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Основни циљ овог извештаја је да информишемо о раду школе, успеху ученика на 

крају првог полугодишта, да у сажетом облику прикажемо резултате образовно-

васпитног рада. Такође желимо да прикажемо активности и резултате рада постигнуте 

у ваннаставним активностима које су разноврсне и богате у нашој школи. 

 

Годишњи план рада усвојен је на седници Школског одбора 14. септембра 2021. год. 

 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
  

• Закон о основама система образовања и васпитања, ((„Сл. Гл.РС.“ бр., 

88/2017-3 ,  27/2018.-3 / други закон ;  и 10/2019 .-5 , 6/2020 и 129/2021. ) 

• Закон о средњем образовању и васпитању „ Сл.гласник РС“ бр.55/2013, 

101/2017, 27/2018 – др.закон , 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129 -2021 –др.закон  

• Правилник о календару образовно-васпитног рада за средње школе за 

школску 2022/2023.год. 

• Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника "Службени гласник РС", број 109 

од 19. новембра 2021. 

• Правилник о програму свих облика стручних сарадника „ Сл.гласник РС – 

Просветни галсник „ , бр. 5/2012 и 6/2021 – др.правилникSREDNJOJ ŠKOLI 

• Правилник о педагошкој норми свих облика образовно васпитног рада 

наставника и стручних сарадника у средњој школи„Службени гласник – 

Просветни гласник РС “ бр.1/92,23/97,2/2000 и 15/2019 

• Правилник о програму наставе и учења за први и други  разред Гимназије 

„Сл.Гл.РС“ 12/2018, „ Сл.гл.РС“ бр.8/2019 од 23.јула 2019. 

• Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију за ученике 

трећег и четвртог  разреда(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 

10/19  и 6/20) , Просветни гласник 4/2020-1 

• Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију 

Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 13. јула 2018. 

године, а примењује се од школске 2018/2019. године (види члан 3. 

Правилника).Правилник је престао да важи, изузев чл. 6. и 7, који се примењују 

до доношења новог правилника о плану и програму наставе и учења за гимназије 

за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, даном почетка 

примене Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију 

(“Службени гласнк РС Просветни гласник”, број 4/2020) (види члан 3. 

Правилника – 4/2020-1). 

• Правилник о програму наставе и учења гимназије за ученике првог и другог 

разреда  разреда  са посебним способностима за рачунарство и информатику 

Просветни гласник бр7/2020  

•  („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 

6/20),ПРАВИЛНИКо плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/cde5497a-81a3-4049-94a0-8343ace40c46
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посебнимспособностима за рачунарство и информатику за ученике трећег и    

четвртог разреда  

• Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника у гимназији Просветни гласник број 04/2022 („ 

Службени гласник  РС – Просветни гласник „ бр. 110-00-19/2021-03 од 

26.априла 2022.) 

• Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл. гл. РС“ 14/2018  од 

2.08.2018.). 

• Правилник о вредновању квалитета рада установе  « Сл.гл.РС»,  број 

10/2019-81 

• Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање «Службени гласник  РС « , број 46/2019-69 и 

104/2020 

• Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђивања 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

«Сл.гласник РС» , бр.65/2018 

• Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању(  « 

Службени гласник РС « - бр. 82/2015,  59/2020, 95/2022) 

• Правилник о обављању друштвено – корисног одн. хуманитарног рада 

68/2018-26 

• Правилник о начину обављања организованог превоза деце « Сл.гл.РС «, 

број 52 од 22.јула 2019, , 61 од 29.августа 2019. 
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УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ 

 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ  ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ 

ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19  

ОД 1.9.2021.  

 

 

• Оперативни план рада Гимназије у Лесковцу за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у 

словима пандемије вируса Covid -19  урађен је у складу  са стручним 

упутством МПНТР од 25.8.2021. године и    дописом МПНТР од 27.8.2021. 

године број 601-03-00033/1/2021-15  ( Обавештење о одлуци Тима за 

праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се 

односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама 

локалне самоуправе  и на одређене категорије ученика за почетак шк. 

2021/2022. и  саставни  је део Годишњег плана рада школе . 

 

• У Гимназији у Лесковцу План наставе и учења сачињен је у складу са Посебним 

програмом за рад у условима пандемије вируса Covid-19 и у складу са стручним 

упутством МПНТР од 25.8.2021. и дописом МПНТР од 27.8.2021.године . 

 

• Настава се од 1.септембра  остварује по моделу I – образовно –васпитни рад у 

школи кроз непосредни рад који је утврдио Тим за школе ,    за сва одељења у 

школи, укупно 32 . Свака наредна промена организације рада, вршиће се на 

основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у 

раду школа.   

• Изборни програми се остварују наставом и учењем на даљину, сем када 

ученици представљају резултате рада и када се оцењују.  

• Платформе које ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу : 

viber група , google учионица , РТС планета, портал за онлајн наставу Моја 

школа .  
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ ПО 

ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА 

COVID- 19   у  шк. 2021/22. од 1.9.2021. године  

 

 

 

   

р.број 

часа 

ПРВА СМЕНА р.број 

часа 

ДРУГА СМЕНА  

1.   7:00- 7:45 1. 13:30 – 14:15 

2.   7:50- 8:35 2. 14:20 – 15:05 

3.   8:50- 9:35 3. 15:20 – 16:05 

4.    9:40-10:25 4. 16:10 – 16:55 

5. 10:30-11:15 5. 17:00 – 17:45 

6. 11:20-12:05 6. 17:50 – 18:35 

7. 12:10-12:55 7. 18:40 – 19:25 

                                

 

 

У недељи када се настава реализује у преподневној смени дезинфекција ће 

се вршити пре почетка наставе  од 6:00 – 7:00 часова  , за време великог 

одмора од 8:35 – 8:50 часова, као и за време малих одмора : 7:45 – 7:50  

часова  , 9:35 – 9:40 часова  , 10:25 – 10:30 часова  , 11:15 – 11:20 часова  , 

12:05-12:10 часова  . 

 

 

 

Од 12:55 до 13:30 часова : ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА ШКОЛЕ 

Због ефикасности , помоћни радници – чистачи  Гимназије , ЕШ „ Ђука 

Динић“  и МШ „ Станислав Бинички“ , ће заједно вршити дезинфекцију 

просторија школе. 

 

У недељи када се настава одвија у поподневној смени дезинфекција ће се 

вршити у времену од 19:25 до 20:00 часова на крају смене , као и за време 

великог одмора од 15:05-15:20 часова и за време малих одмора од 14:15-

14:20 часова , 16:05-16:10 часова, 16:55 – 17:00 часова, 17:45-17:50 часова ,  

18:35 – 18:40 часова .  

 

 

 

РАСПОРЕД ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ за шк. 

2021/22.  

ДАТУМ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 1– 3. 9. 2021. 13:30-19:25  

6 – 10. 9. 2021. 7:00-12:55 
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13 – 17. 9. 2021. 13:30-19:25 

20– 24. 9. 2021. 7:00-12:55 

27. 9 – 1. 10. 2021. 13:30-19:25 

4 – 8. 10. 2021. 7:00-12:55 

11 – 15. 10. 2021. 13:30-19:25 

18 – 22. 10. 2021. 7:00-12:55 

25 – 29. 10. 2021. 13:30-19:25 

1 – 5. 11. 2021. 7:00-12:55 

8 – 12. 11. 2021. 13:30-19:25 

15 – 19. 11. 2021. 7:00-12:55 

22 – 26. 11. 2021. 13:30-19:25 

6 – 10. 12. 2021. 7:00-12:55 

13– 17. 12. 2021. 13:30-19:25 

20 – 24. 12. 2021. 7:00-12:55 

27 – 30. 12. 2021. 13:30-19:25 

28 – 30. 12. 2021.                     7:00-12:55 

24 – 28. 1. 2022. 13:30-19:25 

31.1 – 4. 2. 2022. 7:00-12:55 

7 – 11. 2. 2022. 13:30-19:25 

14 – 18. 2. 2022. 7:00-12:55 
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21 – 25. 2. 2022. 13:30-19:25 

      28.2 – 4. 3. 2022. 7:00-12:55 

7 – 11. 3. 2022. 13:30-19:25 

14 – 18. 3. 2022. 7:00-12:55 

21 -25. 3 .2022. 13:30-19:25 

28. 3 – 1. 4. 2022. 7:00-12:55 

4– 8. 4. 2022. 13:30-19:25 

11 – 15. 4. 2022. 7:00-12:55 

18 – 21. 4. 2022. 13:30-19:25 

26– 29. 4. 2022. 7:00-12:55 

4 – 6. 5. 2022. 13:30-19:25 

09 – 13. 5. 2022. 7:00-12:55 

16 – 20. 5. 2022. 13:30-19:25 

23 – 27. 5. 2022. 7:00-12:55 

30. 5 – 3. 6. 2022. 13:30-19:25 

6 – 10. 6. 2022. 7:00-12:55 

13 – 17. 6. 2022. 13:30-19:25 

 

20- 21.06.2022. 

7:00-12:55 

 

 
 

 

• Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 
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На основу утвређених критеријума оцењивања  по стручним већима на седници 

Педагошког колегијума, утврђени су следећи начини праћења и вредновања 

постигнућа ученика : формативно оцењивање кроз редовно планско прикупљање 

релевантних података о напредовању ученика,  постизању прописаних исхода и 

циљева   бележиће се у педагошкој свесци наставника . Пратиће се ангажовање 

ученика на часу , одговорност према постављеним задацима , редовна израда домаћих 

задатака , сарадња са другима и показано интересовање и  спремност за учење и 

напредовање, комуникација . Ради даљег планирања рада и праћења напредовања 

ученика , наставник на почетку школске године процењује степен развијености 

компетенција у оквиру одређене области , предмета , модула кроз иницијално 

процењивање.   

 Сумативно оцењивање -  вредновањем ученичких постигнућа на крају програмске 

целине, модула , класификационог периода ( усмено  испитивање ученика , писане 

провере знања  ,  петнаестоминутне провере знања које  се најављују ученицима и 

одржавају се према утврђеном распореду, писмени задаци).  

 

• Додатни начини пружања подршке ученицима: 

Стручна служба ће пружати подршку ученицима у циљу прилагођавања начину рада и 

условима у којима се изводи настава ,   у савладавању градива , техника и метода 

успешног  учења  које одговарају индивидуалним карактеристикама ученика , пружање 

помоћи ученицима у организацији дневних обавеза ( ритам радног дана) , подстицати 

личну мотивацију ученика за наставу, пружање помоћи ученицима у савладавању 

стреса ,  адаптацији мерама заштите од COVID-а 19. Све то ћемо организовати   кроз 

радионице,  презентације ,  материјале , стручну литературу .  

 Одељењске старешине ће уз подршку стручне службе и  кроз сарадњу са родитељима 

пружати ученицима психосоцијалну подршку ради стварања позитивне атмосфере за 

рад и односа међу њима . 

Одељењске старешине, предметни наставници  ће у току целе школске године, а 

посебно у септембру месецу организовати информативно-саветодавни рад  на 

часовима редовне наставе  , као и на часовима одељенског старешине и одељенске 

заједнице и родитељским састанцима  на тему пандемије и заштите од уношења и 

преношења covid -19 и поштовању правила и прописаних епидемиолошких мера.  

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

пружаће подршку ученицима  у циљу јачања вербалне и ненасилне комуникације, 

толеранције, конструктивног дијалога , превентивним активностима радити на 

спречавању дигиталног насиља.  

• Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): 

Локална самоуправа , Школска управа Лесковац , Завод за јавно здравље, Дечији 

диспанзер , Полицијска управа ( школски полицајац) . 

Начин праћења остваривања оперативног плана активности: 

Кроз електронски дневник, viber групу „ Наставничко веће“ , електронске  оперативне 

планове наставника, електронске припреме наставника, записнике са седница стручних 
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већа, записнике са родитељских састанака , записнике са седница Наставничког већа, 

Школског одбора, Педагошког колегијума, Савета родитеља,  кроз извештаје 

одељењских старешина и руководиоца разредних већа  , извештаје о посећеним 

часовима , као и кроз полумесечни и месечни извештај о реализацији наставе по 

посебном програму за рад у  условима пандемије вируса Covid-19 .  

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ  ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ 

ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19  

ОД 20.9.2021.  

 

 

• Оперативни план рада Гимназије у Лесковцу за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у 

словима пандемије вируса Covid -19  урађен је у складу  са стручним 

упутством МПНТР од 06.9.2021. године  број 601-03-00033/5/2021-15  ( 

Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене 

превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе 

за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 

20.септембра 2021.  

• У Гимназији у Лесковцу План наставе и учења сачињен је у складу са Посебним 

програмом за рад у условима пандемије вируса Covid-19 и у складу са стручним 

упутством МПНТР од 25.8.2021. и дописом МПНТР од 27.8.2021.године , као и 

дописом МПНТР од 16.9.2021. године  

 

• Настава се од 20.септембра  остварује по моделу I I – образовно –васпитни рад у 

школи кроз непосредни рад и наставом на даљину у организацији школе  који је 

утврдио Тим за школе ,    за сва одељења у школи, укупно 32 . Свака наредна 

промена организације рада, вршиће се на основу одлуке Тима за праћење и 

координисање примене превентивних мера у раду школа.   

• Изборни програми се остварују наставом и учењем на даљину, сем када 

ученици представљају резултате рада и када се оцењују.  

• Платформе које ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу : 

viber група , google учионица , РТС планета, портал за онлајн наставу Моја 

школа .  

 

 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ ПО 

ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА 

COVID- 19   у  шк. 2021/22. од 01.9.2021. године  
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р.број 
часа 

ПРВА СМЕНА р.број 
часа 

ДРУГА СМЕНА  

1.   7:00- 7:45 1. 13:30 – 14:15 

2.   7:50- 8:35 2. 14:20 – 15:05 

3.   8:50- 9:35 3. 15:20 – 16:05 

4.    9:40-10:25 4. 16:10 – 16:55 

5. 10:30-11:15 5. 17:00 – 17:45 

6. 11:20-12:05 6. 17:50 – 18:35 

7. 12:10-12:55 7. 18:40 – 19:25 
                                
 

 

У недељи када се настава реализује у преподневној смени дезинфекција ће 

се вршити пре почетка наставе  од 6:00 – 7:00 часова  , за време великог 

одмора од 8:35 – 8:50 часова, као и за време малих одмора : 7:45 – 7:50  

часова  , 9:35 – 9:40 часова  , 10:25 – 10:30 часова  , 11:15 – 11:20 часова  , 

12:05-12:10 часова  . 

 

 

 

Од 12:55 до 13:30 часова : ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА ШКОЛЕ 

Због ефикасности , помоћни радници – чистачи  Гимназије , ЕШ „ Ђука 

Динић“  и МШ „ Станислав Бинички“ , ће заједно вршити дезинфекцију 

просторија школе. 

 

У недељи када се настава одвија у поподневној смени дезинфекција ће се 

вршити у времену од 19:25 до 20:00 часова на крају смене , као и за време 

великог одмора од 15:05-15:20 часова и за време малих одмора од 14:15-

14:20 часова , 16:05-16:10 часова, 16:55 – 17:00 часова, 17:45-17:50 часова ,  

18:35 – 18:40 часова .  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ ОД 20.09. 

2021.  

ДАТУМ ГРУПА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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           20 – 24. 9. 2021. 

ГРУПА I 

Понедељак,среда,петак 

 

уторак, четвртак  

07:00-12:55  

(настава се реализује у 

школи) 

ОНЛАЈН НАСТАВА  

            ГРУПА II  

Уторак, четвртак 

            

 

Понедељак,среда,петак 

             07:00-12:55 

 (настава се реализује у  

школи) 

 

ОНЛАЈН НАСТАВА 

    27.09 – 1.10.  2021. 

 

ГРУПА I 

Уторак,четвртак 

 

 

 

Понедељак,среда,петак 

 

             13:30-19:25 

(настава се реализује у 

школи) 

 

         ОНЛАЈН НАСТАВА  

ГРУПА II 

Понедељак,среда,петак 

 

 

Уторак,четвртак 

               13:30-19:25 

(настава се реализује у 

школи) 

 

         ОНЛАЈН НАСТАВА 

 

4 – 8. 10. 2021. 

           ГРУПА I 

Понедељак,среда,петак 

 

 

 

Уторак, четвртак 

 

 

                     07:00-12:55 

 (настава се реализује у 

школи) 

         ОНЛАЈН НАСТАВА 

ГРУПА II 

Уторак,четвртак 

 

 

Понедељак,среда,петак 

  07:00-12:55 

 (настава се реализује у 

школи) 

    

ОНЛАЈН НАСТАВА         
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• Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

На основу утвређених критеријума оцењивања  по стручним већима на седници 

Педагошког колегијума, утврђени су следећи начини праћења и вредновања 

постигнућа ученика : формативно оцењивање кроз редовно планско прикупљање 

релевантних података о напредовању ученика,  постизању прописаних исхода и 

циљева   бележиће се у педагошкој свесци наставника . Пратиће се ангажовање 

ученика на часу , одговорност према постављеним задацима , редовна израда домаћих 

задатака , сарадња са другима и показано интересовање и  спремност за учење и 

напредовање, комуникација . Ради даљег планирања рада и праћења напредовања 

ученика , наставник на почетку школске године процењује степен развијености 

компетенција у оквиру одређене области , предмета , модула кроз иницијално 

процењивање.   

 Сумативно оцењивање -  вредновањем ученичких постигнућа на крају програмске 

целине, модула , класификационог периода ( усмено  испитивање ученика , писане 

провере знања  ,  петнаестоминутне провере знања које  се најављују ученицима и 

одржавају се према утврђеном распореду, писмени задаци).  

 

• Додатни начини пружања подршке ученицима: 

Стручна служба ће пружати подршку ученицима у циљу прилагођавања начину рада и 

условима у којима се изводи настава ,   у савладавању градива , техника и метода 

успешног  учења  које одговарају индивидуалним карактеристикама ученика , пружање 

помоћи ученицима у организацији дневних обавеза ( ритам радног дана) , подстицати 

личну мотивацију ученика за наставу, пружање помоћи ученицима у савладавању 

стреса ,  адаптацији мерама заштите од COVID-а 19. Све то ћемо организовати   кроз 

радионице,  презентације ,  материјале , стручну литературу .  

 Одељењске старешине ће уз подршку стручне службе и  кроз сарадњу са родитељима 

пружати ученицима психосоцијалну подршку ради стварања позитивне атмосфере за 

рад и односа међу њима . 

Одељењске старешине, предметни наставници  ће у току целе школске године, а 

посебно у септембру месецу организовати информативно-саветодавни рад  на 

часовима редовне наставе  , као и на часовима одељенског старешине и одељенске 

заједнице и родитељским састанцима  на тему пандемије и заштите од уношења и 

преношења covid -19 и поштовању правила и прописаних епидемиолошких мера.  

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

пружаће подршку ученицима  у циљу јачања вербалне и ненасилне комуникације, 

толеранције, конструктивног дијалога , превентивним активностима радити на 

спречавању дигиталног насиља.  

• Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): 

Локална самоуправа , Школска управа Лесковац , Завод за јавно здравље, Дечији 

диспанзер , Полицијска управа ( школски полицајац) . 

Начин праћења остваривања оперативног плана активности: 
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Кроз електронски дневник, viber групу „ Наставничко веће“ , електронске  оперативне 

планове наставника, електронске припреме наставника, записнике са седница стручних 

већа, записнике са родитељских састанака , записнике са седница Наставничког већа, 

Школског одбора, Педагошког колегијума, Савета родитеља,  кроз извештаје 

одељењских старешина и руководиоца разредних већа  , извештаје о посећеним 

часовима , као и кроз полумесечни и месечни извештај о реализацији наставе по 

посебном програму за рад у  условима пандемије вируса Covid-19 .  

Напомена:  

-     У недељи од  6 –   10 .9.2021. године  одељење 3/2 прешло на онлајн наставу 

-   У   недељи од 13 -  17.09.2021.  на онлајн наставу прешла одељења 

-  1/2, 1/3, 1/5, 1/8,  2/7, 3/8,  3/4, 4/4 

 

Школа је до петка, 8.октобра  у складу са одлукама  МПНТР  радила по другом 

 ( комбинованом моделу) . 

Од понедељка, 11.10.2021.године у складу са стручним упутством МПНТР од 

8.10.2021.године број 601-03-00033/8/2021-15 , школа ради по првом моделу 

организације образовно-васптиног рада.  

 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА  

 

Школске 2021/2022. год. уписана су  32  одељења  

 

Бројно стање ученика на почетку школске године 

 

Образовни 

профил-смер 

Први 

 разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Укупно 

Друштвено-

језички смер 

119 86 81   84 370 

Природно-

математички смер 

  75  92 87 100 354 

Смер за ученике 

са посеб.способ.за 

рачунарство и 

информатику  

   20 19 19   19   77 

Укупно    214 197 187 203 801 

Бројно стање ученика на крају другог полугодишта шк.2021/22. године 

 

Образовни 

профил-смер 

Први 

 разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Укупно 

Друштвено-

језички смер 

112 84 80 84 364 

Природно-

математички 

смер 

  73 91 87 100 353 

Смер за ученике 

са посебним 

  19 19 19   19   76 
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способностима за 

рачунарство и 

информат- 

Укупно 204 194 186 203 787 

 

 
 

КАДРОВИ КОЈИМА ШКОЛА РАСПОЛАЖЕ 
 

Школа располаже довољним бројем стручних кадрова који могу успешно 

реализовати постављене задатке из програма рада. На реализацији програмских 

задатака ангажовано је 86 наставника, број извршиоца стручних сарадника - 3  и 

3  радника на административно-финансијским, 1 на правним ( секретар)  и 7 на 

помоћно-техничким пословима .  Сви часови су стручно заступљени. 

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

 Презиме и 

име 

радни 

однос 

школска 

спрема 

струка нед 

број час. 

 

   % 

Одељ.старе

шина 

1. Tомић  

Наташа 

Стални Филол.ф Српски јез. 18 100 р 

2. Светлана 

Коцић 

- II - Филозоф. - II - 19 100  

3. Мичић 

Биљана 

- II - Филозоф. - II - 18 100 Р 

4. Мичић 

Владимир 

- II - Филозоф. - II - 18 100 Р 

5. Валентина 

Стојилковић 

- II - - II - - II - 19 100  

6. Стојиљковић 

Ивана 

- II - - II - - II - 18 100  

7. Јелена 

Филиповић 

Стални  Филозоф. Српски јез. 13 

 

библиоте

ка 

72.28 

 

27.78 

р 

8. Валентина 

Павковић 

Стални  Филозоф. Српски јез. 3 16.67  

9.  

Станковић 

Предраг 

 

- II - 

Филол. Француски 

јез 

        2   

11.11 

 

Латински 

јез 

16 88.89 

10. Крстић Ивана - II - - II - Латински 4 22.22  

11. Пауновић 

Ивана 

неодређено Филол. Француски 

језик 

4 22.22  
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12.  Татјана 

Гавриловић  

неодређено Филол. Француски 

језик 

2 11.11  

13. Момчиловић 

Станимир 

- II - Филол. Руски јез. 

 

Библиот. 

Грађанско  

6 

 

  

          1 

33.33 

 

61.67 

   5 

 

 

13. Николић 

Мирјана 

- II - - II - Енглески 

јез. 

 

6 

 

 

33.33 

 

 

 

14. Ристовић 

Жаклина 

- II - - II - - II - 18 100  

15. Петровић 

Светлана 

- II - Филол. - II - 18 100 р 

16. Стојановић 

Весна 

- II - - II - - II - 18 100  

17. Досев 

Стојановић 

Милица 

стални Филол. Енглески 

јез. 

18   100 р 

18. Гордана 

Михајловић 

неодређено Филол. Енглески 

језик 

 5 27.78  

19. Стаменковић 

Весна 

стални - II - Нем. јез. 18 100  

20. Стаменковић 

Славиша 

- II - - II - - II - 18 100  

21. Станојевић 

Иван 

стални Филолошки Немачки 4 22,22  

22. Васић 

Марина 

стални Филозоф Филозофија 20 100  

23. Маја Стајић стални - II - Филозофија 11 55  

24.  Јелена Гигић 

( замена до 

повратка са 

породиљског 

– Марија 

Стојановић   

Неодређено   - II - Психологија 

Стручни 

сарадник  

14 70 

 

    30  

 

25. Саничанин 

Саша 

 

стални Филозоф. Ликовна 

култура 

20 100           р 

26. Мирјана 

Перишић 

стални ФМУ Музичка 

култура 

20 100  

27. Стојановић 

Ивана 

стални Филозоф. Историја 20 100 р 

28. Стаменковић 

Божидар 

- II - - II - - II - 20 100  

29. Костић 

Мирослав 

- II - - II - - II -          9 45  

30. Благица 

Тркуља  

- II - Филозоф. - II -  9 45  
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31. Илић Ивана  - II - ПМФ Географ. 20 100  

32. Стојановић 

Ненад 

-II- - II - - II – 

 

14 

  

70 

 

 

33. Стојковић 

Верица 

неодређ. - II - - II - 10 50  

34. Станимировћ 

Светлана 

стални - II - Математика. 18 100 р 

35. Милица 

Момчиловић 

неодр. ПМФ Математика 18 100 р 

36. Пешић 

Наташа 

неодређено - II - Математика 18 100  

37. Јелена Пешић 

–Ивановић  

неодређено ПМФ Математика 

 

 

9 55.56 р 

38. Тихомир 

Митић 

одређено 

 

 

-II- Математика 

Рачун. и 

инф. 

9 

 

        10 

50 

     

    50 

р 

39. Јелена 

Стаменковић 

одређено ПМФ Математика 

Рачун. и 

инф. 

  9 

10 

50 

50 

р 

40. Ивана 

Момировић 

 

Стални 

 

- II - 

 

Математика 

 

8 

 

44,44 

 

41. Александар 

Прокоповић  

одређено - II - Рачунарство 

и информ. 

 

Дискретна 

мат. 

18 

 

 

       2 

89.89 

 

 

11.11 

р 

42. Михајловић 

Биљана 

-стални - II - Математика 18 100  

43. Јовић Лидија - II - Електр.ф. рачун-инф. 20 100  

 

44. Николић 

Биљана 

- II - - II - - II - 20 100  

45. Алексић 

Бојан 

- II - - II - - II- 20 100 р 

46. Љиљана 

Анђелковић  

нeодређено ПМФ Физика 4 20  

 

47. 

Драганa 

Андрејевић 

стални ФОН 

(ИСиТ) 

Рачун-инф. 20  100 р 

48. Злопорубовић 

Драгана 

-II- ПМФ Физика  20 100  

49. Стојиљковић 

Синиша 

- II - - II - - II - 20 100  

50. Стојановић 

Саша 

-II- - II - - II - 20 100 р 

51. Ана Петковић Одређено  ПМФ Физика 

Грађанско в. 

14 

2 

70 

10 

 

р 
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52. Цонић Горан                     - II - ПМФ - II - 7 35  

53. Марина 

Радивојевић 

одређено ПМФ Биологија 

Грађанско  

14 

 6 

70 

30 

р 

54. Богдан 

Кајснер 

одређено - II - - II - 20 100 р 

55. 

 

56. 

 

 

57. 

Снежана 

Митић 

 

Драгана 

Бојовић  

 

Татјана 

Јовановић  

-стални- - II - - II - 20 

 

 

          8 

 

 

         8 

100 

 

 

     40 

 

 

    40 

 

 

 

          р 

58. Николић-

Ђорђевић 

Дајана 

стални ПМФ Биологија 8 40  

59. Стоиљковић 

Предраг 

- II - - II - Хемија 20 100 р 

60. Јелена 

Ђорђевић 

- одређено - - II - - II - 18  90 р 

61. Трајковић 

Виолета           

- стално - 

 

- II - - II - 20 

 

100 

 

 

 

62. Јелена 

Mихајловић 

- II - ДИФ Физичко 

васпитање 

20 100 р 

63. Тончић Зоран - стални - - II - - II - 20    100 р 

64. Станко  

Михајловић 

 ( на крају 

1.полугод.- 

одлазак у 

пензију ) – 

замена 

Стефан 

Стојиљковић  

- II - - II - - II - 20 100  

65. Никола 

Стојиљковић   

1. год. Теол.-Ф. Верска 

настава 

16      80     

66. Мартина 

Стојичић  

Одређено  Филоз. Језик , 

медији и 

култура. 

Појединац, 

група и 

друштво   

        7 

     

 

       13 

35 

 

 

 65 

 

 

р 

67. Николић 

Оливер 

стални Филозоф. Социологија 

Устав 

17 

 

3 

85 

 

15 

 

68. Јасмина 

Здравковић  

стални Филол. Италијански 

језик 

Грађанско  

4 

 

10 

22.22 

 

 50.00 

р 
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69. Светлана 

Митровић 

стални  Хемија 4 20  

70. Горан Митић  Стални  Филозоф. Устав и 

права 

грађана 

3 15  

71.   Тања 

Ђорђевић 

одређено Филозоф. Грађанско в. 

Језик, 

медији и 

култура 

12 

 

        1 

60 

 

5 

р 

72. Јелена 

Милошевић  

одређено ДИФ Физичко и 

здравствено 

васпитање  

2 10  

73.  Драгана 

Марковић 

стални ПМФ Хемија 2 10  

74. Марија 

Јовановић  

неодређено  ПМФ Математика 18 100 р 

75.  Анита 

Живковић 

неодређено    

Академија 

уметности 

Музичка 

култура 

1 5  

76. Оливера 

Тодоровић 

Одређено  ПМФ- 

хемија  

Примењене 

науке  

20 100  

77. Саша Коцић неодређено ДИФ Физичко и 

здрав.васпит

ање 

2 10  

78. Иван Тошић неодређено Фон  Рачунарство 

и 

информатик

а  

20 100 р 

79. Дејан 

Станишић  

неодређено  Електронск

и  

Фак. 

Рачунарство 

и информат. 

6 30  

80. Љубица 

Трајковић 

неодређено Филолошки Немачки 

језик 

2 11.11  

81.  Јана 

Михајловић 

одређено Филозофск

и 

психологија 4 20  

82. Данијела 

Алексић 

неодређено Филозофск

и 

Енглески 

језик 

2 11.11  

83. Снежана 

Крстовић 

Здравковић 

неодређено Историја Основи 

геополитике 

20 100  

84. Радмила 

Ристић 

неодређено Историја 

уметности 

Ликовна 

култура 

1 5  

86. Maрјан 

Ђорђевић 

неодређено ПМФ математика 18 100  

 

 

РУКОВОДЕЋИ ОРГАН 
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Име и презиме спрема и функција 

1. Драгана Цветановић 
Биолошки факултет 

директор 

2. Јасна Ивановић 
Правни факултет 

секретар 

 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

 Име и презиме Спрема и функција 

 

1. 
Јелена Гигић( замена до 

повратка са породиљског 

– Марија Стојановић )  

Филозофски факултет 

Стручни сарадник - психолог 

2. Јелена Срећковић 

Станковић 

Филозофски факултет 

Стручни сарадник - педагог 

 

3. 
Јелена Филиповић 

Филолошки факултет Стручни 

сарадник - библиотекар 

 

4. Станимир Момчиловић 
Филолошки факултет 

Руски језик, библиотека 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ 

 

 Име и презиме Спрема и функција 

1. 
 

Никола Николић 

Економски факултет 

Дипломирани економиста за 

финансијско рачуноводствене 

послове 

2. Ана Павловић Благајник 

3. Николина Ранђеловић 
IV степен 

Административни радник 

 

Школа располаже довољним бројем стручних кадрова који могу успешно 

реализовати постављене задатке из програма рада.  
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РЕСУРСИ 

МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

 

 Гимназија располаже сопственом зградом, намењеном за наставно-

васпитни рад. У истој згради ради и Економска школа |"Ђука Динић". 

 Површина под школском зградом износи 6.712м2, са двориштем од 

2.150м2  и травњацима укупне површине 2.170м2. 

 Школа има 32 учионицe опште намене, неколико кабинета и 

лабораторија, библиотеку, медијатеку и фискултурну салу. У школи постоје 

кабинети за физику, хемију, биологију, 2 кабинета за рачунарство и 

информатику и просторија за психолошко-педагошку службу. 

Све просторије, осим специјализованих кабинета, канцеларија, библиотеке и 

медијатеке, користиће обе школе, свака у својој смени. 

 У школи ради зубна амбуланта. Школска библиотека располаже  фондом 

од око 8.718 књига. Школа има и Свечану салу која служи за различите потребе. 

 

Управа школе чини велике напоре да обезбеди нормалне услове за 

несметано извођење образовно-васпитног процеса у школи. Сви постојећи 

кабинети у школи су опремљени према нормативима простора, опреме и 

наставних средстава, мада су већ застарели и било  би добро иновирати их. 

         За ову школску годину обезбеђено је три лап топа за потребе наставе, један 

ласерски штампач, нови факс и мини копир апарат.. 

Директоркa школе  уредила је  простор испред школе постављањем стаза 

кроз травњак и асфалтирањем бетонских стаза испред и око школе. Такође 

кречење и уређење сва три централна хола и хола испред фискултурне сале. У 

току лета урађена је демит фасада школе.  

У зависности од могућности школе, локалне самоуправе и евентуалних 

донација планира се и опремање кабинета и учионица наставним средствима. 

Просторија испред кабинета за информатику која је служила као магацински 

простор за потребе информатике биће преуређена и коришћена као учионица за 

наставу грађанског васпитања, верске наставе, као и за наставу енглеског, 

руског и италијанског језика. 

За реализацију програма рада и њене основне делатности школа располаже 

следећим просторијама: 

 

Наставне просторије: 

  број Површина 

1. Учионице опште намене 30 1440 м2 

 Учионице опште намене 2 104 м2 

2. Кабинети и лабораторије:  

- за физику 

 

2 

 

151 м2 

 - за хемију 2 119.4 м2 

 - за биологију 2 112 м2 

 - за рачунарство и информатику 3 136 м2 

3. Просторија за педагагошко-психолошку службу 1 24 м2 

4. Библиотека са читаоницом 1 218 м2 

5.  Фискултурна сала са свлачионицама 1 543 м2 

6. Информатичко-фотокопирни центар 1  

  Свега: 2.865 м2 



 24 

Остале просторије: 

 

Управа школе 3 78 м2 

Зборница 1 102 м2 

Просторије за здрав. Заштиту 2 44.80 м2 

Просторије за помоћне раднике 2 36.61 м2 

Ходници са светларником и 

степеништем 

- 1994 м2 

Санитарије 9 172.75 м2 

Остале просторије  - 1.262,30 м2 

Радионица - 175 м2 

 Свега: 3.847,46 м2 

 

 Укупна површина школе је 2.865 + 3.847 = 6.712 м2 . 

 Школа има централно грејање са подстаницом које је уведено 1976. 

године. Инсталације функционишу, али је неопходна промена појединих делова. 

Грејање је регулисно прикључком на котларницу стамбеног објекта. 

Ограда око школе урађена је 2005. године, као и поплочавање унутрашњег 

дворишта. Фонд за развој града Лесковца је финансирао ове радове у част 125. 

година Гимназије у Лесковцу. За ову прилику постављен је и сунчани сат 

испред школе. 

    Опрема 

 Од важнијих наставних средстава школа располаже са 12 ласерских 

штампача, 5 скенера,   фотокопирним апаратом и једним уређајем који врши 

функцију факса и фотокопир апарата и штампача., 2 видео-бима,  3 телефонска 

апарата. Такође, школа располаже и са 83 рачунара , 7 лаптопа  и 1 

интерактивна табла .  

 

РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ 

 

Да би школа могла да оствари свој циљ и у васпитној делатности неопходна је 

сарадња са друштвеном средином. Ове школске године сарађиваћемо са свим 

субјектима и институцијама од значаја  које се баве васпитном проблематиком.  

