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На основу члана 119 став 1. тачка 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања (`Службени гласник РС` бр.88/2017, 27/2018- 

др. закони и 10/2019), и члана 62. Статута Гимназије „Патријарх 

Павле“,бр. 57/ 2, 15.9.2022. Школски одбор Гимназије „Патријарх 

Павле“ на седници одржаној __године, од стране присутних чланова, 

са 9 гласова ЗА, једногласно, донео је 

ОДЛУКУ 

I УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ о реализацији Годишњег плана рада 

Гимназије „Патријарх Павле“ за школску 2021-2022. годину 

Директор школе                   Председник школског одбора 

Јасмин Николовски                          Љиљана Петровић
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У току школске 2021-2022. године у Гимназији „Патријарх Павле“ наставу је похађало укупно 

1155 ученик, а у први разред уписано је 298 ученика. Настава се реализовала у 40 одељењa у две 

смене, природно-математичком (16) , друштвено-језичком смеру (16) и информатичком смеру (8), 

по утврђеном наставном плану и програму. Настава је реализована из следећих предмета: српски 

језик и књижевност, енглески језик, други страни језик (француски, немачки, руски), латински 

језик, психологија, филозофија, социологија, историја, устав и права грађана, географија, 

биологија, математика, физика, хемија, рачунарство и информатика, музичка култура, ликовна 

култура и физичко и здравствено васпитање, посебни информатички предмети – рачунарски 

системи, примена рачунара, програмирање, базе података, дискретна математика, објектно 

оријентисано програмирање као и из изборних предмета – веронаука/ грађанско васпитање, 

одрживи развој, језик, медији и култура и религије и цивилизације, а по утврђеном годишњем 

фонду часова обавезних наставних предмета према плану образовања за друштвено-језички, 

природно-математички и информатички смер. 

Резултати успеха и постигнућа ученика дати су у прилогу. 
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УВОДНА РЕЧ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Школска 2021-2022. протекла је у знаку бројних промена, а са циљем како подизања квалитета 

образовног и васпитног рада, тако и техничких и осталих момената везаних за 

сам процес наставе. Окренуо сам се превасходно надограђивању колегијалности стално 

указујући и наглашавајући заједничке циљеве. Сигурност ученика и озбиљан васпитно-образовни 

рад са њима плод су понајпре позитивно мотивисане климе у школи, те се о томе посебно водило 

рачуна. 

У последњих неколико година, трудили смо се да променимо слику школе на боље. Радили смо 

доста на промовисању вредности и квалитета наше гимназије, како бисмо привукли што већи 

број ученика и одржали конкурентност са другим београдским гимназијама. 

Испоштован је календар за протеклу школску годину у потпуности, као и планиране активности 

предвиђене Годишњим планом рада школе и Школским развојним планом. Настојали смо да 

унапредимо сам наставни процес и да обогатимо ваннаставне садржаје 

којих је такође било много. 

У школску 2021-2022. уписано је десет одељења првог разреда од којих су два нова 

информатичка одељења. Такође, омогућено је пребацивање оних ученика који су, након 

првобитног уписа, изразили жељу за похађањем наше школе. Истовремено, успели смо да 

попуњавањем уписне квоте за ову школску годину задржимо наставни фонд за наше 

запослене, што нас посебно радује. 

У току протекле године, трудили смо се да развијамо сарадњу са свим установама из локалне 

заједнице, а нарочито са другим основним и средњим школама из општине. Сарађивали смо са 

Министарством просвете, Градским секретаријатом за образовање, Школском управом Града 

Београда и општином Раковица. 
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O ШКОЛИ 

 

 
Идеја о формирању XV београдске гимназије, сада Гимназије „Патријарх Павле“ добила је своје 

пуно оваплоћење пре више од две деценије. Наиме, 10. октобра 1991. донето је Решење на основу 

кога је формирана комисија за почетак рада школе. Том комисијом председавао је будући 

директор XV гимназије, господин Божидар Зејак. 

Током 1991/2. школа је била заправо истурено одељење XIII београдске гимназије. Имала је оба 

смера (природно-математички и друштвено-језички) са по два одељења. Већ школске 1992/3. тај 

број је био удвостручен. 

Током наредних година број ученика који су уписивали гимназију се увећавао, што је довело до 

потребе да школа прошири и своје просторне капацитете. 

После господина Зејака, који је у два мандата био на месту директора, долази госпођа Босиљка 

Жебељан, такође професор српског језика и књижевности. Након истека њеног мандата, директор 

је поново господин Зејак, затим дужност директора врши госпођа Слободанка Јовановић, 

професор енглеског језика. На место директора од школске 2016- 2017. је господин Јасмин 

Николовски, професор српског језика и књижевности. 

