 

Социологија  IV1, IV2,  IV3, IV4 

не 
Устав и право 
грађана IV1, IV2,  IV3, IV4 

Грађанско васпитање I1, I2, II3, III2, III3, IV1, IV2,  IV4 

Дејан Вукићевић 
 

Психологија II1,II2,II3,II4 
не Грађанско васпитање II2 

Сања Софијанић Ликовна  култура I1, I2, II1, II3  не 

Владимир Бојовић 
Ликовна  култура I3, II2, II4 

не Музичка култура I3, II1, II2, II3, II4 
Грађанско васпитање III1, III2, III3 

Анита Пешић Музичка култура I1, I2 не 

Ана Стаменић 
Информатика I2, I3, III1, III2, III3, III4,  IV1 не 
Грађанско васпитање II1  

Зоран Вучетић Информатика I1, I2, I3, III3, III4,  IV2, IV3, IV4 IV4 

Душица Чакаревћ Информатика I1 не 
Драган Грујовић Информатика III1, III2, IV2, IV3 не 
Марина Принчевац Грађанско васпитање II1, II2 не 
Љиља Ђоковић Грађанско васпитање I3 не 

Жарко Чекеревац Информатика IV1 не Грађанско васпитање II3, II4, III1, III4, IV1, IV2, IV3 
Слободан Оцокољић Верска настава I, II, III,  IV не 

 
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА  И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 
 
 
РЕДНИ 
БРОЈ ПОСЛОВИ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ

1 Редовна настава 18-20  
2 Писмени задаци 2  
3 Припрема за наставу 9,5-11  
4 Припремање лабораторијских вежби 1-1,5  
5 Додатна настава 0,5-1,5  
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6 Допунска настава 0,5-1,5  
7 Научне групе-припреме за такмичења 0,5-1,5  
8 Секције 1  
9 Групе за стране језике 1  

10 Црвени крст, КУД, СД, ШЗУ 1  
11 Рад у разгласној станици 3  
12 Разредно старешинство 3  
13 Рад у стручним органима 2  
14 Стручно усавршавање 1  
15 Дежурство у школи и клубу 1  
16 Записник Наставничког већа 1  
17 Рад на летопису школе 1  
18 Руковођење кабинетом 0,5-1  
19 Рад у комисијама 1  
20 Рад на попису инвентара 2  
21 Рад на годишњем извештају школе 1  
22 Рад на годишњем програму школе 1  
23 Матуре 2  
24 Испити (свих врста) 1  
25 Екскурзија 0,5  
26 Остали послови   

 Свега часови недељно                                  х 37  
 
 
 
 

ФОНД ЧАСОВА НАСТАВНИКА У ОКВИРУ 40–ЧАС. РАДНЕ НЕДЕЉЕ 
 
Структура радног времена за школску 2013/14.год, са радним временом од 40 часова 
седмично и 1760 годишње у оквиру радне недеље, од 2. септембра 2013. године 
приказана је у табели која следи: 
 

ПРЕГЛЕД  НЕДЕЉНОГ  ФОНДА   ЧАСОВА    2013/2014.  ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГИМНАЗИЈА НЕДЕЉНИ  ФОНД  ЧАСОВА 

ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД УКУПНО 

први други трећи четврти   

1. Српски језик и књижевност 12 16 16 16 60 
2. Енглески језик  -први 6 8 16 12 42 
3. Француски језик - други 6 8 6 8 28 
4. Руски језик    - други   2  2 
5. Латински језик 6 8   14 
6. Устав и права грађана    4 4 
7. Социологија    8 8 
8. Психологија  8   8 
9. Филозофија   8 12 20 
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10. Историја 6 8 8 8 30 
11. Географија 6 8 8  22 
12. Биологија 6 8 8 8 30 
13. Математика 12 16 16 16 60 
14. Физика 6 8 12 8 34 

15. Хемија 6 8 8 8 30 
16. Рачунарство и информатика 6  4 4 14 

17. Музичка култура 3 4   7 
18. Ликовна култура 3 4   7 
19. Физичко васпитање 6 8 8 8 30 

  СВЕГА: 90 120 120 120 450 
 
 
 

ПРЕГЛЕД   ГОДИШЊЕГ   ФОНДА   ЧАСОВА   КОЈИ  СЕ  ЈАВЉА  ЗБОГ 
ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА  НА  ГРУПЕ  ШКОЛСКЕ   2013/2014.  ГОДИНЕ 

 
 
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГИМНАЗИЈА ГОДИШЊИ  ФОНД  ЧАСОВА 

ПРЕДМЕТИ- теорија, вежбе, блок РАЗРЕД УКУПНО 

први други трећи четврти   

1. Српски језик и књижевност 444 560 576 512 2092 
2. Енглески језик  -први 222 280 576 384 1462 
3. Француски језик - други 222 280 216 256 974 
4. Руски језик    - други   72  72 
5. Латински језик 222 280   502 
6. Устав и права грађана    128 128 
7. Социологија    256 256 
8. Психологија  280   280 
9. Филозофија   288 384 672 
10. Историја 222 280 288 256 1046 
11. Географија 222 280 288  790 
12. Биологија 222 280 288 256 1046 
13. Математика 444 560 576 512 2092 
14. Физика 222 280 432 256 1190 
15. Хемија 222 280 288 256 1046 
16. Рачунарство и информатика 222    240 264 248 974 
17. Музичка култура 111 140   251 
18. Ликовна култура 111 140   251 
19. Физичко васпитање 222 280 288 256 1046 

  СВЕГА: 3330 4440 4440 3960 16170 



ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ 
 

 
Р. 
бр 

 
Обавезни предмети 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Укупно  
разр. час. наст. разр. час. наст. разр. час. наст. разр. час. наст. разр. час. наст. 

недељно годишњ недељно годишњ недељно годишњ недељно годишњ недељно годишњ 
Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Српски језик и књижевност 4  148  4  140  4  144  4  128  16  560  
3. Први страни језик 2  74  2  70  4  144  3  96  11  380  
4. Други страни језик 2  74  2  70  2  72  2  64  8  280  
5. Латински језик 2  74  2  70  -    -    4  144  
6. Устав и права грађана -    -    -    1  32  1  32  
7. Социологија -    -    -    2  64  2  64  
8. Психологија -    2  70  -    -    2  70  
9. Филозофија -    -    2  72  3  96  5  168  

10. Историја 2  74  2  70  2  72  2  64  8  280  
11. Географија 2  74  2  70  2  72  -    6  216  
12. Биологија 2  74  2  70  2  72  2  64  8  280  
13. Математика 4  148  4  140  4  144  4  128  16  560  
14. Физика 2  74  2  70  3  108  2  64  8  316  
15. Хемија 2  74  2  70  2  72  2  64  8  280  
16. Рачунарство и информатика 2 - 74  - - - 60 1 - 36 30 1 - 32 30 2 2 142 120 
17. Музичка култура 1  37  1  35          2  72  
18. Ликовна култура 1  37  1  35          2  72  
19. Физичко васпитање 2  74  2  70  2  72  2  64  8  280  

 Изборни предмети                     
1. Грађанско васпитање 1  37  1  35  1  36  1 32   4  150  
2. Веронаука  1  37  1  35  1  36  1 32   4  150  

 Обавезна настава Т+В 28 2 1036 74 30  1060 60 30  1080 30 30  960 30 118 2 4216 120 
 Укупно обавезна настава:  30 1100 30 1100 30 1100 30 990 120 4336 

Изборна настава 1/1  35  1/1  35  1/1  35      3/3  300  
Укупно  

обавезна и изборна настава  31 1145 31 1145 31 1145 30 990 123 4636 

29 
 



 
 

БЛОК НАСТАВА 
 

 

Одељење Септембар Октобар Новембар Децембар Јануар Фебруар Март Април  Мај Јун 
II1 10. 25. 14. 23. 22. 21. 11. 07. 21. 05. 
II2 19. 28. 27. 13. 24. 19. 25. 24. 19. 17. 
II3  10., 30. 18. 03.  06., 24. 21. 16. 16. 03. 
II4  14. 12., 29. 05.  11. 06. 09. 14., 26 13. 
III1 12. 03., 17. 01., 22. 06., 16.  03. 03.,18. 01.,29. 07.,28. 11. 
III2 12. 04., 18. 01., 25.  09., 16.  04. 04.,18. 02.,30.  07.,29. 12. 
III3 12. 03., 18. 01., 22. 09., 16.  03. 04.,18. 01.,30. 07.,28. 12. 
III4 13. 04., 18. 04., 25 09., 17.  04. 04.,19. 02.,30. 07.,29. 12. 
IV1 16., 23. 07., 22. 05., 19. 11., 25. 29. 13., 27. 13.,28. 11. 09.  
IV2 16., 23. 08., 22. 05., 20. 11., 25. 30. 13., 27. 14.,28. 11. 12.  
IV3 16., 24. 08., 22. 06., 20. 11., 26. 30. 13., 28. 14.,28. 14. 12.  
IV4 17., 24. 08., 23. 06., 20. 12., 26. 30. 14., 28. 14.,31. 14. 12.  

ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТИ  И  ФАКУЛТАТИВНЕ  АКТИВНОСТИ 
 
Изборни предмети 
Изборни део наставног плана и програма обухвата изборне предмете: веронаука и 
грађанско васпитање. 
Ученици свих разреда су дужни да се определе који ће изборни предмет изучавати 
(бирају један предмет према својим склоностима и интересовањима). 
Ученик који се определио за један од два изборна предмета верску наставу или 
грађанско васпитање, изабрани предмет задржава до краја школске године. 
 

 

предмет 
Први разред Други 

разред 
Трећи 
разред 

Четврти 
разред УКУПНО 

Бр.гр. Бр.уч
. Бр.гр. Бр.уч

. Бр.гр. Бр.уч
. Бр.гр. Бр.уч

. Бр.гр. Бр.уч. 

 
Верска 
настава 
 

1 2 1 16 1 7 1 18 4 43 

 
Грађанско 
васпитање 
 

6 70 7 83 7 94 6 67 26 314 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

 

РАЗРЕД ОПШТИ 
СМЕР 

I1 22 
I2 25 
I3 26 

Укупно 73 
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II1 23 
II2 26 
II3 28 
II4 22 

Укупно 99 
III1 27 
III2 23 
III3 25 
III4 26 

Укупно 101 
IV1 25 
IV2 23 
IV3 22 
IV4 16 

Укупно 86 
Укупно  ученика 359 

 
БРОЈ  ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА  

 
Разред Број ученика 

Први  
Други  
Трећи 2 
Четврти 1 

 
Полагање испита за ове ученике организује се у четири испитна рока (јун, август, 

октобар, јануар). Припремну наставу за полагање испита и консултације са ученицима 
обављају предметни наставници. Припремна настава се организује према Закону, 
најмање 10% од годишњег фонда часова за сваки предмет. План припремне наставе и 
полагања испита школа објављује на огласној табли школе и на сајту школе.    

 
 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПРЕМА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА КОЈИ СЕ 
ИЗУЧАВАЈУ У ШКОЛИ 

 

Одељење 

Енглески 
-први 
страни 
језик 

Енглески 
-други 
страни 
језик 

Француски 
-други 

страни језик 

Руски 
-први 
страни 
језик 

Руски 
-други 
страни 
језик 

I1 22  20  2 
I2 25  25   
I3 26  22  2 
II1 23  18  5 
II2 26   26   
II3 28  28   
II4 22   20  2 
III1 27  27   
III2 23  23   
III3 25  25   
III4 24 2  2 24 
IV1 25  25   
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IV2 23   23   
IV3 22  22   
IV4 16  16   

Укупно 357 2 320 2 35 
 

 
ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ 

 
 

РАЗРЕД 
Број ученика који путују у једном правцу 

3 – 5  км  5 – 10  км 
Први 55 Први 24 
Други 76 Други 23 
Трећи 34 Трећи 45 
Четврти 36 Четврти 32 
У К У П Н О 201 У К У П Н О 124 

 
 

РИТАМ РАДА 
 

У школи се настава изводи у једној смени. Прва смена теоријске наставе почиње 
у 08.00 и завршава се у 1355 часова. 