 

 То су следеће установе и организације: 

 

 - Одељење Министарства просвете, науке и технолошког развоја  у 

Лесковцу кроз саветодавно – инструктивни рад са просветним саветницима и 

обострану комуникацију у циљу информисања и унапређивања образовно-

васпитног рада; 

 - Центар за социјални рад (сви облици сарадње у циљу превазилажења 

малолетничке деликвенције и преступништва, хуманитарног карактера у циљу 

пружања помоћи  деци без родитељског старања); 

 - Дом културе младих (манифестације забавно – културног и едукативног 

карактера); 

 - Народно позориште у Лесковцу, као и позоришта у Београду;  

 - Народна библиотека (књижевно-поетске вечери); 

 - Центар за економику и домаћинство (предавања, трибине); 

 - Народни музеј ; 
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 - Дом ученика средњих школа (заједнички надзор и васпитно деловање 

на ученике који станују у Дому); 

 - Дечји диспанзер – Саветовалиште за младе (вршњачка едукација наших 

ученика на тему љубави, заљубљености, исхране, полних односа и 

контрацепције, полно преносивих болести); 

  (адолесцентна проблематика карактеристична за младе овог узраста); 

 Невладине организације – Едукациони центар, Ресурс центар 
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РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 
 

Број планираних, одржаних и неодржаних часова по предметима  

ПРВИ РАЗРЕД 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
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СМЕР ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ 



 29 



 30 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ И ОРГАНА 

УПРАВЉАЊА  
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

У току првог полугодишта школске 2021/2022 . год. одржано је четири        седница 

Наставничког већа:  

 

 

 Прва  седница Наставничког већа одржана је  дана 30. 8. 2020. године. 

 

  За Седницу је предложен следећи 

 

 

          ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

I 

Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа 

 

            II 

Извештај о полагању поправних испита на крају шк. 2021/22. 

III 

Извештај о успеху ученика на крају школске 2020/21.године  

 

IV 

Припреме за почетак школске године  

 

V 

 

 

Усвајање распореда часова за шк. 2021/22.годину  

 

 

 

 Друга  седница Наставничког већа одржана је  дана 14. 9. 2021. године. 

 

  За Седницу је предложен следећи 

 

 

          ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

I 

Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа  

II 

Разматрање Годишњег плана рада школе за шк. 2021/22.  

III 

Разматрање Анекса Школског програма за четврти разред друштвено-језичког и 

природно-математичког смера за шк. 2021/22.годину 
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IV 

 

Разматрање Анекса Школског програма за други разреда одељења за ученике са 

посебним способностима за рачунарство  и информатику за шк. 2021/22.годину 

     V 

Разматрање Извештаја о реализацији  Годишњег плана рада школе за шк. 

2020/21.годину 

     VI 

Разматрање Извештаја о раду директора за шк. 2020/21.годину 

       

     VII 

Одговоран однос према здрављу и унапређење међупредметних компетенција 

      

 

       

 

 

           Трећа  седница Наставничког већа одржана је 29.10.2021.године  

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог 

периода шк.2021/22. 

3. Именовање секретара матуре  

4. Припрема тема за матурски испит  

5. Подршка ученицима као додатни рад  

6. Самовредновање- избор области квалитета вредновања  

 

 

Четврта седница Наставничког већа одржана је у  понедељак , 31.12.2020. 

године  

 

ДНЕВНИ РЕД: 

     I 

Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа   

     II 

Анализа успеха и дисциплине на крају  шк. 2021/2022. године 

     III 

Разматрање Извештаја о раду директора на крају првог полугодишта   шк. 

2021/2022. године 

     IV 

Разматрање Извештаја о реализацији ГПРШ на крају првог полугодишта  

шк. 2021/2022. 

     V 

Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника на 

крају првог полугодишта шк .2021/22. године  

     VI 
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   Предлагање тема за матурски испит и утврђивање броја ученика који се 

опредељују за поједине области , теме  

 

     VII 

Предлог плана уписа за шк. 2022/23.годину .  

 

     VIII 

 

Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  

 

     IX 

Извештај Тима за самовредновање на крају првог полугодишта шк. 

2021/22. 

 

     X 

Државна матура и ПИСА тестирање  

 

Пета седница Наставничког већа одржана је  12.04.2022. са следећим 

дневним редом: 

     I 

 

Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа 

     II 

 

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег кл.периода шк. 2021/22. 

     III 

 

Одлука о избору уџбеника за шк. 2022/23. године  

     IV 

Одлука о изборним програмима за шк. 2022/23.годину 

     V 

 

Организација припремне наставе за полагање матурског испита  

 

Шеста седница Наставничког већа одржана је 30.05.2022.године са 

следећим дневним редом: 

 

     I 

Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа 

 

     II 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика 4.разреда на крају другог полугодишта 

шк. 2021/22. године  
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     III 

 

Припреме за реализацију матурског испита ( формирање испитног одбора и 

комисија , пријава матурског испита и предаја матурских радова , датуми 

полагања и одбране матурских радова )  

 

     IV 

 

Припремна настава за полагање матурског испита за ученике 4.разреда  

 

Седма седница Наставничког већа одржана је 9.06.2022.године са следећим 

дневним редом: 

 

     I 

 

Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа  

 

     II 

 

Доношење одлука о додели Вукових диплома и избор ученика генерације 

 

     III 

 

 Педагошка документација (ажурирање ес дневника и матичних књига – 

одељењске старешине четвртог разреда,  извештаји о стручном усавршавању 

наставника и стручних сарадника на крају другог полугодишта, извештаји о 

раду стручних већа, извештаји о раду тимова, планови рада стручних већа за 

наредну школску годину, планови рада секција, планови међусобне посете 

часова, лични планови професионалног развоја наставника и стручних 

сарадника) .  

  

 Осма седница Наставничког већа одржана је 4.07.2022.године са 

следећим дневним редом: 

 

      I 

 

         Усвајање Записник са претходне седнице Наставничког већа 

 

 

 

      II 

 Анализа успеха и дисциплине ученика првог, другог и трећег разреда на 

крају другог полугодишта шк. 2021/22.године 
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      III 

 

 Формирање комисије за упис у први разред шк. 2022/23.године 

 

      IV 

 

 Извештај о самовредновању квалитета рада школе  

 

      V 

 

 Годишњи извештај о стручном усавршавању запослених   

 

      VI 

 

 Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације , насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

      VII 

 

 Извештај актива за Школско развојно планирање  

 

      VIII 

 

 Ажурирање педагошке документације ( електронски дневници , матичне 

књиге, записници ....)  

      IX 

 

 Презентација Листе индикатора за прелиминарну идентификацију ученика 

који  су потенцијалне жртве трговине људима и Водича за примену 

ревидираних идентификатора  

 

Девета седница Наставничког већа одржана је 22.8.2022.године са следећим 

дневним редом: 

 

      I 

 Усвајање Записника са претходне седнице НВ 

 

      II 

 Извештај о упису ученика у први разред за шк. 2022/23.годину  

 

      III 

 Пријава поправних испита, припремна настава за ученике који се упућују 

на полагање поправних испита , распоред полагања поправних испита и решења 

за чланове комисије  

 

      IV 
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                    Стручно усавршавање запослених  

 

      V 

  Припреме за почетак нове школске године (тимско планирање наставе, 

глобални и оперативни планови до 3.септембра 2022.године у ЕС дневник, 

усаглашавање критеријума оцењивања , иницијални тестови за ученике првог 

разреда ....)  

 

Десета седница Наставничког већа одржана је у уторак, 30.септембра 

2022.године са следећим дневним редом: 

 

      I 

 Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа  

      II 

 Анализа успеха ученика након поправних испита у августовском року 

      III 

 Формирање одељења првог разреда, одељењске старешине и руководиоци 

разредних већа 

      IV 

    Усвајање распореда часова  

 

      V 

   Тимови, комисије за шк. 2022/23. 

 

      VI 

 

    Припреме за почетак нове школске године  

      VII 

   Екстерно вредновање школа  

 

 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

 

У току првог полугодишта одржане су   3    седнице Одељењских већа . 

Прва седница одржана је 6.09.2021.године са следећим дневним редом:  

1. Разматрање и усвајање плана рада одељењских већа за шк. 2021/ 22. 

2. Упознавање ученика са наставним плановима и програмима 

3. Разматрање и усвајање плана рада часа одељењског старешине и одељењске  

заједнице за шк. 2021 /22. годину. 

4. Усвајање распореда часова ОС и ОЗ за шк. 2021 / 22 годину 

5. Усвајање предлога педагошког колегијума за писане провере знања дужих од 15 

минута (септембар, октобар и новембар) 

6. Усвајање предлога распореда писмених задатака за шк. 2021 / 22 годину 
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7. Разматрање програма заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 

8. Усвајање распореда одржавања родитељских састанака - шк. 2021 /22. 

9. Социјални статус ученика првог разреда - подела табела 

10. Пролазност матураната на пријемном испиту за факултет - на крају шк. 2021 /22. 

 

 

Друга   седница одељењског већа одржана , 27. 10. 2021.године  

 

Дневни ред: 

1.Утврђивање успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 

2.Упућивање ученика на допунску и додатну наставу, као и подршка ученицима који 

нису могли редовно да похађају наставу по прописаном моделу ( план подршке , 

носиоци активности – предметни наставник у сарадњи са одељењским старешином ) 

3. Реализација Програма наставе и учења 

4. Усвајање распореда писмених провера знања  дужих од 15 минута за децембар, 

јануар и фебруар 

5. Анализа одељења – препознавање ризичних група – превенција дискриминације , 

насиља, злостављања и занемаривања ( носиоци активности – одељењске старешине) .   

 

Распоред одржавања седница: 

 
11:30-11:45  h–     ПРВИ РАЗРЕД – ДРУШТВНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

11:45 – 12:00 h  – ПРВИ РАЗРЕД – ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

12:00 – 12:15  h – ДРУГИ РАЗРЕД – ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

12:15 – 12:30  h – ДРУГИ РАЗРЕД – ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И ИТ СМЕР 

12:30 – 12:45 h  – ТРЕЋИ РАЗРЕД- ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

12:45 – 13: 00 h  – ТРЕЋИ РАЗРЕД – ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И ИТ СМЕР 

13:00 – 13:15  h –  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ДРУШТВЕНО- ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

13:15 – 13:30  h –  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

Трећа седница одељењског већа одржана је у четвртак , 30.12. 2021.године  

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦА: 

 13.00 – 13.30 – ПРВИ РАЗРЕД 

13:30 – 14:00 – ДРУГИ РАЗРЕД 

14:00 – 14:30 – ТРЕЋИ РАЗРЕД 

14.30 – 15:00 – ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Утврђивање  појединачног и општег  успеха ученика на крају првог 

полугодишта шк. 2021/22.године   
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2. Реализација програма наставе и учења за ученике првог, другог , трећег и 

четвртог разреда на крају првог полугодишта шк. 2021/22. 

3. Анализа успешности допунске наставе као вида додатне подршке ученицима  

( извештаји се шаљу на мејл до четвртка, 29.12.2021.године) 

 

 

У току другог полугодишта одржано је  7 седница Одељењских већа . 

 

Прва седнца одржана је у среду , 9.03.2022. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање распореда писмених провера знања дужих од 15 минута за март, април 

и мај 

 

Друга  седница одржана је 11.04.2022. године са следећим дневним редом : 

 

1. Реализација програма наставе и учења на крају трећег класификационог 

периода  

2. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода шк. 

2021/22.године  

3. Предлог и критеријуми за избор  уџбеника за шк. 2022/23.годину  

 

 

 

Трећа седница одржана је 27.05.2022. године са следећим дневним редом: 

 

1. Утврђивање појединачног и општег успеха и дисциплине ученика на крају 

другог полугодишта шк.2021/22. године  

2. Реализација програма наставе и учења за ученике четвртог разреда  

3. Предлози за похвале, награде и Вукове  

4. Упућивање ученика за полагање разредних испита 

 

Четврта седница одржана је 30.маја 2022. године са следећим дневним редом: 

 

1. Утврђивање појединачног и општег успеха ученика четвртог разреда који су 

били упућени на полагање разредних испита 

 

 

 

Пета седница одржана је 24.06.2022.године са следећим дневним редом: 

 

1. Утврђивање појединачног и општег успеха и дисциплине ученика првог, 

другог и трећег разреда на крају другог полугодишта шк. 2021/22.године 

2. Извештај о реализацији програма наставе и учења за ученике првог, другог и 

трећег разреда  

3. Разно  

 

 

Шеста седница за ученике који су били упућени на полагање разредних испита 

одржана је 31.јуна са следећим дневним редом: 
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1. Утврђивање појединачног и општег успеха ученика који су били упућени на 

полагање разредног испита  

 

 

 

Седма седница за ученике који су били упућени на полагање поправних испита 

одржана је 29.августа 2022. године са дневним редом: 

1. Утврђивање успеха ученика првог , другог и трећег разреда  након одржаних 

поправних испита у августовском испитном року. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

Извештај о раду Стручног већа  за биологију за прво полугодиште 

школске 2021/2022. године 
 

У првом полугодишту школске 2021/2022. године било је 4 седница стручних већа за 

биологију. 

 

Седница стручног већа за биологију 27. 08. 2021. 

 

Активност  

1. Допис о одлуци Тима за школе о моделу наставе од 1. септембра 

2. Извештај са састанка Педагошког колегијума 

3. Усаглашавање критеријума оцењивања 

4. Глобални, оперативни планови, планови допунске и додатне наставе 

5. Мере превенције 

6. Иницијални тест 

Закључак  

1. Члановима стручног већа прослеђен је допис о одлуци Тима за школе о моделу 

наставе од 1. септембра. 

 

2. Чланови већа обавештени су о одлукама Педагошког колегијума: настава ће се 

реализовати, по одлуци Тима, у непосредном раду са целим одељењем; часови ће 

трајати 45 минута. 

 

3. Усаглашени су и усвојени су критеријуми оцењивања.  

 

4. Глобалне, оперативне планове, планове допунске и додатне свако индивидуално 

поставља у електронски дневник. Оперативни планови се раде на месечном нивоу. 

Пожељно је да сви наставници који предају у истом разреду усагласе своје планове 

међусобно. 

 

5. Чланови стручног већа су упознати са мерама превенције - прослеђени су документи 

са одлукама Министарства који се односе на мере заштите и превенције (Стручно 

упутство). 

 

6. Наставници биологије који предају у првом разреду су у обавези да дају ученицима 

иницијални тест. 

 

Седница стручног већа за биологију 22. 10. 2021. 

 

Активност  

1. Извештај о стручном усавршавању наставника биологије у и ван установе за први 

класификациони период. 

Закључак  

1. Наставници су у обавези да до суботе 23. 10. 2021. напишу и пошаљу свој извештај о 

стручном усавршавању у и ван установе за први класификациони период. 



 41 

 

Седница стручног већа за биологију 26. 10. 2021. 

 

Активност  

1. Предлог распореда писаних провера знања за децембар, јануар и фебруар. 

2. Извештај тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 

3. Упућивање ученика на допунску и додатну наставу, као и подршка ученицима који 

нису могли да редовно прате наставу по утврђеном моделу. 

Закључак  

1. Чланови актива, упознати су са предлогом писаних провера знања за предстојећи 

период. 

2. Колеге су упознате са извештајем Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања. Упознати су да уколико постоји потреба, у 

својим одељењима направе стратешки план рада са ученицима који врше насиље или 

дискриминацију, као и да се такви ученици пријаве П-П служби ради даље подршке. 

3. Договор око организовања допунске и додатне наставе, као и око израде 

индивидуалних планова подршке ученицима којима је то потребно, онима који су били 

неоцењени односно који су били болесни и нису могли да адекватно прате наставу. 

 

Седница стручног већа за биологију 21. 12. 2021. 

 

Активност  

1. Извештај о стручном усавршавању у првом полугодишту 

2. Извештај о раду стручног већа 

3. Израда школског програма за наредни период 

4. Пробни завршни испит за четврти разред 

5. Измена правилника о стручном усавршавању 

Закључак  

1. Сви чланови стручног већа треба да доставе руководиоцу већа свој извештај о 

стручном усавршавању за период новембар-децембар 2021. 

2. Стручно веће треба да сачини извештај о раду и проследи га школи. 

3. Направљен је договор о изради школског програма за биологију. Предметни 

наставници ће радити школски програм за оне разреде у којима тренутно предају. Рок 

за израду је 20. 1. 2022. 

4. Чланови већа су упознати да је предвиђена реализација пробног завршног испита, у 

другом полугођу, за четврти разред. 

5. Чланови већа су упознати са изменом Правилника о стручном усавршавању. 

 

 

 

 

Извештај о раду стручног већа за биологију за друго полугодиште школске 

2021/2022. године 
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У друом полугодишту школске 2021/2022. године било је 5 седница стручних већа за 

биологију. 

 

Седница стручног већа за биологију 4. 3. 2022. 

 

Активност  

1. Нови/ измењени календар рада и радне суботе у наредном периоду. 

2. Школско такмичење из биологије. 

Закључак  

1. Чланови актива су упознати са измењеним календаром рада и списком радних 

субота. 

2. Договор да се школско такмичење из биологије одржи 11. 3. 2022. Списак ученика 

који су прошли на Окружно такмичење се потом шаље организатору Окружног 

такмичења, Пољопривредној школи у Лесковцу. 

Седница стручног већа за биологију 28. 3. 2022. 

 

Активност  

1. Пилотирање државне матуре 

2. Утврђивање критеријума за избор уџбеника као и избор уџбеника за школску 

2022/2023. 

Закључак  

1. Чланови стручног већа су су обавештени о начину пилотирања државне матуре у 

нашој школи. 

2. Чланови стручног већа усвојили су критеријуме за избор уџбеника и списак 

изабраних уџбеника за наредну школску 2022/2023. годину. Усвојени критеријуми и 

списак уџбеника су достављени Управи школе. 

 

 

I година (оба смера) 

Биологија 1 - Уџбеник за први разред гимназије, Клетт, Београд, издање 2022. година, 

Горан Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић 

 

 

II година (оба смера) 

Биологија 2 - Уџбеник за други разред гимназије, Клетт, Београд, издање 2022. година, 

Горан Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић 

 

 

III година (природно-математички смер) 

Биологија 3 - Уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера, Клетт, 

Београд, издање 2022. година, Драган Цветановић, Ивана Лазаревић 

III година (друштвено-језички смер) 

Биологија за III разред гимназије друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, 

Београд, издање 2021. година, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда 

Недељковић, Драгана Цветковић, Гордана Матић, Александра Кораћ 

III година (смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику) 

Биологија за I разред гимназије и пољопривредне школе, Завод за уџбенике, Београд, 

издање 2018. година, Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић 
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Биологија за III разред гимназије природно-математичког смера, Завод за уџбенике, 

Београд, издање 2021. година, Радомир Коњевић, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, 

Надежда Недељковић 

 

 

IV година (природно-математички смер) 

Биологија 4 - Уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера, 

Клетт, Београд, издање 2022. година, Леа Влајнић, Ивана Лазаревић  

IV година (смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику) 

Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера, Завод за уџбенике, 

Београд, издање 2021. година, Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, 

Александра Кораћ, Слободан Јовановић 

 

 

Седница стручног већа за биологију 13. 4. 2022. 

 

Активност  

Анализа пилотирања завршног испита за ученике средњих школа. 

Закључак  

Чланови стручних већа поднели су извештаје по извршеној анализи програма 

пилотирања завршног испита за ученике средњих школа. 

 

Седница стручног већа за биологију 28. 4. 2022. 

 

Активност  

Расподела часова на наставнике за школску 2022/2023. годину. 

Закључак  

Чланови стручног већа су једногласно усвојили предлог поделе часова за школску 

2022/2023. годину који ће бити достављен Управи школе. 

 

Седница стручног већа за биологију 7. 6. 2022. 

 

 

Активност  

1. Избор руководиоца стручног већа за биологију 

2. Усвајање плана рада за наредну школску годину 

3. Припрема педагошке документације 

4. Анализа једногодишњег рада 

Закључак  

1. За руководиоца стручног већа за биологију је реизабран Кајснер Богдан. 

2. Усвојен је план рада за наредну школску годину. 

3. Чланови већа су добили све информације о томе коју документацију треба да 

припреме и пошаљу руководиоцу до 20. јуна, како би се сачинио извештај. 

4. Извршена је анализа једногодишњег рада. 
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Извештај о раду Стручног већа за хемију  на крају првог полугодишта 

школске 2021/22.                                                          
Стручно веће за хемију је одржало 5 састанака у првом полугодишту. Дискутовало се о 

следећим темама: 

1. састанак одржан 27.8.2021. 

1. Допис о одлуци Тима за школе о моделу наставе од 1. септембра 

2. Извештај са састанка Педагошког колегијума 

3. Усаглашавање критеријума оцењивања 

4. Глобални, оперативни планови, планови допунске и додатне наставе 

5. Мере превенције 

6. Иницијални тест 

2. састанак одржан 22.10.2021. 

1. Извештај о стручном усавршавању наставника хемије у и ван установе за први 

класификациони период 

3. састанак одржан 26.10.2021. 

1. Предлог распореда писаних провера знања дужих од 15минута за децембар, јануар и 

фебруар. 

2. Извештај тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 

3. Упућивање ученика на допунску и додатну наставу, као и подршка ученицима који 

нису могли да редовно прате наставу по утврђеном моделу 

4. састанак одржан 10.12.2021. 

1.Утврђивање тема за матуру  

5. састанак одржан 21.12.2021. 

1. Извештај о стручном усавршавању у првом полугодишту 

2. Извештај о раду стручног већа 

3. Израда школског програма за наредни период 

4. Пробни завршни испит за четврти разред 

5. Измена правилника о стручном усавршавању 

6. Селфи самовредновање 

                                                                                   Руководилац стручног већа за хемију 

                                                                                   Јелена Ђорђевић 

 

 
Извештај о раду Стручног већа за хемију на крају другог полугодишта 

школске 2021/22. 

6. састанак одржан 29.3.2022. 

 

1. Пилотирање државне матуре 

2. Избор уџбеника за школску 2022/2023. и утврђивање критеријума за њихов избор 

7. састанак одржан 13.4.2022. 

1.Анализа пилотирања завршног испита за ученике средњих школа 

8. састанак одржан 28.4.2022. 

1. Договор око предлога поделе часова на наставнике за следећу школску годину 

9. састанак одржан 1.6.2022. 

1.Организација матурског испита из хемије 

10. састанак одржан 9.6.2022. 

1.Избор руководиоца стручног већа 
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2.Усвајање плана рада за наредну школску годину 

3. Припрема педагошке документације 

4. Анализа једногодишњег рада 

Руководилац стручног већа за хемију 

Јелена Ђорђевић 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ ЗА ПРВО 

ПОЛУГОДИШТЕ       ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

СЕПТЕМБАР 

Изабран је председник Стручног већа, проф. ликовне културе Саша Саничнин. Првом 

састанку, који је одржан онлајн присуствовали су и остали чланови СВ, професорке 

Мирјана Перишић, Анита Живковић и Радмила Ристић. 

Договорен је план рада за наредни период. Извршена је аудиција за чланове хора, као и 

избор нових чланова ликовне и фото секције. Договорен је и начин рада тј. подела на 

групе у 2. разреду природно-математичког смера.  

 

ОКТОБАР 

У овом периоду чланови Стручног већа направили су план о међусобној посети 

часовима, одржавању угледних/огледних часова; пројектној настави;посети важним 

културним дешавањима у граду, планирању активности за предстојећи Дан школе, као 

и другим активностима везаним за актив Уметности. 

 

НОВЕМБАР 

На састанку Стручног већа извршена је анализа успеха на крају првог 

класификационог периода, и договорено уједначавање критеријума оцењивања за 

наредни период тј. за крај првог полугодишта; реализација додатне и допунске наставе; 

рада Стручног већа; планирано је учествовање на стручним семинарима. 

 

ДЕЦЕМБАР 

Пошто се седнице СВ углавном одржавају онлјн, осталим члановима послате су у 

групу активности везане за предстојећи период, а утврђене на Педагошком колегијуму: 

сачињавање извештаја о раду СВ за прво полугодиште школске 2021/22. године.; 

сачињавање извештаја о СУ за исти период; информације око новог Правилника о 

Стручном усавршавању. Разговарало се о оцењивању за краj првог полугодишта.                                                                                                          

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 
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У другом полугодишту  школске 2021/22. године Стручно веће уметности одржавало је 

редовне састанке у просторијама школе или путем вибер групе. 

 

• У марту одржан је састанак СВ где је дат предлог уџбеника за наредну 

школску годину и анализиран је рад СВ у претходном периоду. 

 

• Почетком априла на састанку СВ извршена је анализа успеха на крају 

трећег класификационог периода школске 2021/22. године. Разговарало 

се о припреми за матурске испите,  одбрани матурских радова, као и о 

извођењу припремне наставе за матуранте. 

 

• У мају одржано је неколико састанака СВ на којима се договарало и 

говорило о:  

 

- Подели часова за наредну школску годину; 

- Анализирао се рад ликовне и музичке секције; 

- Активностима око предстојећих матурских испита и одбране матурских 

радова; 

- Усаглашавању критеријума оцењивања пред завршетак школске године за 

матуранте; 

 

 

• У јуну је такође одржано неколико састанака СВ уметности : 

 

 

- Изабран је нови-стари председник СВ, Саша Саничанин; 

- Прослеђен је извештај о усавршавању чланова СВ за друго полугодиште 

школске 2021/22. године; 

- Извршена је анализа успеха ученика четвртог разреда на одбрани Матурских 

радова; 

- Извршена је анализа рада секција у току овог периода о чему је сачињен 

извештај; 

- Усаглашавање критеријума оцењивања на крају школске године за ученике 

првог, другог и трећег разреда 

- Договаране су активности за наредну школску годину ( план посете 

часовима, избор стручног усавршавања чланова СВ, посете културним 

дешавањима и остало) 

- Извршена је анализа рада СВ у овој школској години и донесене неке 

основне смернице рада за наредну школску го 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

  

 

Стручно веће друштвених наука се у првом полугодишту састало два пута , и то : 
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• 30.08.2021 

• 24.12.2021 

 

- На седници одржаној 30.08.2021 чланови већа су упознати са одлукама 

Педагошког колегијума у вези мера превенције и усаглашавања критеријума 

оцењивања. 

 

- На седници одржаној 24.12.2021 чланови већа су упознати са одлукама 

Педагошког колегијума, а у вези обавеза предаје извештаја о стучном 

усавршавању. Такође, упознати су са организацијом пилот завршног испита, 

као и са изменама Правилника о стручном усавршавању.  

Осим тога, чланови већа су и мимо седница били у сталној 

комуникацији. 

 

Стручно веће друштвених наука се у другом полугодишту шк. 2021/22 састало три 

пута, и то : 

• Марта.2022 

• Априла 2022 

• Јуна 2022 

На одржаним седницама  чланови већа су упознати са одлукама Педагошког 

колегијума у вези мера превенције и предлогом уџбеника за наредну школску годину, 

организацијом Пилот матуре, међусобне посете часовима, поделом часова и избором 

новог руководиоца стручног већа. 

 

Осим тога, чланови већа су и мимо седница били у сталној комуникацији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 

КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

 

У току првог полугодишта школске 2021/22. године одржана су четири састанка 

стручног већа. 

 

1. Допис о одлуци Тима за школе о моделу наставе од 1. септембра; извештај 

са састанка Педагошког колегијума; усаглашавање критеријума оцењивања; 

глобални, оперативни планови, планови допунске и додатне наставе; мере 

превенције; иницијални тест (27. 8. 2021) 

2. Извештај о стручном усавршавању (22. 10. 2021) 
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3. Предлог писаних провера знања дужих од 15 минута; извештај 

Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; организација допунске и додатне наставе, израда 

индивидуалних планова подршке ученицима којима је то потребно, онима 

који су били неоцењени, односно који су били болесни и нису могли да 

адекватно прате наставу (26. 10. 2021) 

4. Извештај о стручном усавршавању у првом полугодишту; извештај о раду 

стручног већа; израда школског програма за наредни период; пробни 

завршни испит за четврти разред; измена правилника о стручном 

усавршавању. 

 

Састанцима су присуствовали сви чланови већа. Активности договорене на састанцима 

су реализоване. Носиоци активности су реализовали своја задужења и о томе поднели 

извештаје већу.  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 

 

2021/22. ГОДИНЕ 

 

• У току другог полугодишта школске 2021/22. године одржано је осам 

• састанака стручног већа. 

• Договор о реализацији такмичења (22. 2. 2022) 

• Измена календара рада (4. 3. 2022) 

• Школска смотра рецитатора „Песниче народа мог” (15. 3. 2022) 

• Извештај са Окружног такмичења Књижевна олимпијада; извештај са 

• смотре рецитатора; извештај са такмичења из српског језика и језичке 

• културе (28. 3. 2022) 

• Пилотирање Државне матуре; избор уџбеника за наредну школску 

• годину (29. 3. 2022) 

• Анализа пилотирања Државне матуре (13. 4. 2022) 

• Предлог поделе часова (28. 4. 2022) 

• Договор о темама за писмни задатак на матурском испиту у јунском 

испитном року (28. 5. 2022) 

 

Састанцима су присуствовали сви чланови већа. Активности договорене на 

састанцима су реализоване. Носиоци активности су реализовали своја 

задужења и о томе поднели извештаје већу. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

Стручно веће  страних језика је одржао 12 састанка у периоду август-јун 

2021/2022.године: 

I сатанак одржан - 27.08.2021. 
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1. Допис о одлуци Тима за школе о моделу наставе од 1. септембра 

2. Извештај са састанка Педагошког колегијума 

3. Усаглашавање критеријума оцењивања 

4. Глобални, оперативни планови, планови допунске и додатне наставе 

5. Мере превенције 

6. Иницијални тест 

 

II састанак одржан – 22.10.2021. 

1. Извештај о стручном усавршавању наставника страних језика у и ван установе 

за први класификациони период.. 

 

III састанак одржан - 26.10.2021. 

1. Предлог распореда писаних провера знања за децембар, јануар и фебруар. 

2. Извештај тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 

3. Упућивање ученика на допунску и додатну наставу, као и подршка ученицима 

који нису могли да редовно прате наставу по утврђеном моделу. 

IV састанак одржан - 30.11.2020. 

1. Упознавање Стручног већа са Упутством за организацију рада средњих 

школа до краја првог полугодишта шк. 2020/21. године (закључивање оцена, 

неоцењени ученици, индивидуални план подршке); 

2. Упознавање Стручног већа са предлогом Оперативног плана за 

организацију и реализацију редовне наставе на даљину у периоду од 30.11- 

18.12.2020. године; 

3. Договор око слања оперативних планова 

V састанак одржан -10.12.2021. 

1.Утврђивање тема за матуру и обавештавање ученика 
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VI састанак одржан -20. 12. 2021. 

 

1. Извештај о стручном усавршавању у првом полугодишту 

2. Извештај о раду стручног већа 

3. Израда школског програма за наредни период 

4. Пробни завршни испит за четврти разред 

5. Измена правилника о стручном усавршавању 

 

VII састанак одржан-04. 03. 2022. 

1. Нови/ измењени календар рада и радне суботе у наредном периоду. 

2. Окружно такмичење. 

3. Пријава за програм обуке Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

VIII састанак одржан-28. 03. 2022. 

1. Пилотирање државне матуре 

2. Утврђивање критеријума за избор уџбеника као и избор уџбеника за школску 

2022/2023. 

IX састанак одржан-13. 04. 2022. 

1. Анализа пилотирања завршног испита за ученике средњих школа 

X састанак одржан-28. 04. 2022. 

1. Подела часова на наставнике за следећу школску годину 

 

XI састанак одржан-27. 05. 2022. 

1. Договор о темама превод за предстојећи писмени задатак из енглеског 

језика на матурском испиту. 

 

XII састанак одржан-10. 06. 2022. 
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1.Избор руководиоца стручног већа 

2.Усвајање плана рада за наредну школску годину 

3.Усвајање плана активности у оквиру секције 

4.Оцена ефеката васпитно-образовног рада у протеклој школској години 

 

Састанцима су присуствовали сви чланови већа. Активности договорене на 

састанцима су реализоване. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИКУ     

 за прво полугодиште школске 2021/22 год. 

 

 

 У току овог полугодишта одржана су четири састанака стручног већа за физику. 

На састанцима се разговарало о организацији рада у кабинету и потешкоћама у 

прaвљењу распореда због великог броја одељења која се ове школске године деле на 

групе.  

       Усвојени су критеријуми оцењивања и начини пружања подршке ученицима који 

су због болести били одсутни са наставе.  

Усвојен је списак литературе за наставне и ваннаставне активности, и 

расправљало се о свим закључцима педагошког колегијума у вези са специфичностима 

наставе у овој школској години. 

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИКУ 

 

за друго полугодиште школске 2021/22 год. 

 

У току овог полугодишта одржано је 5 састанака стручног већа за физику. На 

састанцима се разговарало о организацији рада у лабораторији, критеријуму 

оцењивања, 

подршци ученицима са слабијим успехом, организацији општинског и окружног 

такмичења 

и свим закључцима педагошког колегијума у вези са специфичностима наставе у овој 

школској години. 

Извршена је анализа резултата на пилот пројекту државне матуре реализованом у 

априлу 2022. 

Успешно је организовано општинско и окружно такмичење у сарадњи са Друштвом 

физичара Србије. 

Усвојен је списак уџбеника за наредну школску годину. 

Извршена је подела часова и изабрана Ана Петковић за руководиоца стручног 
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већа за наредну школску годину. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ  

 

 

 

У школској 2021/2022. години стручно веће математике, рачунарства и 

информатике бројало је седамнаест чланова. 

Од почетка школске године заседали смо осам пута и то 

01. 09. 2021. године (Планирање и припремање наставе, Усаглашавање 

критеријума за оцењивање ученика, Разно) 

03. 09. 2021. године (Допис о одлуци Тима за школе о моделу наставе, 

Извештај са састанка Педагошког колегијума, Мере превенције, Иницијални 

тест) 

26. 10. 2021. године (Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, Упућивање ученика на допунску и 

додатну наставу, Разно) 

23. 12. 2021. године (Закључне оцене, Извештај о СУ, Припремање Школског 

програма, Нови Правилник о сталном СУ запослених у образовању, Предлог 

Плана уписа за шк. 2022/2023. годину, Разно) 

29. 03. 2022. године (Пилотирање Државне матуре, Разно) 

28. 04. 2022. године (Договор око предлога расподеле часова за шк. 2022/2023. 

годину, Разно) 

11. 05. 2022. године (Одлука о додели награде из фонда „Соколовић“, Разно) 

15. 05. 2022. године (Извештај о резултатима тестова из математике са Пилот 

државне матуре, Избор уџбеника за школску 2022/2023. годину, Разно) 

На свим састанцима је била већина присутна већина чланова Стручног већа.   

 

 
 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ 

 

Стручно веће  историје и географије, током првог класификационог периода 

имало је 5 састанака. На састанцима  се разматрало о моделу рада школе, од септембра 

до краја првог полугодишта . О одлукама тима за школе, чланови већа  били су 

обавештавани и сваког петка, путем дописа који је пристизао школи.  У септембру су 

усвојени планови  и програм рада актива по предметима, као и усаглашавање 

критеријума. Током полугођа у два наврата у октобру и децембру доставили смо 

податке о стручном усавршавању сваког од чланова актива. Пред крај првог 

класификационог периода усвојени су распореди контролних вежби на нивоу актива за 

предстојећи период. Усвојен је план тима за дискриминацију ученика. Разредне 

старешине упућене на детаљнији рад са ученицима који су склони подсицају проблема. 

Чланови актива донели су договор о припремама и раду са ученицима којима је 

потребна помоћ услед дугог изостајања из школе, због ковида 19. Такође и пружање 

помоћи ученицима који имају недовољне оцене. Чланови актива добили су обавештење 

о изради новог плана школе, поделили обавезе око израде. Све похвале упућене су и на 

рачун успеха ученика на  општинсом такмичењу из географије. Такмичење је 

организовано од стране центра за стручно усавршавање у Врању, троје ученика које је 
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учествовало се пласирало у даљи круг такмичења. Иза успеха ученика стоји њихов 

ментор, колега Ненад Стојановић. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ -друго 

полугодиште  2021/22. 