Октобра 2010. године, гимназија је са српском гимназијом „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара 

потписала Повељу о братимљењу.2011. почео је рад на Летопису школе, а 2012-те обележен је 

јубилеј – 20 година од оснивања. Тим поводом је изашао и 10-ти, јубиларни, број школског 

часописа De nobis.2015. школа је добила и званичан сајт, док је школски блог оформљен 

раније.Током година радило се на побољшању услова рада и уређењу и подизању квалитета 

целокупног школског објекта. 

Првог септембра 2016. на иницијативу Савета родитеља, уз слагање запослених, благослов 

Српске Православне Цркве, по решењу Министарства просвете и технолошког развоја гимназија 

мења име у „Патријарх Павле“. 

Мисао водиља и мисија Гимназије „Патријарх Павле“ може се срочити кроз саме речи човека 

чије име наша школа носи: „Развијајте своје умне способности што више под условом да 

истовремено развијајте у себи доброту. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ВАННАСТАВНИХ 

 АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Слободне активности ученика 

И поред епидемиолошке ситуације која је у многоме смањила могућност учествовања у 

непосредним слободним активностима ван школе кроз групне посете различитим 

институцијама која се најпре неговала у оквиру амбијенталне наставе коју  смо  године  

одржавали у складу са могућностима, у школи смо имали прилику да угостимо различите 

предаваче, организујемо радионице унутар школе у оквиру различитих секција а ученици су 

учествовали у разним спортским манифестацијама и остваривали значајна 

признања кроз разноврсна такмичења. У протеклом периоду настављена је сарадња са 

МУПом, Центром за социјални рад, Домом здравља и Канцеларијом за младе општине 

Раковица, као и са Петницом коју је ове године похађао један наш ученик. 

Током маја и јуна месеца организована су два едукативна излета као посвећен дар школе 

својим ученицима, те су тако најуспешнији ђаци путовали у Сремске Карловце, Крушедол и 

Нови Сад, а одељење 3/5 новим брзим возом са својим разредним старешином такође у Нови 

Сад. Школа је финансирала у потпуности ову активност. 

  Важно место имали су и школски пројекти у оквиру којих су ученици савлађивали различите 

предмете у корелацији и стицали различите вештине будући да су у оквиру пројеката често 

остваривали различите улоге у односу на оне са којима се свакодневно сусрећу у школи. Сва 

постигнућа наших ученика објављивали смо редовно на сајту школе 

https://gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs/ и јутјуб каналу 

https://www.youtube.com/channel/UCoi3n6n1C82I1ZbCE7JuwcA   , као и на Падлету (за предмет 

језик, медији и култура) https://padlet.com/vesnastankovicnovi/grtv0d5en44h   

 

 

 

Постигнућа ученика:  

 

 

 

Узели смо учешће у бројним такмичењеима, у науци и у спорту.  

На такмичењима које организује  Савез за школски спорт за школску     2021/2022 

годину остварили смо запажене резултате 

 

 Кошарка – Девојчице 

      Прво место – општинско првенство 

      Прво место – градско првенство 

https://www.youtube.com/channel/UCoi3n6n1C82I1ZbCE7JuwcA
https://padlet.com/vesnastankovicnovi/grtv0d5en44h
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      Прво место – међуокружно првенство – одржано у Београду 

      Прво место – државно првенство – одржано у Кладову 

 

 Кошарка – Дечаци 

       Прво место -општинско  првенство 

        На градском првенству две утакмице победили  и изгубили у четвртфиналу 

 

 

  Баскет 3X3 – Девојчице 

        Друго место – градско првенство 

        Прво место – међуокружно првенство -  одржано у Зрењанину 

        Прво место – државно првенство – одржано у Пожаревцу 

        Треће место на Светској школској  гимназијади -  одржано у Француској  

Јована Спасовски, Ана Милановић, Маша Бузић, Јеремић Теодора. 