У циљу обезбеђења ефикасног ритма и рационалности наставног рада, као и у 
циљу рационалног коришћења енергије ученика, у распореду часова настоји се, у 
границама могућности, да буде заступљено:  
а) равномерно распоређивање седмичног фонда сати на радне дане, 
б) функционално распоређивање наставних часова  појединих наставних предмета тј. 
уважавање ефикасности зона у току дана и току седмица,  
в) респектовање специфичности појединих наставних предмета, 
г) захтев за рационално коришћење специјализованих учионица  
 

 Настава  се изводи по следећој сатници: 
 

ЧАС ПРЕ  ПОДНЕ ОДМОР 
Претчас 07.10 - 07.55 5 

1. час 08.00 - 08.45 5 
2. час 08.50 - 09.35 5 
3. час 09.40 -10.25 15 
4. час 10.40 - 11.25 5 
5. час 11.30 - 12.15 5 
6. час 12.20 - 13.05 5 
7. час 13.10 - 13.55  

 
 
 
 
 

ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ 
 

ДАН НАСТАВНИК МЕСТО ДЕЖУРСТВА 

 
 
Понедељак 

Ратко Стојановић монтажна зграда 
Драган Видаковић монтажна зграда 
Сања Софијанић зидана зграда 
Татјана Перишић зидана зграда 
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Уторак 

Милица Михаљинац монтажна зграда 
Зоран Вучетић монтажна зграда 
Добрила Николић зидана зграда 
Милутин Марић зидана зграда 

 
 
Среда 

Жарко Чекеревац монтажна зграда 
Душан Марјановић монтажна зграда 
Јања Глинтић зидана зграда 
Снежана Плавшић зидана зграда 

Четвртак 

Илинка Оцокољић монтажна зграда 
Милана Секулић монтажна зграда 
Никола Џанић зидана зграда 
Светислав Ђурић зидана зграда 

Петак 

Марија Марковић монтажна зграда 
Милован Марковић монтажна зграда 
Душица Чакаревић зидана зграда 
Славица Шаровић зидана зграда 

 
 

САСТАВ  ТИМОВА  И  АКТИВА 
 

ТИМОВИ У ШКОЛИ 
 
 

       Назив тима            Чланови тима  
Тим за заштиту ученика 
од насиља, злостављања 
и занемаривања 

др Душко Парезановић директор Гимназије   
Љиља Ђоковић  педагог
Дејан Вукићевић психолог 
Марија Марковић проф.енглеског језика 
Добрила Николић проф. историје 
Милена Васовић проф. хемије предмета 
Снежана Плавшић проф. српског језика 
Радул Чакаревић домар Школе 
Душан Марјановић проф. физичког васпитања 

Тим за инклузивно 
образовање 

др Душко Парезановић директор Гимназије   
Дејан Вукићевић психолог 
Љиља Ђоковић педагог 

 Добрила Николић  проф.историје  
 Милена Васовић  проф.хемије 
Милован Марковић проф.математике 

Тим за самовредновање 
рада школе 

Дејан Вукићевић психолог 
Љиља Ђоковић педагог 
Марија Марковић проф.енглеског језика 
Данка Вучићевић представник Савета 

родитеља 
Миланко Карапетровић представник Школског 

одбора 
Немања Карапетровић представник Парламента 

Тим за професионалну Милана Секулић проф.енглеског језика 
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оријентацију Милутин Марић проф.филозофије 
Илинка Оцокољић проф.српског језика 
Зоран  Вучетић проф.информатике 

Тим за израду Годишњег 
плана рада школе за 
школску 2014/15. 

др Душко Парезановић директор Гимназије   
Дејан Вукићевић психолог 
Љиља Ђоковић педагог 
Ана Стаменић проф.информатике 
Милунка Зорић 
Лишанин 

секретар школе 

Тим за сарадњу са 
родитељима 

Снежана Плавшић проф.српског језика 
Илинка Оцокољић проф.српског језика 
Љиља Ђоковић педагог 
Марина  Принчевац проф. грађанског 

васпитања 
Тим за излете, 
екскурзије и студијске 
посете 

др Душко Парезановић директор Гимназије   
Снежана Плавшић проф.српског језика 
Татјана Перишић проф.биологије 
Милован Марковић 
 

проф.математике 

Вођење летописа школе Биљана Ајдачић  
Тим за припремну 
наставу за матурски 
испит 

Милана Секулић проф.енглеског језика 
Милутин Марић проф.филозофије 
Илинка Оцокољић проф.српског језика 
Зоран  Вучетић проф.информатике 

Тим за ажурирање 
школског сајта 

Ана Стаменић проф.информатике 
Зоран  Вучетић проф.информатике 
Душица Чакаревић проф.информатике 
Жарко Чекеревац проф.информатике 

Тим за менаџмент школе Др Душко Парезановић директор 
 Марија Марковић проф. енглеског 

Дејан Вукићевић психолог 
Снежана Плавшић проф. српскоф језика 

 
 
 
 

СТРУЧНИ АКТИВИ 
 

 
 
 
 

Назив  стручног актива Чланови  
 
Стручни актив за 
развојно планирање 

др Душко Парезановић директор 
Љиља Ђоковић педагог 
Дејан Вукићевић психолог 
Ана Стаменић проф.информатике 
Марија Марковић проф.енглеског језика 
Ратко Стојановић проф.историје 
Биљана Ајдачић проф.српског језика 
Милован Марковић проф.математике 
Mиланко Карапетровић члан Савета родитеља 
Немања Карапетровић преставник Парламента 

Стручни актив за развој др Душко Парезановић директор 
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школског програма Љиља Ђоковић педагог 
Дејан Вукићевић психолог 
Добрила Николић проф.историје 
Татјана Перишић проф.биологије 
Јања Глинтић проф. физичког васпитања 
Зоран  Вучетић проф.информатике 

 
 

 
ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.  
 

Правилником о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 
2013/2014. годину утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-
васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у гимназији, уметничкој 
и стручној школи, за школску 2013/2014. годину. Остали обавезни и факултативни 
облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за 
гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада.  

 
Правилником је утврђено да се настава и други облици образовно-васпитног рада у 
средњим школама остварују у два полугодишта.  
– прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у 
петак, 27. децембра 2013. године; 
– друго полугодиште почиње у понедељак, 20. јануара 2014. године, а завршава се у 
петак, 20. јуна 2014. године, с тим што се за ученике IV разреда гимназије завршава у 
петак, 23. маја 2014. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда 
четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 30. маја 2014. године.  
Обавезне облике образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и 
вежбе) средње школе остварују на годишњем нивоу, и то:  
 

У гимназији:  
– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;  
– у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.  
У оквиру 37 односно 33 петодневних наставних седмица, гимназија је у обавези да 
годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. Неопходно је да сваки 
дан у седмици, буде заступљен 37 пута односно 33 пута.  
 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст, и то:  
1) зимски распуст почиње у понедељак, 30. децембра 2013. године, а завршава се у 
петак, 17. јануара 2014. године;  
2) пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, а завршава се у среду, 
23. априла 2014. године;  
3) летњи распуст почиње у понедељак, 23. јуна 2014. године, а завршава се у петак, 29. 
августа 2014. године.  
 
У средњим школама се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о 
државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 
101/2007 и 92/2011).  
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У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, 
Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 
жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на 
Косовску битку.  
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2013. 
године, Свети Сава 27. јануара 2014. године, Дан сећања на жртве холокауста, 
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2014. године, 
Дан победе 9. маја 2014. године, Видовдан 28. јуна 2014. године.   
 
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на 
српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 
других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев 
кад падају у недељу. 
Четвртак, 8. новембар 2013. године обележава се као Дан просветних радника.  
 
Ученици и запослени у основним школама имају право да не похађају наставу, односно 
да не раде у дане следећих верских празника, и то:  
1) православци – на први дан крсне славе;  
2) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском 
календару – 7. јануара 2014. године, на први дан Божића;  
3) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 
Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка закључно с другим 
даном Ускрса (православни и католици – од 18. до 21. априла 2014. године).  
 
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити 
наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.  
 
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на 
начин који утврди годишњим планом рада.  
 
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог 
полугодишта школа утврђује годишњим планом рада. Време поделе сведочанстава, 
полагања завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на 
крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа утврђује 
годишњим планом рада.  
 
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 
2013/2014. годину је одштампан уз Правилник и дат је у наставку текста. 
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ОПЕРАТИВНИ  КАЛЕНДАР РАДА  ЗА  ШКОЛСКУ 2013/14. 

02.09. 2013. Први наставни дан 
06.09.2013. Први родитељски састанци за учеике првог, другог и четвртог разреда 
13.09.2013. Заједнички родитељски састанак за ученике трећег разреда у 13:05 (фискултурна) 
14.09-20.09.2013. Екскурзија ученика трећег разреда, Италија (Замена часова) 
26-30.09.2013. Студијска посета ученика другог разреда Грчкој 
05.10.2013. Радна субота за II и III разред. Надокнада екскурзије. Одрађује се ПОНЕДЕЉАК. 
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КАЛЕНДАР  

СУБОТА 

19.10.2013. Дан школе (Томиндан) 
26.10.2013. 
СУБОТА 

Радна субота за II и III разред. Надокнада екскурзије. Одрађује се ЧЕТВРТАК. 

11.11.2013. ПОНЕДЕЉАК Ненаставни дани, Јесењи распуст 
15.11.2013. 

АК ПОНЕДЕЉ
Седнице Oдељењских већа – (54.наставни дан од укупно 84), први класификациони период, 
Седница Наставничког већа 

18.11.-22.11.2013. Други родитељски састанак 
27.12.2013. Последњи наставни дан у првом поугодишту 
27.12.2013.
 

  ученика на крају првог полугодишта, 
ичког већа, Подела књижица 

Седнице Одељењ
Седница Наставн

ских већа - утврђивање успеха

28.12.13. - 
19.01.2014. 

Зимски распуст 

20.01.2014. Први наставни дан у другом полугодишту 
20.01-24.01.2014. Трећи родитељски састанак 
27.01.2014. Прослава школске славе –Светог Саве 
17.02.2014. Понедељак, Нерадан дан, Дан државности 
22.03.2014. 
ПЕТАК 

Седнице Одељењских већа четвртог разреда (47. дан од 81) – трећи класификациони период, 
Наставничко веће 

25.03.-28.03.2014. Четврти родитељски састанак за ученике четвртог разреда 
04.04.2013. 
ПЕТАК 

Седнице Одељењских већа I-III разреда (53. дан од 101) 
Наставничко веће 

– трећи класификациони период, 

07.04-11.04.2014. Четврти родитељски састанак за ученике I-III разреда 

17.04-23.04.2014. Пролећни распуст. Први радни дан четвртак 24.4.2013. 

1-2.05.2014. Први мај празник рада (нерадни дани: четвртак и петак) 

23.05.2014 Завршетак наставе матураната, часови трају 30 минута за све ученике 
23.05.2014. 
 

Седнице Одељењских већа IV разредa – утврђивање успеха  на крају наставне
Наставничко веће 

 године, 

26.05.2014. Разредни испит за неоцењене ученике IV разреда, на предлог Одељењског већа 
26.05.2014. Подела сведочанстава матурантима, Пријављивање матурског испита 
27.05.2014. Матурски српски језик 
29.05.2014.   и математика Матурски енглески језик ил
30.05.2014. МАТУРСКО ВЕЧЕ 
2.06.2014. Матурски изборни предмет 
3.06.2014. Седница Испитног одбора (Наставничко веће) 
4.06.2014. Свечана подела диплома (фискултурна сала 13:05) 
20.06.2014. Последњи наставни дан за остале разреде, часови трају 30 минута 
20.06.2014. 
 

Седнице Одељењских већа – утврђивање успеха на крају наставне године за остале разреде, 
Седница Наставничког већа

23.06.-30.06.2014. Припремна настава за ученике I-III разреда 
28.06.2014. Подела сведочанстава. Упис ученика у други, трећи и четврти разред 
28.06.2014. Седница Наставничког већа 
21.08.2014. Седница Наставничког већа 
21.08.-27.08.2014. Полагање поправних испита 
28.08.2014. Седница Наставничког већа 
31.08. 14. Упис ученика који су положили поправни 20

 ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА

          Такмичења и смотре ученика организују се  на школском, општинском, 
окружном/градском/регионалном, републичком и међународном нивоу. 
         Школско такмичење и смотра су обавезни нивои. Организују их стручно веће 
школе за предмет, за све ученике школе. 
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 а

смотри из највише два наставна 
едмета и два 

 Школско е за области предмета 

актива наставника 

 обавља комисија 
коју

наставници су дужни да организују 
школска  Календару такмичења и смотри ученика основних 

 о томе воде записник. 