Стручно веће  друштвених наука историје и географије, током другог  полугодишта  

имао је 5 састанака. На састанцима се разматрало о моделу рада школе током другог 

полугођа. О одлукама тима за школе, чланови актива били су обавештавани и сваког 

петка, путем дописа који је пристизао школи.  У другом полугођу смо  поново 

говорили о усаглашавању критеријума. Имали смо договор о пружању помоћи 

ученицима који су имали потешкоћа у раду током првог класификационог 

периода.Током полугођа у два наврата доставили смо податке о стручном усавршавању 

сваког од чланова актива. Усвојени су распореди контролних вежби на нивоу актива за 

предстојећи период- фебруар до јуна. На састанцима се разматрало о успеху ученика 

на свим нивоима такмичења,поготову на републичком. О даљем раду са надареном 

децом. Дошли смо на идеју да чланови актива историје покрену блог, следеће школске 

године. 

У мају месецу имали ванредни састанак око организације и резултата на пилот 

завршној матури. 

Договорили се у вези поделе часова по предметима и коришћењу уџбеника за нову 

школску годину. 

Током састајања тима није било неправилности и несугласица у раду. 

 

        

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

Извештај о раду стручног већа за физичко и здравствено васпитање за друго 

полугодиште школске 2021/2022. године 

 

У друом полугодишту школске 2021/2022. године било је 6 седница стручних већа за 

Физичко и здравствено васпитање. 

 

Седница стручног већа за Физичко и здравствено васпитање4. 3. 2022. 

 

Активност 

1. Нови/ измењени календар рада и радне суботе у наредном периоду. 

2. Школско такмичење из физичког и здравственог васпитања Фудбал: опстинско 

такмичење 

Закључак 
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1. Чланови актива су упознати са измењеним календаром рада и списком радних 

субота. 

2. Договор да се школско такмичење из физичког и здравственог васпитања одржи 

од15.3-29.3.2022. 

Јелена Милошевић је водила женску екипу,а Стефан Стојиљковић мушку екипу. 

 

Седница стручног већа за физичко и здравствено васпитање 28. 3. 2022. 

 

Активност 

1. Пилотирање државне матуре 

2. Одлазак женске кошаркашке екипе на републичко такмичење у Караташ. 

Закључак 

1.Дате инструкције члановима стручног већа у вези пилотирања матуре. 

2.Женска екипа је освојила 6.место на републичком такмичењу,екипу је водио Зоран 

Тончић. 

 

Седница стручног већа за физичко и здравствено васпитање 13. 4. 2022. 

 

Активност 

Анализа пилотирања завршног испита за ученике средњих школа. 

Закључак 

 

Чланови стручних већа поднели су извештаје по извршеној анализи програма 

пилотирања завршног испита 

за ученике средњих школа. 

 

Седница стручног већа за физичко и здравствено васпитање 28. 4. 2022. 
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Активност 

Расподела часова на наставнике за школску 2022/2023. годину. 

Школско такмичење из физичког и здравственог васпитања ,Атлетика општинско 

такмичење,рукомет 

републичко такмичење. 

 

Закључак 

Чланови стручног већа су једногласно усвојили предлог поделе часова за школску 

2022/2023. годину који 

ће бити достављен Управи школе. 

Договор око такмичења и вођа екипа. 

Седница стручног већа за физичко и здравствено васпитање 13.5.2022. 

1. Школско такмичење у атлетици ће бити одржано 10.5.у Лесковцу,Међуокружно 

такмичење у 

рукомету одржаће се 18.5.2022.у Врању.23.и 24. Маја одржаце се републичко 

такмичење. 

2. Закључак 

Ученик Костић Александар освојио је 8.место на републичком такмичењу у 

атлетици,док је школска 

рукометна екипа на истом нивоу такмичења републичко освојила 5.место. 

Седница стручног већа за физичко и здравствено васпитање 7. 6. 2022. 

Активност 

1. Избор руководиоца стручног већа за физичко и здравствено васпитање 

2. Усвајање плана рада за наредну школску годину 

3. Припрема педагошке документације 

4. Анализа једногодишњег рада 

Закључак 
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1. За руководиоца стручног већа за физичко и здравствено васпитање је изабран Зоран 

Тончић. 

2. Усвојен је план рада за наредну школску годину. 

3. Чланови већа су добили све информације о томе коју документацију треба да 

припреме и пошаљу 

руководиоцу до 20. јуна, како би се сачинио извештај. 

4. Извршена је анализа једногодишњег рада. 

 

руководилац стручног већа за физичко и здравствено васпитање 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

У току  школске 2021/2022. год. одржане су   седнице  Савета родитеља.  

 

 

 СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА ,  ОДРЖАНЕ ДАНА 14.09.2021.  ГОДИНЕ  

Дневни ред: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља; 

2. Конституисање Савета родитеља ( избор председника и заменика 

председника); 

3. Разматрање Годишњег плана рада  Гимназије, Лесковац за шк. 

2021/22. годину 
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4. Разматрање Извештаја о остваривању Школског развојног плана за 

шк. 2020/2021. годину 

5. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе и 

Извештаја о раду директора за шк.2020/2021.годину; 

6. Разматрање Програма заштите ученика од дискриминације, насиља, 

злсотављања и занемаривања за шк. 2021/22.годину ; 

7. Разматрање анекса Школског програма за ученике другог  разреда – 

смер за ученике са посебним способностима за рачунарство  и 

информатику ; 

8. Разматрање анекса Школског програма за ученике четвртог разреда 

друштвено-језичког и природно-математичког смера  гимназије  

9. Предлагање представника и његовог заменика за Локални савет 

родитеља ; 

10. Предлагање представника у обавезне тимове школе; 

11. Осигурање и фотографисање ученика у шк. 2021/22.години  

 

                  Седница  Савета родитеља, одржане дана 28.10.2021. 

  

Дневни ред: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља  

2. Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

класификационог периода шк. 2021/22.  

3. Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања – анализа стања присутности насиља у 

школи  

4. Извештај о епидемиолошкој сиутацији у школи на крају  првог 

класификационог периода шк. 2021/ 22.године  

 

Записник са седнице Савета родитеља , одржане дана 19.јануара 2022.године   

     Дневни ред: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

шк. 2021/22. 

3. Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе и Извештај о 

раду директора  на крају првог полугодишта шк.2021/22. 

4. Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника 

на крају првог полугодишта шк. 2021/22.године  

Извештај о стању прикупљених средстава од ученичког динара на дан 

31.12.2021.године.  
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Седница Савета родитеља одржана дана 19.априла 2022.године 

 

   Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља 

2. Извештај о успеху и дисциплини на крају трећег класификационог периода 

шк. 2021/22.године 

3. Уџбеници за шк. 2022/23.године 

4. Писа истраживање   

5. Извештај о пилотирању Државне матуре  

6. Школски програм за период од 2022-2026.године 

    

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

 Педагошки колегијум  је највиши стручни орган у школи. Чине га директор 

школе, стручни сарадници школе  , руководиоци свих стручних већа , руководиоци 

разредних већа и представници актива за Школско развојно планирање.  

 Чланови Педагошког колегијума: 

1. Драгана Цветановић, директор школе 

2. Јелена Срећковић Станковић, педагог 

3. Владимир Мичић, руковидилац  стручног већа за српски језик и књижевност 

4. Милица Досев Стојановић  , руководилац  стручног већа страних језика 

5.  Благица Тркуља  , руководилац  стручног већа историје и географије 

6. Драгана Злопорубовић, руководилац  стручног већа физике 

7. Марјан Ђорђевић , руководилац разредног већа за први разред  

8. Јелена Ђорђевић , руковидилац  стручног већа хемије и руководилац разредног 

већа за други разред  

9. Александар Прокоповић , руководилац  стручног већа математике и рачунарства и 

информатике ,  координатор тима за ШРП   

10. Богдан Кајснер, руководилац стручног већа биологије и  руководилац разредног 

већа за трећи разред  

11. Саша Саничанин, руководилац  стручног већа музичке и ликовне културе 

12. Оливер Николић , руководилац  стручног већа друштвених наука 

13. Јелена Михајловић  , руководилац  стручног већа физичког васпитања 

14. Саша Стојановић, руководилац ОВ за четврти  разред 

 

 

У току  шк. 2021/2022 .  одржано је 8    седница   Педагошког колегијума . 

 

Прва седница одржана је 30.08.2021. године са следећим дневним редом: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Педагошког колегијума 

2. Постављање основе за израду Оперативног плана рада установе за 

почетак шк. 2021/22. године 
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3. Планирање и припремање наставе 

4. Усаглашавање критеријума оцењивања за шк.2021/22.годину 

5. План пружања подршке наставницима за време пандемије вируса 

covid -19 за шк. 2021/22.годину 

6. Организација сусрета наставника и одељењских старешина са 

ученицима и /или родитељима првог разреда – 31.8.2021. године  

 

 

Друга седница одржана је 03.09.2021. године са следећим дневним редом: 

 

1.Усвајање Записника са претходне седнице Педагошког колегијума 

2. Предлог писаних провера знања дужих од 15 минута за септембар, октобар и 

новембар  

3.  

 

 Трећа седница Педагошког колегијума одржана је 30.10.2021. са следећим 

дневним редом: 

 

 

1.Усвајање Записника са претходне седнице Педагошког колегијума  

2. Препорука распореда писмених провера знања дужих од 15 минута за новембар, 

децембар и јануар 

3. Избор области квалитета самовредновања за шк. 2021/22. годину  

4. Разно  

 

 

 Четврта седница Педагошког колегијума одржана је 17 . 12.2021. године са следећим 

дневним редом: 

1.Усвајање Записника са претходног записника  

2.Припреме за крај првог полугодишта ( извештаји о раду стручних већа, извештаји о 

раду тимова, оцењивање ученика на крају првог полугодишта) 

3. Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника  на крају првог 

полугодишта шк. 2021/2022. године  

4. Припрема и планирање школског програма за период 2022-2026. 

5. Предлог плана уписа за шк. 2022/23. 

6. Државна матура 

7. Предлог плана уписа за шк. 2023/24. 

8. Упознавање са новим Правилником о сталном стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника  

9. Селфи пројекат  

 

 

Пета седница  одржана је 5.марта 2022.године са следећим дневним редом : 

 

 

1.Усвајање Записника са претходне седнице Педагошког колегијума 

 

2. Предлог распореда писмених провера знања дужих од 15 минута за март, април 

и мај    
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Шеста седница одржана је 25.03.2022. године са следећим дневним редом: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице  

2. Пилотирање Државне матуре 

3. Критеријуми за избор уџбеника за наредну школску годину  

 

 

 Седма седница одржана је 20.априла 2022.године са следећим дневним редом: 

 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

2.Анализа резултата са пилотирања Државне матуре ученика 4.разреда и предлог мера  

 

Осма седница одржана је  29.8.2022.године са следећим дневним редом: 

 

1.Усвајање Записника са претходне седнице ПК 

2.Избор записничара за шк. 2022/23.годину 

3.Критеријуми оцењивања  

4.Мере превенције и осипања ученика за шк. 2022/23. годину 

5.Нови Правилник за програм наставе и учења  за ученике 3.разреда смера са посебним 

способностима за рачунарство и информатику  

6.Екстерно  вредновање школе    

 

  

 



ШКОЛСКИ ОДБОР 

Школски одбор је орган управљања школе.  

 

Представници јединице локалне самоуправе: 

 

1. Јелена Митровић,  председник  Школског одбора 

2. Александра Миловановић, представник локалне самоуправе  

3. Сандра Мијушковић, представник локалне самоуправе  

 

Представници запослених у школи: 

 

1. Јелена Ђорђевић  

2. Јелена Филиповић 

3. Александар Прокоповић  

 

Представници родитеља: 

 

1. Драгана Белензада 

2. Бобан Пешић  

3. Сунчица Здравковић  

 

Представници ученика : Софиа Белензада  2/7 и Лола  Стојановић 1/7 

 

У току првог   полугодишта одржане су   3  седнице  Школског одбора. 

 

Прва седница одржана је  14.09.2021. године     са следећим дневним редом : 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Разматрање и усвајање измењеног финансијског плана за 2021. Годину   

3. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада Гимназије , 

Лесковац за шк. 2020/2021. Године; 

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора Гимназије Лесковац за шк. 

2020/2021. Годину; 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању развојног плана за школску 

2020/2021.годину; 

7. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању квалитета рада шкоел за 

шк.2020/2021. Годину; 

8. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању плана стручног усавршавања за шк. 

2020/2021. Годину; 
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9. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Гимназије Лесковац за шк. 

2021/2022.годину; 

10.Разматрање и усвјање Анекса Школског програма; 

11. Разматрање и усвајање Правилника о протоколу поступања у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање и Програма заштите ученике од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања; 

12.Разматрање и усвајање Плана професионалног развоја наставника и стручних 

сарадника за шк. 2021/2022. Годину; 

13. Предлагање преставника локалне самоуправе у школске тимове и именовање 

Стручног актива за школско развојно планирање  

  

 

Друга седница одржана је  1.12.2021.  са следећим дневним редом: 

 

 

1.Усвајање Записника са претходне седнице ; 

2. Усаглашавање Финансијског плана за 2021.годину са ребалансом I на основу Одлуке 

о измени и допуни Одлуке о буџету града Лесковца за 2021.годину ( ребаланс I) 

3. Aнализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода 

шк.2021/22.године; 

4. Обавештење о добијеном Решењу о именовању директора Гимназије у Лесковцу 

 ( Решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број 119-01-

00519/2021-03 од 14.9.2021. ) ; 

5. Разматрање и усвајање општих аката : Правилник о начину евидентирања , 

класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и Правилника о начину 

евидентирања , заштите и коришћења електронских докумената; 

6. Разматрање и усвајање допуне Правилника о похваљивању и награђивању ученика; 

7. Разно .  

 

     

    Извештај о раду Тима за самовредновање  школске 2021/2022. 
 

Тим за самовредновање у школској 2021/22.години радио је у следећем саставу: 

 

1.Драгана Цветановић, директор школе 

2.Јелена Ђорђевић, наставник хемије, координатор 

3.Јелена Стаменковић, наставник математике 

4.Тихомир Митић, наставник математике 

5.Драгана Белензада, представник родитеља 

6.Софиа Белензада, председник УП 
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Тим за самовредновање је одржао 6 састанака након седнице наставничког већа у којој 

је извршен избор кључне области за самовредновање у школској 2021/2022. години, а 

то је Подршка ученицима.  

 

Први састанак Тима одржан је 1.11.2021.године са следећим дневним редом: 

1.Формирање Тима за самовредновање 

2.Упознавање чланова Тима са методологијом и процесом самовредновања 

 

Други састанак Тима одржан је 13.12.2021.године са следећим дневним редом: 

 

1.Израда плана за вредновање подручја и расподеле задужења 

 

Трећи састанак Тима одржан је 13.4.2022.године са следећим дневним редом: 

 

1.Договор о инструментима и техникама самовредновања и о величини узорка 

2.Припремање анкета за ученике, родитеље и наставнике 

 

 

Четврти састанак Тима одржан је 18.5.2022.године са следећим дневним редом: 

 

1.Припремање гугл упитника и прослеђивање учесницима у анкетирању 

 

Пети састанак Тима одржан је 8.6.2022.године са следећим дневним редом: 

 

1.Анализа узорка и припремање извештаја 

 

Шести састанак Тима одржан је 22.6.2022.године са следећим дневним редом: 

 

1.Анализа извештаја и извештавање Наставничког већа са резултатима 

самовредновања 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ  
 

Школски педагог је обављао своје послове и радне задатке у складу са Планом рада 

педагога за 2021/2022.  годину, по одређеним областима. 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  И 

ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА- Педагог је израдио Извештај о 

реализацији Годишњег плана рада  школе на крају првог полугодишта шк.2021/2022. 

Године   и  Годишњи план рада  за  школску 2021/2022.  Годину .  Педагог је пратио 

реализацију  редовне наставе појединих наставних предмета путем увида у 

електронске  дневнике рада , као и посетом појединих наставних часова, праћењем 

редовне наставе на даљину у вибер групама , код изборних предмета који се слушају 

онлајн .  Успех ученика, као и њихово владање праћени су на крају сваког 

 класификационог периода. Прегледани су е-дневници свих одељењских старешина .   

Сви оперативни и глобални планови наставника  постављени су у електронски дневник  

а  педагог школе је сваког месеца имао увид у постављеност планова  . Оперативни 

планови слати су  месечном  нивоу  . Прегледани су  записници савета родитеља  

,одељењских  већа  и  стручних већа . Педагог је на седници Педагошког колегијума 

изложио припремање и планирање израде Школског програма за период од 2022-

2026.године .  

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНО 

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА-На почетку школске 

године педагог је сарађивао са наставницима при изради програма рада одељењских 

старешина. У септембру месецу педагог је одржао састанак са наставницима 

приправницима и упућивао их у рад а на мејлове им је послао примере припрема, 

оперативних и глобалних планова. Педагог је посећивао часове редовне наставе како 

код млађих, тако и код старијих разреда. Свим наставницима педагог је давао основне 

смернице при сачињавању глобалног и оперативног плана рада  Педагог је упућивао 

наставнике на педагошку литературу ради бољег и прецизнијег избора наставних 

облика, метода и средстава рада, припреми и планирању њихових годишњих планова и 

програма.Педагог је константно током школске године сарађивао са директором школе 

у вези са квалитетом васпитно-образовног рада, развојним планирањем, радом 

стручних већа, спровођењем истраживања, припремом материјала за наставничка већа, 

посета наставним часовима и њихове анализе , анализом припрема и глобалних и 

оперативних планова наставника. Педагог школе је сарађивала са свим одељењским 

старешинама, руководиоцима стручних већа, руководиоцима разредних већа и пружала 

потребну подршку у реализацији наставе . Педагог школе пратио је часове наставника 

у школи и  у вибер групама , код изборних предмета.  

РАД СА УЧЕНИЦИМА- Педагог је сарађивао са представницима факултета  у вези 

 презентовања факултета и виших школа, а с обзиорм на епидемиолошку ситуацију    

прослеђивао мејлове ученицима  ученицима четвртог разреда.Вођени су саветодавни 

разговори  са ученицима који су имали одређених проблема са учењем  , лошим  

владањем , неразвијеним радним навикама , проблемима у породици  итд. Заједно са 

директором,са наставницима и родитељима педагог се укључивао при предузимању 

одговарајућих васпитних мера.  Као члан Тима за заштиту ученика од насиља, 

дискриминације, злостављања и занемаривања , учествовао је у спровођењу 
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истраживања о степену  присутности насиља у школи , као и у испитивању ставова 

родитеља на ову тему.  

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА- Педагог је пружао саветодавну помоћ родитељима у 

васпитном раду са децом, најчешће у вези метода успешног учења али исто тако било 

је и саветодавног рада са родитељима  чија деца имају одређених проблема, где је 

заједнички покушавано да се  пронађу најприхватљивија решења. Такође је 

присуствовао свим седницама Савета родитеља, водио записнике, обавештавао 

родитеље о успеху и дисциплини ученика на крају сваког класификационог периода .  

ИСТРАЖИВАЊЕ ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ- Педагог је радио на истраживањима 

педагошке праксе и спроводио  анкете, статистичке обраде података и евалуације у 

сврху унапређења В-О праксе,, професионалне оријентације, школског маркетинга  и 

сл. као и за потребе школе, министарства просвете, школске управе. У сарадњи са 

психологом Тржишта рада организовано је тестирање ученика четвртог разреда у вези 

каријерног вођења и саветовања. Педагог је учествовала у Писа истраживању и  била 

координатор у школи. Тестирање ученика организовано је 15 . и 16 . марта 

2022.године. Од Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања изабран је 

узорак од 42 ученика , а на тестирање је изашло 40 ученика.  

 РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА-Педагог је извештавао Наставничко веће о 

резултатима обављених анализа и извештаја о успеху ученика, владању, изостајању са 

наставе, Годишњем плану рада школе, Извештају о реализацији Годишњег плана рада 

школе , Извештају  

 о професиналном развоју запослених у установи и ван установе.  Педагог је активно 

учествовао у раду одељењских већа.Педагог је био члан Педагошког колегијума школе 

и учествовао је у раду и водио записнике на састанцима Педагошког колегијума.   

Водио је седнице одељењских већа у сарадњи са руководиоцима разредних већа.  

Педагог је водио записник и на седници Савета родитеља.  

 

САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ-У оквиру свог рада педагог је сарађивао са Дечијим 

диспанзером  у вези организације систематских прегледа и вакцинације ученика, са 

Центром за социјални рад, Домом ученика средњих школа, Националном службом за 

запошљавање,Центром за стручно усавршавање, Саветовалиштем за младе , Заводом за 

јавно здравље Лесковац , Лесковачким културним центром , Народним позориштем. 

Сем овога, педагог је пратио стручну литературу, лист Просветни преглед а предлагао 

је и  набавку неких нових наслова стручне литературе.  

 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- 
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Вођена је евиденција о раду са наставницима, ученицима и родитељима , као и о 

истраживачком раду педагога, водио је месечни извештај о реализацији наставе за 

време пандемије вируса COVID -19 .   

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 
Школски психолог је обављао своје послове и радне задатке у складу са Планом рада 

психолога за 2021/2022. годину по одређеним областима. 

- Психолог је учествовао у планирању и програмирању образовно- васпитног 

рада и вредновању остварених резултата. Психолог је обављао своје послове у 

сарадњи са директором школе и стручним сарадницима, пре свега на пољу 

заједничких активности, решавања специфичних проблема и редовне размене 

информација. За време online наставе  сарадња је остваривана путем телефона и 

online платформи. 

 

- Рад са ученицима -  Психолог је обављао превентивни и саветодавни рад са 

ученицима који су имали тешкоће при адаптацији или у учењу, проблеме у 

породици и са ученицима који су показивали неки од облика неприлагођеног 

понашања. Психолог је радио на припреми тема за завршни матурски испит из 

психологије, такође су вођени саветодавни разговори о професионалној 

оријентацији ученика завршног разреда. Психолог је у сарадњи са педагогом 

школе и одељењским старешином учествовао у праћењу ученика којима је била 

потребна додатна подршка. Психолог је обављао редовну наставу психологије 

са ученицима другог разреда и учествовао у праћењу постигнућа тих ученика. 

Као вид подршке ученицима у савладавању градива, психолог је у сарадњи са 

педагогом школе учествовала у припреми презентације о успешним методама 

учења. 

 

 

- Сарадња са наставницима – Психолог је сарађивао са наставницима, пре свега 

са одељењским старешинама, нарочито у домену васпитно-образовног рада и 

постигнућа ученика. За време online наставе сарадња је остваривана online 

(Viber групe и e-mail). 

 

 

- Сарадња са родитељима – Психолог је пружао саветодавну подршку и помоћ 

родитељима у васпитном раду са децом, а нарочито са родитељима чија деца 

испољавају неке облике неприлагођеног понашања или имају неке проблеме у 

породици, друштву или школи. 

 

 

- Психолог је учествовао у планирању и организовању аналитичко-

истраживачког рада. Спроведена је анкета у школи у вези са адаптацијом 

ученика (за ученике првог разреда).  
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- Рад у стручним органима и тимовима – психолог је присуствовао Одељењским 

и Наставничким већима. Активно је учествовао у раду Тима за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања као координатор. 

Психолог је учествовао и у раду осталих тимова чији је члан.  Психолог је водио 

и уређивао Фејсбук страницу школе. 

 

- Психолог је остваривао сарадњу са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе, а највише са Центром за стручно 

усавршавање и Центром за социјални рад.). Психолог је сарађивао и са 

Школском управом у Лесковцу, као одговорно лице за поштовање прописаних 

мера у условима рада услед пандемије Covid-19 и редовно слао извештаје 

Школској управи (месечне, недељне и по потреби дневне). 

- Вођење документације – Вођена је евиденција о раду са ученицима (евиденција 

о постигнућу ученика током наставе и евиденција о превентивном и 

саветодавном раду са ученицима), родитељима, наставницима, стручном 

усавршавању, као и о аналитичко-истраживачком раду, како за време редовне, 

тако и за време online наставе. 

 

 

                     

 

Извештај о реализацији посебних планова и програма образовно-

васпитног рада 
 

 

Каријерно вођење ученика 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика у току шк. 2021/22.године  радио је у 

следећем саставу: 

1. Драгана Цветановић, директор школе 

2. Јелена Гигић, Марија Стојановић ( замена од другог полугодишта због одсуства 

колегенице на трудничком боловању)  психолог 

3. Јелена Срећковић Станковић , педагог 

4. Одељењске старешине четвртог разреда  

У току организовања наставе на даљину  ученицима завршног разреда 

прослеђени су мејлови за online посете факултетима који су то организовали за 

будуће заинтересоване студенте.  

У сарадњи са саветником за каријерно саветовање ученика , са Тржишта рада, за 

ученике четвртог разреда организовано је тестирање у школи . Како се велики 

број ученика приајвио за тест професионалне оријентације, због поштовања 

епидемиолошких мера, тестирање је организовано у три групе , почев од петка, 

17.децембра 2021. године. 

Након завршеног теста ученици су у договору са саветником заказивали 

интервјуе у канцеларијама саветника .  

У другом полугодишту одељењским старешинама четвртог разреда 

прослеђивани су мејлови факултета са линковима за онлајн промоције. 
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У школи  је 24. марта 2022.године одржана промоција Војне академије .  

 

     

Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања у школској 2021/2022. години 
 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

у школској 2021/2022. год. Радио је у следећем саставу: 

1.Драгана Цветановић, директор школе 

2. Јелена Срећковић Станковић, педагог 

3. Јелена Гигић, психолог –координатор, Марија Стојановић, психолог ( замена 

у другом 

полугодишту због одсуства колегенице на трудничком боловању ) 

4. Марјан Ђорђевић, наставник математике 

5. Оливер Николић, наставник социологије 

7. Бобан Пешић, представник локалне самоуправе 

8. Драгана Белензада, представник родитеља 

8. Софиа Белензада, председница Ученичког парламента 

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања атмосфере, 

сарадње, уважавања и конструктивне комуникације Тим за заштиту ученика од 

дискриминације , насиља , злостављања и занемаривања је у току школске 

2021/2022.год. 

у оквиру планираних превентивних активности урадио следеће: 

- На почетку школске године, септембра 2021.год. на седници Наставничког 

већа 

директор је именовао чланове Тима и координатора; 

- Педагог и координатор Тима су упознали Наставничко веће са посебним 

протоколом за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и упућени су да се детаљније информишу са врстама насиља, 

редоследу поступака у интервенцији на огласној табли у холу школе. Све 

одељењске старешине добиле су Протокол за заштиту ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања и били су у обавези да упознају ученике и 

родитеље; 

- На седници Ученичког парламента упознали смо представнике свих одељења 

са 

Протоколом за заштиту ученика од дискриминације , насиља, злостављања и 

занемаривања , са акционим планом за ову школску годину и изабрали смо 

чланове 

Вршњачког тима; 

-На часовима ОЗ разматрана су питања дисциплине и међуљудских односа у 

одељењу, као 

и на седницама Одељењских већа; 

-Израђени су панои на тему насиља и постављени у холу школе; 

- Као појачану меру безбедности ученика у школи, на предлог Тима, укинуто је 

дежурство 

ученика, а повећано дежурство наставника и помоћних радника, те помоћни 

радник 
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дежура на улазу школе, а у приземљу по два наставника ( један у улазном холу, 

а други у 

холу код учионица; 

 

- На свим нивоима школе, на видним местима су постављени спискови чланова 

Тима за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

вршњачког 

тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и 

СОС – телефона и вршњачког тима за медијацију у школи са координаторима; 

- У сарадњи са Полицијском управом Лесковац и Центром за социјални рад, 

организована 

је трибина за ученике у свечаној сали на тему „ Трговина људима“ , којој су 

присуствовали наши ученици у пратњи наставника. 

. 

Од септембра месеца настава се одвијала по комбинованом моделу наставе, а од 

30. 

новембра настава се реализовала на даљину због заштите од вируса COVID-19. 

За време одвијања наставе, педагошко-психолошка служба била је у контакту са 

одељењским старешинама, ученицима и родитељима. 

Педагог и психолог школе одржале су радионицу за ученике који су препознати 

од 

стране одељењских старешина као ризична група у циљу организације 

превентивних 

активности насиља у школи. 

Педагог школе је 21.децембра одржала  радионицу за ученике 2/4 разреда под 

називом „ Сукоб“ , где је циљ био развој емпатије и улоге учесника у сукобу и 

улога оних који сукоб разрешавају, разумевање когнитивног и емоционалног контекста 

вршњачког насиља, као и развијање способности активног разрешавања конфликтних 

ситуација у вршњачкој групи. 

На основу ових показатеља, а и кроз сталну комуникацију путем viber групе са 

одељењским старешинама, сазнали смо да није било никаквих видова 

електронског насиља. 

-Последње среде у месецу, 23.фебруара 2022.године у холу Гимназије обележен 

је Међународни дан борбе против вршњачког насиља, Дан ружичастих мајица. 

Ученички парламент са координатором Маријом Јовановић и наставницом грађанског 

васпитања Мартином Стојичић организовали су акцију и у централном делу хола 

поставили су статуу девојке са црвеном хаљином направљеном од порука ненасиља у 

облику срца. 

-Крајем априла и почетком маја месеца Тим је одржао 5 састанака поводом 

конфликтне ситуације која се догодила између ученика одељења 2-3 приликом чега је 

испољен други ниво насиља. Поводом настале ситуације, појачан је васпитни рад 

радом одељењског старешине у оквиру одељењске заједнице, индивидуалним 

разговорима са психологом и педагогом школе и кроз друштвено-користан рад ученика 

(презентације и панои на тему вршњачког насиља). 

-Чланови Тима разговорали су са родитељима ученика између којих је дошло до 

конфликтне ситуације и том приликом остварили адекватну сарадњу, те 

договорили даље активности ради пружања подршке ученицима и побољшања 

квалитета односа између ученика у одељењу. 
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-Чланови Тима донели су Оперативни план заштите са ученицима у процесу 

појачаног васпитног рада, психолог школе и медијациони тим (педагог школе и 

наставник социологије) обавили су индивидуалне разговоре са ученицима, учесницима 

конфликта, у неколико наврата. 

-До краја школске године чланови Тима су у сарадњи са одељењским 

старешином пратили квалитет односа унутар одељења и констатовали да је клима 

унутар одељења побољшана, те да није било даљих конфликтних ситуација. 

-У оквиру наставе психологије са ученицима је обрађивана тема насиља, са 

акцентом на различите врсте насиља, улогама у насилним ситуацијама, те начинима 

реаговања  у конфликтним ситуацијама. 

-На свим нивоима школе, на видним местима налазе се спискови чланова Тима 

за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

вршњачког тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и СОС –телефона и вршњачког тима за медијацију у школи са 

координаторима. 

-На основу свих показатеља, а и кроз сталну комуникацију путем viber групе са 

одељењским старешинама, дошло се до сазнања да није било икаквих видова 

дигиталног насиља. 

 

  

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 

ИЛИ УБЛАЖАВАЊЕ НЕРАВНОМЕРНЕ ЗАСТУПЉЕНОСТИ 

ПОЛОВА 
 

 

У складу са чланом 13. Закона о равноправности  полова (Службени гласник РС, број 

104/09) и чланом  5. Правилника о садржају и начину достављања плана мера за 

отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег 

извештаја о његовом спровођењу (Сл. гласник РС, број 89/10), директор Гимназије у 

Лесковцу, доноси:  

 

Извештај о спровођењу Планa  мера  за отклањање и ублажавање неравномерне 

заступљености полова 

за период 01.01.2021. године -  31.12.2021. године. 

 

Подаци о послодавцу: 

 

Назив послодавца:____Гимназија ____________ ___ 

Седиште послодавца:  ул. Косте Стамнековића  број  

15__________________ 

Порески идентификациони број (ПИБ):___100332782____________________ __  

Број и датум решења о упису у Регистар привредних субјеката:_Решење Привредног 

суда у Лесковцу Фи. бр. 229/03 ___ __ 

Матични број:__07137745________________________________________ __  

Шифра делатности послодавца: ____8531 , средње опште 

____образовање ___________ 

 

Укупан број запослених:_99________________________________________ __ Број 

запослених разврстан по полној структури:  

                                    Ж__67____                 М___32____ 
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Мере и процедуре: 

 

Процедуре које су спроведене и мере које су предузете код послодавца током 

извештајног периода ради отклањања или ублажавања неравномерне заступљености 

полова запослених: 

___ Гимназија  у Лесковцу  је  запосленима, без обзира на пол, обезбедио једнаке 

могућности и третман, а у вези са остваривањем права из радног односа и по основу 

рада, у складу са законом којим се уређује рад. 

Због недостатка финансијских средстава није  реализована планирана додатна обука , 

семинар, тренинг и слични облици едукације за све запослене, ради:  помоћи 

припадницима више заступљеног пола да прихвате одређене обрасце понашања који се 

од њих очекују а који афирмишу равноправност, и томе слично. 

 

 

Подаци о променама: 

• Подаци о променама у полној структури запослених у претходној календарској 

години: 

• Повећан број извршилачких радних места- настваника предметне наставњ за 6-

од тога мушкарци 3 

• Подаци о променама у броју истоветних радних места, према општем акту 

послодавца, са различитом нето зарадом која се исплаћује запосленом за пуно 

радно време, према полној структури запослених 

Није било промена и нема истоветних радних места са различитом нето зарадом 

која се исплаћује запосленом за пуно радно време у Гимназији у Лесковцу, а према 

полној структури запослених, пошто је зарада регулисана Уредбом о коефицијентима 

за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Сл. гласник РС"  бр.  

44/2001, 15/2002, 30/2002,  32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 

67/2004, 120/2004, 5/2005,  26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 

58/2006, 82/2006, 106/2006,  10/2007,40/2007, 60/2007, 91/2007,106/2007 и 44/2008, 

54/2008,  108/2008, 79/2009 ,25/2010, 91/2010,20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012,  

124/2012, 8/2013,  4/2014, 58/2014,113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-

др.закон , 157/2020-др.закон, 19/2021 и 48/2021);  , тако да свако радно место има свој 

коефицијент. 

• Подаци о променама у укупном броју запослених упућених на стручно 

усавршавање или обуку, према полној структури запослених: 

Није било промена у укупном броју запослених упућених на стручно усавршавање или 

обуку, према полној структури запослених у  Гимназији у  Лесковцу.У погледу 

стручног усавршавања у извештајном периоду није прављена разлика према полној 

структури запослених. Свим запосленим у Школи било је омогућено да се равномерно 

стручно усавршавају кроз могућност учествовања на семинарима, обукама и слично у 

2021. години.  

• Подаци о променама у броју радних места, према општем акту послодавца, за 

која постоји оправдана потреба прављења разлика по полу, у складу са законом 

којим се уређује рад:  

Није било радних места за која постоји оправдана потреба прављења разлика по полу у  

Гимназији у Лесковцу.. 

• други релевантни подаци и/или коментар: 
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Гимназија у Лесковцу је у наведном периоду предузела све мере да се омогући 

равномерна заступљеност полова приликом запошљавања и додељивања одељењског 

старешинства. Међутим, кадровска структура указује да је већи број запослених 

женског пола јер је таква структура иначе међу кандидатима који се јављају на конкурс 

и који имају квалификације за тражена радна места. 

 

План мера и Извештај о његовом спровођењу  биће достављени : Министарству за 

људска и мањинска права и друштвени дијалог , Булевар Михајла Пупина број 2, 

11070 Нови Београд. 

 
ТИМ ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

 

Тим за писање пројеката у школској 2021/22.години радио је у следећем саставу: 

 

1. Драгана Андрејевић, наставник информатике и рачунарства 

2. Ана Петковић, наставник физике 

3. Софија Белнзада, председник Ученичког парламента 

 

Тим је одржао 3 састанка током школске године. 