   

 Баскет 3X3 – Дечаци 

         На градском првенству два меча победили и  изгубили у четвртфиналу 

 

   Фудбал – Девојчице 

          Прво место на општинском првенству 

          На градском првенству нисмо учествовали 

     

    Фудбал – Дечаци 

           Друго место на општинском првенству 

 

    Рукомет – Девојчице 

           Прво место на општинском првенству 

           На градском првенству изгубили у првом колу 

    

    Рукомет – Дечаци 

            Прво место – општинско првенство 

            Прво место – градско првенство  

            Прво место – међуокружно првенство – одржано у Ваљеву 

            Друго место – државно првенство – одржано у Параћину 

 

    Одбојка – Девојчице 

            Прво место – општинско првенство 

            На градском првенству победили прву утакмицу и изгубили у другом колу 

 

    Одбојка – Дечаци 

            Прво место – општинско првенство 

            Прво место – градско првенство 

            Прво место – међуокружно првенство – одржано у Београду 

            Пето место – државно првенство – одржано у Кладову 

 

 



8 

 

      Атлетика – Дечаци и Девојчице 

              Прво место на општинском првенству – екипно 

              Треће место  на градском првенству -екипно -дечаци 

              Треће место – штафета -дечаци – градско првенство 

              Треће место – Нисић Милош -100 м – градско првенство 

       

 

      Џудо – Дечаци и Девојчице 

              Прво место – Милош Мрдаковић – градско првенство 

              Прво место – Бојана Савић – градско првенство 

              Прво место – Сара Јоцић – градско првенство 

              Прво место – Марко Лојаничић 

              Друго место – Алекса Гатарић 

              Треће место – Сергеј Шкорић 

 

               Најбоља школа на градском првенству. 

 

 

              Прво место – Марко Лојаничић – државно првенство 

              Прво место – Сергеј Шкорић – државно првенство 

              Друго место – Милош Мрдаковић – државно првенство 

              Треће место – Алекса Гатарић – државно првенство 

 

 

 

           Гимнастика – Девојчице 

                На градском првенству освојено пето место екипно 

Прво место на Дану спорта у спортским вештинама на Факултету спорта  Сингидунум (Андреј 

Рупар, Милош Апелић, Немања Ђурђић) 
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Гимназија „Патријарх Павле“ 

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА КОЈИ СУ ОСТАВАРИЛИ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

2021/2022. 

Име и 
презиме 
ученика 

О
д

е
љ

ењ
е 

Предмет 
Предметни 
наставник 

Врста 
такмичења 

(пун назив и 
категорија) 

Пласман 
ученика 

Индивидуални 
или екипни 

Матеја 
Зиројевић 

1-3 биологија 
Милијана 
Прибић 

Школско 
такмичење 

прво место индивидуални 

Лазар 
Спасовски  

1-7 биологија 
Милијана 
Прибић 

Школско 
такмичење 

друго  
место 

индивидуални 

Василије 
Шегрт 

1-6 биологија 
Милијана 
Прибић 

Школско 
такмичење 

треће  
место 

индивидуални 

Лана 
Стаменковић 

1-6 биологија 
Милијана 
Прибић 

Школско 
такмичење 

треће  
место 

индивидуални 

Матеја 
Зиројевић 

1-3 биологија 
Милијана 
Прибић 

Градско  
Републичко 
такмичење 

треће 
место 
у првих 10-
15 

индивидуални 
индивидуални 

Ања Баралић 3/7 биологија 
Сандра 
Јевремовић-
Крстић 

Градско 
такмичење 
Републичко 
такмичење 

прво место 
четврто 
место 

индивидуални 

Алекса 
Јањушевић 

3/6 биологија 
Сандра 
Јевремовић-
Крстић 

Градско 
такмичење 
Републичко 

треће 
место 
није 
изашао 

индивидуално 

Сара 
Старчевић 

3/7 биологија 
Сандра 
Јевремовић-
Крстић 

Градско 
такмичење 
Републичко 
такмичење 

треће 
место 
међу 
тридесет 

индивидуално 

Јованчевић 
Вељко 

2/5 биологија 
Сандра 
Јевремовић-
Крстић 

Градско 
такмичење 

без 
пласмана 
на даљи 
ранг 
такмичења 

индивидуално 

Емилија 
Ђурковић 

2/5 биологија 
Сандра 
Јевремовић-
Крстић 

Градско 
такмичење 

без 
пласмана 
на даљи 
ранг 
такмичења 

индивидуално 

Владимир 
Миловановић 

2/8 биологија 
Снежана 
Маринковић 

Школско 
такмичење 
Градско 
такмичење 

прво место 
 
друго 
место 

индивидуално 
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Републичко 
такмичење 