аз –име и презиме ученика, разред и 
дељење, наставник који му предаје предмет из кога се такмичио); 

таје, записнике, резултате, тестове, решења и све што се односи на 

           Записнике и резултате такмичења предметни наставници су дужни да доставе и 
руководио

КАЛЕ И О /1

         Садржај такмичења примерен је узрасту ученик  и заснива се на наставном 
плану и програму. 
         Ученик може учествовати на такмичењу и 
предмета и једног ваннаставног облика или из једног наставног пр
ваннаставна облика образовно-васпитног рада. 
          За организацију такмичења и смотри одговорни су организатор и: 

 – директор и стручно већ
 Општинско – директор школе домаћина такмичења и представник општинског 

актива наставника 
 Окружно/градско –– директор школе домаћина такмичења и представник окружног 

 Републичко – директор школе домаћина такмичења и председник стручног друштва  
 

              Вредновање резултата и рангирање ученика на такмичењима
 образује организатор. Комисију чине најмање три члана.  

              Школску комисију образује стручно веће за област предмета. 
♦ Стручна већа и предметни 

 такмичења ученика према
школа за 2013/14. и да

♦ Записник садржи: 
- Назив такмичења; 
- Датум и време одржаног такмичења; 
- Број ученика који су се такмичили по одељењима и разредима; 
- Број награђених ученика (табеларни прик
о
- Анализу такмичења– предности, слабости... 
 
           Извеш
такмичење ученика наставници су дужни да доставе педагогу школе након одржаног 
такмичења. 

цу свог стручног  већа. 
 

НДАР  ТАКМ ЧЕЊА ЗА ШК ЛСКУ  2013 4. 
 
 

Предмет 
ШКОЛСКО ОПШТИНСКО О  КРУЖНО РЕПУБЛИЧКО 

Време 
реализације 

Време 
реализације

Време 
реализације 

Време
реализац

 
ије 

Српски језик до краја 
уара 2фебр 014. март 2014. април 2014. мај 2014. 

С к до а трани  јези 20. фебруар
2014. март 2014. април 2014. мај 2014. 

Историја почетком  
марта 2014. март 2014. април 2014. мај 2014. 

Географија почетком  
марта 2014. март 2014. април 2014. мај 2014. 

Математика почетком 
ебруара 2014ф . март 2014. април 2014. мај 2014. 

„Мислиша“ почетком  
марта 2014. март 2014. април 2014. април 2014. 

Рачунарство и 
ин а форматик

почетком 
фебруара 2014. фебруар 2014. март 2014. април 2014. 
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Физика п фе . 4. очетком 
фебруара 2014. бруара 2014 март 2014. април 201

Хемија до краја 
фебруара 2014. март 2014. април 2014. мај 2014. 

Биологија до краја 
фебруара 2014. март 2014. април 2014. мај 2014. 

Техничко и 
информ. 

почетком 
ебруара 2014ф . а  март 2014. прил 2014. мај 2014. 

Шта знаш о 
саобраћају 

друга половина  
марта 2014. април 2014. мај 2014. мај 2014. 

 
 

СТРУЧНИ, РУКОВОДЕЋИ, УПРАВНИ И САВЕТОДАВНИ  
ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

а   

аставника задужених за рад КУД-а и СД-а, свих наставника и стручних сарадника као 
и утврђивања јединствених ст -васпитном процесу.

зовно-васпитни рад у средњој школи и споразуму о 
основ

 разматрати питања из 
непосредног васпитно-образовног рада са посебним нагласком на реализацији 

енте, успеха ученика итд. 
 

ић 
 

• За трећи разред  – Јања Глинти
• За четвр

ењске старешине  доносе своје појединачне планове рада и спроводе их, а 
заједн х старешина свакога разреда 
осеб

 
одељењских старешина; 

 

НАСТАВНИЧКО  ВЕЋЕ 
 

У школској 2013/2014. години Н ставничко веће ће се бавити васпитним и 
образовним питањима која су од интереса за школу. Радиће у седницама и 
обједињаваће рад одељењских већа, стручних актива, одељењских старешина, 
н

авова свих субјеката у образовно
 

ОДЕЉЕЊСКО  ВЕЋЕ 
 

Рад већа ће се одвијати сагласно Закону о средњем образовању и васпитању, 
документима који се односе на обра

ама и мерилима за стицање дохотка и укупног прихода које школа остварује у 
процесу образовно-васпитног рада. 

Планира се 5 седница одељењских већа и на њима ће се

наставних садржаја, васпитне компон

Руководиоци Одељењских већа су:  
 

• За први разред  – Добрила Никол
• За други разред  – Татјана Перишић

ћ 
ти разред  –Зоран  Вучетић 

   
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

 
Одељ
ичке послове планирају на састанцима одељењски
но. п
Заједнички послови актива разредних старешина су: 

• Планирање послова и обавеза 
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јума 
 Излети и екскурзије ученика; 

 пута месечно) и 
арадњу са наставницима, родитељима и ученицима.Одељењски старешина уредно 

 администра

ОДЕЉ ТАРЕШ ОЈ 2013/14. 
 

РАЗРЕД И 
ИНА 

• Усаглашавање критери оцењивања; 
•
• Расподела ученика по одељењима.     
 

Активи посебно утврђују обавезе одељењских старешина што се тиче одржавања 
часова одељењских старешина и помоћи одељењској заједници (и до 3
с
води цију и уписује план рада и остварења у дневник рада. 

 
ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 
ЕЊСКЕ С ИНЕ У ШКОЛСК

ОДЕЉЕЊСК
СТАРЕШ

I1 Милован Марковић 
I2 Милена Васовић 
I3 Добрила Николић 
II1 Станимирка Бешевић 
II2 Снежана Плавшић 
II3 Татјана Перишић 
II4 Марија Марковић 
III1 Јања Глинтић 
III2 Ратко Стојановић 
III3 Никола Џанић 
III4 Славица Шаровић 
IV1 Милана Секулић 
IV2 Милутин Марић 
IV3 Илинка Оцокољић 
IV  мр Зоран Вучетић 4

  

1. Формирање одељења као заједнице  

Организовање и спровођење избора за руководство одељењске заједнице.  

 колективним за 
прихватање заједничких циљева, јединствено деловање на остваривању утврђених 

љењске заједнице реализовати теме и садржаје из програма 
треба и интересовања ученика из области:  

а  
  

2. Рад на јачању одељењског колектива 

Оспособљавање ученика за усклађивање личних интереса са

задатака и преузетих обавеза у васпитно-образовном раду.  

3. Рад на реализацији задатака из програма одељењске заједнице 

• На састанцима оде
задовољавања друштвених по

• Заштита здрављ
• Заштита друштвене средине
• Актуелности  
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дељењској заједници у ангажовању на реализацији 
тема, културно-забавних, спортско-рекреативних, других активности и акција.  

ења као колектива и појединаца у 
њему и вредновање постигнутих резултата 

Упознавање:  

них, материјалних и социјалних прилика ученика, као и услова живота 

а, склоности, тежњи, дилема и проблема ученика и рад на 
њиховом решавању.  

Праћење:  

авлађивања 
, понашања и развоја.  

• изостајање ученика (недељно и месечно)    

Анализа и вредновање:  

примењиваних облика образовно-васпитног рада напредовању 

леду знања ученика, прихватања васпитних 
вредности и развоја личности.  

5. Рад одељењског старешине са Одељењским већем 

ацији плана и програма свих облика образовно-васпитних 

ритеријума у одељењу, те обезбеђивању 

овање и вођење истих, вођење 
записника и сачињавање записника о раду.   

6. Сарадња са школским педагогом и психологом: 

спитању и предузимању 

• на реализацији задатака из рада са одељењском заједницом.  

7. Рад на педагошкој документацији и административним пословима 

• Вођење прописане педагошке документације. 

• Теме психолога и педагога  
• Култура слободног времена.  
• Подстицање и помоћ о

4. Упознавање, праћење и проучавање одељ

• здравстве
и рада и  

• потреба, интересовањ

• напредовања ученика појединачно и одељења у целини у погледу с
плана и програма васпитно-образовног рада

• доприноса 
ученика и  

• постигнутих резултата у пог

• Рад на реализ
активности.  

• Координирање образовно-васпитних активности у одељењу, рад на 
усклађивању и уједначавању к
јединства васпитних утицаја.  

• Припрема седница Одељењског већа, организ

• на анализи и спречавању изостанака,  
• на реализацији програмских задатака,  
• на упознавању личности ученика, професионалном ва

педагошких мера за ученике који заостају у учењу и  
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адатак је одељењског старешине да сарађује са институцијама као што су 
ља, Дом културе итд. 

 

         

а и 
помо

ам свих облика рада стручних сарадника, доноси министар. 
Психолог Гимназије у Ивањици је Дејан Вукићевић, а педагог Љиља 

оковић. 
 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 

г 
 установи, у 

циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о 

е и ученика и остваривање 

ихових васпитних 
им за 

питног рада, 

амовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и 
праксе. 

З
Центар за социјални рад, Дом здрав

                                                  
ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 

 
Задатак стручног сарадника јесте да својим компетенцијама, саветодавним и 

другим облицима рада унапређује образовно-васпитни рад и сарадњу са родитељима, 
односно старатељима у установи, да прати остваривање утврђених стандарда 
постигнућа, пружа подршку наставницима и васпитачима за унапређивање њиховог 
образовно-васпитног рада, у складу са принципима, циљевима и стандардима 
пости них плановгнућа, помоћнаставницима у развијању индивидуалних образов

, ћ деци, ученицима, родитељима, наставницима и васпитачима по питањима која 
су од значаја за образовање иваспитање и развој професионалне каријере ученика. 

Прогр

Ђ

 
ЦИЉ 
 
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педаго
оприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада уд
складу са 
основама система образовања васпитања, као и посебним законима. 
 
ЗАДАЦИ 
Учешће у стварању оптималних услова за развој дец
образовно- 
васпитног рада, 
Праћење и подстицање целовитог развоја ученика, 
Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању 
Образовног- васпитног  рада, 
Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њ
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајн
образовање и васпитање ученика, 
чествовање у праћењу и вредновању образовно-васУ

Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 
организацијама од значаја за успешан рад установе, 
 
С

 
ГОДИШЊИ ПЛ  ПСИХОЛОГА 

тваривање образовног- 
васпитног  рада,  

АН РАДА
 

ЗАДАЦИ 
 

− Стварање оптималних услова за развој деце и ос
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ничких компетенција и њиховог професионалног 

беђивању ефикасности, економичности и 

 посебних 
е, 

ом и подршка васпитним 

заједницом, стручним и 

− Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.  

 
ПЛАН  РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 

ечко-информацијске послове из домена 
култур

ог процењивања датих информација и перманентност учења током читавог 
ивота.   

ЗАДАЦИ 

односно целокупног образовног процеса, као члан школских 

еговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и 

е на оспособљавања за самостално учење и 

ктуалном, емоционално-социјалном и сваком 

литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и 

− Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика, 
− Подршка јачању настав

развоја, 
− Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада и предлагање 

мера које доприносе обез
флексибилности рада установе, 

− Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и
стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за  унапређивањ

− Подршка отворености установе према педагошким иновацијама, 
− Развијање сарадње установе са породиц

компетенцијама родитеља, односно старатеља,  
− Сарадња са другим институцијама, локалном 

струковним организацијама од значаја за установу, 

 

Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, 
доприноси остваривању и унапређивању образовно - васпитног рада у основним и 
средњим школама, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и 
програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из 
области образовања и васпитања, као и библиот

них и уметничких аспеката образовања.  
Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој 

пун допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за 
ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности 
наставника, школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске 
изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења 
и критичк
ж
  

  
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања 

и васпитања, као и библиотечко - информацијских из домена културних активности 
школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што 
учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и 
праћења рада школе, 
тимова има задатке:   
− развијања и н

наставника, 
− развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, 
− стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 
− мотивисања за учење и подстицањ

образовање током целог живота, 
− сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 
− праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и 

њиховим склоностима ка интеле
другом професионалном развоју, 

− пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће 
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оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући 
са њиховим родитељима и релевантним институцијама, 

− стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком 
фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне 
стваралачке способности и креативности код ученика,  

− обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе 
писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, 
примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење 
информационо -комуникационих технологија, 

− припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са 
посебним потребама и посебним способностима, 

− вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 
каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови), 

− коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима, 
− заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична  ревизија фонда. 