 

Први састанак одржан је 6.9.2021.године са следећим дневним редом: 

 

1.Формирање Тима за писање пројеката и именовање записничара 

2.Договор око реализације пројекта под називом „Око себе се окрени, физику 

примени!“ 

3.Разно 

 

Други састанак одржан је 7.2.2022. године са следећим дневним редом: 

 

1.Разматрање извештаја о реализацији пројкта под називом „Око себе се окрени, 

физику примени!“ 

2.Разговор о будућим пројектима 

 

Трећи састанак Тима одржан је 9.6.2022.године са следећим дневним редом: 

 

1.Припрема пројекта за конкурс Канцеларија за младе града Лесковца 

 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

Тим је у шк. 2021/2022. години радио у следећем саставу : 

 

1. Руководиоци стручних већа( Владимир Мичић, Богдан Кајснер, Александар 

Прокоповић, Оливер Николић, Саша Саничанин, Милица Досев Стојановић, 

Драгана Злопорубовић , Зоран Тончић, Ненад Стојановић) 

2. Милица Момчиловић  , наставник математике , координатор 

3. Драгана Белензада, представник родитеља  

4. Бобан Пешић , представник локалне самоуправе  
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У школској 2021/22. Годиини Тим за развој међупредметних компетенција одржао је 6 

састанака. 

 

Први састанак је одржан 6.9.2021. године са следећим дневним редом:  

 

1.Договор о активностима Тима у току школске године 

2.Разговор о облицима стручног усавршавања којима би се оснажили наставници за 

развој међупредметних компетенција код ученика 

3. Предлог активности којима би се поспешио развој међупремдетних компетенција, 

разматрање праћења индивидуалног напретка ученика и развоја међупредметних 

компетенција. 
 

 

Други састанак одржан је 27.10.2021.  са следећим дневним редом: 

 

1.Похађање обуке „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник“ 

2. Планирање и одржавање часова унутар свих стручних већа на којима ће се 

примењивати ИКТ у циљу развоја дигиталних компетенција  

     3.  Извештај са обечежавања Европског дана језика 

    4. Организација радионица на тему различитости, толеранције, равноправности 

    5. Организовање хуманитарних акција. 

 
 У циљу развоја међупредметне компетенције за ученике „одговоран однос према 

здрављу“  , Ученички парламент је 1.децембар – Светски дан борбе против сиде 

обележио организовањем предавања за ученике  у сарадњи са Домом здравља 

Лесковац. 

  

Трећи састанак Тима одржан је 17.1.2022. године са следећим дневним редом: 

 

1.Оснаживање ученика за целоживотно учење разговором на часовима ОЗ о 

различитим методама учења, о примени знања у свакодневном животу и проблемским 

ситуацијама 

2.Организовање дебате, округлог стола, расправе (на часовима српског језика и 

књижевности, страних језика, одељењске заједнице ....) на одабрану тему у циљу 

оснаживања комуникацијских вештина ученика (изражавање мишљења, активно 

слушање, аргументација ставова, подстицање критичког мишљења) 

3.Подстицање наставника за примену групног рада и реализацију пројектне наставе у 

циљу развоја тимског духа и сарадње, као и компетенције за рад са подацима и 

информацијама 

4.Повезивање тема из програма наставе и учења са питањима очувања животне 

средине, организација јавног часа/трибине/округлог стола на којем би се говорило о 

актуелним еколошким проблемима. 

 

 

Четврти састанак Тима одржан је дана 14.4.2022. године са следећимдневним редом: 

 

1.Разговор о здравственом васпитању и одговорном односу према здрављу на часовима 

одељењске заједнице 

2.Организовање трибина или радионица на тему болести зависности 
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3.Учешће у спортским активностима 

4.Симулација проблемских ситуација на часовима одељењске заједнице, грађанског 

васпитања, српског језика и књижевности...у циљу развоја критичког мишљења и 

развијања компетенције за решавање проблема 

 

 

Пети састанак Тима одржан је 12.5.2022.године са следећим дневним редом: 

 

1.Посета изложби или књижевној вечери, позоришној представи или концерту 

2.Подстицање креативног рада ученика посредством секција- литерарне, драмске, 

новинарске, ликовне .... 

3.Писање мотивационог писма и CV-а у циљу развоја предузимљивости 

4.Разговор о значају предузетничког духа на часовима ОЗ. 

 

Шести састанак Тима одржан је 24.6.2022.године са следећим дневним редом: 

 

1.Анализа рада Тима током школске године 

2.Анализа годишњих и оперативних планова у циљу утврживања односа планираних и 

развијених межупредметних компетенција 

3.Размена искуства, предлози за даљи рад. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ВОЈНА ПИТАЊА ЗА ПРВО 

ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
 

 

 

Школске 2021/2022. године према Глобалном плану рада школе предвиђено је да се 

ученицима четврте године обука војне тематике одржи у другом полугодишту. 

Консултовано је и обавештено одговорно лице из Војног одсека Лесковац и све је 

договорено око тога. У случају да школа тада ради онлајн, обука ће се одржати онлајн 

преко Гугл учионице или неке сличне платформе. 

 

 

Направљен је списак ученика треће године Гимназије Лесковац рођених 2004. године 

са територије Града Лесковца који је прослеђен Војном одсеку Лесковац (ул. Мајора 

Тепића) ради увођења у војну евиденцију. 

 

 

Извештај о раду Тима за војна питања за друго полугодиште школске 

2021/2022. године 
 

Према направљеном списку ученика треће године Гимназије Лесковац рођених 2004. 

године са територије Града Лесковца који је прослеђен Војном одсеку Лесковац (ул. 

Мајора Тепића) извршено је увођење ученика у војну евиденцију. 

 

Школске 2021/2022. године према Глобалном плану рада школе предвиђено је да се 

ученицима четврте године обука војне тематике одржи у другом полугодишту. 

Одељењске старешине IV разреда су одржале предвиђену војну обуку што је 
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евидентирано у електронским дневницима. Обавештено је и одговорно лице из Војног 

одсека Лесковац око тога. Обука је одржана онлајн преко Гугл учионице. 

 

 

Извештај о реализацији часова Основи система одбране Републике Србије 

 

 

     Током треће и четврте недеље марта месеца у одељењима четвртог разреда 

Гимназије Лесковац одржана су четири Часа одељењског старешине посвећена 

Основама система одбране Републике Србије. Часови су били одржани преко Гугл 

учионице. Теме које су биле обрађене су следеће: 

 

1. Интонирање химне РС „ Боже правде“ ; Место, улога и задаци Војске Србије у 

систему безбедности и одбране Републике Србије; Војна обавеза у Републици Србији; 

Радна и материјална обавеза у Републици Србији; Добровољно служење војног рока. 

2. Како постати професионално војно лице; Како постати старешина (официр и 

подофицир) Војске Србије; Значај физичке спремности за војни позив. 

3. Служба осматрања и обавештавања; Oблици неоружаног отпора; Хемијско и 

биолошко оружје и запаљива средства; Цивилна заштита. 

4. Тактичко-технички зборови 

 

     Ученици су упознати са датим темама и прослеђен им је предвиђени материјал. 

 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАЗВОЈА УСТАНОВЕ  
 

 

Тим за обезбеђивање квалитета развоја установе је радио у следећем саставу : 

 

1.Биљана Мичић , наставник српског језика и књижевности  

2.Ана Петковић  , наставник физике - координатор 

3.Драгана Белензада , представник родитеља 

4. Драгана Цветановић, директор школе  

5. – представник УП 

 

 

План рада Тима сачињен је на основу Извештаја о спољашњем вредновању рада школе 

,  стандарда квалитета рада установе прописаних Правилником о стандардима 

квалитета рада установе, Школског развојног плана , тимова за самовредновање.  

 

Како је највећи акценат био на област квалитета вредновања „ Подршка ученицима  „ , 

тим је радио и остварио следеће планиране активности у складу са Планом за 

обезбеђивање квалитета развоја установе : 

 

- На састанцима стручних већа формиран је распоред посете часова унутар 

стручних већа  

- Распоред међусобне посете часова унутар стручних већа саставни је део 

Годишњег плана рада школе 

- На седници Наставничког већа , за самовредновање , изабрана је област 

квалитета „ Настава и учење   „  
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- У циљу развијања  предузетничких компетенција ученика са ученицима 

одељења са посебним способностима за рачунарство и информатику у оквиру 

часова пројектне наставе радило се на изради постера, програма, сензора. 

- У циљу пружања подршке ученицима првог разреда , урађена је анкета у вези 

адаптације ученика на нову школску средину. 

- У циљу  очувања здравља наших ученика и пружања подршке ученицима због 

епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID – 19 , организовано је 

повећано дежурство наставника и помоћних радника.   

 

Тим за обезбеживање квалитета развоја установе у школској 2021/22.години одржао је 

5 састанака. 

 

Први састанак Тима одржан је 6.9.2021.године са следећим дневним редом: 

 

1.Договор о планираним активностима Тима 

2.Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег програма рада школе за претходну 

годину 

3.Разматрање Годишњег програма рада школе за текућу школску годину 

4.Предлог плана посете часовима, договор о педагошко-инструктивном раду у циљу 

унапреживања наставног процеса 

 

 

Други састанак Тима одржан је 29.10.2021.године са следећимдневним редом: 

 

1.Анализа реализације наставе у току првог класификационог периода 

2.Анализа успеха ученика у току првог класификационог периода 

3.Разговор о конкретним активностима усмереним ка смањењу осипања ученика првог 

разреда 

4.Разматрање плана допунске и додатне наставе 

5.Праћење активности наставника у идентификацији ученика којима је потребна 

додатна подршка у учењу и у идентификацији даровитих ученика 

Трећи састанак Тима одржан је 18.1.2022.године са следећим Дневним редом: 

 

1.Анализа постигнућа ученика у току првог полугодишта 

2.Анализа реализације програма наставе и учења 

3.Разматрање извештаја стручних већа са посебним освртом на активности које 

поспешују развој међупредметних компетенција (пројектна настава, ваннаставне 

активности) 

4.Анализа формативног и сумативног оцењивања ученика, препоруке за праћење 

напредовања ученика у условима комбиноване наставе 

 

Четврти састанак Тима одржан је 14.4.2022.године са следећим дневним редом: 

 

1.Анализа постигнућа ученика на крају трећег класификационог периода 

2.Анализа стручног усавршавања наставника 

3.Договор о облицима стручног усавршавања којима би се наставницима пружила 

конкретна помоћ у коришћењу стандарда за израду задатака којима се процењују 

стечена знања и вештине ученика 

4.Сарадња са установама и институцијама које раде са младима (Саветовалиште за 

младе, Центар за социјални рад) 
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Пети састанак Тима одржан је 7.7.2022.године са следећим дневним редом: 

 

1.Анализа постигнућа ученика у току школске године 

2.Анализа успеха на такмичењима 

3.Анализа рада стручних већа 

4.Анализа реализације програма наставе и учења, планова допунске и додатне наставе 

5.Организација матурског испита 

6.Реализација пилотирања државне матуре 

7.Процена квалитета педагошке документације 

8.Праћење примене прописа у обезбеживању квалитета развоја установе. 

 

 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
 

Тим је радио у следећем саставу: Драгана Цветановић,  директор школе,  Јелена 

Срећковић Станковић , педагог школе и  Јелена Гигић, психолог, у другом 

полугодишту замена због одстуства психолога на трудничком боловању је Марија 

Стојановић, психолог.  

 

  На захтев Тима руководиоци стручних већа достављали су извештаје о раду 

стручних већа, координатори тимова извештаје о раду тимова , Тим за стручно 

усавршавање достављао је извештаје о стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника . Уредно вођени записници на седницама Стручних органа школе и органа 

управљања,  праћена је реализација наставних и ваннаставних активности, пописне 

листе школе су прегледане у циљу утврђивања материјално-техничких услова школе, 

формирани су записници свих тимова, записници стручних већа.   Приказано је бројно 

стање ученика на почетку школске године и на крају првог   полугодишта, успех и 

васпитно-дисциплинске мере ученика на крају првог   полугодишта.  Саставни део овог 

извештаја јесу и извештаји о реализацији наставе, о броју планираних, одржаних и 

неодржаних часова, извештај о успеху ученика , извештај о васпитно-дисциплинским 

мерама , као и извештај о раду стручних сарадника, извештај о пролазности матураната 

на пријемном испиту.   

 Извештај такође садржи и оперативни план школе за организацију , реализацију 

наставе у условима пандемије COVID – 19 .  

 

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

 Комисија је радила у следећем саставу: Драгана Цветановић – директорка 

школе, Јелена Срећковић Станковић-педагог школе . 

 

            У септембру месецу комисија је сачинила план посете директора/педагога за 

шк.2021/2022. годину. Директор и педагог школе пружале су подршку наставницима 

приправницима, а   учествовале су и  у раду Комисије за проверу савладаности 

програма увођења у посао наставника.  
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ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА У ТОКУ ШК. 2021/2022. 

ГОД. 

Име и презиме 

наставника 

Предмет који предаје 

Светлана Коцић  Српски језик  и књижевност 

Ивана Стојановић Историја  

Иван Тошић   Рачунарство и информатика 

Тања Гавриловић Француски језик 

Гордана Михајловић Енглески језик  

Јелена Гигић Психологија  

Марјан Ђорђевић Математика 

Марија Јовановић Математика 

Оливера  Тодоровић Примењене науке 

Татјана Јовановић Биологија  

Иван Тошић Рачунарство и информатика 

Ана Петковић  Физика 

Јана Михајловић Психологија  

Саша Коцић  Физичко и здравствено васпитање  

Драгана Бојовић  Биологија  

Драгана Андрејевић  Рачунарство и информатика  

Ивана Пауновић Француски језик 

Љубица Трајковић Немачки језик  

Благица Тркуља Историја  

 У оквиру педагошко-инструктивног рада  директор школе и стручна служба 

пратиле су организацију и реализацију редовне наставе на даљину путем вибер група и  

гугл учионица.  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ГИМНАЗИЈЕ 

ЛЕСКОВАЦ ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

    
 

Ученички парламент Гимназије Лесковац има укупно 64 члана, по два ученика из 

сваког одељења. У првом полугодишту школске 2021/22. године, одржане су четири 

седнице Ученичког парламента Гимназије Лесковац.  

На првој седници Ученичког парламента која је одржана у Свечаној сали Гимназије 

Лесковац дана 3.9.2021. године са почетком у 12.30, ученици Гимназије Лесковац су 

конституисали Ученички парламент и изабрали председника и заменика председника 

Ученичког парламента, као и записничара. Седница је одржана уз све препоручене 

мере заштите против ковид пандемије, уз маске и физичку дистанцу. Седници су 

присуствовала 43 члана Ученичког парламента (УП) од укупног броја свих чланова 

који је 64 (по два ученика из сваког одељења). Пошто је констатовано да постоји 

кворум, кренуло се са бирањем горе наведених функција.  

Ученици су прво једногласно усвојили Пословник о раду Ученичког парламента за 

школску 2021/22. годину. 

За председника Ученичког парламента је предложена ученица: Белензада Софиа 

(III7). Сви чланови парламента су једногласно изабрали председника Ученичког 

парламента, ученицу Белензада Софиу. Констатовано је да је за председника 
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Ученичког парламента за школску 2021/2022. годину изабрана ученица Белензада 

Софиа (III7). 

За заменика председника Ученичког парламента је предложена Лола Стојановић (I7) 

и она је јавним гласањем једногласно изабрана да буде заменик председника УП. 

За записничара је предложена ученица Николина Стојановић (II4) и она је касније 

једногласно изабрана за записничара Ученичког парламента Гимназије Лесковац. 

Затим су изабрана два ученика који ће као чланови Ученичког парламента 

учествовати у раду проширеног сазива Школског одбора. На те функције су 

предложене ученице Белензада Софиа (III7) и Лола Стојановић (I7) и оне су 

једногласно изабране на те функције. 

Затим су једногласно изабрани (и реизабрани) чланови Вршњачког тима за заштиту 

ученика од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања, и то следећи 

ученици: Ива Костић (I2), Лола Стојановић (I7), Миленковић Анђелина (II1), 

Стојановић Николина (II4), Марко Краљевић (II7), Игор Митровић (II7), Цакић Дијана 

(III6) и Елена Митровић (IV1). Затим је предложен ученик за Стручни актив за 

школско развојно планирање. На ту функцију је изабрана ученица Белензада Софиа 

(III7). 

Затим су предлагани ученици за различите Школске тимове и изабрани су следећи 

ученици који ће учествовати у раду тих тимова: 

У раду Тима за самовредновање ће учествовати ученица Белензада Софиа (III7); 

У раду Тима за инклузивно образовање ће учествовати ученица Белензада Софиа 

(III7); 

У раду Тима за заштиту ученика од насиља, дискриминације, злостављања и 

занемаривања ће учествовати ученица Белензада Софиа (III7); 

У раду Тима за обезбеђивање квалитета развоја установе ће учествовати ученица 

Белензада Софиа (III7). 

Потом су ученици упознати и разматрали су извештај о остваривању програма 

образовања и васпитања и Годишњег плана рада Гимназије Лесковац за претходну 

2021/22. школску годину, и са њиме су се сложили. 

Затим су ученици упознати и са садржином Годишњег плана рада Гимназије 

Лесковац за школску 2021/22. годину, разматрали га и са њим су се сложили. 

Ученици су упознати и са Програм  поступања установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства и 

поступања у установи у одговору на насиље, дискриминацију, злостављање  и 

занемаривање (Акциони план за 2021/2022) који је саставни део Годишњег плана. 

Ученицима је прочитан претходно поменути Програм заштите ученика од насиља, 

дискриминације, злостављања и занемаривања (Акциони план за 2021/2022. годину), 

као и Програм превентивних активности рада тима за заштиту деце од насиља. 

Ученици су разматрали извештаје о самовредновању квалитета рада школе за 

претходне године. 

Ученици су такође упознати са Правилником о друштвено-корисном одн. 

хуманитарним раду кога су разматрали и усвојили. 

    Ученици су упознати и са Анексом школског програма за период 2018/2022, 

разматрали га и дали позитивно мишљење о њему. 

 

    На другој седници Ученичког парламента која је одржана у Свечаној сали Гимназије 

Лесковац дана 1. 10. 2021. године са почетком у 13.00 часова, ученицима Гимназије је 

одржано предавање везано Правилан однос према здрављу. Седници је присуствовало 

36 чланова Ученичког парламента (УП). Пошто је констатовано да постоји кворум, 

кренуло се са радом.  
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   Ученицима Ученичког парламента је одржано предавање везано за Одговоран однос 

према здрављу. Ученици су упознати са значајем Здравственог васпитања, здравља и 

хигијене. У складу са темом ученици Ученичког парламента су правили пано о 

одговорном односу према здрављу са насловом: Волим да се не разболим. Садржина 

паноа се односи на све превентивне мере у борби против вируса Covid-19. Такође, 

договорено је да се направи пано везан за заштиту деце од злостављања, занемаривања 

и дискриминације. 

Након тога, у холу школе, ученици Ученичког парламента су представили пано и 

осталим ученицима школе. 

 

   На трећој седници Ученичког парламента која је одржана у Свечаној сали Гимназије 

Лесковац дана 1. 12. 2021. године са почетком у 12.00 часова, ученицима Гимназије је 

одржано предавање на тему Борба против СИДЕ, поводом Светског дана борбе против 

СИДЕ. Седници је присуствовало 36 чланова Ученичког парламента (УП). Пошто је 

констатовано да постоји кворум, кренуло се са радом.  

 

   Ученицима Ученичког парламента је одржано предавање на тему Борба против 

СИДЕ. Предавање је ученицима одржала mr ph Маја Валчић. Овим је указала на то 

како све може да се пренесе ХИВ и шта све представља ризик за преношење ХИВ-а. 

Такође је говорила и о заблудама у вези са тим како се ХИВ може пренети, односно 

како се не преноси. Указала је ученицима и на који начин се може смањити ризик од 

преношења ХИВ-а. На крају предавања ученици су постављали питања. 

   

 

   На четвртој седници Ученичког парламента која је одржана у Свечаној сали 

Гимназије Лесковац дана 17. 12. 2021. године са почетком у 12.00 часова, ученици УП 

Гимназије су изнели своје предлоге у вези добровољне акције поводом новогодишњих 

празника. Пошто је констатовано да постоји кворум, кренуло се са радом.  

 

   Ученици Ученичког парламента Гимназије су једногласно усвојили предлог 

председника Ученичког парламента, ученице Софие Белензаде, да ученици Ученичког 

парламента организују добровољну акцију поводом новогодишњих празника у којој ће 

поред ученика Ученичког парлманета, по жељи, учествовати и остали ученици 

Гимназије. Чланови Ученичког парламента су одлучили да се до петка, 24. 12. 2021. 

године, прикупе слаткиши и играчке и да се од истих направе пакетићи. Ученици ће 

контактирати Центар за социјални рад и у сарадњи са њима одредити којој деци ће 

бити подељени пакети, одабрана деца ће бити из социјално угрожених породица или из 

хранитељских породица. Одабраној деци ће пакете уручити ученици Ученичког 

парламента у периоду од 27. 12. до 30. 12. 2021. године. 

 

   Седницама је присуствовала и координатор Ученичког парламента Гимназије 

Лесковац наставник математике Марија Јовановић. 

 

     

 

Извештај рада 

Ученичког парламента Гимназије Лесковац 
(друго полугодиште 1. 1. 2022 – 24. 6. 2022.) 
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Ученички парламент Гимназије Лесковац има укупно 64 члана, по два ученика из 

сваког одељења. У другом полугодишту школске 2021/22. године, одржане су две 

седнице Ученичког парламента Гимназије Лесковац.  

    На првој седници Ученичког парламента у другом полугодушту (петој од почетка 

школске године) која је одржана у Гимназији Лесковац, дана 23. 2. 2022. године са 

почетком у 13.10 часова, присуствовало је 36 чланова Ученичког парламента. Пошто је 

констатовано да постоји кворум, кренуло се са радом.  

   Ученици Ученичког парламента Гимназије су једногласно усвојили предлог 

председника Ученичког парламента, ученице Софие Белензаде, да ученици Ученичког 

парламента симболично обележе Међународни дан против вршњачког насиља – Дан 

розе мајица.  Ученици Ученичког парламента су израдили пано у облику дрвета и 

беџеве у облику розе мајица са порукама ненасилне комуникације промовишући: 

другарство, љубав и толеранцију. На овај начин су вршњацима послали поруке пуне 

пријатељства, љубави, хуманости, солидарности и емпатије, као и важну поруку да 

треба неговати другарство.  

   На другој у другом полигодишту седници  Ученичког парламента која је одржана у 

Гимназији Лесковац, дана 8. 6. 2022. године са почетком у 13.00 часова, присуствовало 

је 30 чланова Ученичког парламента. Пошто је констатовано да постоји кворум, 

кренуло се са радом.  

   Ученици Ученичког парламента Гимназије су разматрали:  

1) Избор уџбеника за школску 2022/23. годину 

2) Школски програм за период 2022 – 2026. године  

   Ученици Ученичког парламента Гимназије су се једногласно сложили са предлогом 

стручних већа и Наставничког већа у вези избора уџбеника за школску 2022/23. годину 

и Школског програма за период 2022 – 2026. године. Сви уџбеници су одобрени од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и налазе се у каталогу 

одобрених уџбеника. 

 

Седницама је присуствовала и координатор Ученичког парламента Гимназије Лесковац 

наставник математике Марија Јовановић. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 
Тим за школско развојно планирање радио је у следећем саставу:  

 
1. Драгана Цветановић , директор 

2. Јелена Гигић , психолог( замена – Марија Стојановић до повратка са породиљског)  

3. Јелена Филиповић, наставник српског језика и књижевности  

4. Александар Прокоповић, наставник математике –координатор 

5. Ања Станисављевић , представник  Ученичког парламента 

6. Драгана Белензада, представник родитеља 

7. Бобан Пешић – представник родитеља  

                

Школски развојни план  урађен је за период од 2020 – 2025 . године. 

Приоритети  развоја школе су :  НАСТАВА И УЧЕЊЕ,  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА И 

ЕТОС.   
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 Тим се састајао током првог полугодишта око поделе задужења, израде плана 

самовредновања , израде инструмената истраживања, обраде података, увида и анализе 

школске документације.  

    

 Подељене су улоге и задужења у оквиру тима и сви састанци су одржавани у 

учионици  за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику са 

применом рачунара и пројектора.  Нови Школски развојни план је  усвојен на седници 

Наставничког већа, дана 11.06.2020.године .  

У току ове школске године самовреднована  је  област „ Настава и учење“ , а  

наставници  самовредновала  дигиталне компетенције наставника.  

Урађен је План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, као и 

Извештај о стручном усавршавању запослених на крају првог и другог полугодишта. 

На седници Наставничког већа педагог школе је упознала наставнике са новим 

Правилником о сталном стручном усавршавању наставника . У складу са тим школа је 

сачинила              На основу члана 119. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21.), чланова  6. 

и 23. Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник РС", број 109/2021. ) Школски 

одбор   „ Гимназије Лесковац  „, на седници одржаној  9.06. 2022. године, усвојио је 

ПРАВИЛНИК О  БОДОВАЊУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ГИМНАЗИЈИ  У 

ЛЕСКОВЦУ , који је постављен на огласној табли.  

 

Наставници су међусобно посећивали часове у оквиру својих стручних већа. 

Већи број наставника и стручних сарадника је у складу са епидемиолошком 

ситуацијом похађао онлајн семинаре.  

На сајту школе , фејсбук страници школе , огласној табли,  школа  је редовно 

обавештавала ученике и родитеље о свим активностима  које су се организовале у 

школи .  

У школи је обележен  Међународни дан борбе против вршњачког насиља  „ Дан 

розе мајица „ у сарадњи са Ученичким парламентом наше школе .  Тим поводом су 

ученици  са наставницом  Мартином Стојичић  направили дрво са порукама ненасиља, 

мира ,  толеранције а свим ученицим школе су дељени беџеви са порукама ненасилне 

комуникације.  

За ученике који су учествовали на републичком такмичењу из математике , 

бивши ученик наше школе професор др Жељко Соколовић  наградио је новчано 

најуспешније ученике на овом такмичењу и тим поводом је организована конференција 

у Свечаној сали школе .  

У сарадњи са Полицијском управом Лесковац организована је акција „ Безбедна 

матура „ , а наши ученици  четвртог разреда су такође присуствовали трибини у 

организацији Техничке школе „ Раде Металац „ на ову тему. 

У  оквиру подршке ученицима у вези са каријерним вођењем и саветовањем у 

сарадњи са Националном службом за запошљавање   и психологом службе, наставник 

Оливер Николић организовао је тестирање за професионалну оријентацију ученика 

четвртог разреда. Тестирање је обављено по распореду у просторијама школе , а складу 

са епидемиолошком ситуацијом, а индивидуални разговори са ученицима у 

просторијама Националне службе за запошљавање.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ 

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 
 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

II 

 

Озелењавање школског дворишта.  Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

III Акција "Сат за нашу планету".  

Садња цвећа у саксијама. Набавка новог 

собног цвећа. 

Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

IV Обележавање дана планете Земље. 

Сређивање кабинета 

Полен. Поленска алергија. 

Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 



 84 

V Практичан рад на терену, скупљање биљака 

за хербаријум и инсеката за инсектаријум 

Израда школског хербаријума 

Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

VI Обележавање Светског дана заштите 

животне средине. 

Анализа рада секције 

 

Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ ЛЕСКОВАЧКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/22. 

ГОДИНЕ 
 

 

ЈАНУАР 

Чланови секције учествовали су у припреми и поставци школске Светосавске ликовне 

изложбе у холу школе. 

Такође су учествовали на општинском ликовном конкурсу у организацији Техничке 

школе где су освојили прве две награде. 

 

ФЕБРУАР 

Посета гостујућој изложби Нишке галерије савремене уметности  „ Мића Поповић и 

савременици“ у галерији  ЛКЦ-а. 

 

МАРТ 

Посета гостујућој изложби из легата у Сомбору  „Милан Коњовић“ у галерији ЛКЦ-а. 

Направљен је и план за даље активности поводом Васкршњих празника. 

 

АПРИЛ 

Чланови Ликовне секције учествовали су у овом периоду на Васкршњем ликовном 

конкурсу у организацији Академије за уметности и конзервацију СПЦ.  Том приликом 

три ученице су имале изложене радове, за шта су добиле дипломе и каталоге изложбе. 
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МАЈ 

Члан Ликовне секције Ема Станојевић учествовала је на тродневној ликовној колонији 

организованој поводом „Вуковог сабора“ у Тршићу. 

Неколико чланова секције учествовало је на изложби „Играј за здравље, дрога јок, 

бре!“у организацији Одбора за превенцију болести зависности Лесковац, на којој су 

освојили награде. 

 Последња већа активност била је припрема за учешће на конкурсу за „Стрип каиш“ 

који организује Лесковачка стриш школа „Никола Митровић Кокан“. Чланови секције 

су упознавали ученике са појмом и тиме како треба да изгледа стрип-каиш. 

 

 

ЈУН 

Одржан је последњи састанак секције у овој школској години где је извршена кратка 

анализа рада. Чланови секције су задовољни активностима и успесима оствареним 

током овог периода. 
 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЛЕСКОВАЧКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ ЗА  ПОСЛЕДЊЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ ШКОЛСКЕ 2021/22. 

ГОДИНЕ 
 

 

АПРИЛ/МАЈ 

 

Праћење музичких дешавања у граду и учешће појединих чланова секције на концерту 

хора Viva Voce u Народном музеју у Лесковцу. 

 

 

ЈУН 

 

На последњем састанаку секције у овој школској години извршена је анализа рада. 

 Разговарало се о активностима за наредну школску годину, пре свега, активностима 

хора и изразила нада да ће бити много садржајнија уз повратак на нормалне услове 

рада.  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА СА ТАКМИЧЕЊА 

 

Извештај о раду секција и са такмичења 
1.Стрељаштво 28.10.2021. округ 

- Михаила Дојчиновић- 1/5 , 3. Место појединачно 

Вођа екипе Саша Коцић 

2. Стони тенис 21.10.2021. међуокруг 2. Место екипно 

-Милан Мићовић4/8, Павле Станковић 1/8, Лука Стевановић1/6 

Вођа ек. Зоран Тончић 
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3. Одбојка дечаци22.11.2022., 1 место општинско,1.округ. 2. Међуокруг 

- Андрија Марковиц 3/8, Лазар Стојановић 3/8, Богдан Денић2/8, Илија 

Гавриловић 4/8, Петар Богдановић 3/1, Андрија Петровић3/1, Огњен Илић 2/6, 

Урош Живановић 2/6, Филип Матић 2/6, Вања Иванчевић 4/8, Урош Славковић 

3/1, Дарије Красић 2/2 

Вођа ек. Зоран Тончић 

4. Одбојка девојчице 2. Место општинско 

-Сара Јовановић. 3/1 

Владана Лазић.  3/1 

Нина Станковић 1/2 

Нина Гроздановић 2/1 

Мина Трајковић 2/3 

Лана Станковић 2/3 

Теодора Николић2/3 

Емилија Јовић 1/1 

Вођа ек. Јелена Михајловић 

5.Кошарка 8.12.2022 дечаци 1.место општинско. 2 округ, 3 место међуокруг 

- Илија Маринковић 4/6, Вељко Лалић 4/6, Иван Трако 4/6,Алекса Миленковић 

4/6, Урош Миленковић 2/5, Урош Славковић 3/1, Алекса Димитријевић 3/8, 

Матеја Станковић 4/3, Никола Митић 2/1, Стефан Маринковић 3/3 

Вођа ек. Зоран Тончић 

6.Баскет дечаци 2. Место општинско 

-Илија Маринковић 4/6, Вељко Лалић 4/6, Иван Трако 4/6, Урош Славковић 3/1 

Вођа ек. Зоран Тончић 

7. Кошарка девојчице 1. Опш., 1.округ, 1. Међуокруг, 6. Место републичко 

-Софија Белензада 3/7, Николина Цекић 4/4, Јелена Момчиловић 3/7, 

Александра Живковић 2/4, Емилија Петровић 2/4, Птра Илић 1/3, Нађа Антић 

1/7, Нађа Стојковић 2/7, АнастасијаПејчић 2/3, Анђела Миленковић 3/1 

Вођ. Екипе Зоран Тончић 

8.Баскет дев. 1. Место опш, 1. Округ, 3. Међуокруг 

-Николина Цекић 4/4, Софија Белензада 3/7, Анђела Милнковић 3/1, Петра Илић 

1/5 

Вођа. Екипе Стефан Стојиљковић 

 

9. фудбал без пласмана  

10.Рукомет11.4.2022.  дечаци 1. Место опш.,1.место округ, 1. Место међуокруг,  

5 место републичко 

-Крстић Данило 4/7, Денић Душан 3/7, Гавриловић Илија 4/8, Николић Немања 

3/5, Миленковић Филип 3/5, Тако Иван 4/6, Стојановић Алекса 1/7, Богдановић 

Петар 3/1, Марковић Андрија 3/8, Илић Лука 3/8, Ранђеловић Владимир 4/7, 

Стојковић Матеја 4/7 

Вођа ек. Зоран Тончић 

11. Атлетика 10.05.2021. 

-Костић Александар 1. Место 1 000, 8. Место републичко 

Вођа ек. Стефан Стојиљковић 

12. Пливање 28.12. републичко  
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Огњен Обрадовић 1/6 3. Место републичко, Урош Живновић 1. Место реп., 

Нина Станисављевић 1. Место, Виктор Димитријевић 2. Место , Марко Ристић 

7. Место 

Вођа екипе Зоран Тончић 

  

 

 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ 

    у школској 2021/22 години 

 

 

 У овој школској години у нашој школи успешнo су одржана  два нивоа 

такмичења – општинско такмичење 19. фебруара 2022. и окружно такмичење 27. марта 

2022. 

 На окружном такмичењу, у организацији Друштва физичара Србије, 

учествовала је ученица другог разреда Голубовић Милица и освојила прву награду.  

 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  
 

 

Одељење Име и презиме 

Постигнути резултати на Републичким 

такмичењима   

IV3 Катарина Мичић 

3.место на такммичењу из српског језика и 

јез.културе, 1.место на Књижевној олимпијади   

IV7 Данило Крстић 5.место на републичком из рукомета у 4.разреду   

IV7 Владимир Ранђеловић 5.место на републичком из рукомета у 4.разреду   

IV7 Матеја Стојковић 5.место на републичком из рукомета у 4.разреду   

IV8 Илија Гавриловић 5.место на републичком из рукомета у 4.разреду   

IV6 Иван Трако  5.место на републичком из рукомета у 4.разреду   

IV4 Николина Цекић 6.место на републичком из кошарке у 4.разреду   

IV8 Никола Стевић Програмирање   

IV8 Димитрије Ђорђевић Програмирање   

IV8 Ђорђе Станковић Програмирање   

IV8 Димитрије Ђорђевић 

3. место Српски језик и језичка култура у 1. 

разреду   

IV8 Милан Мићовић 2. место Књижевна олимпијада у 1. разреду   

IV8 Јана Тодоровић Српски језик и књижевност (похвалница)   

IV8 Јана Тодоровић Програмирање (похвалница)   
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АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА  
                                                            шк. 2021/22.године 

 

ПРВИ РАЗРЕД- 205 УЧЕНИКА , 78 ДЕЧАКА И 127 ДЕВОЈЧИЦА. ОДЛИЧАН 

УСПЕХ ПОСТИГЛО ЈЕ 64   УЧЕНИКА ИЛИ  31.2% , ВРЛОДОБАР УСПЕХ 96   

УЧЕНИКА ИЛИ  46.8% , ДОБАР УСПЕХ – 29  УЧЕНИКА ИЛИ  14.1%  .  

СВЕГА СА ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ  189  УЧЕНИКА ИЛИ 92.2%  % .  

СА ЈЕДНОМ НЕДОВОЉНОМ ОЦЕНОМ  10  УЧЕНИКА ИЛИ 4.9  % , СА 2 

НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ  5 УЧЕНИКА ИЛИ 2.4%   , СА 3 И ВИШЕ 1   УЧЕНИК ИЛИ 

0.5 % . СВЕГА СА НЕДОВОЉНИМ УСПЕХОМ ЈЕ 16   УЧЕНИКА ИЛИ 7.8%  

НЕМА НЕОЦЕЊЕНИХ УЧЕНИКА .  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА У ПРВОМ РАЗРЕДУ ЈЕ 4.05  . НАЈВИШУ ПРОСЕЧНУ 

ОЦЕНУ ИМАЈУ УЧЕНИЦИ  ОДЕЉЕЊА 1/7 – 4.49 , А НАЈНИЖУ ПРОСЕЧНУ 

ОЦЕНУ  УЧЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА 1/2 3.80 –   .  