12. место 

Филуп 
Танасковић 

2/8 биологија 
Снежана 
Маринковић 

Школско 
такмичење 
Градско 
такмичење 
Републичко 
такмичење 

прво место 
треће 
место 
међу 
тридесет 

индивидуално 

Милош 
Перишић 

2/8 биологија 
Снежана 
Маринковић 

Школско 
такмичење 
Градско 
такмичење 
Републичко 
такмичење 

треће 
место 
треће 
место 
међу 
тридесет 

индивидуално 

Татјана 
Степановић 

2/10 математика 
Гордана 
Ралетић 

Општинско 
такмичење 

прво место индивидуално 

Анастасија 
Љубичић 

3/7 математика 
Јелена 
Жујовић 

Општинско 
такмичење 

прво место индивидуално 

Ђорђе 
Остојић 

4/10 математика 
Катарина 
Симић 

Општинско 
такмичење 

прво место индивидуално 

Ана Сићовић 4/6 математика 
Катарина 
Симић 

Општинско 
такмичење 

друго 
место 

индивидуално 

Александар 
Дошеновић 
Бук 

4/10 математика 
Катарина 
Симић 

Општинско 
такмичење 

треће 
место 

индивидуално 

Теодора 
Петровић 

4/4 
немачки 
језик  

Драгослава 
Јевђеновић 

Градско 
такмичење 
Републичко 
такмичење  

3. место  
међу првих 
15 

индивидуално 
индивидуално 
 

Алекса 
Јањушевић 

3/6 
српски језик 
и 
књижевност 

Маја 
Мићовић 

Градско 
такмичење из 
српског језик 
аи језичке 
културе 
Републичко 
такмичење из 
српског језика 
и језичке 
културе 
Градско 
такмичење 
“Књижевна 
олимпијада” 
Републичко 
такмичење 
“Књижевна 
олимпијада” 

1. место 
 
 
3. место  
 
1.место 
 
2.место 

индивидуално 
 
 
индивидуално 
 
индивидуално 
 
индивидуално 
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Исидора 
Секулић 

3/7 
српски језик 
и 
књижевност 

Маја 
Мићовић 

Градско 
такмичење из 
језика и 
језичке културе 

нема 
пласман 

индивидуално 

Ана Живковић 3/5 
српски језик 
и 
књижевност 

Маја 
Мићовић 
 

Градско 
такмичење из 
језика и 
језичке културе 

нема 
пласман 
 

индивидуално 
 

Ања Баралић 3/7 
српски језик 
и 
књижевност 

Маја 
Мићовић 

Градско 
такмичење из 
језика и 
језичке културе 

нема 
пласман 
 

индивидуално 

Хелена 
Јанковић 

1/8 
српски језик 
и 
књижевност 

Маја 
Мићовић 

Општинско 
такмичење из 
српског језик 
аи језичке 
културе 

нема 
пласман 

индивидуално 

Ана Сићовић 4/6 
српски језик 
и 
књижевност 

Јована 
Голубовић 

Градско 
такмичење из 
језика и 
језичке културе 

3. место индивидуални 

Ана Сићовић 4/6 
српски језик 
и 
књижевност 

Јована 
Голубовић 

Градско 
такмичење 
“Књижевна 
олимпијада” 

2. место индивидуални 

Алекса 
Петровић 

2/1 
српски језик 
и 
књижевност 

Јована 
Голубовић 

Општинско 
такмичење из 
језика и 
језичке културе 

1.место индивидуални 

Никола 
Бијелић 

2/1 
српски језик 
и 
књижевност 

Јована 
Голубовић 

Општинско 
такмичење из 
језика и 
језичке културе 

1.место индивидуални 

Емилија 
Ђорђевић 

2/1 
српски језик 
и 
књижевност 

Јована 
Голубовић 

Општинско 
такмичење из 
језика и 
језичке културе 

1.место индивидуални 

Ана Сићовић 4/6 
српски језик 
и 
књижевност 

Јована 
Голубовић 

Литерарни 
конкурс “На 
крилима 
среће” 

1.место индивидуални 

Василије 
Кастратовић 

4/4 Историја 
Марко 
Косијер 

Републичко 
такмичење 

- индивидуалн 

Мирко 
Касалица 

3/7 Историја 
Дарко 
Пикулић 

Градско 
такмичење 

- индивидуално 

mailto:ana.sicovic.2018.6@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:ana.sicovic.2018.6@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:ana.sicovic.2018.6@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
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Алекса Девић 3/1 
Физичко  
васп. 