 
 

ПРОГРАМ  РУКОВОДЕЋИХ  ОРГАНА 
 

ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

Задаци директора школе утврђени су одредбама члана 87. Закона о средњој  
школи. Наведена одредба обухвата следеће задатке: 

• Организовање васпитно-образовног рада и старања о његовом остваривању и 
унапређивању, 

• Организовање и остваривање педагошко-инструктивног увида надзора и 
предузимању мера за унапређивање рада наставника и стручних сарадника, 

• Доношење одлука у вези са извршавањем одредаба прописа у области радних 
односа, 

• Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа, 
• Усмеравање и усклађивање рада стручних органа у школи, 
• Остваривањем сарадње са министарством просвете и родитељима ученика. 

        
Директор школе обавезан је да прати прописе који се односе на пословање школе 

и извршава одлуке стручних органа и органа управљања. 
Наведене послове и задатке директор школе обавља уз помоћ и координацију 

помоћника директора. Директор води евиденцију а за сагледавање реализације 
годишњег програма рада школе користи евиденцију стручних сарадника и секретара 
школе.  

ШКОЛСКИ ОДБОР 
 

На основу решења Скупштине Општине Ивањица број 06-17/08 од 13. 
октобра 2008. године, чланови Школског одбора су: 
 
 

Име и презиме Ко је овлашћени предлагач 
Снежана Плавшић Наставничко веће 
Душица Чакаревић Наставничко веће 
Љиља Ђоковић Наставничко веће 
Радиша Калушевић Савет родитеља 
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Миланко Карапетровић Савет родитеља 
Марина Грујичић Савет родитеља 
Радован Аничић Локална самоуправа 
Зоран Димитријевић Локална самоуправа 
Даница Зарић Локална самоуправа 

 
Председник Школског одбора : Љиља Ђоковић 
 

Мандат органа управљања почиње 08. октобра 2012. године и траје до 
именовања новог органа управљања. 
 
Школски одбор у оквиру своје надлежности обавља следеће послове: 
Доноси Статут школе и друга општа и појединачна акта школе у складу са законом. 
Доноси Годишњи план рада школе и усваја извештај о његовом остваривању. 
Одлучује о пословању школе. 
Одлучује о коришћењу средстава школе у складу са Законом. 
Одлучује о коришћењу средстава за инвестиционо одржавање и инвестиције. 
Расписује конкурс за избор наставника и стручних сарадника и даје мишљење о 
њиховом избору. 
Врши анализу финансијског стања школе, усваја завршни рачун школе. 
Разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и 
остваривање циљева образовно-васпитног рада. 
Разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и Статутом  
 

СЕКРЕТАР 
 

Секретар школе, Милунка  Зорић-Лишанин, ради на остваривању задатака из 
Годишњег плана рада који се непосредно односе на нормативно регулисање односа у 
школи. У наредном периоду секретар ће израдити нормативне акте у складу са 
законским изменама. 

Годишњи послови: 
 

1. Организациони, персонални и нормативни послови 
2. Рад у органима школе 
3. Израда општих аката 
4. Израда извештаја током године 
5. Стручно усавршавање  
6. Управни и остали послови 
 

Месечни послови: 
 

1. Праћење законских прописа и усаглашавање нормативних аката школе 
2. Израда општих аката 
3. Припрема седница органа управљањња школе, вођење и сређивање записника 
4. Рад са странкама по ЗУП-у 
5. Рад са ученицима (потврде, уверења) 
6. Организација рада помоћно-техничке службе 
7. Персонални послови 
8. Израда статистичких извештаја  
9. Вођење евиденције радних односа  
10. Спровођење прописа 
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11. Сарадња са стручним службама, заступање школе пред судовима 
12. Дактилографски послови, пријем и отпремање поште 
13. Набавка средстава за наставу, администрацију, хигијену  
14. Стручно усавршавање 
 

Дневни послови: 
 

1. Организациони послови планирања рада 
2. Организационо-технички и административни послови 
3. Учешће у организацији живота и рада школе 
4. Послови координације рада са друштвеним институцијама 
5. Евиденција доласка радника на посао 
6. Персонални послови 
7. Рад са странкама 
8. Стручно усавршавање 
9. Текући послови 

 
ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 
Годишњи планови се утврђују на стручним већима. У оквиру планирања биће 

обухваћена процена стања на почетку школске године (сагледавање наставне 
ситуације, дефинисање задатака и одређивање наставних средстава и извора сазнања), 
а по месецима ће се навести одговарајуће целине са навођењем одговарајућих часова за 
дату тему.  Годишњи планови садрже циљеве учења по разредима и начине провере 
остварености циљева учења. Годишњи планови рада се предају до 05. 09. 2013. године.  

Оперативно планирање се врши месечно. Планови обавезно садрже структуру 
наставне теме са дефинисаним бројем часова по типовима. У обрасцима ће се јасно 
издвојити редни број часа, наставна јединица, тип часа, облик и метода рада, наставна 
средства и корекције планова. У оперативним плановима наводе се корелације са 
другим предметима и у оквиру предмета. Оперативни планови рада ће се предавати два 
дана пре почетка наредног месеца. 
 

ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Циљ додатног образовно – васпитног рада је да ученици прошире своја знања из 
појединих наставних предмета и да искажу своје способности у појединим научним 
областима. 

Детаљан план додатног образовно– васпитног рада се сачињава на седницама 
већа, у августу 2013.г. и саставни је део годишњих и оперативних планова које наставници 
сачињавају за школску 2013/2014. и за сваки наредни месец. 
 

Српски језик Оцокољић Илинка, Ајдачић Биљана, Софијанић Мила, 
Плавшић Снежана 

Енглески језик Секулић Милана, Цветковић Маја, Марковић Марија 
Руски језик Мирјана Поледица 
Француски језик Кривокућа Катарина, Маријана Марковић 
Психологија Вукићевић Дејан 
Социологија Поповић Мирјана 
Филозофија Марић Милутин 
Историја Николић Добрила, Стојановић Ратко 
Географија Шаровић Славица, Аџић Велимир 
Биологија Перишић Тања, Џанић Никола 
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Хемија Бешевић Станимирка, Васовић Милена 
Физика Ђурић Светислав, Мићић Миливоје 

Математика  Видаковић Драган, Марковић Милован, Драгана 
Милосављевић, Данијела Даниловић, Милан Поповић 

Информатика Вучетић Зоран, Грујовић Драган, Чакаревић Душица, 
Стаменић Ана 

Латински језик Милица Михаљинац 
Ликовно 
васпитање Сања Софијанић, Владимир Бојовић 

Музичко 
васпитање Владимир Бојовић 

 
 ДОПУНСКА НАСТАВА 

 
Допунски образовно–васпитни рад ће се организовати за ученике који имају 

тешкоћа у савлађивању програмских садржаја . 

Распоред допунског образовно–васпитни рада утврдиће се октобра 2013.год. 
после изјашњавања ученика и утврђивања потреба за овом наставом уз сагледавања 
разлога заостајања у познавању програмских садржаја. 

 

Српски језик Оцокољић Илинка, Ајдачић Биљана, Софијанић Мила, Плавшић 
Снежана 

Енглески језик Секулић Милана, Цветковић Маја, Марковић Марија 
Руски језик Поледица Мирјана 
Француски језик Кривокућа Катарина, Марковић Маријана 
Психологија Вукићевић Дејан 
Социологија Поповић Мирјана 
Филозофија Марић Милутин 
Историја Николић Добрила, Стојановић Ратко 
Географија Шаровић Славица, Аџић Велимир 
Биологија Перишић Тања, Џанић Никола 
Хемија Бешевић Станимирка, Васовић Милена 
Физика Ђурић Светислав, Мићић Миливоје 

Математика  Видаковић Драган, Марковић Милован, Драгана 
Милосављевић, Данијела Даниловић, Милан Поповић 

Информатика Вучетић Зоран, Грујовић Драган, Софијанић Душица, Стаменић 
Ана  

Латински језик Милица Михаљинац 
Ликовно 
васпитање Сања Софијанић, Бојовић Владимир 

Музичко 
васпитање  Бојовић Владимир 

 
ПРИПРЕМНИ РАД 

 
Припремни рад школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање 

свих  испита предвиђених Законом. За ученике се организује и припремна настава за 
полагање пријемних испита на фаултетима.  
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Српски језик Оцокољић Илинка, Ајдачић Биљана, Софијанић Мила, Плавшић 
Снежана 

Енглески језик Секулић Милана, Цветковић Маја, Марковић Марија 
Руски језик Поледица Мирјана 
Француски језик Кривокућа Катарина, Марковић Маријана 
Психологија Вукићевић Дејан 
Социологија Поповић Мирјана 
Филозофија Марић Милутин 
Историја Николић Добрила, Стојановић Ратко 
Географија Шаровић Славица, Аџић Велимир 
Биологија Перишић Тања, Џанић Никола 
Хемија Бешевић Станимирка, Васовић Милена 
Физика Ђурић Светислав, Мићић Миливоје 

Математика  Видаковић Драган, Марковић Милован, Драгана 
Милосављевић, Данијела Даниловић, Милан Поповић 

Информатика Вучетић Зоран, Грујовић Драган, Софијанић Душица, Стаменић 
Ана  

Латински језик Милица Михаљинац 
Ликовно 
васпитање Сања Софијанић, Бојовић Владимир 

Музичко 
васпитање  Бојовић Владимир 

 
ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 
Ликовна секција обухвата следеће облике рада: Облик - визуелна перцепција, 
Облик - визуелна перцепција, Порпорције – сликарство, Пропорције – скулптура, 
Тродимензионално обликовање скулптура, Тродимензионално обликовање скулптура, 
Перспективе - врсте и примена, Перспективе - врсте и примена, Графика - графичке 
дисциплине; визуелни контакти, Графика, Примењене уметности, Теме и мотиви у 
ликовним уметностима – демонстрација, Теме и мотиви у ликовним уметностима, 
Цртеж - врсте и примена, Цртеж, Светло и сенка – односи, Светло и сенка, Боја - 
подела и начин примене, Боја и начин примене, Архитектура - теоријски и визуелни 
приступ, Архитектура, Композиција у ликовним уметностима, Композиција у 
ликовним уметностима, Минијатуре - анализа и примена, Минијатуре, Изражајне 
могућности линије, Изражајне могућности линије, Историја уметности - анализа дела - 
ликовна критика, Савремена уметност, Савремена уметност, Медији у ликовним 
уметностима и Медији у ликовним уметностима. 

 
ПЛАН ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 
У овој школској години неговаће се масовно бављење спортом у слободном 

времену у оквиру школе кроз спортска такмичења и квалитетан спорт кроз припреме 
школских репрезентација у оквиру секција и међушколска такмичења. 

Школска такмичења (међуодељењски турнири) ће се одржавати у кошарци, 
фудбалу, одбојци и стоном тенису. 
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Школске репрезентације ће учествовати у свим спортовима 
предвиђеним у оквиру ОСИШОС као и локалним турнирима. 

У оквиру школских такмичења ће се организовати и обука судије, записничаре и 
мериоце времена. 

На такмичењима ће се поштовати правила и пропозицује, неговаће се другарство 
и здрави спортски односи. 

Стручно веће за физичко васпитање ће за прославу школске славе презентовати 
једну активност из свог програма. 

 
Активности Време реализације Носиоци реализације 

 Јесењи крос  Септембар, 2013. Наставници физичког 
васпитања, ученици, 
директор 

Међуодељењски турнири Септембар, октобар,  2013. Наставници физичког 
васпитања, ученици  

Општинско и регионално 
такмичење - одбојка 

Октобар, новембар, 2013. 
 Фебруар, март 2014. 

Наставници физичког 
васпитања, ученици, 
директор 

Општинско и регионално 
такмичење - кошарка 

Децембар, 2013. 
Фебруар, март 2014. 

Наставници физичког 
васпитања, ученици, 
директор 

Општинско и регионално 
такмичење - фудбал 

Септембар, новембар,  2013. 
Април, мај, 2014. 

Наставници физичког 
васпитања, ученици, 
директор 

Атлетика Март, април, мај, 2014. Наставници физичког 
васпитања, ученици, 
директор 

Школско такмичење – стони 
тенис 

Јануар,  фебруар 2014. Наставници физичког 
васпитања, ученици  

Припреме за школску славу Децембар, 2013. 
Јануар, 2014. 

Наставници физичког 
васпитања, ученици  
 

Пролећни крос Мај, 2014. Наставници физичког 
васпитања, ученици, 
директор 

 
РЕЦИТATOРСКА СЕКЦИЈА 

 
Циљ: Усавршавање способности ученика за изражајно читање и казивање 

разних врста текстова. 
 