 

ДРУГИ РАЗРЕД – 196 УЧЕНИКА , 78 ДЕЧАКА И 118 ДЕВОЈЧИЦА . ОДЛИЧАН 

УСПЕХ ПОСТИГЛО ЈЕ  78 УЧЕНИКА ИЛИ 39.8 % , ВРЛОДОБАР УСПЕХ 77  

УЧЕНИКА ИЛИ 39.3 % , ДОБАР УСПЕХ 4   УЧЕНИКА ИЛИ 2.04 % .  

СВЕГА СА ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ   159 УЧЕНИКА ИЛИ 81.1  %  .  

СА ЈЕДНОМ НЕДОВОЉНОМ ОЦЕНОМ  25  УЧЕНИКА ИЛИ 12.8 % , СА ДВЕ 

НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ  7УЧЕНИКА ИЛИ 3.6 % И СА 3 И ВИШЕ 4  УЧЕНИКА ИЛИ 

2.04  %  . 

СВЕГА СА НЕДОВОЉНИМ УСПЕХОМ 36  УЧЕНИКА ИЛИ 18.4%  

НЕОЦЕЊЕН ЈЕ 1  УЧЕНИК .  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ЈЕ  4.20 . НАЈВИШУ ПРОСЕЧНУ ОЦЕНУ 

ИМАЈУ УЧЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА 2/8 – 4.66 , А НАЈНИЖУ УЧЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА 2/3 –

4.04  .  

ТРЕЋИ РАЗРЕД – 186 УЧЕНИКА, 81 ДЕЧАК И 105 ДЕВОЈЧИЦА . ОДЛИЧАН 

УСПЕХ ПОСТИГЛО ЈЕ  96 УЧЕНИКА ИЛИ 51.6 % , ВРЛОДОБАР УСПЕХ –65    

УЧЕНИКА ИЛИ 34.9 % , ДОБАР УСПЕХ  8 УЧЕНИКА ИЛИ 4.3 %. 

СВЕГА СА ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ 169   УЧЕНИКА ИЛИ 90.9 % .  

СА ЈЕДНОМ НЕДОВОЉНОМ ОЦЕНОМ  13 УЧЕНИКА ИЛИ 6.9 % , СА ДВЕ 

НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ  2  УЧЕНИКА ИЛИ 1.07 % , СА 3 И ВИШЕ  1 УЧЕНИК ИЛИ 

0.5 % . 

СВЕГА УЧЕНИКА  СА НЕДОВОЉНИМ УСПЕХОМ 16  УЧЕНИКА ИЛИ 8.6 % . 

НЕОЦЕЊЕН  ЈЕ  1 УЧЕНИК ИЛИ 0.5 %  .  
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ПРОСЕЧНА ОЦЕНА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ ЈЕ  4.36 .  

НАЈБОЉУ ПРОСЕЧНУ ОЦЕНУ ИМАЈУ УЧЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА 3/8 –4.69  , А 

НАЈНИЖУ ОЦЕНУ УЧЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА 3/ 6 – 4.12  

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – 203 УЧЕНИКА – 79 ДЕЧАКА И 124 ДЕВОЈЧИЦЕ . ОДЛИЧАН 

УСПЕХ ПОСТИГАО ЈЕ 109  УЧЕНИКA  ИЛИ 53.7  % , ВРЛОДОБАР УСПЕХ  75  

УЧЕНИКА ИЛИ 36.9  % , ДОБАР УСПЕХ -7 УЧЕНИКА ИЛИ 3.5  % .  

СВЕГА УЧЕНИКА СА ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ 191 УЧЕНИКА  ИЛИ 94.1 % .  

СА ЈЕДНОМ НЕДОВОЉНОМ ОЦЕНОМ  5  УЧЕНИКА ИЛИ 2.5 % , СА ДВЕ 

НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ  5 УЧЕНИКА ИЛИ 2.46  % , СА 3 И ВИШЕ -  2  УЧЕНИКА 

ИЛИ 0.9  %  .  

СВЕГА УЧЕНИКА СА НЕДОВОЉНИМ УСПЕХОМ  12 ИЛИ 5.9  % .  

НЕОЦЕЊЕНИХ  УЧЕНИКА НЕМА   .  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ЈЕ  4.39   . НАЈВИША ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА ЈЕ У ОДЕЉЕЊУ 4/ 8–  4.78  , А НАЈНИЖА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ У 

ОДЕЉЕЊУ 4/- 2 – 4.02    .  

УКУПНО У ШКОЛИ  УЧЕНИКА ЈЕ 790 УЧЕНИКА , 316 ДЕЧАКА И 474  

ДЕВОЈЧИЦА. ОДЛИЧАН УСПЕХ ПОСТИГЛО ЈЕ 347  УЧЕНИКА ИЛИ  43.9%  , 

ВРЛОДОБАР УСПЕХ 313  УЧЕНИКА  ИЛИ 39.6%   , ДОБАР УСПЕХ 48  УЧЕНИКА 

ИЛИ  23.6 %  .   

СВЕГА СА ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ У ШКОЛИ  708  УЧЕНИКА ИЛИ 89.6  % .  

СА ЈЕДНОМ НЕДОВОЉНОМ ОЦЕНОМ ЈЕ 53  УЧЕНИКА 6.7 % , СА ДВЕ 

НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ   19 УЧЕНИКА ИЛИ 2.4 % , СА 3 И ВИШЕ НЕДОВОЉНИХ 

ОЦЕНА  8 УЧЕНИКА ИЛИ 1.01 %  .  

СВЕГА УЧЕНИКА СА НЕДОВОЉНИМ  УСПЕХОМ 80 УЧЕНИКА ИЛИ  10.1  % .  

Неоцењено је 2 ученика  .  

 

ИЗОСТАНЦИ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

ПРВИ РАЗРЕД – У ПРВОМ РАЗРЕДУ  ИЗРЕЧЕНА 1 ООС   . ОПРАВДАНИХ 

ИЗОСТАНАКА 9661  ИЛИ  47.1 ПО УЧЕНИКУ. НЕОПРАВДАНИХ 191  ИЛИ  93.1  

ПО УЧЕНИКУ. УКУПНО  9852  ИЛИ  48.05  ПО УЧЕНИКУ.  

ДРУГИ РАЗРЕД – У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ИЗРЕЧЕНЕ СУ  2 ООС. ОПРАВДАНИХ 

ИЗОСТАНАКА ЈЕ 10657 ИЛИ  49.2 ПО УЧЕНИКУ, НЕОПРАВДАНИХ   278 ИЛИ 1.4  

ПО УЧЕНИКУ. УКУПНО 10935   ИЛИ 55.6 ПО УЧЕНИКУ. 

ТРЕЋИ РАЗРЕД – У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 1 ООС . ОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА ЈЕ 

11251   ИЛИ 58.4  ПО УЧЕНИКУ, НЕОПРАВДАНИХ 190  ИЛИ   1.02 ПО УЧЕНИКУ. 

УКУПНО  11441 ИЛИ  ПО 59.4  УЧЕНИКУ. 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ИЗРЕЧЕНО  ЈЕ 7   ООС . 

ОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА ЈЕ 13008 ИЛИ 60.7   ПО УЧЕНИКУ, 

НЕОПРАВДАНИХ 195    ИЛИ 0.9   ПО УЧЕНИКУ. УКУПНО 11451   ИЛИ   61.6 ПО 

УЧЕНИКУ  

. 

УКУПНО ОПРАВДАНИХ:  44.577 ИЛИ  56.4  ПО УЧЕНИКУ  

УКУПНО НЕОПРАВДАНИХ :  854 ИЛИ 1.08   ПО УЧЕНИКУ  

СВЕГА:  45431 ИЛИ  57.5  ПО УЧЕНИКУ  

 

ПЕДАГОШКЕ МЕРЕ: 

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ НЕОЦЕЊЕНИ  ЗАТО ШТО СУ БИЛИ ОДСУТНИ ИЗ 

ШКОЛЕ  ЗБОГ  ЗДРАВСТВЕНИХ РАЗЛОГА , ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ ЋЕ 

БИТИ У ОБАВЕЗИ ДА УРАДЕ ИНДИВИДУАЛНЕ ПЛАНОВЕ ПОДРШКЕ .   

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ ОРГАНИЗОВАТИ ДОПУНСКУ 

НАСТАВУ.  

 УСПЕХ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА шк 

. 2021/22. 

 
 

Васпитно-дисциплинске мере ученика 4.разреда на крају другог 

полугодишта шк. 2021/22. 
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IV-1 27 3 24 0 0 0 0 0 4050 150.00   

IV-2 30 8 22 0 0 0 0 0 2603 86.77 30 

IV-3 27 8 19 0 0 0 0 0 2806 103.93 2 

IV-4 25 11 14 0 0 0 0 0 1829 73.16 25 

IV-5 25 13 12 0 0 0 0 0 2685 107.40 0 



 91 

IV-6 26 13 13 0 0 0 0 0 1906 73.31 51 

IV-7 24 11 13 0 0 0 0 0 2572 107.17 29 

IV-8 19 12 7 0 0 0 0 0 3155 166.05 30 

Свега 184 79 124 0 0 0 0 0 21606 100.25 167 

 

 

Списак ученика са Вуковом дипломом  

Име Презиме 

Теодора Дикић  IV/5 

Нађа Динић  IV/5 

Нађа Јовчић IV/5 

Емилија 

Младеновић 

IV/5 

Лазар Николчић IV/5 

Никола Петковић IV/5 

Миља 

Маринковић 

IV/1 

Андреа Станојевић IV/1 

Неда Аничић IV/3 

Катарина Мичић IV/3 

Емилија  

Стојановић 

IV/3 

Даша Албијанић IV/7 

Ивана Златковић IV/7 

Алекса Марковић IV/7 

Анастасија 

Миленковић 

IV/7 

Богдан 

Стаменковић 

IV/7 

Исидора 

Стаменковић 

IV/7 

Леа 

Стевановић 

IV/7 

Матеја 

Стојановић 

IV/7 

Нина 

Стојановић 

IV/7 

Ана  

Стојилковић 

IV/7 

Матеја Стојковић IV/7 

Сандра Тодоровић IV/7 

Марија Трајковић IV/7 

Лука Коцић IV/7 

Мила Јовић IV/6 

Теодора Крстић IV/6 

Марко Ничић IV/6 

Нађа 

Ранђеловић 

IV/6 

Дуња Јовић IV/6 
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Ђорђе Митић IV/4 

Александар Трајковић IV/4 

Ђорђе Соколовић IV/4 

Теодора Настић IV/4 

Марко Вејиновић IV/8 

Илија 

Гавриловић 

IV/8 

Анђела Митић IV/2 

Исидора Костић IV/2 

Милана Тошић IV/2 

Лена 

Стојиљковић 

IV/2 

Нађа Митић IV/2 

Андријана Крстић IV/2 

Ања 

Стоилковић 

IV/2 

Катарина Пејчић IV/2 

Димитрије Ђорђевић IV/8 

Теодора 

Здравковић 

IV/8 

Вања Иванчевић IV/8 

Владимир Јанковић IV/8 

Драга Јовић IV/8 

Даница Минић IV/8 

Јован Митић IV/8 

Милан Мићовић IV/8 

Ђорђе Станковић IV/8 

Никола Стевић IV/8 

Алекса 

Стојановић 

IV/8 

Марко 

Стојановић 

IV/8 

Биљана Стојковић IV/8 

Јана Тодоровић IV/8 

Емилија Цветковић IV/8 

Душан Цојић IV/8 

 

 
Постигнућа ученика 4.разреда  

Одељење Име и презиме 

Постигнути резултати на Републичким 

такмичењима  

IV3 Катарина Мичић 

3.место на такммичењу из српског језика и 

јез.културе, 1.место на Књижевној 

олимпијади  

IV7 Данило Крстић 

5.место на републичком из рукомета у 

4.разреду  

IV7 Владимир Ранђеловић 5.место на републичком из рукомета у  
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4.разреду 

IV7 Матеја Стојковић 

5.место на републичком из рукомета у 

4.разреду  

IV8 Илија Гавриловић 

5.место на републичком из рукомета у 

4.разреду  

IV6 Иван Трако  

5.место на републичком из рукомета у 

4.разреду  

IV4 Николина Цекић 

6.место на републичком из кошарке у 

4.разреду  

IV8 Никола Стевић Програмирање  
IV8 Димитрије Ђорђевић Програмирање  

IV8 Ђорђе Станковић Програмирање  

IV8 Димитрије Ђорђевић 

3. место Српски језик и језичка култура у 1. 

разреду  

IV8 Милан Мићовић 2. место Књижевна олимпијада у 1. разреду  

IV8 Јана Тодоровић Српски језик и књижевност (похвалница)  

IV8 Јана Тодоровић Програмирање (похвалница)  
 
 

 

 ПРОЛАЗНОСТ МАТУРАНАТА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА ФАКУЛТЕТ  

 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

4.РАЗРЕД 

БУЏЕТ САМОФИНАНСИРАЊЕ НИЈЕ 

ПОЛОЖИЛО  

НЕМА 

ИНФОРМАЦИЈА 

203 

УЧЕНИКА 

137 38 17 11 

Ученици су уписали сл.факултете : Економски факултет, Електронски факултет, ФТН, 

ФПН, Филолошки факултет ( Српски језик и књижевност, Енглески језик, Турски 

језик, Арапски, Кинески , Општу лингвистику ) , Филозофски факултет, Правни 

факултет, Факултет за физичку хемију, Факултет заштите на раду, Факултет 

безбедности, Шумарски факултет, Војну академиј, Технолошки факултет, Учитељски 

факултет, Медицину, Стоматологију, Биолошки факултет.  

 Ученици су уписивали факултете у Нишу, Београду, Новом Саду, Суботици, 

Врању, Лесковцу и Јагодини.  

АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  НА КРАЈУ 

ДРУГОГ  ПОЛУГОДИШТА  

                                                            шк. 2021/22.године 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – 203 УЧЕНИКА – 79 ДЕЧАКА И 124 ДЕВОЈЧИЦЕ . ОДЛИЧАН 

УСПЕХ ПОСТИГЛО  ЈЕ 137(67.49%)  УЧЕНИКA  , ВРЛОДОБАР УСПЕХ   63 

УЧЕНИКА ИЛИ 31.03  % , ДОБАР УСПЕХ -3 УЧЕНИКА ИЛИ 1.48  % .  



 94 

СВЕГА УЧЕНИКА СА ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ: 203 ИЛИ 100%  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ЈЕ  4.68   . НАЈВИША ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА ЈЕ У ОДЕЉЕЊУ 

 

 4/ 8–  5.00 , А НАЈНИЖА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЈЕ У ОДЕЉЕЊУ 4/- 6 – 4.40    .  

НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕСТВОВАЛО ЈЕ 35 УЧЕНИКА ИЗ 

СЛЕДЕЋИХ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА, ПРОГРАМИРАЊЕ, ИСТОРИЈА, 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ,  

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, НЕМАЧКИ ЈЕЗИК , БИОЛОГИЈА , РУКОМЕТ, КОШАРКА .  

ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ ДОБИЋЕ 14 УЧЕНИКА ЗА ЗАПАЖЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ:  НА 

КЊИЖЕВНОЈ ОЛИМПИЈАДИ – КАТАРИНА МИЧИЋ  4/3 – 3.МЕСТО А НА 

РЕП.ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – 1.МЕСТО , У РУКОМЕТУ 

ЗА ОСВОЈЕНО 5.МЕСТО – ВЛАДИМИР РАНЂЕЛОВИЋ 4/7, ДАНИЛО КРСТИЋ 4/7, 

МАТЕЈА СТОЈКОВИЋ 4/7 , ИЛИЈА ГАВРИЛОВИЋ 4/8, ИВАН ТРАКО 4/6  , У 

КОШАРЦИ 6.МЕСТО- НИКОЛИНА ЦЕКИЋ 4/4, У ПРОГРАМИРАЊУ – НИКОЛА 

СТЕВИЋ 4/8, ДИМИТРИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ – 4/8 И ЂОРЂЕ СТАНКОВИЋ – 4/8  , 

ДИМИТРИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ 4/8 – 3.МЕСТО – СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

У 1.РАЗРЕДУ,  МИЛАН МИЋОВИЋ 4/8 – 2.МЕСТО НА КЊИЖЕВНОЈ 

ОЛИМПИЈАДИ  У 1.РАЗРЕДУ, ЈАНА ТОДОРОВИЋ – СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ ( ПОХВАЛА) , ЈАНА ТОДОРОВИЋ 4/8- ПРОГРАМИРАЊЕ ( 

ПОХВАЛНИЦА) .    

ИЗОСТАНЦИ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – НЕМА ИЗРЕЧЕНИХ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА  

. ОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА ЈЕ 21.606 ИЛИ 100.25    ПО УЧЕНИКУ, 

НЕОПРАВДАНИХ 167    ИЛИ 0.75  ПО УЧЕНИКУ. УКУПНО  21773    ИЛИ   107.3 

ПО УЧЕНИКУ .  

НАЈВИШЕ ИЗОСТАЈУ УЧЕНИЦИ 4/8 – 167.63 ПО УЧЕНИКУ 

НАЈМАЊЕ ИЗОСТАЈУ УЧЕНИЦИ 4/4 – 74.16 ПО УЧЕНИКУ  

 

УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 
 

ПРВИ РАЗРЕД 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

 

 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
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УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ , ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА НАКОН 

ПОПРАВНИХ ИСПИТА 

 
   

АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ДРУГОГ 

ПОЛУГОДИШТА   НАКОН ПОПРАВНИХ ИСПИТА   шк. 2021/22.године 

- У ПРВОМ РАЗРЕДУ НА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА  БИО ЈЕ  

УПУЋЕН  1 УЧЕНИК ИЗ  ПРЕДМЕТА МУЗИЧКА КУЛТУРА  , УЧЕНИК 1/3 

РАЗРЕДА . УЧЕНИК ЈЕ ПОЛОЖИО ПОПРАВНИ ИСПИТ И ЗАВРШИО 

РАЗРЕД СА ДОБРИМ УСПЕХОМ.  

ПРВИ РАЗРЕД- 204 УЧЕНИКА , 78 ДЕЧАКА И 126 ДЕВОЈЧИЦА. ОДЛИЧАН 

УСПЕХ ПОСТИГЛО ЈЕ 99   УЧЕНИКА ИЛИ  48.5% , ВРЛОДОБАР УСПЕХ  79  

УЧЕНИКА ИЛИ  38.7% , ДОБАР УСПЕХ – 26  УЧЕНИКА ИЛИ  12.8%  .   СВЕГА СА 

ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ  204  УЧЕНИКА ИЛИ 100 %     

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА У ПРВОМ РАЗРЕДУ ЈЕ 4.28  . НАЈВИШУ ПРОСЕЧНУ 

ОЦЕНУ ИМАЈУ УЧЕНИЦИ  ОДЕЉЕЊА 1/7 – 4.71 , А НАЈНИЖУ ПРОСЕЧНУ 

ОЦЕНУ  УЧЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА 1/3  3.94  –   .  

 

- У ДРУГОМ РАЗРЕД НА ПОПРАВНИ ИСПИТ  УПУЋЕНО ЈЕ  6 УЧЕНИКА НА 

ПОПРАВНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ . ДВА УЧЕНИКА 2/1 РАЗРЕДА  , 

НАКОН ЧЕГА СУ ПОСТИГЛИ 1 УЧЕНИК ВРЛОДОБАР УСПЕХ И  1 

УЧЕНИЦА – ДОБАР УСПЕХ И 4 УЧЕНИКА 2/4 РАЗРЕДА , НАКОН ЧЕГА СУ 

ПОСТИГЛИ 1 УЧЕНИК ВРЛОДОБАР УСПЕХ И 3 УЧЕНИКА ДОБАР УСПЕХ 

.  СВИ УЧЕНИЦИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПОПРАВНИ ИСПИТ.  

ДРУГИ РАЗРЕД – 194 УЧЕНИКА , 78 ДЕЧАКА И 116 ДЕВОЈЧИЦА . ОДЛИЧАН 

УСПЕХ ПОСТИГЛО ЈЕ  112 УЧЕНИКА ИЛИ 57.7 % , ВРЛОДОБАР УСПЕХ 65  

УЧЕНИКА ИЛИ 33.5 % , ДОБАР УСПЕХ 16   УЧЕНИКА ИЛИ 8.3 % .  

СВЕГА СА ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ   194 УЧЕНИКА ИЛИ 100 %  .  

 ПРОСЕЧНА ОЦЕНА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ЈЕ  4.41 . НАЈВИШУ ПРОСЕЧНУ 

ОЦЕНУ ИМАЈУ УЧЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА 2/8 – 4.86 , А НАЈНИЖУ УЧЕНИЦИ 

ОДЕЉЕЊА 2/2 – 4.21  .  

 

У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ НА ПОПРАВНИ ИСПИТ УПУЋЕНО ЈЕ  5 УЧЕНИКА ЈЕ БИЛО 

УПУЋЕНО НА ПОПРАВНИ ИСПИТ. 1 УЧЕНИЦА ИЗ ПРЕДМЕТА МУЗИЧКА 

КУЛТУРА , КОЈА ЈЕ НАКОН ПОПРАВНОГ ИСПИТА ОСТВАРИЛА ДОБАР УСПЕХ  

И 4УЧЕНИКА  ИЗ МАТЕМАТИКЕ, КОЈИ СУ ПОСТИГЛИ ВРЛОДОБАР УСПЕХ.  

ТРЕЋИ РАЗРЕД – 186 УЧЕНИКА, 81 ДЕЧАК И 105 ДЕВОЈЧИЦА . ОДЛИЧАН 

УСПЕХ ПОСТИГЛО ЈЕ  129 УЧЕНИКА ИЛИ 69.4 % , ВРЛОДОБАР УСПЕХ –51   

УЧЕНИКА ИЛИ 27.4 % , ДОБАР УСПЕХ – 6 УЧЕНИКА ИЛИ 3.2 % . СВЕГА СА 

ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ 186   УЧЕНИК ИЛИ 100 % .  
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ПРОСЕЧНА ОЦЕНА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ ЈЕ  4.57 .  

НАЈБОЉУ ПРОСЕЧНУ ОЦЕНУ ИМАЈУ УЧЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА 3/8 –4.82  , А 

НАЈНИЖУ ОЦЕНУ УЧЕНИЦИ ОДЕЉЕЊА 3/ 3 и 3/1  –  4.50  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НА НИВОУ ШКОЛЕ ЗА ПРВИ, ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД  ЈЕ 

4.42  .  

НАЈВЕЋУ ПРОСЕЧНУ ОЦЕНУ ИМА ОДЕЉЕЊЕ 2/8 – 4.86  

УКУПНО У ШКОЛИ    УЧЕНИКА ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ЈЕ 584  

УЧЕНИКА , 237  ДЕЧАКА И 347   ДЕВОЈЧИЦА. ОДЛИЧАН УСПЕХ ПОСТИГЛО ЈЕ 

340   УЧЕНИКА  ИЛИ  58.2%  , ВРЛОДОБАР УСПЕХ 196  УЧЕНИКА   ИЛИ 33.6%   , 

ДОБАР УСПЕХ 48 УЧЕНИКА ИЛИ  8.2 %  .   

СВЕГА СА ПОЗИТИВНИМ УСПЕХОМ У ШКОЛИ  584  УЧЕНИКА ОДН. 100  % .  

 

Први, други и трећи разред  
Укупан 

број 
ученика 

М Ж Одл. % 
Вр. 

доб. 
% Доб. % Дов. % 

Свега 
позитив. 

% 
Са 1 
нед. 

% 
Са 2 
нед. 

% 
Са 3 и више 

нед. 

26 3 23 10 38,46 11 42,31 5 19,23 0 0,00 26 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

28 3 25 10 35,71 15 53,57 3 10,71  0,00 28 100,00  0,00  0,00  

28 12 16 7  12 42,86 9 32,14 0 0,00 28 100,00 0 0,00  0,00  

30 10 20 9 30,00 16 53,33 5 16,67  0,00 30 100,00  0,00  0,00  

25 13 12 10 40,00 12 48,00 3 12,00 0 0,00 25 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

20 10 10 13 65,00 6 30,00 1 5,00 0 0,00 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

28 11 17 24 85,71 4 14,29  0,00  0,00 28 100,00  0,00  0,00  

19 16 3 16 84,21 3 15,79 0 0,00 0 0,00 19 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

204 78 126 99 48,53 79 38,73 26 12,75 0 0,00 204 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

                  

Укупан 
број 

ученика 
М Ж Одл. % 

Вр. 
доб. 

% Доб. % Дов. % 
Свега 

позитив. 
% 

Са 1 
нед. 

% 
Са 2 
нед. 

% 
Са 3 и више 

нед. 

27 3 24 16 59,26 10 37,04 1 0,00 0 0 27 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

28 10 18 12 42,86 13 46,43 3 10,71 0 0 28 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

29 9 20 13 44,83 15 51,72 1 3,45 0 0 29 100,00  0,00  0,00  

20 5 15 10 50,00 6 30,00 4 20,00 0 0 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

23 9 14 13 56,52 6 26,09 4 17,39 0 0 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

25 14 11 13 52,00 9 36,00 3 12,00 0 0 25 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

23 14 9 16 69,57 7 30,43 0 0,00 0 0 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

19 14 5 19 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0 19 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

194 78 116 112 57,73 66 34,02 16 8,25 0 0 194 100,00 0 0,00 0 0,00 0 
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Укупан 
број 

ученика 
М Ж Одл. % 

Вр. 
доб. 

% Доб. % Дов. % 
Свега 

позитив. 
% 

Са 1 
нед. 

% 
Са 2 
нед. 

% 
Са 3 и више 

нед. 

25 9 16 17  7 28,00 1 4  0 25 100,00 0 0,00  0,00  

27 11 16 18  7 25,93 2 7,407407407 0 0 27 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

28 10 18 18  9 32,14 1 3,571428571 0 0 28 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

21 11 10 15 71,43 4 19,05 2 9,523809524 0 0 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

23 10 13 16 69,57 7 30,43 0 0 0 0 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

21 10 11 13  8 38,10 0 0 0 0 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

22 9 13 14 63,64 8 36,36 0 0 0 0 22 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

19 11 8 18 94,80 1 5,20 0 0 0 0 19 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

186 81 105 129 69,35 51 27,42 6 3,225806452 0 0 186 100,00 0 0,00 0 0,00 0 

 

ИЗВЕШТАЈИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 

 

ИЗВЕШТАЈ 

са Републичког такмичења из биологије одржаног 29.5.2022. године на ПМФ-у у 

Новом саду на Департману за биологију и екологију 

 

На Републичком такмичењу из биологије одржаном 29.5.2022. године на ПМФ-у у 

Новом саду на Департману за биологију и екологију, ученици Гимназије Лесковац 

остварили су следеће резултате: 

II година: Ана Тошић II2 (12. место, 95 поена) 

III година: Ђорђе Тодоровић III5 (36. место, 81 поен) и Марија Стојановић III4 (60. 

место, 73 поена) 

IV година: Павле Савић IV7 (52. место, 94 поена) и Теодора Крстић IV6 (94. место, 

85 поена). 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА  

 

На Општинском такмичењу „Књижевна олимпијада”, одржаном  12. 2. 2022. године у 

Економској школи „Ђука Динић” у Лесковцу учествовало је 13 ученика Гимназије 

Лесковац.  

На основу постигнутих резултата право учешћа на Окружном нивоу такмичења стекло 

је 6 ученика. 

 

 

На Окружном такмичењу „Књижевна олимпијада”, одржаном 20. 3. 2022. године у 

Економској школи „Ђука Динић” у Лесковцу учествовала су 4 ученика Гимназије 

Лесковац. 
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На основу постигнутих резултата право учешћа на Републичком нивоу такмичења 

стекла је 1 ученица (Ана Тошић, II 2). Ученица је одустала од републичког такмичења 

због подударања термина са такмичењем из биологије. 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

На Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, одржаном  26. 2. 2022. 

године у Школи за текстил и дизајн у Лесковцу учествовало је 18 ученика Гимназије 

Лесковац.  

На основу постигнутих резултата право учешћа на Окружном нивоу такмичења стекло 

је 7 ученика. 

На републички ниво такмичења пласирала се једна ученица – Катарина Мичић IV/3. 

Ученица је учествовала на такмичењу и остварила запажен резултат. 

 

 

СМОТРА РЕЦИТАТОРА „ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ” 

 

 

На општинском нивоу смотре рецитатора учествовало је петоро ученика школе. На 

окружни ниво пласирало се двоје ученика. Ученица Андреја Јовић II/3 освојила је 

друго место на окружној смотри рецитатора 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

ЛИКОВНА  КУЛТУРА 

 

 

• Ликовни конкурс „ Играј за здравље, дрога, јок бре“ у организацији 

Општинског одбора за превенцију болести зависности, Јабланички округ. 

Учествовали ученици првог и другог разреда Гимназије и освојили прве 

3 награде:  

            1. награда  Ива Пејић  2/1 

            2. награда  Сташа Стојилковић 2/6 

            3. награда  Николина Славковић  2/4  

•  Светосавски ликовни конкурс у организацији Техничке школе у Лесковцу за 

јабланички округ. 

Учествовали ученици првог, другог и трећег разреда Гимназије- на 

конкурс послато 7 најбољих радова, од чега су освојене прве 2 награде: 

 

1. награда  Анђела Николић  2/6 

2. награда  Ивона Тасић  2/5 
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• ЕУ-про, републички ликовни конкурс на тему „Твоје идеје, твоја будућност“. 

Послато по пропозицијама конкурса 5 радова, освојена једна награда: 

 

Ивона Тасић  2/5 

 

• Републичка смотра младих фотографа, Иваново. Примљено неколико и 

похваљен рад ученице, 

 

Похвала  Дуња Стојановић  1/6 

 

• Међународни Васкршњи конкурс у организацији Академије за уметности и 

конзервацију СПЦ у Београду. Примљена и изложена 3 рада ученика Гимназије: 

 

Андријана Стефановић  2/4 

Сара Николић  2/4 

Сања Филиповић  2/4 

 

 

• „Вуков сабор“ у Тршићу – ликовна колонија у организацији Министарства за 

културу и информисање, РТС-а и општине и Центра за културу Лозница. 

Послати и примљени радови ученице Еме Станојевић  3/1, која је учествовала и 

награђена на тродневној ликовној колонији у Тршићу. 

 

 

• Балканска смотра младих стрип аутора „Стрип каиш“ у организацији 

Лесковачке школе стрипа „ Никола Митровић Кокан“. 

Учествовали ученици првог и другог разреда. Послато 46 радова. 

Резултати и изложба биће 24.6.2022. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 



ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА У 

УСТАНОВИ ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШК. 2021/2022. 

ГОДИНE 
 

 
Име и презиме 

наставника 

Предмет који 

предаје 

Назив семинара/трибине и место одржавања Датум и сати 

Драгана 

Цветановић 

Директор  Наставничка већа 

Одељењска већа 

Трибина посвећена борби против трговине људима 

– Полицијска управа Лесковац, Центар за 

социјални рад Лесковац, невладина организација 

Београд  

Тим за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања  

Онлајн обука за пилог пројекат 

 „ Државна матура“ 

Седнице актива директора средњих школа 

 ( руковођење) 

Обука запослених у ОШ и СШ за примену 

инструмената за самовредновање и процену 

дигиталних капацитета школе – Селфи 

Састанци актива директора средњих школа – 

руковођење 

Састанци   

4 сата 

4 сати 

14.10.2021. 

1 сат 

 

 

8 сати 

14.12.2021. 

10 сати  

 

6 сати  

 

8 сати 

10 

Јелена 

С.Станковић 

педагог Наставничка већа 

Одељењска већа 

Педагошки колегијум 

Савет родитеља  

Трибина посвећена борби против трговине људима 

– Полицијска управа Лесковац, Центар за 

социјални рад Лесковац, невладина организација 

Београд  

Тим за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања  

Онлајн обука за пилог пројекат „ Државна матура“ 

Сарадња са наставницима у вези развијања 

компетенције „ Одговоран однос према здрављу 

ученика „  

Учешће у радионицама „ Промовисање културе 

ненасиља међу школском децом“ у организацији 

ОЕБС-а  и Савета за безбедност Града Лесковца и 

Савета за безбедност општине „ Звездара „  

 

Састанак са руководиоцем директора основних 

школа и председником Савета за безбедност Града 

Лесковца- план активности за промовисање 

4 сата 

4 сати 

 

5 сати  

 

5 сати  

 

14.10.2021. 

1 сат 

 

 

 

8 сати 

 

 

 

4 сата 

 

 

26.11.2021. 

30.11.2021. 

  7.12.2021. 

  8.12.2021. 

10.12.2021. 

( 8 сати) 

 

15.12.2021. 

( 3 сата)  
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културе ненасиља међу школском децом „  

 

Радионица за ученике 2/4  разреда  „ Сукоб“ –  

реализација активности у циљу промовисања 

културе ненасиља међу школском децом 

 

 

 

21.12.2021. 

 ( 1 сат)  

 

Биљана Мичић 

Српски језик и 

књижевност 

Седнице стручног већа: 

• Допис о одлуци Тима за школе о 

моделунаставе од 1. септембра; извештај 

са састанка Педагошког колегијума; 

усаглашавање критеријума оцењивања; 

глобални, оперативни планови, планови 

допунске и додатне наставе; мере 

превенције; иницијалнотестирање ученика 

• Упознавање са одлукама Педагошког 

колегијума; распоред писмених задатака 

за школску 2021/22. г.; писане провере 

знања дуже од 15 минута; реализација 

активности у вези са одговорним односом 

према здрављу;  

• Угледни час ,,Хасанагиница“ (присуство) 

• Жирирање на Књижевном конкурсу за 

кратку причу „Вукашин Цонић” 

• Извештај о стручном усавршавању у 

првом полугодишту; извештај о раду 

стручног већа; израда школског програма 

за наредни период; пробни завршни испит 

за четврти разред; измена правилника о 

стручном усавршавању 

 

 

• Дани Николаја Тимченка 

 

Представљање књиге Марте Фрајнд „Знани и 

незнани” на трибини у Народној библиотеци 

„Радоје Домановић” Лесковац 

 

Образложење жирија Награде Николај Тимченко 

за 2021 („Агон и меланхолија” Горане Раичевић) у 

Легату Николаја Тимченка 

 

 

• Самовредновање у оквиру Селфи 

инструмента: SELFIE 2021-2022, session 1 

23. 12. 2021 

•  

 

 

27. 8. 2021.  30. 8. 

2021. 

 

 

8. 10. 2021. 

 

 

 

 

 

18.. 12. 2021. 

         3‒5. 2021. 

 

 

 

 

 

 

4. 12. 2021. 

 

 

 

5. 12. 2021. 

 

 

 

 

 

 

23. 12. 2021 
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Владимир 

Мичић 

Српски језик и 

књижевност 

Седнице стручног већа : 

Допис о одлуци Тима за школе о моделунаставе од 

1. септембра; извештај са састанка 

Педагошкогколегијума; усаглашавање критеријума 

оцењивања; глобални, оперативни планови, 

планови допунске и додатне наставе; мере 

превенције; иницијално тестирање ученика 

• Упознавање са одлукама Педагошког 

колегијума; распоред писмених задатака 

за школску 2021/22. г.; писане провере 

знања дуже од 15 минута; реализација 

активности у вези са одговорним односом 

према здрављу;  

• Угледни час ,,Хасанагиница“  

 

 

• Жирирање на Књижевном конкурсу за 

кратку причу „Вукашин Цонић” 

• Извештај о стручном усавршавању у 

првом полугодишту; извештај о раду 

стручног већа; израда школског програма 

за наредни период; пробни завршни испит 

за четврти разред; измена правилника о 

стручном усавршавању 

 

 

• Дани Николаја Тимченка 

 

Представљање књиге Николаја Тимченка 

„Искуства и искушења критичке мисли” на 

трибини у Лесковачком културном центру 

 

 

• Самовредновање у оквиру Селфи 

инструмента: SELFIE 2021-2022, session 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 8. 2021. 