Задаци: Продубљивање осећаја за разне видове изражајног, интерпретативног и 

уметничкох читања и казивања; 
 Читање, говорење и казивање (рецитовање) књижевних и других текстова; 

фафсада ученика у разне облике усменог и писменог изражавања (приповедање, 
описивање, монолог, дијалог), неговање говорништва (беседништво); 

 Дикције о одређеним темма; 
 Курсеви дикције; 
 
Изражајним читање постиже се конкретизовање чисто фасдасда садржаја. 

Путем изражајног читања ученику се сугерише фасда афса речи, израза, фраза, 
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реченица у свим њиховим преливима и фафаф, ученик чује реч, њену интонацију, 
чује и види ритам мисли, види разбијање и уобличавање поетске слике, Сугестивном 
снагом, сафафса, бојом, интонацијом, мелодијом. Реч, синтагма или реченица делују 
изазивајући у машти учениковој слике које он сада види, осећа и доживљава. Оба 
најбажнија поменута чула за сазнавање стварности су том приликом активна. 
 Садржаји рада секције оствариваће се у припреми програма за школске 
свечаности – прославе Савиндана, Сретења, обележавања школских, књижевних, 
културних и других јубилеја и датума (уз учешће других секција у школи). 
 Предлози:  
  1. Љубавна европска поезија (двојезички-актив за стране језик) 
                    2. Љубавна америчка и латино-америчка поезија (шпански и латино 
плесови) 
  3.Најлепша српска љубавна пеозија 
  4.Традиција у поезији (В. Попа, М. Павловић, Б. Миљковић, Д. 
Максимовић, Ј. Данилов.) 
  5.Поезија симболизма – европска и српска (утицаји, музичка пратња) 
  6.Казивање рок поезије (на српском језику и у оригиналној музичкој 
интерпретацији 
  7. Уметничке вечери (стих, музичка слика – са ликовном и музичком 
секцијом) 
  8. Казивање поезије ученика стваралаца (уз оригиналну музику или 
адекватну музичку пратњу) 
  9. Интерно такмичење у рецитовању (прваци између себе и остали а онда 
најбољи против најбољих) као припрема за општинско такмичење рецитатора. 
 
 

У оквиру ове секције ће се неговати изражајно и уметничко казивање поетских 
текстова, учествовати на такмичењу у школи и у граду и осталим такмичењима, са 
Омладинском културном организацијом припремање вечери поезије у Омладинском 
клубу Гимназије  и програма за разне културно-уметничке манифестације и смотре. 
Секција ће и дање сарађивати са Градском библиотеком и осталим секцијама у школи 
и граду. Секцију ће водити професори српског језика. 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

НАЗИВ ПРОГРАМА РЕАЛИЗАТОРИ 
ПРОГРАМА 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Међународни дан озонског 
омотача 

професори биологије и 
ученици 

16.09.2013. 

Европски дан без 
аутомобила 

професори биологије и 
ученици 

23.09.2013. 

Прикупљање секундарних 
сировина (лименке, празне 
батерије...) 

професори биологије и 
ученици 

током школске године 

Трибине у Дому културе о 
заштити животне средине 

Министарство природних 
ресурса, рударства и 
просторног планирања 

октобар-новембар 
2013. 

Светски дан вода 
(трибине и изложба у оквиру 
школе) 

професори биологије и 
ученици 

22.03.2014. 
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Дан планете Земље 
(трибине и изложба у оквиру 
школе) 

професори биологије и 
ученици 

22.04.2014. 

Светски дан биолошке 
разноликости 

професори биологије и 
ученици  

22.05.2014. 

Светски дан заштите 
животне средине  

професори биологије и 
ученици 

05.06.2014. 

Светски дан сузбијања 
ерозије и суше 
(организовање 
пошумљавања) 

професори биологије.ученици 
и Одред извиђача „Ратко 
Софијанић“ 

17.06.2014. 

Сакупљање старог папира Запослени и ученици током школске године 

 
ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 
Слободне активности представљају ваннаставни факултативни облик рада школе. 

Непосредан васпитно-образовни циљ ученичких слободних активности јесте да 
допринесу развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и 
личном плану. 

Задаци слободних активности су: 
• проширење и продубљивање као и стицање нових знања и умења, а према 

интересовањима ученика 
• задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових 

склоности, способности и интересовања и подстицање професионалног развоја 
• мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад 
• омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације, као и других услова да 

самостално користе слободно време и организују духовни, културни и друштвени 
живот у средини у којој живе и раде. 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА 

 
Септембар  

• Годишња скупштина омладине Црвеног крста; 
• Недеља борбе против туберкулозе (прикупљање прилога и подела маркица); 

 
Октобар  

• Прикупљање чланарине; 
• Пропреме за акцију давања крви; 
• Куповина санитеског материјала; 

 
Новембар  

• Акција добровољног давања крви; 
• Недеља борбе против алкохолизма, пушења и наркоманије; 
• Помоћ сиромашним ученицима у одећи; 

Децембар  

• Предавање поводом 10. децембра - а на права човека (емисија преко разгласне 
станице); 

• Предавања о СИДИ 
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Фебруар  
• Помоћ у акцији за доделу новчане помоћи сиромашним ученицима од стране  

Фонда; 
Март   

• Акција добровољног давања крви; 
• Предавање о менталној хигијени за ученике I и II разреда; 

Април   
• Анализа акције добровољног давања крви; 
• Помоћ сиромашним ученицима; 

Мај  

• Недеља црвеног крста - учешће у свим акцијама које организује Општински 
одбор Црвеног крста. 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Посебни задаци научно-истраживачких слободних активности су: 
- развијање склоности и способности ученика у одговарајућој дисциплини, посебно 
стваралачких способности и сазнајних могућности ученика, 
- развијање логичког и критичког мишљења ученика, 
- стварање услова и подстицање креативног мишљења ученика, 
- навикавање и оспособљвање ученика за коришћење научно-популарне и стручне 
литературе, приручника и лексикона, 
- увођење ученика у методе научног истраживања и упознавање ученика са 
мултидисциплинарним и интердисциплинарним приступом у решавању научних 
проблема, 
- стварање спретности ученика за екпериментални и практични рад. 
Облици и садржаји: у зависности од интересовања ученика, облике и садржаје рада 
треба изабрати у следећим областима 
 

Хемија 
Научну групу из хемије водиће професори хемије. 

Биологија 
Научну групу из биологије водиће професори биологије. 

Математика 
Научну групу из математике водиће професори  математике. 

 
УЧЕНИЧКИ  ПАРЛАМЕНТ 

 
У Школи је организован Ученички парламент. Њега сачињавају по два 

представника сваког одељења, а на првој конститутивној седници, чланови ће изабрати 
председника. У складу са одредбама Закона о основама образовања и васпитања и 
Статута гимназијског парламента, чланови ће сачинити план и програм рада који ће 
обухватити послове и активности у складу са поменутим актима. Оријентациони План 
и програм рада Ученичког парламента је следећи: 
 

• Давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету 
родитеља и директору о правилима понашања уј школи, годишњем програму 
рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, 
учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих 
манифестација ученика у школи и ван ње, 

• Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, 
• Обавештавањае ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање. 
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Ученички парламент ће радити по Правилнику који је на предлог Наставничког 

већа усвојио Школски одбор. 
Парламент је могућност за ученике да остваре своја права, слободу изражавања 

мишљења и да бране своје интересе у оквиру школе. Он је могућност да учине своје 
школске дане занимљивијим, динамичнијим и другачијим од свакодневне школске 
реалности – покреће на акцију. 

Рад у Ученичком парламенту развија код ученика: вештине и компетенције за 
тимски рад, изражавање мишљења путем аргумената и дебатовања, вештине 
преговарања и посредовања, прихватање ставова других, поштовање различитости, 
спремност да активно слушају друге. 

За успешан рад Ученичког парламента ове школске године постараће се и 
професор Ана Стаменић. 
 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

А К Т И В Н О С Т 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Формирање Ученичког парламента: 
избор представника ученика у 
Парламент 

 Септембар  Одељенске старешине 

Избор председника Парламента и 
председништва Парламента (заменика 
председника и секретара–записничара) 

Септембар  Координатор, чланови 
Парламента 

Утврђивање правилника о раду 
Парламента Октобар Ученички праламент, 

координатор 
Расправа о важећем Правилнику о 
понашању ученика у школи Новембар Ученички праламент, 

координатор 
Акција замене улога ученика и 
професора Новембар Ученички праламент 

Предлози, мишљење и став Парламента 
о правилима понашања ученика у 
школи 

Новембар Ученички праламент, 
координатор 

Ученичка питања – стање дечијих права 
у школи Децембар Ученички праламент, 

координатор 

Организовање хуманитарне акције Децембар Ученички праламент, 
координатор 

Учешће у организацији прославе 
школске славе Савиндана Јануар Представници праламента 

Ученичка питања – безбедност ученика 
у школи, информисаност ученика, 
васпитно-дисциплинске мере; став 
Парламента 

Фебруар Ученички праламент, 
координатор 

Организовање хуманитарне акције Март Ученички праламент, 
координатор 

Ученичка питања Април Ученички праламент, 
координатор 

Ученичка питања и расправе – 
изостајање из школе и оцењивање Април Ученички праламент, 

координатор 
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Организовање спортских такмичења Април-јун 
Ученички праламент, 
професори физичког 
васпитања 

Ученичка питања – значај Ученичког 
парламента Мај Ученички праламент, 

координатор 

Извештај о раду Ученичког парламента; 
анализа рада у текућој школској години Јун 

Председник Ученичког 
праламента, чланови 
Парламента, координатор, 
директор 

 
ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
 Ментори задужени за рад са ученицима су Ана Стаменић, професор информатике 
и мр Зоран Вучетић, професор информатике. Програм ученичког предузетништва у 
школи реализује се од 2005.године. 
 

А К Т И В Н О С Т 
ДИНАМИКА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

Формирање Ученичкe компаније.  Септембар  Ментори 
Избор генералног директора 
компаније и директора сектора у 
предузећу. 

Октобар Чланови компаније, 
ментори 

Одређивање главног производа за 
нову школску годину. Октобар-новембар Чланови компаније, 

ментори 
Конкурисање за менторску обуку. Октобар-новембар Чланови компаније 
Обележавање дана борбе против 
сиде. Децембар Чланови компаније 

Учешће у хуманитарној акцији 
Ученичког парламента. Децембар Чланови компаније 

Акција новогодишњег украшавања 
школе. Децембар Чланови компаније 

Израда производа.  Фебруар-мај Чланови компаније, 
ментори 

Радионице са менторима. Фебруар-јун Чланови компаније, 
ментори 

Учешће у хуманитарној акцији 
Ученичког парламента. Март Чланови компаније 

Учешће на Пословном изазову. Март Чланови компаније, 
ментори 

Финале Пословног изазова. Април Представници компаније 

Финално такмичење компанија. Мај Представници компаније, 
ментор 

Извештај о раду Ученичке 
компаније и анализа рада. Јун 

Директор компаније, 
чланови компаније, 
ментори 
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ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 
 

Сагласно Закону о основама система образовања и васпитања  и Правилниу о 
измени правилника о наставном плану и програму за гимназије („Службени гласник 
РС“ број 7/2011.), екскурзија се изводи ако постоји сагласност 60% ученика разреда и 
ако су остварени услови за остваривање циљева екскурзије.  

 У гимназији је предвиђена ескурзија трећег разреда која се изводи у Италији и 
студијска посета Грчкој у другом разреду. 

Маршруте усваја  Наставничко веће у септембру 2013. године и прослеђује Савету 
родитеља на усвајање. 

Приликом извођења излета, студијских посета и екскурзија нарочито се мора 
водити рачуна о свим видовима заштите и безбедности ученика. 

 
Разред Место Време реализације Носиоци активности 

Први Годишнјим планом за ученике 1. разреда није предвиђена екскурзија. 

Други Студијска 
посета Грчкој 26-30.09.2013. Директор, одељењске 

старешине 1. разреда 

Трећи 
Генерацијска 
екскурзија у 
Италију 

14-20.2013. Директор, одељењске 
старешине 3. разреда 

Четврти Годишнјим планом за ученике 1. разреда није предвиђена екскурзија. 
 