 

30. 8. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 1  

3‒5. 2021. 

 

 

3. 12. 2021. 

 

 

 

 

23. 12. 2021. 

 

 

23. 12. 2021. 
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Ивана 

Стојиљковић 

Српски језик и 

књижевност 

Седнице стручног већа : 

• Допис о одлуци Тима за школе о 

моделунаставе од 1. септембра; извештај 

са састанка Педагошког колегијума; 

усаглашавање критеријума оцењивања; 

глобални, оперативни планови, планови 

допунске и додатне наставе; мере 

превенције; иницијално тестирање 

ученика 

• Упознавање са одлукама Педагошког 

колегијума; распоред писмених задатака 

за школску 2021/22. г.; писане провере 

знања дуже од 15 минута; реализација 

активности у вези са одговорним односом 

према здрављу;  

• Угледни час ,,Хасанагиница“ (присуство) 

Седнице стручног већа : 

• Извештај о стручном усавршавању у 

првом полугодишту; извештај о раду 

стручног већа; израда школског програма 

за наредни период; пробни завршни испит 

за четврти разред; измена правилника о 

стручном усавршавању 

 

 

• Дани Николаја Тимченка 

 

 

 

 

 

 

27. 8. 2021. 

30. 8. 2021. 

 

 

8. 10. 2021. 

 

3‒5. 2021. 

 

 

 

 

3. 12. 2021. 

 

 

 

 

23. 12. 2021. 

 

 

 

 

 

23. 12. 2021. 

 

Наташа Томић Српски језик и 

књижевност 

Седнице стручног већа: 

• Допис о одлуци Тима за школе о 

моделунаставе од 1. септембра; 

извештајсасастанкаПедагошкогколегијума

; усаглашавањекритеријумаоцењивања; 

глобални, оперативнипланови, 

плановидопунске и додатненаставе; мере 

превенције; иницијалнотестирање ученика 

• Упознавање са одлукама Педагошког 

колегијума; распоред писмених задатака 

за школску 2021/22. г.; писане провере 

знања дуже од 15 минута; реализација 

активности у вези са одговорним односом 

према здрављу;  

• Радионица са ученицима ,,Одговоран 

однос према здрављу” 

• Угледни час ,,Хасанагиница“ (аутор 

реализатор) 

 

27. 8. 2021. 

30. 8. 2021. 

28.9. 2021. 

 

 

8. 13‒5. 2021. 

 

 

3. 12. 2021. 
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• Извештај о стручном усавршавању у 

првом полугодишту; извештај о раду 

стручног већа; израда школског програма 

за наредни период; пробни завршни испит 

за четврти разред; измена правилника о 

стручном усавршавању 

 

 

• Дани Николаја Тимченка 

 

• Самовредновање у оквиру Селфи 

инструмента: SELFIE 2021-2022, session 1 

 

 

 

 

 

 

 

20. 12. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 12. 2021. 

 

Светлана Коцић Српски језик и 

књижевност 

Седнице стручног већа: 

• Допис о одлуци Тима за школе о моделу 

наставе од 1. септембра; извештај са 

састанка Педагошког колегијума; 

усаглашавање критеријума оцењивања; 

глобални,  

• оперативни планови, планови допунске и 

додатне наставе; мере превенције; 

иницијално тестирање ученика 

• Упознавање са одлукама Педагошког 

колегијума; распоред писмених задатака 

за школску 2021/22. г.; писане провере 

знања дуже од 15 минута; реализација 

активности у вези са одговорним односом 

према здрављу;  

Седнице стручног већа : 

• Извештај о стручном усавршавању у 

првом полугодишту; извештај о раду 

стручног већа; израда школског програма 

за наредни период; пробни завршни испит 

за четврти разред; измена правилника о 

стручном усавршавању 

•  

 

27. 8. 2021. 

 

30. 8. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

20. 12. 2021. 

 

Валентина 

Стојилковић 

Српски језик и 

књижевност 

Седнице стручног већа: 

• Допис о одлуци Тима за школе о моделу 

наставе од 1. септембра; извештај са 

састанка                                          

Педагошког колегијума; усаглашавање 

критеријума оцењивања; глобални, 

оперативни планови, планови допунске и 

додатне наставе; мере превенције; 

иницијално тестирање ученика 

• Упознавање са одлукама Педагошког 

27. 8. 2021. 

30. 8. 2021. 

23. 9. 2021. 
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колегијума; распоред писмених задатака 

за школску 2021/22. г.; писане провере 

знања дуже од 15 минута; реализација 

активности у вези са одговорним односом 

према здрављу;  

ПромоцијакњигеАгарта - Нулта Аркана 

Владимира Стевановића уз 

подршкугимназијалаца и  ЛКЦ-а 
• Извештај о стручном усавршавању у 

првом полугодишту; извештај о раду 

стручног већа; израда школског програма 

за наредни период; пробни завршни испит 

за четврти разред; измена правилника о 

стручном усавршавању 

          Обука за Microsoft Teams 

 

 

 

 

 

 

20.12.2021. 

 

 

 

3. 12. 2021. 

Јелена 

Филиповић 

Српски језик и 

књижевност 

Седнице стручног већа: 

• Допис о одлуци Тима за школе о 

моделунаставе од 1. септембра; 

извештајсасастанкаПедагошкогколегијума

; усаглашавањекритеријумаоцењивања; 

глобални, оперативнипланови, 

плановидопунске и додатненаставе; мере 

превенције; иницијалнотестирање ученика 

• Упознавање са одлукама Педагошког 

колегијума; распоред писмених задатака 

за школску 2021/22. г.; писане провере 

знања дуже од 15 минута; реализација 

активности у вези са одговорним односом 

према здрављу;  

• Трибина посвећена борби против трговине 

људима 

• Извештај о стручном усавршавању у 

првом полугодишту; извештај о раду 

стручног већа; израда школског програма 

за наредни период; пробни завршни испит 

за четврти разред; измена правилника о 

стручном усавршавању 

•  

 

 

27. 8. 2021. 

 

30. 8. 2021. 

15. 1 

 

 

 

 

 

20. 12. 2021. 

 

 

 

 

 

23. 12. 2021. 

0. 2021. 

Валентина 

Павковић 

Српски језик и 

књижевност 

Седнице стручног већа: 

• Допис о одлуци Тима за школе о 

моделунаставе од 1. септембра; 

извештајсасастанкаПедагошкогколегијума

; усаглашавањекритеријумаоцењивања; 

глобални, оперативнипланови, 

плановидопунске и додатненаставе; мере 

превенције; иницијалнотестирање ученика 

• Упознавање са одлукама Педагошког 

 

 

27. 8. 2021. 

 

 

30. 8. 2021. 
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колегијума; распоред писмених  

• задатака за школску 2021/22. г.; писане 

провере знања дуже од 15 минута; 

реализација активности у вези са 

одговорним односом према здрављу;  

Извештај о стручном усавршавању у првом 

полугодишту; извештај о раду стручног већа; 

израда школског програма  

за наредни  

• период; пробни завршни испит за четврти 

разред; измена правилника о стручном 

усавршавању 

 

 

• Обука за безбедност и заштиту на раду 

 

 

 

 

 

20. 12. 2021. 

 

 

 

 

 

 

26. 10. 202 

 

Јасмина 

Здравковић 

 

Италијански 

језик/Грађанско 

васпитање 

 Учешће на Стручним већима  

Одељењско веће 

Наставничко веће 

4 сати 

2 сата 

4 сати 

 

Богдан Кајснер БИОЛОГИЈА 
Учешће на Стручним већима за биологију 

Гимназије Лесковац 

Вођење биолошке секције 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

Разредно веће 

Педагошки колегијум 

Тим за развој међупредметних компетенција  

Комисија за војна питања (координатор) 

Тим за маркетинг и промоцију школе и 

информационо-комуникационе технологије 

Тим за праћење Школског програма 

Процена здраве животне средине уз помоћ 

организама биоиндикатора - огледни час 

16 сати 

4 сата 

8 сати 

10 сати 

8 сати 

2 сата 

12 сати 

2 сата 

2 сата 

1. 10. 2021. 

8 сати 

Татјана 

Јовановић 
БИОЛОГИЈА 

Учешће на Стручним већима за биологију 

Гимназије Лесковац 

Биолошка секција 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

Процена здраве животне средине уз помоћ 

4 сати 

4 сати 

2 сата 

4 сати 

1. 10. 2021. 
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организама биоиндикатора - огледни час 8 сати 

Марина 

Радивојевић 
БИОЛОГИЈА Учешће на Стручним већима за биологију 

Гимназије Лесковац 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

8 сати 

 

6 сата 

46сати 

Дајана Николић 

Ђорђевић 
БИОЛОГИЈА 

Учешће на Стручним већима за биологију 

Гимназије Лесковац                            Одељењско 

веће 

Наставничко веће 

4 сати 

2 сата 

4 сати 

Снежана Митић БИОЛОГИЈА 
 Здравље и физичка активност –ТУШ Лесковац 

(угледни час) 

Светски дан здраве хране ТУШ Лесковац 

(трибина) 

 

01.10.2021. 

 

16.10.2021. 

Драгана Бојовић БИОЛОГИЈА 
 

Учешће на Стручним већима за биологију 

Гимназије Лесковац/ 

 

4 сати 

 

Саша 

Стојановић 

 

 

ФИЗИКА 

Одељењско веће 

Састанци стручног већа за физику                         

Рад у оквиру стручног већа                                  

Наставничко веће 

30.08.2021     

06.09.2021 

2 сата            2 

сата 

2 сата 

2 сата 

 

Стојиљковић 

Синиша 

 

ФИЗИКА 

Састанци стручног већа за физику                         

Рад у оквиру стручног већа                                  

Одељењско веће 

 Наставничко веће 

30.08.2021     

06.09.2021 

2 сата            2 

сата 

2 сата 

2 сата 

 

Злопорубовић 

Драгана 

 

ФИЗИКА Састанци стручног већа за физику                               

Руковођење радом стручног већа                         Рад 

у оквиру стручног већа    

   Учешће у раду Педагошког колегијума 

      Одељењско веће 

30.08.2021     08 

сати 6.09.2021 

2 сата           2 

сата 

2 сата 
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 Наставничко веће                       2 сата 

 

Анђелковић 

Љиљана 

 

ФИЗИКА Састанци стручног већа за физику                         

Рад у оквиру стручног већа               Одељењско 

веће 

Наставничко веће                            

30.08.2021     

06.09.2021 

2 сата           2 

сата  

2 сата 

2 сата 

Петковић Ана 

 

ФИЗИКА Састанци стручног већа за физику                    Рад у 

оквиру стручног већа       

   Одељењско веће 

 Наставничко веће                          

30.08.2021     

06.09.2021 

2 сата              2 

сата 

2 сата 

2 сата 

Цонић Горан ФИЗИКА Састанци стручног већа за физику                     Рад 

у оквиру стручног већа      

  Одељењско веће 

 Наставничко веће                                               

30.08.2021     

06.09.2021 

2 сата               2 

сата 

2 сата 

2 сата 

 Јелена Гигић  

  

ПСИХОЛОГИЈА 

стручни 

сарадник - 

Психолог  

Наставничка већа 

Одељењска већа 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања(координатор) 

Фејсбук страница школе 

Обука запослених у ОШ и СШ за примену 

инструмената за самовредновање и процену 

дигиталних капацитета школе - Селфи 

2 сата 

1сат 

6 сати 

 

1 сат 

 

8 сати 

 

Јана 

Михајловић 

  

ПСИХОЛОГИЈА 

 

Наставничка већа 

Одељењска већа 

 

2 сата 

1сат 
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Тања Ђорђевић  Језик, медији и 

култура 

Стручно веће друштвених наука 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредна већа 

Едукини нови уџбеници: Језик, медији и култура 

Одговоран однос према здрављу 

1сат 12.9.2021 

2 сата 

3 сата          23. 8. 

2021. 

14. 9. 2021. 

29. 10. 2021.1сат             

30. 9. 2021. 

1сат 

10  сати 5.7.2021 

 

 

Mартина 

Стојичић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Васић 

Појединац, група 

и друштво 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филозофија  

Стручно веће друштвених наука 

 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредна већа 

 

 

 

Одговоран однос према здрављу 

 

Стручно веће друштвених наука 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

 

1сат 12.9.2021 

2 сата 

3 сата          23. 8. 

2021. 

14. 9. 2021. 

29. 10. 2021.1сат             

30. 9. 2021. 

 

10  сати 

30.9..2021 

 

 

2 сата 

2 сата 

3 сата 

 

 

 Горан Митић 

 

Грађанско 

васпитање 

Стручно веће друштвених наука 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

 

2 сата 

2 сата 

3 сата 

 Маја Стајић 

Чопра 

Филозофија Наставничка већа 

Одељенска већа 

2 сата 

3 сата 
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 Оливер 

Николић 
Социологија 

Стручно веће друштвених наука 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредна већа 

 

 

 

 

1сат 12.9.2021     

2 сата 

3 сата          23. 8. 

2021. 

14. 9. 2021. 

29. 10. 2021.1сат             

30. 9. 2021. 

 

 

 

 

Светлана 

Станимировић 

 

Математика 

 Одељењско веће 

Наставничко веће 

Разредно веће 

Стручно веће 

1.9.2021. 

3.9.2021. 

2 сата 

2 сата 

2 сата 

2 сата 

Ивана 

Момировић 

Математика Прегледавање тестова  са пријемног испита за 

специјализовано математичко одељење ОШ „Вук 

Караџић 

Стручно веће математике, 

рачунарства и информатике 

Наставничко веће 

Стручно веће математике, 

рачунарства и информатике 

 

26.6.2021. 

01.9.2021. 8 сати  

2 сата 

2 сата 

3.9.2021. 

 

 Биљана 

Николић 

 

Рачунарство и 

информатика 

Стручно веће 

Стручно веће 

Стручно веће 

Стручно веће 

1 сат 

1 сат 

1 сат 

1 сат 

 

Александар 

Прокоповић 

 

Рачунарство и 

информатика 

Састанак актива 

Састанак актива 

Педагошки колегијум 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

Наставничко веће 

Обука запослених у ОШ и СШ за примену 

инструмената за самовредновање и процену 

дигиталних капацитета школе - Селфи 

1.9.2021. 4 сата 

3.9.2021. 4 сата 

27.8.2021. 1 сат 

6.9.2021. 2 сата 

1 сат 

1 сат 

8 сати 
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Лидија Јовић 

 

Рачунарство и 

информатика 

Састанак стручног већа 

Састанак стручног већа 

1.9.2021 

3.9.2021.. 

 

 

 

      Тихомир       

Митић 

 

 

 

Математика 

Састанци стручних органа школе 

 

Одељењска већа 

 

Наставничка већа 

 

Разредно веће 

 

1.9.2021.3.9.212 

сата 

27.10.2021. 2 сата 

23.8.2021. 

14.9.2021. 

29.10.2021 3 сата 

6.9.2021. 1 сат 

Јелена Пешић 

Ивановић 

Математика ТШ“Раде Металац“Учешће у реализацији обрада 

података 

 

 Милица 

Момчиловић 

Математика Стручни актив 

Стручни актив 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

1.9.2021. 3.9.2021 

2 сата  

2 сата 

2 сата 

2 сата 

Јелена 

Стаменковић 

Математика и 

Рачунарство и 

информатика 

Стручно веће за математику и рачунарство и 

информатику 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредно веће 

 

 

1.9.2021. 

3.9.2021. 

2 сата 27. 10. 

2021. 

2 сата 23. 8. 2021. 

14. 9. 2021. 

29. 10. 2021. 

3 сата                 1 

сат 6.9.2021 

 

Марија 

Јовановић 

Математика Стручно веће за математику и информатику 

Координација рада Ученичког парламента 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредно веће 

1.9.2021.3.9.2021  

2 сата 

3. 9. 2021. 

1. 10. 2021. 

5 сати  

1.9.2021. 
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 3.9.2021. 

2 сата 27. 10.  

2021. 

2 сата 23. 8. 2021. 

14. 9. 2021. 

29. 10. 2021. 

3 сата                 1 

сат 6.9.2021 

 

Драгана 

Марковић 

Хемија Присуство Одељенским већима 

Присуство Наставичким већима 

Присуство састанцина стручног већа 

2 сата 

2 сата 

2 сата 

 

 ЈЕЛЕНА 

ЂОРЂЕВИЋ 

 

Хемија 

Тим за самоевалуацију школе 

Тим за школско развојно планирање 

Координисање радом Стручног већа 

Наставничко веће 

Одељењско веће 

Разредно веће 

Педагошки колегијум 

8 сати 

8 сати 

20 сати 

4сати 

4 сати 

4 сат 

6 сати 

 

 

Предраг 

Стојиљковић 

Хемија Стручно веће за хемију 

Наставничко веће 

Одељењско веће 

 

Разредно веће 

 

2 сата 

8 сати 

4 сата 

4 сата 

 

 Снежана 

Крстовић 

Здравковић 

Основи 

геополитике 

Стручно веће друштвених наука 

Наставничка већа 

Одељењска већа 

12. 9. 2021.       1 

сат 

23. 8. 2021. 

14. 9. 2021. 

29. 10. 2021. 

3 сата 

27. 10. 2021      2 

сата 

Жаклина 

Ристовић 

Енглески језик Стручно веће друштвених наука 

Наставничка већа 

Одељењска већа 

12. 9. 2021.       1 

сат 

23. 8. 2021. 

14. 9. 2021. 

29. 10. 2021. 

3 сата 

27. 10. 2021      2 
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сата 

 Мирослав 

Костић 

Историја Обука „Практичне активности у раду са децом 

којима је потребна додатна подршка у учењу“ 

Обука „Како решавати конфликте“ 

 

„Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање са 

механизмима заштите од дискриминације“ 

Како покренути позитивне промене код ученика“ 

16.10.2021. 

године, 2 сата, 

16.10.2021. 

године, 2 сата, 

 09.10.2021.,8 

бодова 

23.10.2021., 8 

бодова, 

Благица Тркуља Историја Стручни актив 

Стручни актив 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

Педагошки колегијум 

1.9.2021. 3.9.2021 

2 сата  

2 сата 

2 сата 

2 сата 

2 сата 

Ивана 

Стојановић 

Историја Стручни актив 

Стручни актив 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

 

1.9.2021. 3.9.2021 

2 сата  

2 сата 

2 сата 

2 сата 

 

 

 

 

Стаменковић 

Божидар 

 

 

 

Историја 

 

Стручни актив 

Стручни актив 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

 

1.9.2021. 3.9.2021 

2 сата  

2 сата 

2 сата 

2 сата 

 

Гордана 

Михајловић 

 

Енглески језик 

Реализована активност у ок 

виру развијања међупредметне компетенције 

„Одговоран однос према здрављу“ 

 

30.09.2021 

5 сати 
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Предраг 

Станковић 

 Француски и 

латински језик  

Стручни актив 

Стручни актив 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

 

2 сата  

2 сата 

2 сата 

2 сата 

 

Зоран Тончић Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Стручни актив 

Стручни актив 

Одељењско веће 

Тим за израду извештаја о стручном усавршавању 

Вођење секције 

Наставничко веће 

Разредно веће 

Одговоран однос према здрављу 

 

4 сата  

4 сата 

4 сата 

24.12.2012.        8 

сата 

4сата  

4 сата 

4сата 

10 сати  

30.9. 2021. 

 

Јелена 

Милошевић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Стручни актив 

Одељењско веће 

Вођење секције 

Наставничко веће 

Одговоран однос према здрављу 

 

 

2 сата 

2 сата  

2 сата 

2 сата 

10 сати  

 

Станко 

Михајловић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Стручни актив 

Одељењско веће 

Вођење секције 

Наставничко веће 

Одговоран однос према здрављу 

 

2 сата 

2 сата  

2 сата 

2 сата 

10 сати  

30.9.2021. 

Јелена 

Михајловић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Стручни актив 

Стручни актив 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

Педагошки колегијум 

4 сата  

4 сата 

4 сата 

4 сата 

4 сата 
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Тим за израду извештаја о стручном усавршавању 

Вођење секције 

Одговоран однос према здрављу 

 

24.12.2012.        8 

сата 

4 сата 

4 сата 

10 сати  

30.9. 2021. 

 

 

Саша Коцић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Стручни актив 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

Вођење секције 

Одговоран однос према здрављу 

 

 

4 сата 

4 сата  

4 сата 

4 сата 

10 сати  

30.9. 2021. 

Стефан 

Стојиљковић 

 

 

 

Саша 

Саничанин 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

 

Ликовна култура 

Стручни актив 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

Вођење секције 

Наставничко веће 

Одељенско веће 

Стручно веће 

Педагошки колегијум 

Разредно веће 

Вођење ликовне секције 

Вођење фото секције 

 

 

 

4 сата 

4 сата  

4 сата 

4 сата 

3 сата 

3 сата 

4 сата 

2 сата 

2 сата 

4 сата 

4 сата 

 

 

Виолета 

Трајковић 

 

Хемија 

Стручно веће за хемију 

Наставничко веће 

Одељењско веће 

 

10 сата 

4 сати 

4 сата 
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Митровић 

Светлана 

Хемија Стручно веће за хемију 

Наставничко веће 

Одељењско веће 

 

10 сата 

4 сати 

4 сата 

 

Мирјана 

Перишић 

Музичка култура Наставничко веће 

Одељенско веће 

Стручно веће 

Вођење музичке секције 

Рад у школским тимовима 

3 сата 

3 сата 

3 сата 

4 Сата 

2 Сата 

Радмила 

Ристић 

Музичка култура Наставничко веће 

Одељенско веће 

Стручно веће 

 

3 сата 

3 сата 

4 сата 

 

Јана 

Михајловић 

психологија Обука – Windows 10, Ms office 365 Ms intune ( У 

УСТАНОВИ) 

 

ВАН УСТАНОВЕ  

„Професионална заједница учења као механизам 

креирања мреже подршке међу запосленима у 

васпитно-образовним и образовно-васпитним 

установама „( трибина), Зуов –сертификат  , 4 сата  

„ Са стручњацима на вези 2 – Безбедно током 

пандемије“ ( вебинар , Зуов , сертификат, 2 сата )  

6.12-17.12.2021. 

(10 сати) 

 

 

17.12.2021. 

(1 бод ) 

 

 

 

 

 

16.12.2021. 

          1 бод  

Марина Васић филозофија Наставничко веће 

Одељењско веће 

Стручно веће 

ВАН УСТАНОВЕ 

 „ Са стручњацима на вези 2 – Безбедно током 

пандемије“ ( вебинар , Зуов , сертификат, 2 сата ) 

Настава логике 4 

3 сата 

3 сата  

 

 

 

 

 

Децембар 2021. 

 

 

Новембар 2021. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА У 

УСТАНОВИ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

ГОДИНЕ 
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Име и 
презиме 
наставника 

Предмет који 
предаје 

Назив семинара/трибине, 
предавања, округлог стола, 

огледног/угледног часа и 
место одржавања 

Датум и сати 

Драгана 
Цветановић 

директор Противпожарна обука   

 

 

 

 

Седнице НВ 

 

 

 

 

 

Седнице ОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Састанци Тима за заштиту 

ученика од ДНЗЗ 

 

 

 

 

 

 

Седнице Педагошког колегијума 

 

 

 

 

 

 

Учешће у организацији 

Општинског такмичења из физике 

 

Учешће у организацији Окружног 

такмичења из физике  

Сви запослени 

 

Председник Комисије за 
пилотирање Државне матуре 

 

Руководилац Актива директора 
средњих школа  

12.04.2022.  

 

 

 

30.05.2022. 

9.06.2022. 

24.06.2022. 

4.07.2022. 

 

 

9.03.2022. 

11.04.2022. 

27.05.2022. 

30.05.2022. 

24.06.2022. 

30.06.2022. 

(12 сати) 

 

9.02.2022. 

11.02.2022. 

18.04.2022. 

19.04.2022. 

21.04.2022. 

26.04.2022. 

(12 сати) 

 

 

5.03.2022. 

25.03.2022. 

20.04.2022. 

(12 сати) 

 

   

 

1 сат 

 

 

3 сата 

 

 

 

Април ( 20 

сати) 
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10 сати  

Богдан Кајснер БИОЛОГИЈА 
Учешће на такмичењима 

- Школско 

- Окружно 

- Републичко 

 

Учествовање у организацији 

такмичења и смотри од 

општинског нивоа (Окружно) 

 

Учешће на стручним већима за 

биологију Гимназије Лесковац 

(руководилац) 

 

Вођење биолошке секције 

 

Одељењско веће 

 

 

Наставничко веће 

 

Педагошки колегијум 

 

Тим за маркетинг и промоцију 

школе и информационо-

комуникационе технологије  

 

Комисија за војна питања 

(координатор) 

 

Организација матурских испита  

 

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из српског језика 

и књижевности 

 

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из српског језика 

и књижевности 

 

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из изборног 

предмета 

 

 

2 сата 

5 сати 

10 сати 

 

3 сата 

 

 

 

5 пута 

20 сати 

 

4 сата 

 

5 пута 

20 сати 

 

10 сати 

 

12 сати 

 

2 сата 

 

 

 

4 сата 

 

4 сата 

 

8 сати 

 

 

 

8 сати 

 

 

 

8 сати 

 

 

 

10 сати 

 

 

2 сата 
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Прегледање тестова из биологије 

са пилотирања државне матуре 

 

Седница испитног одбора 

 

ПП обука 

 

Одбрана матурских радова из 

биологије 

8 сати 

 

10 сати 

Татјана Јовановић БИОЛОГИЈА 
Учешће на стручним већима за 

биологију Гимназије Лесковац 

 

ПП обука 

 

Наставничко веће 

 

Одељењско веће 

 

Учешће на такмичењима 

- Школско 

- Окружно 

- Републичко 

5 пута 

10 сати 

 

8 сати 

 

4 сата 

 

4 сата 

 

 

2 сата 

5 сати 

10 сати 

Марина 

Радивојевић 
БИОЛОГИЈА Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из српског језика 

и књижевности 

Резерва пилотирања државне 

матуре, полагање испита из 

математике 

Прегледање тестова из биологије 

са пилотирања државне матуре 

СОВ  

СНВ 

СОВ 

Дежурни наставник на матурском 

писменом испиту из српског 

језика и књижевности 

Дежурни наставник на матурском 

писменом испиту из страног 

језика 

Одбрана матурских радова из 

биологије 

Седница испитног одбора  

Седница наставничког већа 

Припремање ученика за 

републичка такмичења из 

биологије  

Састанци стручног већа за 

05.04.2022. 

8сати 

 

 

06.04.2022. 

8сати 

 

07.-19.04.2022. 

10сати 

11.04.2022. 

2сата 

12.04.2022. 1сат 

12.04.2022. 

2сата 

01.06.2022. 

8сати 

 

 

03.06.2022. 

8сати 

 

06.06.2022. 

10сати 

09.06.2022. 1сат 

09.06.2022. 1сат 

10 сати 
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биологију  

10 сати 

Дајана Николић 

Ђорђевић 
БИОЛОГИЈА Учешће на стручним већима за 

биологију Гимназије Лесковац 

 

Наставничко веће 

 

ПП обука 

5 пута 

10 сати 

 

8 сати 

 

8 сати 

Снежана Митић БИОЛОГИЈА Учешће на стручним већима за 

биологију Гимназије Лесковац 

 

ПП обука 

 

Наставничко веће 

5 пута 

10 сати 

 

8 сати 

 

септембра – 

август 

Драгана Бојовић БИОЛОГИЈА Учешће на стручним већима за 

биологију Гимназије Лесковац 

 

ПП обука 

 

Одељењско веће 

 

Наставничко веће 

 

Преглед тестова Пилот матуре 

 

Одбрана матурских радова из 

биологије 

5 пута 

10 сати 

 

8 сати 

 

4 сати 

 

8 сати 

 

10 сати 

 

10 сати 

Мирослав Костић Историја -Онлајн предавање„3Д 

технологија у вртићима, основним 

и средњим школама“ 

STEM зборница  

-Онлајн предавање „Како 

формирати здраве навике 

ученика“Институт за модерно 

образовање 

- Онлајн предавање „Оцењивање 

које води учењу“STEM зборница  

-„Улога установа образовања и 

васпитања у борби против 

трговине људима“, Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја, Кампстер 

платформа за онлајн учење 

- Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, 

20.01.2022.          

2 бода 

Потврда  

      01.02.2022.  

3 бода 

Потврда 

 

09.02.2022. 

године 

 

10.02.2022. 

године 

16 бодова 

Потврда 

 

 

10.02.2022. 

године 

16 бодова 
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злостављања и насиља, 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Кампстер 

платформа за онлајн учење 

-„Подршка развоју здравих 

стилова живота код ученика“ 

- Обука на даљину „Етика и 

интегритет“ Република Србија 

Агенција за спречавање корупције 

 

- Вебинар „Васпитна улога 

установе у превенцији ризичних и 

друштвено неприхватљивих 

понашања ученика/Изазови у 

превенцији злоупотребе 

психоактивних контролисаних 

супстанци, ИЕП Београд 

- Вебинар „Са наставником на ти 

за предмет Историја“ 

 

- Вебинар „Како прилагодити 

наставу деци која уче по ИОП-у“ 

- Вебинар „Улога наставника у 

развоју деце програмера“ 

 

- Вебинар „Да на часовима нашим 

интелигенција емоционална буде 

активност централна“ 

 

- Онлајн стручни скуп Отворена 

врата едукације 3 

„Образовање за ново доба“ 

 

 

Вебинар „Насиље и превенција 

насиља у установама образовања 

и васпитања“, ИЕП 

 

Презентација уџбеника за 4.разред 

Нови Логос 

- Онлајн предавање 

„Гејмификација“ 

Искуства са дванаестог 

међународног СТЕАМ фестивала 

„Science on Stage“ 

 

 

Вебинар „Родитељи и СТЕМ: 

Забавни експерименти у кућним 

условима“ 

Потврда 

18.02.2022. 

године 

2 бода 

Потврда 

 

29.01.2022. 

године 

Сертификат 

 

 

28.12.2021. 

године 

2 бода 

Потврда 

Број: 3 

 

01.03.2022. 1 

бод 

 Потврда ИК 

Klett 

24.02.2022.2 

бода 

        Уверење 

03.03.2022. 

године 

2 бодa 

          Потврда 

18.03.2022. 

године 

1 бод 

          Уверење 

19.03.2022.  

2 бодa 

          Потврда 

31.03.2022. 

године 

2 бода 

Потврда  

 

13.04.2022.  

1 бод 

Потврда  

08.04.2022. 

године 

1 бод 

Уверење 

14.04.2022.  

3 бода 

Сертификат 
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Мирослав Костић Онлајн 

предавање „еТwinning у настави“ 

 

СТЕМ кроз различите приступе 

подучавања“,онлајн  међународна 

конференција 

Безбедно коришћење дигиталне 

технологије-превенција 

дигиталног насиља“, 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Кампстер 

платформа за онлајн учење 

 

„Стварање сигурне и подстицајне 

средине за развој и учење у 

вртићу“, Министарство просвете, 

науке и 

технолошког развоја, Кампстер 

платформа за онлајн учење 

 

Предавање онлајн Психологија 

емоционалног развоја: 

Како детињство обликује емоције 

и понашање код деце и 

наставника 

Предавање онлајн  

Инспирација је у бајкама 

 

Предавање „Од рањене душе до 

рањеног тела-самоповређивање 

код адолесцената“ 

 

 

Предавање „Видовдан између 

историје и предања“ 

 

14.04.2022. 

године 

2 бода 

Потврда 

28.04.2022.  

бода 

Потврда 

19.05.2022. 

године 

2 бода 

Потврда 

 

21.05.2022. 

године 

16 бодова 

Потврда 

 

 

21.05.2022. 

године 

16 бодова 

Потврда 

 

 

8.6.2022. године 

1 бод 

 

10.6.2022. 

године 

1 бод 

Напомена: 

предавање ће се 

реализовати 

22.06.2022. 

године 

2 бода 

Потврда 

Напомена: 

предавање ће се 

реализовати 

23.06.2022. 

године 

2 бода 

Потврда 

 

Саша Саничанин 

 

Ликовна 

култура 

Наставничко веће 

Одељенско веће 

Стручно веће 

Педагошки колегијум 

Разредно веће 

Вођење ликовне секције 

     3 

     3 

     4 

     4 

     2 

     2 
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Вођење фото секције 

 

 

 

     4 

     4 

 

Мирјана 

Перишић 

Музичка 

култура 

 

Наставничко веће 

Одељенско веће 

Стручно веће 

Разредно веће 

Вођење музичке секције 

Рад у школским тимовима 

 

     3 

     3 

     4 

     2 

     2 

     4 

     4 

 

 

 

Радмила Ристић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 

Наставничко веће 

Одељенско веће 

Стручно веће 

Обука за запослене „ Породично 

насиље“ 

     3 

     3 

     4 

16 бода 

 

Биљана Мичић 

Српски језик и 

књижевност 

 

Седнице стручног већа : 

• Договор о 

реализацијитакмичења 

• Изменакалендарарада 

• Школска смотра 

рецитатора „Песниче 

народа мог” 

• ИзвештајсаОкружногтакми

чењаКњижевнаолимпијада; 

извештајса смотре 

рецитатора; 

извештајсатакмичења из 

српскогјезика и 

језичкекултуре 

• ПилотирањеДржавнематур

е; изборуџбеника за 

нареднушколску годину 

• АнализапилотирањаДржав

нематуре 

• Предлогподелечасова 

• Договор о темама за 

22. 2. 2022. 

 

4. 3. 3022. 

 

 

15. 3. 2022. 

 

 

 

 

28. 3. 2022. 

 

 

 

 

29. 3. 2022. 

 

13. 4. 2022. 

28. 4. 2022. 

 

 

28. 5. 2022. 
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писмнизадатак на 

матурскомиспиту у 

јунскомиспитном року 

 

• Етика и интегритет 

 

• Заштитадецесасметњама у 

развоју у 

случајевимазанемаривања 

и дискриминације, 

злостављања и насиља 

 

• Обуказазапослене – 

породичнонасиље 

 

• Улогаустановаобразовања 

и васпитања у борби 

против трговинељудима 

 

• КњижевнисусретсаВулето

мЖурићем – У 

приповедном свету 

ВулетаЖурића: говор на 

промоцији 

 

• Рад у комисијама на 

општинском и окружном 

такмичењу из 

српскогјезика и 

књижевности и на 

такмичењуКњижевнаолим

пијада 

 

• Рад у комисији на 

Републичкомтакмичењу из 

српскогјезика и 

језичкекултуре 

• Противпожарнаобука 

 

 

 

3. 2. 2022. 

20. 2. 2022. 

 

 

 

20. 2. 2022. 

 

 

 

20. 2. 2022. 

 

 

 

 

 

17. 3. 2022. 

 

 

 

 

26. 2; 2. 4;  

12. 2; 20. 

 

 3. 2022. 

 

 

 

 

15. 5. 2022. 

 

Владимир Мичић 

Српски језик и 

књижевност 

• Договор о 

реализацијитакмичења 

• Изменакалендарарада 

• Школска смотра 

рецитатора „Песниче 

народа мог” 

• ИзвештајсаОкружногтакми

чењаКњижевнаолимпијада; 

извештајса смотре 

22. 2. 2022. 

 

4. 3. 3022. 

15. 3. 2022. 

 

 

 

 

28. 3. 2022. 
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рецитатора; 

извештајсатакмичења из 

српскогјезика и 

језичкекултуре 

• ПилотирањеДржавнематур

е; изборуџбеника за 

нареднушколску годину 

• АнализапилотирањаДржав

нематуре 

• Предлогподелечасова 

• Договор о темама за 

писмнизадатак на 

матурскомиспиту у 

јунскомиспитном року 

 

Етика и интегритет 

 

• Заштитадецесасметњама у 

развоју у 

случајевимазанемаривања 

и дискриминације, 

злостављања и насиља 

 

• Обуказазапослене – 

породичнонасиље 

 

• Улогаустановаобразовања 

и васпитања у борби 

против трговинељудима 

 

• Рад у комисијама на 

општинском и окружном 

такмичењу из 

српскогјезика и 

књижевности и на 

такмичењуКњижевнаолим

пијада 

 

• Противпожарнаобука 

 

• РецензијауџбеникаЧитанк

а 3; Српскијезик3; Читанка 

4, Српскијезик 4 

издавачкекућеЕдукаБеогра

д 

 

 

 

 

 

 

29. 3. 2022. 

 

13. 4. 2022. 

28. 4. 2022. 

 

 

28. 5. 2022. 

 

 

3. 2. 2022. 

 

 

 

20. 2. 2022. 

 

 

20. 2. 2022. 

 

 

 

20. 2. 2022. 

26. 2; 

 2. 4;  

12. 2; 

 20. 3. 2022. 
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Ивана 

Стојиљковић 

Српски језик и 

књижевност 

Седнице стручног актива: 

• Договор о 

реализацијитакмичења 

• Изменакалендарарада 

• Школска смотра 

рецитатора „Песниче 

народа мог” 

• ИзвештајсаОкружногтакми

чењаКњижевнаолимпијада; 

извештајса смотре 

рецитатора; 

извештајсатакмичења из 

српскогјезика и 

језичкекултуре 

• ПилотирањеДржавнематур

е; изборуџбеника за 

нареднушколску годину 

• АнализапилотирањаДржав

нематуре 

• Предлогподелечасова 

• Договор о темама за 

писмнизадатак на 

матурскомиспиту у 

јунскомиспитном року 

 

• Етика и интегритет 

 

 

• Обуказазапослене – 

породичнонасиље 

 

• Улогаустановаобразовања 

и васпитања у борби 

против трговинељудима 

 

• Обука за запослене – 

Стратегије у раду 

саученицимакојипоказују 

проблеме у понашању 

 

 

• Рад у комисијама на 

општинском и окружном 

такмичењу из 

српскогјезика и 

књижевности и на 

такмичењуКњижевнаолим

пијада 

• Противпожарнаобука 

22. 2. 2022. 

 

4. 3. 3022. 

 

 

15. 3. 2022. 

 

 

 

28. 3. 2022. 

 

 

 

 

29. 3. 2022. 

 

 

13. 4. 2022. 

 

28. 4. 2022. 

 

 

28. 5. 2022. 

 

 

3. 2. 2022. 

 

28. 2. 2022. 

28. 2. 2022. 

 

 

 

 

 

16. 2. 2022. 

 

 

 

 

 

26. 2; 2. 4;  

 

 

12. 2;  

 

20. 3. 2022. 
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Наташа Томић 

Српски језик и 

књижевност 

• Договор о 

реализацијитакмичења 

• Изменакалендарарада 

• Школска смотра 

рецитатора „Песниче 

народа мог” 

• ИзвештајсаОкружногтакми

чењаКњижевнаолимпијада; 

извештајса смотре 

рецитатора; 

извештајсатакмичења из 

српскогјезика и 

језичкекултуре 

• ПилотирањеДржавнематур

е; изборуџбеника за 

нареднушколску годину 

• АнализапилотирањаДржав

нематуре 

• Предлогподелечасова 

• Договор о темама за 

писмнизадатак на 

матурскомиспиту у 

јунскомиспитном року 

 

• Етика и интегритет 

 

Стратегије у радуса 

ученицимакојипоказују проблеме 

у понашању 

Социјалнакомпетентносткаопретп

оставкауспешнесоцијализације 

ученика 

 

Вебинар за наставнике 

Српскогјезика и 

књижевности/матерњегјезика и 

књижевности 

 

• Књижевнисусретсаписцем 

Стефаном 

МитићемТићмијем– 

учешће у радионици 

 

 

 

22. 2. 2022. 

 

4. 3. 3022. 

 

 

15. 3. 2022. 

 

 

 

28. 3. 2022. 

 

13. 4. 2022. 

 

28. 4. 2022. 

 

28. 5. 2022. 

 

 

 

30. 1. 2022. 

 

16. 2. 2022. 

 

 

26. 2. 2022. 

 

 

 

15. 3. 2022.  

 

 

 

 

12. 5. 2022 

 

 

 

 

26. 2; 2. 4;  

12. 2; 20. 3. 

2022. 

 29. 3.2022. 
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• Рад у комисијама на 

општинском и окружном 

такмичењу из 

српскогјезика и 

књижевности и на 

такмичењуКњижевнаолим

пијада 

• Противпожарнаобука 

 

Светлана Коцић Српски језик и 

књижевност 

• Договор о 

реализацијитакмичења 

• Изменакалендарарада 

• Школска смотра 

рецитатора „Песниче 

народа мог” 

• ИзвештајсаОкружногтакми

чењаКњижевнаолимпијада; 

извештајса смотре 

рецитатора; 

извештајсатакмичења из 

српскогјезика и 

језичкекултуре 

• ПилотирањеДржавнематур

е; изборуџбеника за 

нареднушколску годину 

• АнализапилотирањаДржав

нематуре 

• Предлогподелечасова 

• Договор о темама за 

писмнизадатак на 

матурскомиспиту у 

јунскомиспитном року 

 

• Етика и интегритет 

 

• Рад у комисијама на 

општинском и окружном 

такмичењу из 

српскогјезика и 

књижевности и на 

такмичењуКњижевнаолим

пијада 

 

• Противпожарнаобука 

 

 

22. 2. 2022. 

 

4. 3. 3022. 

 

 

15. 3. 2022. 

 

 

 

28. 3. 2022. 

 

 

29. 3. 2022. 

 

 

13. 4. 2022. 

 

28. 4. 2022. 

 

 

28. 5. 2022. 

 

 

3. 2. 2022. 

 

 

 

26. 2; 2. 4;  

12. 2; 20. 3. 2022 
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Валентина 

Стојилковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик и 

књижевност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Договор о 

реализацијитакмичења 

• Измена календара рада 

• Школска смотра 

рецитатора „Песниче 

народа мог” 

• Извештај са 

Окружногтакмичења 

Књижевна олимпијада; 

извештајса смотре 

рецитатора; 

извештајсатакмичења из 

српскогјезика и 

језичкекултуре 

• ПилотирањеДржавнематур

е; изборуџбеника за 

нареднушколску годину 

• АнализапилотирањаДржав

нематуре 

• Предлогподелечасова 

• Договор о темама за 

писмнизадатак на 

матурскомиспиту у 

јунскомиспитном року 

 

• Етика и интегритет 

 

• Заштитадецесасметњама у 

развоју у 

случајевимазанемаривања 

и дискриминације, 

злостављања и насиља 

 

• Обуказазапослене – 

породичнонасиље 

 

• Улогаустановаобразовања 

и васпитања у борби 

против трговинељудима 

 

• Рад у комисијама на 

општинском и окружном 

такмичењу из 

српскогјезика и 

књижевности и на 

такмичењуКњижевнаолим

пијада 

• Противпожарнаобука 

• 63. Републички зимски 

 

12. 3. 2022. 

(ЦСУ Лесковац) 

 

22. 2. 2022. 

 

4. 3. 3022. 

 

 

15. 3. 2022. 

 

 

 

28. 3. 2022. 

 

 

 

 

29. 3. 2022. 

 

 

13. 4. 2022. 

 

28. 4. 2022. 

 

 

28. 5. 2022. 

 

 

3. 2. 2022. 

 

20. 2. 2022. 

 

 

 

 

20. 2. 2022. 

 

 

 

20. 2. 2022. 

 

 

26. 2;  

2. 4;  

12. 2; 20. 3. 

2022. 

 

 

23. 1.2022. 
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Јелена Филиповић 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик и 

књижевност 

семинар (Ка савременој 

настави српског језика и 

књижевности II) 

 

 

 

 

 

 

 

• Седнице стручног актива: 

• Договор о 

реализацијитакмичења 

• Изменакалендарарада 

• Школска смотра 

рецитатора „Песниче 

народа мог” 

• ИзвештајсаОкружногтакми

чењаКњижевнаолимпијада; 

извештајса смотре 

рецитатора; 

извештајсатакмичења из 

српскогјезика и 

језичкекултуре 

• ПилотирањеДржавнематур

е; изборуџбеника за 

нареднушколску годину 

• АнализапилотирањаДржав

нематуре 

• Предлогподелечасова 

• Договор о темама за 

писмнизадатак на 

матурскомиспиту у 

јунскомиспитном року 

• Етика и интегритет 

 

• Обука за запослене – 

Безбедно 

коришћењедигиталнетехно

логије – 

превенцијадигиталногнаси

ља 

 

• Улогаустановаобразовања 

и васпитања у борби 

против трговинељудима 

 

• Заштитадецесасметњама у 

развоју у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 2. 2022. 

 

4. 3. 3022. 

 

 

15. 3. 2022. 

 

 

 

28. 3. 2022 

 

 

29. 3. 2022. 

 

 

13. 4. 2022. 

 

28. 4. 2022. 

 

 

28. 5. 2022. 

 

 

3. 2. 2022. 

 

 

17. 5. 2022. 

 

 

 

 

 

13. 2. 2022. 
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случајевимазанемаривања 

и дискриминације, 

злостављања и насиља 

 

• Презентацијауџбеникасрпс

когјезика и књижевности 4 

за средњу школу 

 

• Онлајнстручни скуп – 

Отворена врата едукације 3 

„ Образовање за ново доба“ 

 

• Рад у комисијама на 

општинском и окружном 

такмичењу из 

српскогјезика и 

књижевности и на 

такмичењуКњижевнаолим

пијада 

• Онлајнпредавање – 3Д 

технологија у вртићима, 

основним и 

средњимшколама 

• Противпожарнаобука 

 

 

 

 

13. 2. 2022. 

 

 

 

 

 

12. 4. 2022. 

19. 3. 2022. 

 

 

 

 

26. 2; 2. 4;  

12. 2; 

 20. 3. 2022. 

 

 

 

20. 1. 2022. 

 

Валентина 

Павковић 

Српски језик и 

књижевност 

• Договор о 

реализацијитакмичења 

• Изменакалендарарада 

• Школска смотра 

рецитатора „Песниче 

народа мог” 

• ИзвештајсаОкружногтакми

чењаКњижевнаолимпијада; 

извештајса смотре 

рецитатора; 

извештајсатакмичења из 

српскогјезика и 

језичкекултуре 

• ПилотирањеДржавнематур

е; изборуџбеника за 

нареднушколску годину 

• АнализапилотирањаДржав

нематуре 

• Предлогподелечасова 

• Договор о темама за 

писмнизадатак на 

матурскомиспиту у 

22. 2. 2022. 

 

4. 3. 3022. 

 

 

15. 3. 2022. 

 

 

28. 3. 2022. 

 

 

 

 

 

29. 3. 2022. 

 

 

13. 4. 2022. 

28. 4. 2022. 

 

28. 5. 2022. 
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јунскомиспитном року 

 

• Етика и интегритет 

 

 

• ВебинарВулкан е-знање 

 

• Социјалнакомпетентностка

опретпоставкауспешнесоци

јализације 

ученика(васпитни рад) 

 

• Противпожарнаобука 

 

 

 

3. 2. 2022. 

 

 

26. 2. 2022. 

Данијела 

Јовановић 

Алексић 

Енглески језик -Стручно веће за стране језике 

-Учешће на окружном такмичењу 

-Национална платформа за 

превенцију насиља у школама - -

Čuvamte.gov.rs. Онлајн обука за 

запослене - Заштита деце са 

сметњама у развоју у сличајевима 

занемаривања, злостављања и 

насиља 

-Платформа Капмстер - Трикови 

за ефикаснији рад на Google 

Drive-u ( области - Рад у Google 

Drive- у, Професионално 

коришћење Google Meet-a , рад у 

Google Classroom , напредне 

опције Google Drive-а)  

-Национална платформа за 

превенцију насиља у школама - 

Čuvamte.gov.rs. Онлајн обука за 

запослене - Улога установа 

образовања и васпитања у борби 

против трговине људима 

 

Наставничко веће 

Одељењско веће 

Матурски испит 

Етика и интегритет 

 

5 сати 

5 сати Март 

2022. 

 

16 бода 

06.04.2022. 

 

 

 

 

 

16 бода 

 

 

 

16 бода 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

4 

28.01. 2022. 

Жаклина 

Ристовић 
Енглески језик Актив ѕа стране језике  

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредна већа 

Окружно такмичење –енглески 

језик  

5 

3 

4 

4 

4 

10 
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Припрема ученика за Републичко 

такмичење  

Учешће на републичком 

такмичењу 

Милица Досев 

Стојановић 
Енглески језик  

Актив ѕа стране језике  

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредна већа 

Окружно такмичење –енглески 

језик   

Припрема ученика за Републичко 

такмичење  

Учешће на републичком 

такмичењу 

Етика и интегритет 

Дигитална учионица (4250) 

 

5 

3 

4 

4 

4 

10 

 

10 

 

27.01.2022 

13.04.2022 

 

Тања Маринковић 

 

Енглески језик 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредна већа 

Организација матурских испита -

прецедник комисије за матурски 

испит 

 

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из српског језика 

и књижевности 

 

Резервни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из српског језика 

и књижевности 

 

Резервни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из изборног 

предмета 

 

Прегледање тестова из енглеског 

језика са пилотирања државне 

матуре 

 

Седница испитног одбора 

 

ПП обука(против пожарна обука ) 

 

Одбрана матурских радова из 

енглеског 

 3 сати    

4 сати                                 

4 сати    

  

4 сата 

 

 

 

8 сати 

 

 

 

8 сати 

 

 

 

8 сати 

 

10 сати 

 

2 сата 

 

 

8 сати 

 

 

 

 

10 сати 
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Етика и интегритет 

Дигитална учионица (4250) 

27.01.2022 

13.04.2022 

Светлана 

Петровић 
Енглески језик Седнице стручног актива: 

Измена календара рада 

Пилотирање Државне матуре; 

избор уџбеника за наредну 

школску годину 

Анализа пилотирања Државне 

матуре 

Предлог поделе часова 

Договор о темама за писмни 

задатак на матурском испиту у 

јунском испитном року 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредна већа 

 Рад са студентима и 

приправницима 

Посета часу наставнику 

-Обука'' Противпожарна заштита'' 

-Семинар ‘Етика и интегритет- 

Агенција за спречавање 

корупције’ 

-Обука '' Улога установа 

образовања у борби против 

трговине људима'' Национална 

платформа за превенцију насиља у 

школи ЧУВАМ ТЕ 

 

-Обука '' Обука за запослене - 

породично насиље'' Национална 

платформа за превенцију насиља у 

школи ЧУВАМ ТЕ 

 

-Обука'' Заштита деце са 

сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља'' 

Национална платформа за 

превенцију насиља у школи 

ЧУВАМ ТЕ 

8 

 

6 

4 

 

 

 

 

 

 

6 сати 

 

2 сата 

 

5 сати 

 

 

 

 

 

 

16 бодова  

 

 

 

 

 

16 бодова 

 

 

 

 

 

16 бодова 

 

Предраг 

Станковић 

Француски и 

Латински језик

  

Пилотирање Државне матуре 

Стручно веће 

Наставничко веће 

Одељењско веће 

Обука ''Противпожарна заштита'' 

Oбукa на даљину "Етика и 

6 сати 

2 сата 

5 сати 

5сати 

Март 2022. 
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интигретет" 15. 2. ’22. 

Јасмина 

Здравковић 
Италијански 

језик и 

Грађанско 

васпитањеа 

Седнице стручног актива: 

•Пилотирање Државне матуре; 

избор уџбеника за наредну 

школску годину 

•Анализа пилотирања Државне 

матуре 

•Предлог поделе часова 

•Договор о темама за писмени 

задатак на матурском испиту у  

јунском испитном року 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Обука'' Противпожарна заштита'' 

Одговоран однос према здрављу 

UMEĆE KOMUNIKACIJE   -  .-   

PLATFORMA ZOOM 

Етика и интегритет 

 

 

 

 

 

 

8 сати 

 

 

 

 

 

6 сати 

4 сата 

 

 

 

20 сати 

8 сати 

Ивана Крстић

  
Латински језик Стручно веће 

Наставничко веће 

Одељењско веће 

Активност са дискусијом и 

анализом; Тема: „ Медеја-

активиаткиња за права жена?“ 

Тема: „Римско наслеђе на 

територији нашег града“ 

 Тема: „ Херкул и Либер“ 

 

Стручни актив 

 

Међусобна посета часова у оквиру 

Стручног већа 

Међусобна посета часова у оквиру 

Стручног већа 

Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту у 

основном образовању“ 

„Са стручњацима на вези-2 

безбедно током пандемије“ 

„Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља“ 

2 сата 

5 сати 

5сати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06.2021 

16.12.2021 

19.02.2022 

27.02.2022 

06.03.2022 
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„Улога установе образовања и 

васпитања у борби против 

трговине људима“ 

„Етика и интегритет“ 

Весна 

Стаменковић 
Немачки језик Седнице стручног већа за стране 

језике 

 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредна већа 

Припрема ученика за Републичко 

такмичење  и  

Учешће на републичком 

такмичењу 

Oбукa на даљину "Етика и 

интигретет" 

5 сати 

 

5 сати 

5 сати 

5 сати 

 

 

5 сати 

 

 

10 

03.02.2022. 

8 сати 

Славиша 

Стаменковић 
Немачки језик Седнице стручног већа за стране 

језике 

 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредна већа 

Припрема ученика за Републичко 

такмичење  и  

Учешће на републичком 

такмичењу 

Oбукa на даљину "Етика и 

интигретет" 

5 сати 

 

5 сати 

5 сати 

5 сати 

 

 

5 сати 

 

 

10 

03.02.2022. 

8 сати 

Миљана 

Митровић 
Руски језик Седнице стручног актива: 

• Анализа пилотирања 

Државне матуре 

• Предлог поделе часова 

• Договор о темама за 

писмени задатак на 

матурском испиту у 

јунском испитном року и 

предлог тема 

    Анализа писменог испита на   

мат  урском испиту у јунском 

испитном року 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

 

Припремна настава за полагање 

матурског испита 

Испитни одбор 

Етика и интегритет 

 

  8 сати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 сати 

4 сата 

 

 

 

6 сати 

18.6.2022. 
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Злопорубовић 

Драгана 
Физика Састанци стручног већа за физику  

Рад у оквиру стручног већа 

Руковођење радом стручног већа 

Такмичења 

- општинско 

- окружно 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

Учешће у раду Педагошког 

колегијума 

Дежурни наставник на полагању 

матуре 

Етика и интегритет-обука 

CASIO радионица 

 

           8 сати 

           8 сати 

         16 сати 

 

         4 сата 

 

8 сати 

8 сати 

2 сата 

 

8 сати 

 

 

2 сата 

Саша Стојановић Физика Састанци стручног већа за физику  

Рад у оквиру стручног већа 

Такмичења 

- општинско 

- окружно 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

Етика и интегритет-обука 

Дигитална учионица 

CASIO радионица 

 

 

 

 

 

8 сати 

8 сати 

  4 сата 

 

 

8 сати 

8 сати 

 

8 бода 

2 сата 

Стојиљковић 

Синиша 

Физика Састанци стручног већа за физику  

Рад у оквиру стручног већа 

Координатор секције 

  

Одељењско веће 

Наставничко веће 

Дежурни наставник на полагању 

матуре 

 

CASIO радионица 

 

Семинар – Развој дигиталних 

компетенција 

 

 

8 сати 

8 сати 

8 сати 

 

8 сати 

8 сати 

8 сати 

 

 

2 сата 

 

19,5 бода 



 139 

 

 

 

Петковић Ана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виолета 

Трајковић 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемија 

Састанци стручног већа за физику  

Рад у оквиру стручног већа 

Такмичења 

- општинско 

- окружно 

Такмичења 

- школско 

- општинско 

- окружно 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

Учешће у раду Педагошког 

колегијума 

Дежурни наставник на полагању 

матуре 

Етика и интегритет-обука 

Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

Тим за писање пројекта 

CASIO радионица 

Обука-Заштита деце са сметњама 

у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља 

Обука за запослене – Безбедно 

коришћење дигиталне технологије 

– превенција дигиталног насиља 

Улога установа образовања и 

васпитања у борби против 

трговине људима –обука 

 

 

Стручно веће за хемију  

Наставничко веће  

Одељењско веће  

Израда годишњег плана рада 

школе 

 

  

 

8 сати 

8 сати 

 4 сата 

 

 

18 сати 

 

 

 

8 сати 

8 сати 

2 сата 

 

 

8 сати 

 

 

1 сат 

 

 1 сат 

 3 сата 

16 бода 

 

 

 

 

16 бода 

 

 

 

16 бода 

 

 

 

6 

4 

4 

3 

 

Митровић 

Светлана 

Хемија Међународна 

конференција: 

„Стем кроз различите 

приступе 

подучавања“ 

2 
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Радионица Casio 

калкулатор 

 

Етика и интегритет 

Стручно веће за хемију 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

 

 

2 

 

 

 

20 

4 

10 

Предраг 

Стоиљковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јелена Ђорђевић 

 

 

 

Хемија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемија 

Стручно веће за хемију 

Наставничковеће 

Одељењсковеће 

Онлајн обука"Обука за запослене 

- породично насиље" 

Онлајн обука "Стратегије у 

радусаученицимакојипоказују 

проблеме у понашању" 

 

Онлајн обука "Обука за запослене 

- породично насиље" 

Онлајн обука "Улога установа 

образовања и васпитања у борби 

против трговине људима" дана 

20.02.2022. 

 "Заштитадецесасметњама у 

развоју у 

случајевимазанемаривања и 

дискриминације, злостављања и 

насиља" дана 

20.02.2022. 

 

Онлајн радионица Етика и 

интегритет 

02.02.2022. 

 

Стручни скуп Радионица CASIO 

калкулатор 

31.5.2023. 

 

 

 

 

Тим за самоевалуацију школе 

Стручно веће за хемију 

Наставничко веће 

Одељењско веће 

Педагошки колегијум 

Организација матурских испита 

„Обука за запослене-Безбедно 

коришћење дигиталне 

20 

10 

4 

16 

 

16 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 28 сати 

40 

13 

21 

25 

8 
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технологије-превенција 

дигиталног насиља” 

Радионица CASIO калкулатор 

31.5.2022. 

Етика и интегритет 

 

 

16 

 

2 

Драгана 

Марковић 
Хемија Стручно веће за хемију 

Наставничко веће 

Одељењско веће 

Етика и интегритет 

Радионица CASIO калкулатор 

 

20 

10 

4 

 

2 

Благица Тркуља Историја  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александар 

Прокоповић 

Рачунарство и 

информатика 

Руковођење стручним већем 

Састанак стручног већа – 

председавање 

Састанак стручног већа – 

председавање 

Састанак стручног већа – 

председавање 

Састанак стручног већа – 

председавање 

Наставничко веће – присуство 

Наставничко веће – присуство 

Наставничко веће – извештавање 

Одељењско веће 4/8 – 

извештавање 

Одељењско веће 4/8 – 

извештавање 

Одељењско веће 4/8 – 

извештавање 

Одељењско веће 3/8 – присуство 

Одељењско веће 3/8 – присуство 

Одељењско веће 3/8 – присуство 

Координисање есДневником 

ПИСА тестирање – члан тима 

(дежурство и информатичка 

подршка) 

Администрација мудл образовног 

портала Гимназије у Лесковцу 

Окружно такмичење из 

Програмирања 

5 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

20 

10 

20 

5 

10 

2 

2 

2 

8 

4 

3 

4 
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Државно такмичење из 

Програмирања 

Педагошки колегијум 

Педагошки колегијум 

Педагошки колегијум 

Пријемни испит за ученике са 

посебним способностима за 

рачунарство и информатику 

(информатичка подршка, портал 

Моја средња школа) 

Координисање тимом за Школско 

развојно планирање 

Маркетинг школе 

Координисање радом на порталу 

еУправа, еУпис 

Биљана Николић Рачунарство и 

информатика 

Учешће у раду стручног већа 

 Стручно веће  

Учешће у раду стручног већа

 Стручно веће  

1 сат 

Учешће у раду стручног већа

 Стручно веће  

Учешће у раду стручног већа

 Стручно веће  

Ућешће у реализацији завршног 

испита   

8 сати 

Учешђе у раду наставничког већа

 Наставничко веће 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане 

ка исходима учења  

29.03.2022. 1 

сат 

28.4. 2022.   1 

сат 

 

3.5.2021. 1 сат 

13.5.2021. 1 сат 

5.4.2022. 

6.4.2022. 

8 сати 

 

 

3 сата 

 

24 сата 

 

 

Бојан Алексић 

Рачунарство и 

информатика 

Састанак стручног већа 

математике и рачунарства и 

информатике 

Рад у оквиру стручних органа 

• Наставничко веће,  

• Одељењско веће,  

Ућешће у реализацији завршног 

испита 

Тимови у школи 

Такмичења 

8 

 

 

16 

 

8 

 

 

10 

6 

Драгана 

Андрејевић 
Рачунарство и 

информатика 

Састанак стручног већа 

математике и рачунарства и 

информатике 

Наставничко веће, одељењско 

веће 

Администратор сајта 

Координатор есДневника 

Администрација Јединственог 

присуство 

12 

присуство 

26 

администратор 

20 

координатор 

20 
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инфорационог система просвете 

(ЈИСП-а) 

Учешће у раду школске уписне 

комисије 

Учешће у реализацији 

програма/пројеката локалне 

самоуправе- Канцеларије за младе 

Microsoft Intune, обука за  

администраторе microsoft office 

Пројекат државне матуре, онлајн 

састанак 

Међусобна посета часова у оквиру 

Стручног већа (Наставник чији је 

се час посећује) 

координатор 

20 

10 

10 

оnline, 

1 

оnline, 

2 

1 

Ивана Момировић Математика  

Присуство састанцима стручних 

већа 

Присуство састанцима 

Наставничког већа 

Присуство састанцима 

Одељењских  већа 

Организација општинског 

такмичења из математикае за 

ученике средњих школа 

05.02.2022. 

Реализација  Општинског 

такмичења из математике ученика 

средњих школа 05.02.2022. 

Председница Општинске комисије 

такмичења из математике ученика 

средњих школа  05.02.2022. 

Организација Окружног 

такмичења из математике ученика 

средњих школа 20.02.2022. 

Реализација  Окружног такмичења 

из математике ученика средњих 

школа 20.02.2022. 

Председница Окружне комисије 

такмичења  из математике 

ученика средњих школа  

20.02.2022. 

Етика и интегритет 

Учешће у раду Подружнице 

Јабланички округ ДМС-а 

Радионица- Casio kalkulator 

 

Стручно усавршавање одобрено 

од стране ЗУОВ (по каталогу) 

Интернет учионица  

 

 

 

 

20 

8 

16 

05.02.2022. 

10 сати 

05.02.2022. 

4 сата 

05.02.2022. 

15 сати 

20.02.2022. 

10 сати 

20.02.2022. 

4 сатa 

20.02.2022. 

15 сати 

09.02.2022. 

2 сата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 бода 

 

 

 

 

16 бода 
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Стручно усавршавање одобрено 

од стране ЗУОВ (по каталогу) 

Државни семинар о настави 

математике и рачунарства 

Друштва математичара Србије 

 

Јелена Пешић 

Ивановић 
Математика Стручно веће за математику и 

информатику 

Стручни скуп 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредна већа 

Реализација Општинског 

такмичења – члан комисије за 

други разред 

Реализација Окружног такмичења 

– члан комисије за други разред 

Припрема ученика такмичењa 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1 

3 

4 

4 

4 

 

 

4 

 

20 

 

Јелена 

Стаменковић 

математика и 

рачунарство и 

информатика 

Стручно веће за математику и 

рачунарство и информатику 

Одељењска већа 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Тим за самовредновање 

Тим за самовредновање 

Учествовање у реализацији 

такмичења окружног нивоа 

Учешће на такмичењу: 

Републичко такмичење 

Поступак самовредновања Selfie 

2021-2022, session 1 

Етика и интегритет 

Стручно усавршавање одобрено 

од стране ЗУОВ (по каталогу) 

1043-477/2018 од 30.5.2018. г              

Број 2022/3-29 

,,Мој час - учење за трећи 

миленијум" 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

5 

6 

6 

10 

1 

0 

 

8 бода 
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Лидија Јовић 

Рачунарство и 

информатика 

Састанак Стручног већа 

математике, рачунарства и 

информатике 

Одељењско веће 

Међусобна посета часу 

наставнику у оквиру Стручног 

већа 

 

Посета часу наставнику 

Међусобна посета часу 

наставнику у оквиру Стручног 

већа 

Разредно веће                      

Наставничко веће 

 

 

 

 

 

29.31.2022. 

 

28.04.2022. 

 

15.05.20221. 

9.03.2022. 

11.04.2022. 

27.05.2022. 

30.05.2022. 

15.06.2022. 

11.04.2022. 

17.06.2022. 

30.12.2021. 

9.03.2022. 

11.04.2022. 

27.05.2022. 

Марија Јовановић Математика Стручно веће за математику и 

информатику 

Друштво математичара Србије - 

Подружница Јабланички округ 

Координација рада Ученичког 

Одељењска већа 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Учешће у реализацији 

Општинског такмичења  

Реализација Општинског 

такмичења – члан комисије за 

први разред 

Реализација Окружног такмичења 

– члан комисије за први разред 

Учешће на такмичењима 

- Школско 

- Општинско  

- Окружно 

- Републичко  

Пријемни испит за ИТ одељење 

Етика и интегритет 

10 

2 

15 

8 

2 

8 

4 

4 

4                           

2 

3 

 

 

5 

 

10 

 

10 

    

0 

 

Милица 

Момчиловић 

Математика  

Састанак актива 

Састанак актива 

Седнице Одељењских већа 

Седнице Наставничког већа 

Општинско такмичење 

Окружно такмичење 

Државна матура – пилот пројекат 

Пријемни испит за упис у ИТ 

Септембар 

2021. 

Октобар 2021. 

 

 

5.2.2022. 

26.2.2022. 

Април 2022. 

Мај 2022. 
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одељење 

Састанци актива 

Скупштина ДМС Подружнице 

Јабланичког окуга 

 

 

 

 

 

Април и мај 

2022 

 

 

. 4.9.2021. 

Наташа Пешић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана 

Станимировић 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

Седнице стручног актива 

Стручни актив  

Одељењска већа   

Наставничка већа   

Разредна већа   

Обука'' Противпожарна заштита''

   

Семинар ‘Етика и интегритет- 

Агенција за спречавање 

корупције’  

   

Обука '' Обука за запослене - 

породично насиље'' Национална 

платформа за превенцију насиља у 

школи ЧУВАМ ТЕ  

Обука'' Заштита деце са сметњама 

у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља'' 

 Национална платформа за 

превенцију насиља у школи 

ЧУВАМ ТЕ  

Организација матурског испита 

 

   

Члан комисије за преглед и 

бодовање тестова са пријемног 

испита за IT одељење  

  

 

Седнице стручног актива 

Стручни актив  

Одељењска већа   

Наставничка већа   

Разредна већа   

Обука'' Противпожарна заштита''

   

Семинар ‘Етика и интегритет- 

Агенција за спречавање 

корупције’  

8 

6 

 

6 

4 

 

 

 

 

 

 

16 бодова 

 

 

 

 

 

 

 

16 бодова 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

6 

 

6 

4 
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Обука '' Обука за запослене - 

породично насиље'' Национална 

платформа за превенцију насиља у 

школи ЧУВАМ ТЕ  

Обука'' Заштита деце са сметњама 

у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља'' 

 Национална платформа за 

превенцију насиља у школи 

ЧУВАМ ТЕ  

Организација матурског испита 

 

   

Члан комисије за преглед и 

бодовање тестова са пријемног 

испита за IT одељење  

 

 

 

 

 

 

 

 

16 бодова 

 

 

 

 

 

 

 

16 бодова 

 

 

4 

 

 

10 

 

Тихомир Митић РачунарствО и 

информатикА 

Стручно веће за математику и 

рачунарство и информатику 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Дежурни наставник 

Тим за самовредновање 

Етика и интегритет  

Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља 

Обука за запослене – Безбедно 

коришћење дигиталне технологије 

– превенција дигиталног насиља 

Улога установа образовања и 

васпитања у борби против 

трговине људима 

Обука за запослене – породично 

насиље 

 

Обука за запослене – Стратегије у 

раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању 

8 

12 

6 

8 

12 

 

16 

16 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

16 
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Благица Тркуља Историја Стручно веће 

Присуство састанцима стручних 

већа  

 

Координисање радом Стручног 

већа  

 

Рад у оквиру Стручног већа  

Педагошки колегијум  

Наставничко веће 

Одељењско веће 

Члан окружне комисије за 

прегледавање и бодовање тестова 

са завршног испита 

Организација матурских испита 

Међусобна посета часова у оквиру 

Стручног већа 

 

Тим  за  маркетинг 

Руководилац /председник 

стручног активa 

Учешће на такмичењима 

• Школско 

• Општинско  

• Окружно 

• Републичко  

Вођа-аутор стручне посете/ 

студијског путовања 

 

Припрема приказа 

Презентација мултимедијалних 

садржаја 

 

Организација матурских испита 

 

 

2 

 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

10 

 

4 

 

2 

 

 

3 

5 

 

2 

3 

5 

10 

 

 

     6 

 

 

      8 

 

 

 

4 

Ивана Стојановић Историја  

Присуствовање и дискусија на  

угледном часу 

 

Наставничко веће 

Одељењско веће 

Члан окружне комисије за 

прегледавање и бодовање тестова 

са завршног испита 

Организација матурских испита 

Међусобна посета часова у оквиру 

Стручног већа 

Учешће на такмичењима 

• Школско 

• Општинско  

 

2 

2 

2 

2 

 

10 

 

4 

 

2 

 

 

             2 

3 
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• Окружно 

• Републичко  

Вођа-аутор стручне посете/ 

студијског путовања 

 

Припрема приказа 

Презентација мултимедијалних 

садржаја 

 

Организација матурских испита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

10 

 

               6 

      

 

              6 

           

       

              8 

 

            

 

 

 

 

 

Божидар 

Стаменковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присуствовање и дискусија на  

угледном часу 

 

Наставничко веће 

Одељењско веће 

Члан окружне комисије за 

прегледавање и бодовање тестова 

са завршног испита 

Организација матурских испита 

Међусобна посета часова у оквиру 

Стручног већа 

Учешће на такмичењима 

• Школско 

• Општинско  

• Окружно 

• Републичко  

Вођа-аутор стручне посете/ 

студијског путовања 

 

Припрема приказа 

Презентација мултимедијалних 

садржаја 

 

Организација матурских испита 

 

 

 

 

 

 

              2 

               2 

              2 

              2 

 

            10 

 

              4 

 

              2 

 

 

               2 

3 

5 

10 

 

               6 

      

 

 

 

 

               6 

               8 
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Верица 

Стојковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија 

 

 

 

 

Присуствовање и дискусија на  

угледном часу 

 

Наставничко веће 

Одељењско веће 

Члан окружне комисије за 

прегледавање и бодовање тестова 

са завршног испита 

Организација матурских испита 

Међусобна посета часова у оквиру 

Стручног већа 

Учешће на такмичењима 

• Школско 

• Општинско  

• Окружно 

• Републичко  

Вођа-аутор стручне посете/ 

студијског путовања 

 

Припрема приказа 

Презентација мултимедијалних 

садржаја 

 

Организација матурских испита 

 

 

 

 

 

 

              2 

               2 

              2 

              2 

 

            10 

 

              4 

 

              2 

 

 

               2 

3 

5 

10 

 

               6 

      

 

 

 

 

               6 

               8 

 

Зоран Тончић  

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручни актив 

Стручни актив 

Одељењско веће 

Тим за израду извештаја о 

стручном усавршавању 

Вођење секције 

Наставничко веће 

Разредно веће 

Одговоран однос према здрављу 

Међусобна посета часова у оквиру 

Стручног већа 

Учешће на такмичењима 

• Школско 

• Општинско  

• Окружно 

• Републичко  

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из српског језика 

 

5 пута 

10 сати 

10 

 

6 

10 сати 

4 

4 

2 

2 

3 

5 

10 

 

 

 

8 
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и књижевности 

 

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из српског језика 

и књижевности 

 

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из изборног 

предмета 

Седница испитног одбора 

 