II   РАЗРЕД:  
Ученици 2. разреда извешће студијско путовање Грчкој  и посету Солунској 

регији. Студијска посета  за ученике 2. разреда Грчкој извешће се на релацији: 

Ивањица – Ниш (Ћеле кула) – Скопље(црква Св.Спаса) – Охрид - северна Грчка 
(Метеори) - Солун - Скопље – Ивањица (петодневна екскурзија, са три ноћења) 

 
III   РАЗРЕД: ГЕНЕРАЦИЈСКА ЕКСКУРЗИЈА – Ова екскурзија је померена из 4. у 
3. разред због пријемних испита који предстоје ученицима 4. разреда по завршетку 
матурског испита, што је препорука Савета родитеља. 

     Екскурзија ће се извести на релацији: 
Ивањица – Београд- Словенија - Lido di Jesolo - Рим - Пиза –– Фиренца - Монтекатини  
-Венеција -Лидо – Трст - Словенија – Београд – Ивањица (петодневна радна недеља и 
викенд ) 
 

ЕКСКУРЗИЈЕ СЕ ИЗВОДЕ У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ И УСАГЛШАВАЈУ 
СЕ СА ШКОЛСКИМ КАЛЕНДАРОМ. 

Уколико се екскурзија реализује за време наставних дана – ти дани се морају 
надокнадити до краја школске године. 
 

ПЛАН  МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 
 

          Гимназија Ивањица је добила позив на међународну размену ученика од 
Гимназије Јана Павла II из града Миедзиздроја у Пољској. Директор школе је 
организовао одлазак петнаест ученика наше Гимназије, четири професора и обезбедио 
је водича и преводиоца за одлазак на међународну размену ученика.  
         Сви ученици су имали међународно здравствено осигурање, потписане и оверене 
сагласности родитеља да путују у иностранство у организацији школе. 
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        У петак, 31.5.2013. директор је одржао заједнички родитељски састанак са 
родитељима и ученицима који путују у Пољску. 
        Потписан је споразум о братимљењу школа, Гимназије Јана Павла II и Гимназије 
Ивањица. 
         Пошто су наши ученици посетили Гимназију у Пољској, директор наше школе је 
узвратио позив гимназијалцима из Гимназије Јана Павла II.  
         Планиран долазак 15 пољских ученика, 4 професора и директора је за 18. октобар 
2013. Детаљан програм боравка ученика и професора из Пољске биће у Извештају за 
школску 2013/14. годину. 
         Директорка Гимназије Јана Павла II је позвала да наредне године дође у њихову 
школу 35 наших ученика, директор и 7 професора.  
 

У наредној школској години планира се сарадња и са гимназијом у Марибору - 
Словенија и Гимназијом у Видину – Бугарска. 

 

Сарадња школа Начин сарадње Време 
реализације 

Носиоци 
реализације 

Гимназије Јана Павла II 
Пољска 

Долазак пољских 
ученика и 
наставника у 
Гимназију Ивањица 

        18.10.2013.

Директор, 
наставници, 
ученици, 
родитељи 

Гимназије Јана Павла II  
Пољска 

Посета ученика 
Гимназије 
Ивањица, 
наставника и 
директора 
Гимназији Јана 
Павла II.  
 

        Јун, 2014. 

Директор, 
наставници, 
ученици, 
родитељи 

 
ПЛАН РАДА  УНЕСКО  КЛУБА 

1. Увођење нових технологија у образовање путем интернета, мобилних телефона 
и е-маил-а. Три области су заступљене у овом виду образовања: комуникација, 
прикупљање информација и стицање знања из појединих научних области. 
Информативно - образовни систем на интернету је слободан за све и не 
наплаћује се. 

2. Отварање Фацебоок странице Унеко клуба у циљу побољшања комуникације 
међу младима и бољег информисања. 

3. Сарадња са Канцеларијом за младе при локалним самоуправама у циљу 
реализације заједничких програма. 

4. Организовати секције у оквиру Унеско клуба које би се бавиле различитим 
активностима. 

5. Секција за презентацију активности Унеско клуба на огласним таблама. 
6. Секција за организовање дебата и трибина у циљу приближавања ставова. 
7. Секција организовања сусрета Унеско клубова у циљу зближавања младих и 

размене искустава у раду. 
8. Интернет секција која би се бавила презентацијом на фацебоок-у одашиљањем 

информација. 
9. Пожељно је да школа Унеско клуб, приликом неке школске манифестације, 

позове и неке од Унеско клубова, да истим присуствују као гости. 
10. Секција волонтера у друштвено корисном раду. 
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11. У оквиру обележавања значајних датума са листе Уједињених нација 
и Унеска, остварују се образовни циљеви као сто су : развијање свести о 
штетности дувана, стицање навика здравог зивота у здравом окружењу, 
неговање културе мира и узајамног разумевања, чување културних и природних 
добара, борба за људска права и правовремено и истинито информисање, 
заштита од сиде и борба против дроге, очување ресурса воде за пиће. 

12. Упознавање европске културе и цивилизације. Организовање студијских 
путовања у земљи (манастир Студеница, Сопоћани, Стари Рас и Гамзиград - 
Ромулијана) и иностранству (Париз, Барселона и Рим) а у циљу упознавања 
споменика културе под заститом Унеска. Планирати сарадњу и са источном 
Француском. 

13. Организација размене ученика у земљи и иностранству. 
14. Организовање Летњег кампа у Врњачкој Бањи. 
15. Постоји могућност да Унеско клуб на сопствену иницијативу пошаље пројекат 

за финансирање Федерацији Унеско клубова, која би даље, тражила могућности 
финансирања истих. 

16. Укључивање младих у интернационалне кампове. 
17. Проналажење спонзора у локалној заједници. 
18. Могуће је организовати вашаре Унеско клуба на којима би млади продавали 

своје рукотворине а у циљу прикупљања средстава за неке активности. У ову 
врсту манифестације пожељно је укључивања и родитеља. 

ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Унапређивање образовно-васпитног рада је перманентан задатак школе. Да би се 
успешно остварио овај задатак, неопходно је образовно-васпитну праксу обогаћивати 
новим садржајима, методама, облицима и средствима као и свеобухватном 
евалуацијом свих поступака и мера примењених у раду 

 Наставно градиво се планира годишњим и месечним плановима рада које 
усаглашавају стручни већа. Планирање образовно-васпитног рада ће се вршити на 
посебним обрасцима на којима се предвиђају наставне методе, облици рада, наставна 
средства и други педагошко-дидактички елементи. Обавеза наставника је да се уредно 
и редовно припремају за сваки наставни час што укључује и писање припрема. 

Модернизација и осавремењавање учионица, радионица и лабораторија 
најсавременијом технологијом, компјутерском опремом, LCD пројекторима, 
дијапројекторима и другим савременим училима доприноси квалитету образовања у 
нашој школи. 

Као део програма иновације усавршаваћемо тимски рад у школи на свим 
нивоима, увести интернет истраживања током појединих часова и настојати да се у још 
већем броју предмета реализује пројектни рад ученика у оквиру наставе. 

Анализа свих иновационих елемената који су присутни у раду појединих 
наставника или група наставника ради афирмисања, ширења и уткивања у праксу свих 
чланова колектива наставника и стручних сарадника 

Изграђивање система мотивације ученика, али и наставника, нарочито 
унутрашња мотивација ученика где се на образовање гледа као сталан, непрекидан 
процес. 

Промена улоге ученика, да се кроз идентификовањае њихових интересовања и 
предзнања, ојача улога ученика као иницијатора у процесу учења, а не само као 
пасивног примаоца, као и да се поспеши самосталност у доношењу одлука и селекцији 
информација. 
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Да се отклањањем неправилности у оцењивању, као и формирањем праксе 
континуираног праћења и оцењивања постигнућа ученика, подстакне мотивациони 
карактер оцењивања и његов доприонос развоју личности ученика  

 У школи ће се и даље вршити различите врсте стручних обука како за ученике 
тако и за наставнике и трећа лица у жељи за што већим личним усавршавањем. 

Пратити остваривање идејности наставе и њеног васпитног деловања, односно 
обједињавање васпитне и образовне компоненте. Чврсто повезивати школу и 
друштвену средину. 

Кроз радионице радити на:  
-Подстицању социјалног и емотивног развоја деце;  
-Формирању позитивних ставова ученика према школи и наставницима; Јачању 

веза између породице и школе;  
-Формирању ставова ученика према опште развојним темама- љубав, осећања, 

сексуалност, лични идентитет, идентитет групе, систем вредности, пријатељство 
-Праћење рада ученичког парламента у циљу унапређивања њиховог рада 

 
  ЗАШТИТА  УЧЕНИКА ОД  НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  
 

Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима 
детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним 
планом акције за децу, наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање 
насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини и обезбеди заштиту 
детета. Ради реализације овог циља израђен је Посебни протокол за заштиту деце и 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 
установама (у даљем тексту Посебни протокол). 

Посебни протокол разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или 
дешавања насиља, злостављања и занемаривања али пружа и оквир за превентивне 
активности ради унапређања стандарда за заштиту деце/ученика. 

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 
здравља, развоја и достојанства деце/ученика.  
 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

• Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања  
• Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад 

школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања  
• Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља  
• Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за 

заштиту од насиља  
• Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља  
• Успостављање система ефикасне заштите  
• Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља  
• Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља  

 
ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 

И    ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

У изради овог плана, Тим се руководио Приручником за примену посебног 
протокола за заштиту ученика од насиља, резултатима анкете о појави насиља у школи 
као и подацима добијеним у поступку самовредновања. 
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МЕРЕ  ПРЕВЕНЦИЈЕ 

 

Време  реализације Активности Носиоци           
активности 

Септембар -задужења чланова Тима 
-планирање активности 

-чланови тима 

Октобар 

-упознавање свих запослених у 
установи са Протоколом и планом 
рада Тима 

- чланови Тима 

-упознавање ученика са правилником 
о понашању ученика и о васпитним и 
васпитно- дисциплинским мерама 

-одељењске 
старешине 
- педагог 

Децембар -превенција електронског насиља 

-одељењски 
старешина -
ученици 
-наставници 
информатике 

 
Јануар 

 
 
-пано презентације 

-наставници 
српског језика 
-наставници 
музичке и ликовне 
културе 

Фебруар 
-обука ученика за ненасилну 
комуникацију 

-наставници ГВ 
-одељењске 
старешине 

Март 
-организовање изложбе поводом 
Дана жена ( Дан борбе за женска 
права) 

-наставници 
ликовне културе 
 

Април -припрема спортских екипа за 
школску олимпијаду 

-наставник 
физичког 
васпитања 
-задужени 
наставници 
 

Мај 

 
-одржавање школске олимпијаде 

- ученици 
-сви запослени у 
школи 
- родитељи 
- локална заједница

Јун -анализа рада и писање извештаја - чланови Тима 
 

 
Кораци у интервенцији: 

1. Откривање- директно или индиректно 
2. Прекидање  и заустављање насиља и обавештавање надлежних у установи 
3. Смиривање ситуације ( обезбеђивање сигурности за  ученика, разговор са 

учесницима и посматрачима) 
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4. После прекидања насиља и смиривања учесника, запослени 
који је непосредно реаговао или има сазнање о насиљу иницира консултације 
унутар установе ради процене ризика и израде плана заштите за све учеснике 

5. Након заустављања насиља и обављених консултација са релевантним 
стручњацимаи / или институцијама, реализују се договорене активности и мере 
заштите 

Праћење ефеката предузетих мера- одељенски старешина. Тим планира праћење и 
вредновање поступака и процедура који су примењени у односу на све учеснике 
насиља. Потребно је пратити: понашање ученика које је трпело насиље и детета које се 
понашало насилно, како реагују пасивни посматрачи, шта се дешава у одељењу, 
колико родитељи сарађују у смањивању насиља, како функционише Тим и унутрашња 
заштитна мрежа, колико су друге институције укључене и ефекти њиховог 
укључивања.                  
 

Предлог чланова по избору Школског одбора  директора Гимназије у Ивањици: 
 

• мр Душко Парезановић, директор Гимназије   
• Љиља Ђоковић, педагог  
• Дејан Вукићевић, психолог 
• Марија Марковић, проф. енглеског  језика  
• Добрила Николић, проф. историје  
• Милена Васовић, проф. хемије предмета  
• Снежана Плавшић, проф. српског језика и књижевности  
• Чакаревић Радул, домар Школе  
• Душан Марјановић, проф. физичког васпитања  

 
ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 
Циљ рада на професионалној  оријентацији је подстицање професионаланог 

развоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим 
способностима, особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове 
и захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој 
професионални развој. 