Семинар ‘Етика и интегритет- 

Агенција за спречавање 

корупције’ 

-Обука '' Улога установа 

образовања у борби против 

трговине људима'' Национална 

платформа за превенцију насиља у 

школи ЧУВАМ ТЕ 

 

-Обука '' Обука за запослене - 

породично насиље'' Национална 

платформа за превенцију насиља у 

школи ЧУВАМ ТЕ 

 

-Обука'' Заштита деце са 

сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља'' 

Национална платформа за 

превенцију насиља у школи 

ЧУВАМ ТЕ 

Дежурни наставник на матурском 

писменом испиту из српског 

језика и књижевности 

Дежурни наставник на матурском 

писменом испиту из страног 

језика 

 

 

 

 

 

8 

 

8 сати 

 

4 сата 

 

4 сата 

 

6 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

Јелена 

Милошевић 
  

Стручни актив 

Одељењско веће 

Вођење секције 

Наставничко веће 

Одговоран однос према здрављу 

 

5 пута 

10 сати 

10 

 

6 
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Међусобна посета часова у оквиру 

Стручног већа 

Учешће на такмичењима 

• Школско 

• Општинско  

• Окружно 

• Републичко  

 

Семинар ‘Етика и интегритет- 

Агенција за спречавање 

корупције’ 

 

-Обука '' Улога установа 

образовања у борби против 

трговине људима'' Национална 

платформа за превенцију насиља у 

школи ЧУВАМ ТЕ 

 

-Обука '' Обука за запослене - 

породично насиље'' Национална 

платформа за превенцију насиља у 

школи ЧУВАМ ТЕ 

 

-Обука'' Заштита деце са 

сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља'' 

Национална платформа за 

превенцију насиља у школи 

ЧУВАМ ТЕ 

 

 

 

10 сати 

4 

4 

 

3 

5 

10 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

16 

Саша Коцић  Стручни актив 

Одељењско веће 

Вођење секције 

Наставничко веће 

Одговоран однос према здрављу 

Међусобна посета часова у оквиру 

Стручног већа 

 

Учешће на такмичењима 

• Школско 

• Општинско  

• Окружно 

• Републичко  

 

 

ПП обука 

 

 

10 сати 

10 

 

6 

10 сати 

4 

4 

 

             3 

5 

10 
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Стефан 

Стојилјковић 
 Стручни актив 

Одељењско веће 

Вођење секције 

Наставничко веће 

Одговоран однос према здрављу 

Међусобна посета часова у оквиру 

Стручног већа 

Учешће на такмичењима 

• Школско 

• Општинско  

• Окружно 

• Републичко  

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из српског језика 

и књижевности 

 

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из српског језика 

и књижевности 

 

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из изборног 

предмета 

 

Седница испитног одбора 

 

ПП обука 

Дежурни наставник на матурском 

писменом испиту из српског 

језика и књижевности 

Дежурни наставник на матурском 

писменом испиту из страног 

језика 

 

 

 

 

 

 

10 сати 

10 

 

6 

10 сати 

4 

4 

              3 

5 

10 

8 

 

 

8 

 

8 сати 

 

4 сата 

 

4 сата 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

Јелена 

Михајловић 
 Стручни актив 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

Педагошки колегијум 

Тим за израду извештаја о 
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стручном усавршавању 

Вођење секције 

Одговоран однос према здрављу 

Међусобна посета часова у оквиру 

Стручног већа 

 

Учешће на такмичењима 

• Школско 

• Општинско  

• Окружно 

• Републичко  

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из српског језика 

и књижевности 

 

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из српског језика 

и књижевности 

 

Дежурни наставник на 

пилотирању државне матуре, 

полагање испита из изборног 

предмета 

 

Седница испитног одбора 

ПП обука 

 

Семинар ‘Етика и интегритет- 

Агенција за спречавање 

корупције’ 

 

-Обука '' Улога установа 

образовања у борби против 

трговине људима'' Национална 

платформа за превенцију насиља у 

школи ЧУВАМ ТЕ 

 

-Обука '' Обука за запослене - 

породично насиље'' Национална 

платформа за превенцију насиља у 

школи ЧУВАМ ТЕ 

 

-Обука'' Заштита деце са 

сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља'' 

Национална платформа за 

превенцију насиља у школи 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

10 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

8 сати 

 

4 сата 

 

4 сата 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

4 
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ЧУВАМ ТЕ 

 

Дежурни наставник на матурском 

писменом испиту из српског 

језика и књижевности 

Дежурни наставник на матурском 

писменом испиту из страног 

језика 

 

 

 

 

 

 

4 

Мартина 

Стојичић 
појединац, 

група и друштво 

и основи 

геополитике 

Стручно веће друштвених наука 

Изложба радова у школи 

Изложба радова у школи 

Организација матурских испита 

Изложба радова у школи 

Организација матурских испита 

Етика и интегритет 

Пријемни испит за ИТ одељење 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

4 

6 

6 

4 

6 

4 

8 

8 

6 

6 

 

 

 

 

 

 

Тања Ђорђевић језик, медији 

културa 

Стручно веће друштвених наука 

Етика и интегритет 

Пријемни испит за ИТ одељење 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

Разредно веће 

4 

8 

8 

6 

6 

6 

Горан Митић грађанско 

васпитање 

Стручно веће друштвених наука 

Веће 

Организација матурских испита 

 

Етика и интегритет 

 

Одељењска већа 

Наставничка већа 

 

4 

 

4 

 

8 

 

4 

6 

 

Јана Михајловић Психологија Одељенско веће 

Наставничко веће 

Стручно веће друштвених наука 

Етика и интегритет 

6 

6 

4 

8 
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Јелена 

Срећковић 

Станковић 

педагог Противпожарна обука   

 

Састанци стручних већа 

 

 

Седнице НВ 

 

 

 

 

 

Седнице ОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Састанци Тима за заштиту 

ученика од ДНЗЗ 

 

 

 

 

 

 

Седнице Педагошког колегијума 

 

 

 

 

 

 

Учешће у организацији 

Општинског такмичења из физике 

 

Учешће у организацији Окружног 

такмичења из физике  

Сви запослени 

 

 

Координатор Писа истраживања у 

школи  

 

Учешће  у организацији Пилот 

пројекта „ Државна матура“  

 

 

 

Март,април,јун 

 

    (6 сати) 

12.04.2022.  

30.05.2022. 

9.06.2022. 

24.06.2022. 

4.07.2022. 

 

 

9.03.2022. 

11.04.2022. 

27.05.2022. 

30.05.2022. 

24.06.2022. 

30.06.2022. 

 

9.02.2022. 

11.02.2022. 

18.04.2022. 

19.04.2022. 

21.04.2022. 

26.04.2022. 

 

5.03.2022. 

25.03.2022. 

20.04.2022. 

 

 

   

 

 

1 сат 

 

 

3 сата 

 

 

 

15.03-16.3.2022. 

(20 сати) 

 

 

4 сата 
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Марија 

Стојановић 
психолог/струч

ни сарадник 

психолог 

Присуство на састанцима Тима за 

заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања – 

координатор Тима 

 

Седнице одељењског већа 

 

 

 

Седнице наставничког већа 

 

 

 

 

 

Стручно веће друштвених наука 

 

Администратор странице школе 

на друштвеним мрежама 

 

Противпожарна обука 

19.4.2022. 

21.4.2022. 

26.4.2022. 

 

 

 

11.4.2022. 

27.5.2022. 

24.6.2022. 

 

12.4.222. 

30.5.2022. 

9.6.2022. 

24.6.2022. 

4.7.2022. 

Снежана 

Крстовић 

Здравковић 

основи 

геополитике 

Стручно веће друштвених наука 

 

Дигитална учионица 

 

Етика и интегритет 

 

Пријемни испит за ИТ одељење 

 

Одељењска већа 

 

Наставничка већа 

 

Разредно веће 

 

 

 

19,5 

 

 

8 

8 

 

2 

Оливер Николић  

Социологија 

 

 

 

 

Наставничко веће 

Одељенско веће 

Стручно веће 

Координација, руководилац       

Рад са ванредним ученицима 

Школска 2021-2022.година 

Организовање,припремање, 

координисање, надгледање, 

писање записника  о положеним 

испитима 

Састанци Тима за заштиту 

ученика од ДНЗЗ 

 

Учешће, разговори са ученицима 

6 

6 

12 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

30.08.2021. 
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и родитељима 

Седнице Педагошког колегијума 

 

 

 

 

 

Дежурство на пилот матури, 

пријемном испитун за ученике са 

пособним способностима, 

 

Посета часу филозофије 

наставнику Марини Васић , у 

оквиру стручног већа Актива 

друштвених наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.09.2021. 

30.10.2021. 

17.12.2021. 

5.03.2022. 

25.03.2022. 

20.04.2022. 

Април-мај 2022 

учешће 

 

 

март 

 

учешће            1 

 

Марина Васић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филозофија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставничко веће 

 

Одељенско веће 

 

Стручно веће 

 

Секретар матуре 

више пута у току полугодишта 

Организовање,припремање, 

координисање, надгледање, 

писање записника и извештаја о 

завршном испиту (матури) 

 

Вебинар о спровођењу 

пилотирања државне матуре  

  

 

Посета часу социологије  

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

16 

 

 

 

 

 

2021/2022 
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Иван Тошић 

 

 

 

 

 

 

 

рачунарства и 

информатике 

наставнику Оливеру Николићу 

оквиру стручног већа Актива 

друштвених наука 

 

 

 

 

 

 

Реализација ПИСА тестирања у 

установи 

 

Рад са студентима  

 

Разредна већа  

Наставничка већа Веће  

Одељењска већа Веће  

Стручни скуп  

Стручно веће за математику и 

информатику 

 

 

учешће            1 

март 

 

 

 

 

 

 

     20 

 

       2 

 

       4 

 

      4 

      3 

      1 

      5 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА 

ВАН УСТАНОВЕ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 

2021/2022. ГОДИНЕ 
 

Извештај о стручном усавршавању наставника ван установе за друго полугодиште     

школске 2021/2022. године сачинили: 

Јелена Михајловић 

Зоран Тончић 

 

 

Име и 
презиме 
наставник
а 

Предмет који 
предаје 

Назив семинара/трибине и 
место одржавања, 

компетенција (К1,К2,К3 
илиК4), приоритетна 
област (П1,П2,П3,П4) 

Датум и сати 

Богдан Кајснер БИОЛОГИЈА 
,,Етика и интегритет" 

 

„Зелена лабораторија - Баш ти у 

башти!“ 

 

Безбедно коришћење дигиталне 

технологије - превенција 

дигиталног насиља 

 

12. 2. 2022. 

 

27. 5. 2022. 

 

 

18. 6. 2022. 

16 сати 



 160 

Татјана 

Јовановић 
БИОЛОГИЈА 

,,Етика и интегритет у јавном 

сектору" 

 

„Зелена лабораторија - Баш ти у 

башти!“ 

31.12.2022. 

 

27. 5. 2022. 

Марина 

Радивојевић 
БИОЛОГИЈА “Лесковац се враћа на Млечни 

пут” 

03.03.2022. 1сат 

Дајана Николић 

Ђорђевић 
БИОЛОГИЈА Дигитално окружење и 

развијање предузетништва у 

дигиталном окружењу 

8 сати 

Снежана Митић БИОЛОГИЈА Мотивација за учење 

Вршњачко учење 

Етика и интегритет 

26.04-10.5.2022. 

11.05-17.05.2022. 

10.05.2022. 

Драгана Бојовић БИОЛОГИЈА 1.Вебинар  

Формаативно оцењивање: 

методе,технике и инструменти 

/КЛЕТ 

 

 2.Етика и интегритет /АСК 

Р.Србија 

 

3.Семинар 

 Искористи час.   К1,   П3.  

каталошки бр 395 

 

4.Научно-популарно предавање 

  Лесковац се враћа на Млечни 

пут 

 

5.Презенттација уџбеника за IV               

разред средње школе / КЛЕТ 

 

6.Вебинар 

   Мапа ума - начин да учење 

буде  игра /  КЛЕТ 

 

02.02.2022 

1 h 

 

 

16.02.2022 

 

 

26.02.2022 

8 бодова 

 

03.03.2022 

1h 

 

14.04.2022 

1h 

 

 

11.05.2022 

1h 

 

 

 

 

 

 Саша 

Саничанин 

 

 

Ликувна култура 

Вебинар: 

„Са стручњацима на вези 2- 

безбедно током пандемије“ 

 

Посета „ Октобарском ликовном 

салонуУ у ЛКЦ-у 

Посета „ Самит ЕX YU 

фотографа“ у ЛКЦ-у 

учешће 

1 

 Вођење 

  3 часа 

 Вођење 

     2 часа 

 Вођење 

   6 часова 
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Изложба „ Миодраг Мића 

Поповић“ у ЛКЦ-у 

Мирјана 

Перишић 
Музичка култура Трибина „Музика православне 

цркве као инспирација за 

уметничку музику“, свечана сала 

Града Лесковца 

Концерт Кемала Гекића, свечана 

сала Града Ле, 

ЛЕДАМУС 

Концерт Сретена Крстића, 

свечене сала града Ле 

Концерт Маска сећања путевима 

југа, БКО, Љубица Марић, ЛКЦ 

Опера „Фигарова женидба“, V. 

Amadeus Mocart, Народно 

позориште Београд 

Артис квартет, Брамсова сала у 

Musicfereinu, Беч 

Опера „Мадам Батерфлај“, 

Ђ. Пучинија, Народно 

позориште Београд 

Балет „Петар Пан“, Народно 

позориште у Скопљу 

Октобар  1бод 

 

 

 

Октобар  1бод 

 

 

  Октобар  1бод 

         

Новембар 1бод 

    

Новембар 1бод 

 

Новембар 1бод 

    

Новембар 1бод 

 

Децембар 1 бод 

 

Мирослав 

Костић 

 

Историја 

 

Историја Акредитовани вебинар 

„Формативно оцењивање: 

методе, технике и инструменти“ 

 

 

Акредитовани вебинар 

„Комуникацијске вештине у 

школској арени“ 

 

 

Акредитовани вебинар 

„Дигитална настава-корак 

напред 

или назад?“ 

 

 

Акредитовани вебинар „Знати 

своје границе је пола добре 

комуникације“ 

 

 

Акредитовани семинар“Како да 

наставник постане добар 

 

02.02.2022. 

1 бод 

 

 

 

23.02.2022. 

1 бод 

 

 

 

10.03.2022. 

1 бод 

 

 

 

 

29.03.2022. 

1 бод 

 

 

09.04.2022. 

8 бодова 
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говорник“ К2,П3 

 

 

Акредитовани вебинар 

„Природне науке кроз НТЦ 

методологију“ 

 

Акредитовани 16.04.2022. 

 

семинар“Поступци вредновања 

у 

функцији даљег учења“ К2,П3 

 

 

Акредитовани вебинар „Мапа 

ума-начин да учење буде игра“ 

 

 

Акредитовани вебинар „Ко се 

боји медијске писмености још“ 

 

 

Акредитовани 

семинар“Попуштајући васпитни 

стил-краткорочни и дугорочни 

ефекти“ К3,П4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2022. 

1 бод 

 

 

 

 

8 бодова 

 

 

 

11.05.2022. 

1 бод 

 

 

26.05.2022. 

1 бод 

 

 

 

04.06.2022. 

8 бодова 

 

Александар 

Прокоповић 
Рачунарство и 

информатика 

Обука запослених у основним и 

средњим школама за припрему 

инструмената за 

самовредновање и процену 

дигиталних капацитета школе - 

СЕЛФИЗАВОД ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА, онлајн К4,П4, 

Обука школских 

администратора основних и 

средњих школа за рад у систему 

управљање учењем 

МУДЛ,К1,П1 

Програм обуке за наставнике 

информатике у IT одељењима 

гимназије (модул Базе података 

8 бодова 

,децембар 2021. 

 

 

 

8 бодова 

,децембар 2021. 

 

Децембар, 2021. – 

Јун 2022. 32 бода 

Децембар, 2021. – 

Јун 2022. 32 бода 

Децембар, 2021. – 

Јун 2022. 32 бода 

Октобар, 2021. – 

Април 2022. 

60 бода 
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2) ЗАВОД ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА, онлајнК1,П1 

Програм обуке за наставнике 

информатике у IT одељењима 

гимназије (модул Веб 

програмирање)К1,П1 

 

Програм обуке за наставнике 

информатике у IT одељењима 

гимназије (модул Програмске 

 

Oracle Academy – Database 

Programming with PL/SQL Oracle 

Academy, online 

 

 

 

 

 

 

Драгана 

Андрејевић 

 

Рачунарство и 

информатика 

 

Програм обуке за наставнике 

информатике у ИТ одељењима 

гимназије– Модул Базе података 

2 

Програм обуке за наставнике 

информатике у ИТ одељењима 

гимназије– Модул Веб 

програмирање 

 

Обука школских 

администратора основних и 

средњих школа за рад у систему 

за управљање учењем МУДЛ 

 

Стручни скуп „Са стручњацима 

на вези“ 

 

Поступак самовредновања 

„SELFIE 2021-2022, SESSION 1“ 

у оквиру Селфи инструмента 

 

 

Oracle Academy course “Java 

Foundations” 

 

Етика и интегритет 

 

новембар  2021.- јун 

2022.  

32 бода 

 

новембар  2021.- јун 

2022.  

32 бода 

 

 

 

децембар  2021. 

32 бода 

 

 

 

децембар 2021.       

1 бод 

 

 

децембар 2021. 

1 бод 

 

 

јануар  

2022. 30бода 

 

јануар  8б  
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Ивана 

Момировић 

 

Математика 

Стручно усавршавање одобрено 

од стране ЗУОВ (по каталогу)  

Интернет учионица 

Стручно усавршавање одобрено 

од стране ЗУОВ (по каталогу)  

Државни семинар о настави 

математике и рачунарства 

Друштва математичара Србије 

 

 

Јелена Пешић 

Ивановић 
Математика Обука на даљину Авантура ума 

на школском часу KLETT 

друштво за развој образовања 

 

Обука на даљину Примена 

индивидуализоване, 

програмиране, проблемске и 

егземпларне наставе у школи 

Центар за образовање и 

професионални развој 

Java foundation 

Oracle Academy   

 

1 бод 

 

 

  

8 бода 

 

 

 

 

 

 

30 бода 

Јелена 

Стаменковић 
Математика и 

рачунарство и 

информатика 

Мој час – учење за трећи 

миленијум“К2 / П3  

 онлајн, Зум 

платформа 

8бода12.02.2022. 

 Лидија Јовић рачунарство и 

информатика 
Програм обуке наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

(https://portal.zuov.gov.rs) 

 Етика и интегритет 

 11.02.2022. Оnline

 АСК, Република Србија 

 16 сати и 8 

сати новембар-

децембар 2021.

 Оnline

 Уверење бр. 

3/2022 / 7659 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја 

 

Марија 

Јовановић 
Математика Програм обуке наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења

 за наставну област, 

предмет и методику наставе, 

поучавање и учење  

24 сата

 онлајн

 уверење4. 1. 

2022. 

Милица 

Момчиловић 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Скупштина ДМС Подружнице 

Јабланичког окуга Окружни 

актив математичара  

Састанак Подружнице 

Јабланичког округа Окружни 

4.9.2021.

 присуство

 Уверење  

( 3 сата ) 

18.8.2021.

 присуство

https://portal.zuov.gov.rs/
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Наташа Пешић 

 

 

 

 

Математика 

актив математичара   

Етика и интегитет

 Наставничко веће

 3.2.2022. Онлајн 

семинар Сетификат 

Скупштина ДМС Подружнице 

Јабланичког округа Окружни 

актив математичара  

 

20 К3 П4 Да у школи 

другарство не боли - програм 

превенције вршњачког насиља

  

 

 

 

 Уверење 

 ( 3 сата )  

4.6.2022.присуство

 уверење 

 Лесковац

  8

 присуство 

Мартина 

Стојичић 
појединац, група и 

друштво и основи 

геополитике 

Нове улоге наставника у школи 

која учи – међународни 

стандарди и национални оквири 

10 К2,П3 

10 дигиталних вештина за 

наставнике 21. века, Факултет за 

медије и комуникацију 

К2, П1 

 

 

Присуство, учешће 

8 

Присуство, учешће 

8 

 

Тања Ђорђевић језик, медији 

културa 

Слободна зона у основним и 

средњим школама – филм као 

помоћно средство у настави, 

Добро удружење 

 К2,П3 

 

10 дигиталних вештина за 

наставнике 21. века, Факултет за 

медије и комуникацију 

К2, П1 

 

Присуство, учешће 

8 

 

 

Присуство, учешће 

8 

Горан Митић грађанско 

васпитање 

Активирајмо ученике 

подстицајним задацима 

К2, П3 

Активно-креативно учење 

К2, П3 

 

Присуство, учешће 

8 

Присуство, учешће 

8 

Јана Михајловић Психологија  

1.81 „Социјална компетентност 

као претпоставка успешне 

социјализације ученика“ 

   

 

Обука 8 бода 

26.02.2022. 

Присуство,излагање 

ЗУОВ, решењем 

бр.1043-107/2018 

Обука 
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2.Дигитална учионица 

 

 

 

 

 

13.04.2022 

Присуство,израда 

задатака 

Зуов-сертификат , 

19.5 бода 

 

 Јелена 

Срећковић 

Станковић 

педагог Етика и интегритет-МПНТР 

 

Семинар за координаторе ПИСА 

истраживања ,  

ЗВКОВ 

 

 

 

 

Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању, платформа Чувам те 

 

„Обука за запослене – 

породично насиље „ – 

платформа Чувам те 

„ Улога установа образовања и 

васпитања у борби против 

трговине људима „  

„ Обука за запослене – Безбедно 

коришћење дигиталне 

технологије – превенција 

дигиталног насиља“ , платформа 

Чувам те 

„ Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима 

занемаривања и 

дискриминације, злостављања и 

занемаривања, платформа Чувам 

те 

 

 

 

 

16 бодова  

 

 

 

 

 

16 бодова 

27.04.22. 

 

16 бодова  

27.04.22. 

 

16 бодова 

17.05.2022. 

 

17.05.2022. 

16 бодова 

 

        17.05.2022. 

16 бодова 

Марија 

Стојановић 
психолог/стручни 

сарадник 

психолог 

„Етика и интегритет“ Агенција 

за спречавање корупције 

 

„Дигитална учионица – 

дигитално компетентан 

наставник“ Завод за 

унапређивање образовања и 

васпитања 

10.4.2022. 
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Оливер 

Николић 
Социологија  

Противпожарна обука 

 

Етика и интегритет, Београд – 

онлајн обука 

 

1 

Марина Васић Филозофија Конференција у Новом Саду – 

Philosophiae Servias Oportet – 

Настава логике 

           

            

Етика и интегритет, Београд – 

онлајн обука 

 

новембар – 

фебруар, 13. 11. 

2021. – 1.2. 2022. 

ућешће, излагање  

10 

1.2.2022. 

ућешће, тест 

Иван Тошић рачунарства и 

информатике 

„SELFIE 2021-2022, session 1“  

Обука школских координатора 

за 

извођење ПИСА тестирања у 

школи 

 

Медијска писменост – 

како оспособити ученике 

да препознају 

манипулисање путем 

савремених и класичних 

медија 

 

 

О Мудлу путем Мудла – 

онлајн школа 

 

 

Да у школи другарство 

не боли – програм 

превенције вршњачког 

насиља 

 

 

Обуке за наставнике 

гимназија на смеру за 

ученике са посебним 

способностима за 

 

 

рачунарство и 

информатику 

Семинар финансиран од 

стране 

локалне самоуправе 

 

учесник Уверење 

21.12.2021 1. 

16 Обука и 

полагање 

теста 

Сертификат 

03.2022. 

 

Прво 

полугодиште 

8 

 

Прво 

полугодиште 

40 

 

Друго 

полугодиште 

8 

 

 

 

 

У току школске 

године 

 

 

 

У току школске 

године 

 

8 
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   Ана Петковић 

Физика Формативно оцењивање: 

методе, технике и 

инструменти-трибина 

 

Природне науке кроз 

НТЦ методологију - 

трибина 

2. 2. 2022. 

1 

 

 

 

13. 4. 2022. 

1 

Синиша 

Стојиљковић 
Физика Семинар – Развој 

дигиталних компетенција 

 

 

 

 

4-27.4. 2022. 

19,5 

 

 

 

Саша 

Стојановић 
Физика K1 Њутнови закони 

механике 

 

Актив професора 

физике и професори из 

других школа 

 

 

 

Новембар 

2022. 

 

2 

Данијела 

Јовановић 

Алексић 

Енглески језик Етика и интегритет   

Милица Досев 

Стојановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тања 

Маринковић 

 

Енглески језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески језик 

         Етика и интегритет 

   

 

Дигитална учионица (4250) 

дигитална компетенција 

 

1.Квалитетно образовање за све 

2. Менторски рад са ученицима 

Акредитовани семинари ЗОУВ 

1.Task-based  learning 

2.Teaching English to Teenagers 

3. Примена енигматског квиза у 

настава 4.Средњошколски 

наставник у улози каријерног 

 

 

1.Квалитетно образовање за све 

2. Менторски рад са ученицима 

Акредитовани семинари ЗОУВ 

            онлајн 

 27.01.2022 

      8 онлајн 

 13.04.2022 
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1.Task-based  learning 

2.Teaching English to Teenagers 

3. Примена енигматског квиза у 

настава 4.Средњошколски 

наставник у улози каријерног 

• 5. Конференције и 

трибине -PEARSON 

  

Жаклина 

Ристовић 
Енглески језик 

1.Квалитетнообразовањезасве 

2. Менторски рад са ученицима

    

 

онлајн 

Светлана 

Петровић 
Енглески језик                   Етика и интегритет

    

• Дигитална учионица 

(4250) 

дигитална компетенција 

 

 

 

 

 

онлајн 

 27.01.2022 

 8

 онлајн 

 13.04.2022 

 

Предраг 

Станковић  

францускои и 

латински језик Oбукa на даљину "Етика и 

интигретет"   

 

 

15. 2. ’22. 

Јасмина 

Здравковић 

Италијански језик и 

грађанско васпитање 

 

UMEĆE KOMUNIKACIJE   -  .-  

PLATFORMA ZOOM   

  

ETIKA I INTEGRITET   

   

20 сати 

 

 

8 сати 

Ивана Крстић

  
латински језик „Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту 

у основном образовању“

 Програм стручног 

усавршавања 

„Са стручњацима на вези-2 

безбедно током пандемије“

 Стручни скуп  

„Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима 

занемаривања и 

дискриминације, злостављања и 

насиља“  

„Улога установе образовања и 

васпитања у борби против 

трговине људима“  

 28.06.2021 

 

16.12.2021 

 

Обука 19.02.2022 

 

 

 

Обука 27.02.2022 

 

 

06.03.2022 
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„Етика и интегритет“

 Обука  

Весна 

Стаменковић 
Немачки језик Семинар ‘Етика и интегритет- 

Агенција за спречавање 

корупције’ 

   

          8

 онлајн

 сертификат

 03.02.2022. 

Славиша 

Стаменковић 
Немачки језик Семинар ‘Етика и интегритет- 

Агенција за спречавање 

корупције’ 

   

         8 онлајн

 сертификат

 03.02.2022. 

Миљана 

Митровић 
Руски језик 

Семинар ‘Етика и интегритет- 

 

18.06.2022. 

 

Благица Тркуља  Историја  

 

 

Етика и интегритет  

Дигитална учионица  

 

 

Обука за реализацију нових 

програма наставе орјентисане ка 

новим исходима учења 

 

           Како помоћи ученицима 

са 

проблемима у понашању 

 

 

 

 

 

 

4.2.2022. 

8 бода 

 

13.04.2022. 

8 бода 

 

        21.11.2021. 

 

        10.12.2021 

8 бода 

 

     Ивана 

Стојановић 

 

 

Историја 
Етика и интегритет 

 

 

 

4.2.2022. 

8 бода 

Верица 

Стојковић 

 

географија  

Хоризонталним и вршњачким 

учењем до бољих постигнућа 

 

 

 

19.3.2022. 

8 бода 
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Виолета 

Трајковић 

 

 

 

 

 

 

 

Митровић 

Светлана 

Хемија 

 

 

 

 

 

 

Хемија 

Априлски дани о настави 

хемије , код скупа 714. ЗУОВ 

     Стручни скуп ; учесник 

К 1; П3. 

„Са стручњацима на вези 

2.безбедно током пандемије „ 

ЗУОВ 1759-4/2020. Од 20.12. 

2021. 

Презентација уџбеника 

Хемије за средњу 

школу 

„Нови Логос“ 

 

 

2 ДАНА 

(8 сати) 

           2 сата – 

1 бод 

 

Стручни скуп 

Учесник 

К 3 ; П 2: 

 

СВ 13.04. 2022. 

Учешће потврда 1 

 

 

 

 

 

Предраг 

Стоиљковић 

Хемија  Онлајнпрезентација 

уџбеника хемије 3 за средњу 

школу, 

 Онлајн обука 

закоришћење дигиталних 

уџбеника хемије за 1. разред 

гимназије и платформееУчи, 

који је одржан  

 Програм обуке 

наставника за реализацију 

наставе оријентисане ка 

исходима учења 

. 

 Програм обуке за 

запослене у 

образовању/дигитална 

учионица/дигитално 

компентентан наставник – 

увођење електронских 

уджбеника и дигиталних 

образовних материјала 

16.08.2021. 

Број 1164/2021 / 10667 

1 

13. априла 2022. 

 

1 

27. јануара 2021. 

године. 

 

 

 

16 + 8 Број 3/2022 / 

7165 

04.01.2022 

 

19,5 

ЈЕЛЕНА 

ЂОРЂЕВИЋ 
Хемија Онлајн обука за 

коришћење 

дигиталних 

уџбеника хемије за 

1.разред и 

платформе еУчи 

 

 

Онлајнпрезентациј 

а уџбеника хемије 

3 за средњу 

школу, 

1 Он лајн позив и 

присуство 

 

Мејл, потврда 

 

 

 

13. априла 

2022. 

 

1 

Он лајн позив и 
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Пројекат „Зелена 

лабораторија- Баш 

ти у башти” 

 

присуство Мејл, 

потврда 

27.5.2022. 

2  

 

 

Зоран Тончић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању 

Обука за запослене-породично 

насиље 

  

 

 

Јелена 

Милосевић 
Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању 

Обука за запослене-породично 

насиље 

 Управни одбор градског 

савеза за школски спорт 

Скупстина градског савеза за 

школски спорт 

 

Јелена 

Михајловић 
Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању 

Обука за запослене-породично 

насиље 

 Управни одбор градског 

савеза за школски спорт 

Скупстина градског савеза за 

школски спорт 
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Извештај школе о поштовању прописаних мера у условима рада услед 

пандемије Covid-19 за прво полугодиште школске 2021/22. године 
 

   У школи се поштују све прописане мере заштите. Сви ученици и запослени носе 

маске у свим просторима где је то прописано. Због посебних услова рада, дежурство 

наставника и помоћних радника је појачано на свим нивоима. Сваког понедељка, 

организују се састанци са главним дежурним за целу недељу, где се подносе извештаји 

за претходни период и договара план за наредни период. Дежурни наставници редовно 

прате и контролишу ношење маски, редовно прање руку и спречавају окупљања 

ученика. Помоћни радници редовно дезинфикују све просторије хлором и алкохолом, о 

чему сведоче и листе евиденције дезинфекције помоћних и радних просторија, које су 

видно постављене на свим за то предвиђеним местима како би помоћни радници након 

сваке дезинфекције попунили дате листе. На улазу школе налазе се дозери са 

средством за дезинфекцију руку, као и дезобаријера. Поред улаза, дезобаријере су 

постављене и испред свих службених просторија, учионица и кабинета. Свакодневно 

се свим особама које долазе у школу по било ком основу, а нису упошљеници или 

ученици школе, на улазу школе мери телесна температура бесконтактним топломером 

и обезбеђује се дезинфекција руку и пролаз кроз дезобаријеру. У току првог 

полугодишта настава се одвијала по сва три модела у складу са дописима МПНТР. 

Први модел подразумева непосредну наставу у школи, док је други модел 

комбиновани где се одељења деле на групе и групе се смењују сваког дана (прва група 

иде понедељком, средом и петком, а друга уторком и четвртком; следеће недеље 

обрнуто), а трећи модел подразумева онлајн наставу за одељења са већим бројем 

потврђених случајева са симптомима Covid-19. Према осталим дописима, одељење 

прелази на комбиновани модел ако се јаве најмање два случаја Covid-19, а ако се у 

оквиру једне од група јаве најмање 3 случаја Covid-19 онда та група прелази на трећи 

модел наставе који подразумева онлајн наставу. У овом периоду је било и одељења где 

је једна од група прелазила на онлајн наставу. 

   У току првог полугодишта са симптомима Covid-19 била су 102 ученика (од тога 90 

ученика у току првог класификационог периода, а 12 у току другог) и 13 наставника 

(свих 13 у току првог клсификационог периода), док је у изолацији због контакта са 

позитивном особом било 29 ученика и 1 наставник. 

 

У Лесковцу,         Одговорно лице 

30.12.2021. год.             Јелена Гигић 

       

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ШКОЛЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСАНИХ МЕРА У 

УСЛОВИМА РАДА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 ЗА ДРУГО 

ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 
 

   Током другог полугодишта школске 2021/2022. године, у школи су поштоване све 

прописане мере заштите и дате препоруке. Сви ученици и запослени носе маске у свим 

просторијама где је то прописано. Због посебних услова рада, дежурство наставника и 

помоћних радника је појачано на свим нивоима. Дежурни наставници редовно прате и 

контролишу ношење маски од стране ученика (у периоду када је ношење маски било 



 174 

прописана епидемиолошка мера), редовно прање руку и спречавају окупљања ученика. 

Помоћни радници редовно дезинфикују све просторије хлором и алкохолом, о чему 

сведоче и листе евиденције дезинфекције помоћних и радних просторија, које су видно 

постављене на свим за то предвиђеним местима како би помоћни радници након сваке 

дезинфекције попунили дате листе. На улазу школе налазе се дозери са средством за 

дезинфекцију руку, као и дезобаријера. Поред улаза, дезобаријере су постављене и 

испред свих службених просторија, учионица и кабинета. Свакодневно се свим 

особама које долазе у школу по било ком основу, а нису упошљеници или ученици 

школе, на улазу школе мери телесна температура бесконтактним топломером и 

обезбеђује се дезинфекција руку и пролаз кроз дезобаријеру. Након значајног 

побољшања и стабилизације епидемиолошке ситуације Covid-19 и стављања ван снаге 

до тада важећих препорука (обавезност ношења заштитних маски, одржавање физичке 

дистанце, ограничења у организацији кабинетске, практичне наставе и вежби, 

организација спортских и других ваннаставних активности), у школи су и даље 

примењиване опште мере превенције заразних болести, као што су респираторна 

хигијена и примена санитарно-хигијенских мера у школској средини.  

У току другог полугодишта настава се одвијала по другом и првом моделу у складу са 

дописима МПНТР. Први модел подразумева непосредну наставу у школи, док је други 

модел комбиновани где се одељења деле на групе и групе се смењују сваког дана (прва 

група иде понедељком, средом и петком, а друга уторком и четвртком; следеће недеље 

обрнуто). Трећи модел наставе, који подразумева онлајн наставу за одељења са већим 

бројем потврђених случајева са симптомима Covid-19, није примењиван у другом 

полугодишту јер није било одељења са већим бројем потврђених случајева унутар 

истог. Према допису МПНТР од 18.2.2022.године, у школи се од 21.2.2022.године 

прешло са комбинованог модела наставе на непосредну наставу, при чему је први 

модел наставе надаље примењиван до краја школске 2021/2022. школске године. 

   У току другог полугодишта са симптомима Covid-19 било је 13 ученика (свих 13 

ученика у току трећег класификационог периода; у четвртом класификационом 

периоду није било ученика са симптомима) и 5 наставника (свих 5 у току трећег 

класификационог периода). У изолацији због контакта са позитивном особом било је 7 

ученика, док није било наставника који су били у изолацији. 
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ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ШКОЛЕ 
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