У складу са постављеним циљем, задаци на професионалној оријентацији се 
реализују у току редовне наставе, на часовима одељењског старешине, индивидуалним 
саветодавним радом са школским психологом: 

• упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика 
личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја, 

• информисање ученика о свету рада и занимања, систему образовања и њихово 
оспособљавање за самостално прикупљање информација, 

• формирање правилних ставова према раду, 
• мотивисање ученика, да се што чешће, како у школи (школски психолог), тако и 

ван школе, обраћају стручним службама које се баве професионалном 
оријентацијом (Службе запошљавања) и заједно са стручњацима анализирају 
индивидуалне могућности и намере у односу на захтеве појединих подручја 
рада и да индетификују она занимања (образовне профиле) који највише 
одговарају постојећим способностима, особинама личности, стеченим знањима 
и вештинама, преферираним вредностима као и актуелним кадровским 
потребама. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

         Подизање квалитета сарадње са родитељима јесте један од предуслова за 
квалитетан рад у школи. 
 Унапређивање сарадње са родитељима је био један од општих циљева у  
претходном Школском развојном плану наше школе, али остаје као трајан задатак и за 
наредни период, а  конкретни задаци и активности су у оквиру тог плана детаљно 
разрађени. 
 Углавном, основни циљеви  јесу побољшање комуникације са родитељима и веће 
укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење. 
 Циљ нам је да родитељи буду редовно информисани о свим сегментима рада 
школе у складу са правилима сарадње, да буду упознати са начином извештавања о 
постигнућима и напредовању своје деце и да, преко својих представника у Савету 
родитеља буду укључени у креирање облика и садржаја сарадње са школом.Такође, 
планира се активно укључивање родитеља у стварање бољих услова за школско учење 
кроз различите акције које би се организовале на нивоу одељења и целе школе (давање 
предлога за побољшање рада,  набавка и израда различитих наставних средстава, 
опремање школе...). 
 Планирамо и организовање стручних предавања, у складу са интересовањима 
родитеља и потребама школе. 
 На плану индивидуалне сарадње на релацији родитељ-наставник,  организован је 
термин  «Отворених врата» за све наставнике, а не само за одељењске старешине. 
Родитељи ће на овај начин имати могућност да, о свим проблемима свог детета у 
оквиру неког предмета, разговарају директно са предметним наставником, а не 
индиректно, »преко» одељењског старешине.Такође, у оквиру индивидуалне сарадње 
планира се континуирано пружање помоћи родитељима у остваривању васпитне улоге.  
 Сарадња са родитељима ће се континуирано оставаривати и кроз родитељске 
састанке, најмање четири у току школске године. 
 Родитељи ће имати могућност да, преко својих представника у Савету родитеља, 
тимовима за самовредновање, инклузивно образовање, ШРП и тиму у оквиру програма 
превенције насиља учествују у креирању активности у школи и у праћењу њихове 
реализације.  
 Сарадња са родитељима ће се остваривати континуирано, током целе школске 
године, а интензитет сарадње зависиће од тренутних потреба свих актера у школи. 
 

Активност Време 
реализације Начин реализације Носиоци 

реализације 

Избор Савета 
родитеља Септембар -родитељски састанци 

 
-Родитељи 
-Одељењски старешина 

Упознавање роди-теља 
са Годишњим планом 
рада (календар рада, 
план и програм) 

Септембар -родитељски састанци 
 

-Родитељи 
- Одељењски старешина

Упознавање роди-теља 
са успехом на крају 
првог 
класификационог 
периода. 
Упознавање родитеља 
са реализацијом часова 
допунске, додатне,...

Новембар 
Децембар 
Март 
Јун 

-родитељски састанци 
-сусрети за време 
“Отворених врата 

-Родитељи 
- Одељењски старешина



 

 
 

 

63

Прикупљање 
података о ученицима 
у циљу праћења 
личног развоја 
ученика 

Током целе 
школске године 

-индивидуални 
сусрети 
-сусрети за време 
“Отворених врата” 

-Родитељи 
- Одељењски старешина

Упознавање роди-
теља са предлозима 
за организацију 
екскурзија, излета, 
школе у природи... 

Септембар 
-родитељски састанци 
-писмено 
информисање 
родитеља 

-Родитељи 
-Чланови Савета 
родитеља 
- Одељењски старешина

Упознавање 
родитеља са 
правилима понашања 
и обавеза ученика 

Септембар 
Новембар 
Децембар 
Март 
Јун 

-родитељски састанци -Родитељи 
- Одељењски старешина

Учешће родитеља у 
појачаном васпитном 
раду 

По потреби 
-индивидуални 
сусрети 
-родитељски састанци 

-Родитељи 
- Одељењски старешина
-Предметни наставници

Ангажовање 
родитеља у 
културним и јавним 
делатностима школе 

Јануар 
Фебруар 

-упознавање родитеља 
са активностима 
школе 
-учешће у акцијама 
школе 

-Директор 
-Педагог 
-Родитељи 
- Одељењски старешина

 
 

САВЕТ РОДИТЕЉА 
 

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког 
одељења. 

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, 
директору и стручним органима установе на разматрање. 

 

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад 
пословником савета. 

 

Савет ће решавати актуелна питања (анализа успеха и владања ученика, услови и 
начин организовања екскурзија, улога школе у борби против болести зависности, 
правила школског живота, мере безбедности и друго). 
 
 
Чланови Савета родитеља по одељењима: 
 

Име и презиме Представник одељења: 
Владан Видић I/1 
Милица Ћирић I/2 
Данка Вучићевић I/3 
Пацић Славица II/1 
Хаџи Видаковић Милош II/2 
Ћурчић Биљана II/3 
Костић Љиљана II/4 
Бојовић Предраг III/1 
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Ђоковић Снежана III/2 
Радојичић Момчило III/3 
Аџић Зоран III/4 
Карапетровић Миланко IV/1 
Дабовић Драгана IV/2 
Грујичић Марина IV/3 
Ристић Жељка IV/4 

 
                           

РОДИТЕЉСКИ  САСТАНЦИ 
 

План  родитељских састанака: 
 
СЕПТЕМБАР 

• Упознавање са организацијом рада школе, календаром образовно-васпитног 
рада за текућу школску годину, Правилима кућног реда, деловима Годишњег 
плана рада школе који су интересантни за родитеље, Правилима о понашању 
ученика, запослених и родитеља ученика школе; 

• Избор представника родитеља за Савет родитеља Школе; 
• Договор са родитељима о међусобној сарадњи, терминима индивидуалних 

разговора и инсистирање на правовременом обавештавању школе о разлозима 
одсуствовања ученика 

             са наставе 
• Упознавање родитеља са Правилником о правима, обавезама и одговорности 

ученика и васпитно-дисциплинским мерама; 
•  Истицање значаја благовременог праћења рада и напредовања ученика у циљу 

превентивног деловања или предузимања одговарајућих мера у ситуацијама 
које то изискују; 

• Упознавање родитеља са организацијом допунског и додатног рада са 
ученицима и сугестије родитеља за укључивање ученика; 

 
• Упознавање са Планом и програмом образовања за текућу школску годину; 
• За завршне разреде: Упознавање родитеља са начином полагања матурског и 

завршног испита; 
• Упознавање и договор о организовању екскурзије. 

 
 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ 
 

СЕПТЕМБАР  2012. 
 
• Извршена поправка 130 столица  варењем, заменом наслона и седишта. Радови 

изведени у периоду од 1. до 3.9.2012. године. 
• Купљена средства за чишћење фирме Херо, Инђија, 3.9.2012. године. 
• Купљене канте за смеће за учионице, сунђери, креда, фломастери за беле табле, 

мастила за беле табле, сунђери за беле табле, 3.9.2012. године. 
• Купљене лопте за физичко: 5 кошаркашких, 5 одбојкашких, 5 лопти за фудбал, 

4.9.2012. године. 
• Постављене две клупе у дворишту школе 11.9.2012. године. 
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• Замењен комплетан PTT разводни кабал од извода до Гимназије 
11.9.2012. године. 

• Постављено пет нових противпожарних уређаја у школи, 24.9.2012. године. 
• Извршена замена дотрајалих олука и постављени нови олуци после радова на 

Енергетској ефикасности, 15.9.2012. године. 
 

ОКТОБАР  2012. 
 

• Купљене две табле (зелене) и постављене у оба кабинета математике у монтажној 
згради, 5.10.2012. године. 

• Извршена поправка двоја врата од алуминијума на улазу у фискултурну салу, 
5.10.2012. године. 

• У дворишту школе засађено јесење цвеће, 6.10.2012. године. 
• Уграђене две нове камере, једна у холу зидане школе а друга у канцеларији 

директора школе, 9.10.2012. године. 
• Купљена једна зелена табла за кабинет информатике у зиданој згради Гимназије, 

12.10.2012. године. 
• Извршено опшивање крова школе лимом после радова на Енергетској 

ефикасности. Радови изведени у периоду од  10. до 15. октобра 2012. године. 
• Уграђене две спољне камере на зиданој згради Гимназије 19.10.2012. године. 
• Уплаћена претплата на Тангенту, часопис за математику и рачунарство, Друштва 

математичара Србије, 29.10.2012. године. 
 

НОВЕМБАР  2012. 
 

• Извршена поправка рачунара у кабинету биологије 1.11.2012. године 
• Извршена поправка рачунара у библиотеци 5.11.2012. године 
• Купљена средства за чишћење, канте, корпе, метле, шољице и кашичице 

26.11.2012. 
• Уведен (кабловски) Интернет у библиотеку (на оба рачунара), 27.11.2012. године. 
 

ДЕЦЕМБАР  2012. 
 

• Купљена колица за потребе ложача 3.12.2012. године. 
• Извршена поправка електроинсталација код секретара школе 6.12.2012. године. 
• Уведено грејање у нови кабинет добијен затварањем фискултурне сале. Радови 

изведени 8.12.2012. године. 
• Извршена поправка грејања у библиотеци. Радови изведени 9.12.2012. године. 
• Купљено за потребе информатике (четири кабинета) тонер Samsung CLP-315 4 

боје, тонер HP Q26A за HP-LJ 3015, 10 мишева, 2 тастатуре, 29 пластичних омота 
за округли CD, 12.12.1012. године. 

• Купљен крамп, лопата, ашов, метле, крпе-брисачи, 18.12.2012. године. 
• У оквиру Пројекта Прекогранично предузетништво младих који је одобрен 

Гимназији, Гимназија је 27.12.2012. године добила донацију у опреми: лаптоп 
рачунар, видео бим, пројекционо платно и мултифункционални уређај у 
вредности од 1600 € и књиге за библиотеку у вредности од 400 €. 

 
ЈАНУАР  2013. 
 

• Извршено препокривање монтажне зграде, замена дотрајалих бетонских црепова и 
ћерамида, 16.1.2013. године. 
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• Уведена једна телефонска линија (централа локал 103) у канцеларију за 
пријем родитеља (наставничка канцеларија број 2) у зиданој згради Гимназије. 
Радове донирао Телеком Ивањица. 

• Купљен телефон за просторију за пријем родитеља (наставничка канцеларија број 
2) у зиданој згради. 

 
ФЕБРУАР  2013. 
 

• Постављене зидне плочице (чајна кухиња) у просторији за пријем родитеља 
(наставничка канцеларија број 2) у зиданој згради гимназије. Радови изведени у 
периоду од 1. до 3. фебруара 2013. године. 

 
Зидне плочице у чајној кухињи 

 
• Постављене гипсане плоче у библиотеци школе, на месту где је дошло до 

прокишњавања (фебруар 2012.), извшено глетовање и кречење просторије. Радови 
изведени у периоду од 1. до 3. фебруара 2013. године. 

• Извршена замена дрвене столарије ипостављање алумијумске столарије у 
библиотеци. Радови изведени 26.2.2013. године. 

 

      
Извршена замена дрвене столарије са алуминијумском у библиотеци 

 
• Извршена замена дрвене столарије и постављање алумијумске столарије у 

канцеларији директора школе. Радови изведени 26.2.2013. године. 

            
Извршена замена дрвене столарије са алуминијумском код директора 

 
• Извршена замена дрвене столарије и постављање алумијумске столарије у 

канцеларији секретара школе. Радови изведени 26.2.2013. године. 
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Извршена замена дрвене столарије са алуминијумском код секретара 

МАРТ   2013. 
• Уведен кабловски интернет у просторије: психолога, педагога, кабинет 

енглеског језика, кабинет руског и латинског језика и кабинет географије. 
Радови изведени у периоду од 28. фебруара до 2. марта 2013. године. 

• Извшено глетовање зидова у библиотеци након постављања алуминијумске 
столарије. Радови изведени 10.3.2013. године. 

• Купљен читач за нове личне карте, и инсталиран одговарајући софтвер код 
секретара школе, 15.3.2013. године. 

• Извршена замена дрвене столарије и постављање алумијумске столарије у 
кабинету филозофије и грађанског васпитања. Радови изведени у периоду од 
18.3. до 23.3.2013. године.  

 

      
 
• Извршена замена дрвене столарије и постављање алумијумске столарије у 

подрумским просторијама. Извршено подзиђивање подрумскох просторија, 
подозање нивоа и наливање бетоном (спречавање уласка воде у подрум). 
Радови изведени у периоду од 18.3. до 23.3.2013. године.  

 

                             
Изглед дрвене столарије на подруму, пре замене 

 
• Извшено глетовање зидова у два наставничка WC-a, просторији за пријем 

родитеља, канцеларији шефа рачуноводства, секретара и директора школе. 
Радови изведени у периоду од 11. марта до 21. марта 2013. године. након 
постављања алуминијумске столарије. Радови изведени 10.3.2013. године. 
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• Потписан уговор са Телекомом Србија (деловодни број 205 од 20.3.2013. године) о 

коришћењу телекомуникационе услуге Интернет ADSL ( на броју 661-116) са 
динамичком IP адресом и уступањем модема. Уговор подразумева неограничен 
приступ Интернету протока 5120/1024 kb/s, коришћење једне динамичке IP адресе, 
коришћење једног мејла и коришћење 200 MB простора по мејлу. 

• Купљен и уграђен свич у кабинету енглеског језика, 21.3.2013. године. 
• Постављени олуци на монтажну зграду 29.3.2013. године. 
• Уграђена алуминијумска врата на учионицу грађанског васпитања у зиданој 

згради Гимназије 29.3.2013. године. 
 

АПРИЛ   2013. 
• Извршено постављање гипсаних плоча, изолација,  глетовање зидова у 

учионици грађанског васпитања, и молерски радови. Радови изведени у 
периоду од 29. марта  до 4. априла 2013. године. 

 

                            
• Купљено и уграђено 15 држача за компјутере (централне јединице) у новом 

кабинету информатике, број 1) у зиданој згради Гимназије, 5.4.2013. године. 
• Купљене и уграђене широке лајсне у учионици грађанског васпитања 5.4.2013. 

године. 
• Купљен један висећи део од чајне кухиње (30cm) у просторији за пријем родитеља 

5.4.2013. године. 
• Купљено 10 рачунара за кабинет информатике следећих карактерисика: PC itel 

G550  2 500 тастатуре  и мишеви, Монитор 18.5” AOC E950Swnk LED 1366x768 
5ms 3 комада и Монитор 19” Asus VS197DE Wide 7 комада. Рачунари постављени у 
кабинет 11.4.2013. године. 
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• Извршена замена старе и постављање нове Интернет мреже (мрежни 
каблови) у два кабинета информатике у зиданој згради Гимназије, 11.4.2013. 
године. 

• Постављене окапнице на све прозоре зидане зграде Гимназије, после замене 
дрвене столарије са алуминијумском. Радови изведени у периоду од 12. априла до 
15. апила 2013. године. 

 
 

• Извршено глетовање зидова у подрумским просторијама и молерски радови. 
Радови изведени у периоду од 12. априла  до 16 априла 2013. године. 

• Започети радови на постављању бехатон плоча у дворишту Гимназије до улице 
(стадион ФК Јавор), са скупљањем атмосферске воде и изливањем шахте за 
канализацију 15.4.2013. Радови завршени 24.4.2013. године. 

 

                              
 

                              
 
• Купљено 6 (шест) лопти за рукомет за потребе физичког васпитања 16.4.2013. 

године. 
• Извршена поправка релеја на зиданој згради Гимназије до улице  
• Постављене тракасте завесе у канцеларији секретара, рачуноводства, библиотеци, 

кабинету за филозофију и два наставничка WC-а, 20.4.2013. године. 
 

МАЈ   2013. 
• Купљено цвеће за двориште школе, радна земља и хумус, 6.5.2013. године. 
• Постављена кова капија (заварена и офарбана са промењеним начином 

затварања) у двориште Гимназије до главне улице 21.5.2013. године. 
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• Купљена индукциона плоча CROWN IC 200 LDD за потребе просторије за 
пријем родитеља и наставничке канцеларије, 22.5.2013. године. 

 
ЈУН  2013. 

• Окречена  два зида на монтажној згради Гимназије 5.6.2013. године. 
• Постављени венецијанери и тракасте завесе на осталим просторијама зидане 

зграде Гимназије. Радови изведени у периоду од  7. до 14. јуна 2013. године. 
 

ЈУЛ  2013. 
• Ивршена замена дотрајалих и поломљених црепова на монтажној згради 

гимназије. Радови изведени од 2. до 4. јула 2013. године. 
• Извршено глетовање зидова у подрумсим просторијама на бочном улазу зидане 

зграде гимназие. Радови изведени од 12. до 18 јула 2013. године. 
 
 
АВГУСТ 2013. 
• Купљено 15 књига евиденције образовно васпитног рада, 4 књиге евиденције 

осталих облика образовно васпитног рада и купљено 20 матичних књига спољни 
табак. 

• Извршена поправка рачунара у рачуноводству, 5.8.2013. године. 
• Извршена замена дотрајалих сијалица (штедљивих и обичних), 7.8.2013. године. 
• Извршена замена тонера у ласерским штампачима, 7.8.2013. године. 
• Купљено 200 метара дрва (дужних) за грејну сезону школске 2013/14. године. 
• Купљени планови рада наставника осталих облика, распоред часова за школу, 

распоред часова осталих облика образовно васпитног рада, матична књига 
унутрашњи листови, ђачке књижице и планови рада наставника. 

• Извршени молерски радови  у холу зидане зграде. 
 
 

КУЋНИ РЕД 
 
1. ВРЕМЕ ДОЛАСКА У ШКОЛУ 
 

а) ученика 
15 минута пре почетка наставе 
б) наставника 
15 минута пре почетка наставе – ако се наставник не појави 5 минута од 

почеткачаса, редар обавештава директора/помоћника директора  о одсутном 
наставнику се организује замена , а ако то није могуће, ученици добијају друго 
задужење. Редари одржавају ред у одсуству наставника. 

в) дежурних ученика и дежурних наставника 
дежурниученициидежурнинаставеницидолазе 30 минутапрепочетканаставе 

 
2. ДУЖНОСТИ РЕДАРА 

 
• Бришу таблу, доносе креде 
• Отварају прозоре, проветравају учионицу 
• Сређују учионицу ( скупљају папириће, намештају клупе и столице, итд.) 
• Одржавају ред док наставник не дође и пријављују недолазак наставниканакон 5 

минута одпочетка часа 
• Пријављују дежурном наставнику или дежурном ученику штету којупримете у 
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учионици 
• Пријављују одсутне ученике 
• Доносе наставна средства по налогу предметног наставника и све остало зашта их 

наставник задужи, осим дневника 
• Последњи излазе из учионице и заборављене ствари остављају кодспремачица 

 
3. ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНИХ УЧЕНИКА 

 
• Раније долазе у школу ( 30 минутапрепочетканаставе ) 
•  Све време контролишу улазак и излазак из школе 
• Уредно воде књигу дежурства - уписују ко улази у школу, код кога иде и 

 колико се задржава у школи 
• Дочекују госте ( у посебним приликама ) и спроводе их тамо где су кренули 
• Дочекују родитеље, спроводе их у просторију за родитеље 
• Позивају наставника из зборнице и обавештавају га о посети која је њему 

 намењена 
• Одржавају ред у холу за време трајања часа 
• Увек мора да буде бар 1 дежурни ученик на месту дежурства, а у случају 

 писмених задатака траже замену од ученика из других одељења за тај час 
•  Помажу у раду дежурним наставницима, нарочито за време великог одмора 
•  Уписују све нерегуларне догађаје, инциденте и штете које уоче или које су 

 им пријављене од стране редара 
•  Траже помоћ дежурних наставника, помоћно-техничког особља или 

 стручних сарадника ако наиђу на проблем који не могу сами да реше 
• Воде рачуна о паноима у ходнику, поправљају садржаје паноа 

 
4. ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА 
 

• Раније долазе у школу (30 минутапрепочетканаставе ) 
• Придржавају се распореда и времена дежурства 
• Брину о безбедности ученика за време одмора и одржавају ред у школи 
• Договарају се о враћању и преузимању дневника са колегама са спрата и 
не задржавају се у зборници, већ на месту свог дежурства 
• Уколико је неки од дежурних наставника одсутан, налази му се замена 

међу колегама 
• Води уредно књигу дежурства и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад школе 

 
 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 

Сарадња са родитељима у просторијама школе остварује се кроз следеће 
активности: 

• присуство родитељским састанцима у време заказано од стране 
разреднихстарешина 

• долазак код разредног старешине због правдања изостанака свог детета 
• долазак код предметних наставника на Дан отворених врата у за топредвиђеним 

терминима 
• присуство дисциплинском поступку који је покренут против ученика школечији 

су родитељ или старатељ а по обавештењу које су добили од школе 
• присуство седницама Савета родитеља или Тима за сарадњу са 

родитељимауколико су њихов члан 
• долазак код стручних сарадника, секретара школе и рачуноводства попотреби, а 
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упредвиђено време 
• подношење захтева за заштиту права ученика управи школе 
• подношење различитих предлога и иницијатива 

 
РАДНО ВРЕМЕ СЕКРЕТАРИЈАТА И ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ СА 

УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 
 
Секретар и шеф рачуноводства и административно- финансијски радник школе раде у 
са ученицима и родитељима и то од 8до 15 часова. 
 
ИЗГЛЕД И ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА 

 
Ученици треба да долазе у школу: 

• Уредни ( да воде рачуна о личној хигијени) 
• У пристојној одећи, у складу са својим узрастом 

Пристојног личног изгледа: 
• без шминке 
• без дугих и офарбаних ноктију 
• без скупоценог накита 

 
ОДСУСТВО УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ 

 
Одсуство ученика са наставе је оправдано у следећим случајевима: 
 1) због болести, уз лекарско оправдање, најкасније у року од 8 дана одповратка 
ученика у школу 
 2) учествовање на такмичењу, уз пријављивање од стране предметногнаставника 
разредном старешини 
 3) породични важни догађаји (венчање, слава, сахрана), у трајању од 1 дана, уз 
усмено оправдање родитеља у року од 3 дана 
 4) неко друго задужење по налогу предметног наставника уз сагласност разредног 
старешине. 

 
Неоправдано одсуствовање ученика са наставе је у следећим случајевима: 
 1) непријављено одсуствовање са часова или прекорачење рокова за оправдавање 
изостанака 
 2) неприсуствовање на часовима, уз боравак у школи или школском дворишту 
 3) кашњење на час без објашњења и оправдања 
 4) самоиницијативно напуштање часа 
 
ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У 
ПРИРОДИ 

 
• Културно и пристојно понашање 
• Говорити културним тоном ( без вике) 
• Културно се обраћати друговима наставницима, непознатим људима, возачу 

аутобуса ( без псовки и увреда) 
• Не бацати отпатке по аутобусу ( бацити их у кесу, корпу) 
• Не уништавати културно-историјске знаменитости 
• Бити прикладно одевен 
• Не тући се 
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ПОНАШАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, 
ПРИРЕДБИ И ПРОСЛАВА 

 
• Поштовање старијих  
• Пристојно понашање (без агресивног понашања, вике, гурања, ломљења и 

слично) 
 

ЗАБРАНА КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 
 

Забрањена је употреба мобилних телефона од стране ученика и наставника за време 
трајања часова. У школу је забрањено ученицима ношење мобилних телефона. Школа 
не одговара за губитак телефона у школским просторијама . 
 
ПРИДРЖАВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА 
 
Ученици су дужни да се придржавају правила Кућног реда. На часовима одељењског 
старешине и састанцима Ученичког парламента разматра се примена Кућног реда и 
Правила понашања у школи. За кршења кућног реда ученицима може бити смањена 
оцена из владања. 

   
ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 
 
Ученик одговара за лакше повреде обавезе ученика, које су прописане Правилником о 
васпитно – дисциплинској и материјалној одговорности, и за теже повреде, које су 
прописане Законом. 
 
 
 
 

Директор Гимназије у Ивањици 
       Др Душко Парезановић 
      
     ______________________ 
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