Биљана 
Ђумић 

Градско 
такмичење 

1.место  екипно 

Јана 
Станковић 

2/8 
Српски језик 
и 
књижевност 

Данијела 
Томашевић 
Марјановић 

 Градско 
такмичење 
Књижевна 
олимпијаа  

3. место  индивидуално 

Немања 
Мадић 

2/3 
Српски језик 
икњижевно
ст 

Данијела 
Томашевић 
Марјановић 

Градско 
такмичење - 
Књижевна 
олимпјада  

- индивидуално 

Емилија 
Ђурковић 

2/5 
Српски језик 
и 
књижевност 

Данијела 
Томашевић 
Марјановић 

Општинско 
такничење - 
Књижевна 
олимпијада  

3. место 
 

индивидуално 

Милица 
Шомођа 

3/8 Физика 
Александра 
Пешкир 

Општинско 
такмичење 
Окружно 
такмичење 

1.место 
учешће 

индивидуално 
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Пројекти 

 Пројекат Државна матура Србије – спроведен је пилот пројекат 2.3.и 4. априла 2022. 

године по свим задатим упутствима надлежног министарства; Гимназија је добила 

похвалу за реализацију ове активности; 

 У оквиру Еко школе, организовано је неколико пројеката:  

 Током октобра спроведено је анкетирање ученика, наставника и чланова Еко-одбора 

посредством гугл упитника за Оцену стања животне средине. 

 Поводом Светског дана чистих руку, спроведено је низ пројектних активности које су 

резултирале брошуром: „Чистим рукама до здравља“. Аутор брошуре је Јањушевић 

Алекса, ученик 3/6 

 Поводом Светског дана влажних подручја, у организацији професора са Универзитета 

Сингидунум одржана је онлајн  курс-радионица, за ученике, под називом  

,,МОЧВАРНА ПОДРУЧЈА – АКЦИЈА ЗА ЉУДЕ И ПРИРОДУ“. 

 У школском дворишту организована је амбијентална настава посвећена кућним 

љубимцима и азилу у Раковици. 

 Спроведено је истраживање које је у вези са специфичним циљевима Агенде 2030 

одрживог развоја и које је имало за циљ анализу квалитета козметичких производа.  

 У сарадњи са Црвеним крстом Раковице, одржан је низ акција и радионица за 

промоцију здравих стилова живота, програм Борбе против зависности, штетности 

дуванског дима и значаја физичке активности и промоције добровољног давања крви 

 Током другог полугодишта, успостављена је сарадња са представницима Филозофског 

факултета који су за почели трогодишњи пројекат „PEERSolving“, који се бави 

сарадничким односом међу вршњацима у настави, али и сарадњом уопште. Сарадња је 

основа свих међупредметних пројеката и умрежавања различиитх научних погледа, те 

је овакав пројект важан и за STEAM-приступ. У овој, првој години пројекта, 

спроведени су истраживачки задаци који су имали за циљ да утврде колико је, уопште, 

заступљена сарадња у настави међу ученицима, а затим и какав став према сарадњи 

они имају, какви су им капацитети да сарађују и како се понашају када добију неки 

практични задатак који треба групно решавати. 

 У школи је припремљено, организовано и спроведено ПИСА 2022 тестирање, у ком су 

учествовала укупно 42 ученика првог и другог разреда наше Гимназије. Тестирање је 

спроведено 10.3.2022. 

 Такође, у школи је у априлу 2022. је одржан сегмент националног пројекта увођења 

државне матуре у виду пилотирања државне матуре, у чијој припреми су учествовали 

сви наставници Школе. 

 Спроведена је процена интелектуалних способности свих ученика другог разреда, као 

и ученика трећег разреда ИТ смера који прате психологију обављана је процена 
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особина личности применом теста КОГ-3, такође на свим ученицима који прате 

психологију обављана је процена особина личности применом теста КОН-6. Обе врсте 

процене служиће за потребе професионалне орјентације ученика у четвртом разреду. 

 Остварен је низ активности у оквиру више еTwinning пројеката међународне сарадње 

које су водили наши наставници са наставницима и ученицима из европских и других 

земаља, као и унутар наше земље. Резултат ових пројектних активности је добијање 

националне ознаке квалитета за више наставника наше Школе (Весна Станковић – 

латински језик, Тања Плазинић и Жаклина Каваја – географија, Игор Столић – 

енглески језик) 

 Кроз часове психологије током целе школске године радило се на активностима 

пројекта вежбања стручне терминологије 

 Пројекат „Философија одрживих насеља“, доступан на: 

https://sway.office.com/gekZIihEdZvd0Rzg. 

 Поред горепоменутог, вођен је низ наставних активности, пројектно осмишљених, ради 

реализације наставе у духу STEAM-приступа 

 

Секције: 

Организована су различите активности за ученике у школској библиотеци, секције 

„Каријерног вођења“ под руководством библиотекара у сарадњи са психологом, „Секција 

креативног писања“   коју је такође водила библиотекар школе.Осим тога пуном паром су 

радиле све спортске секције чији резултати су се показали светски , регионално и државно 

признатим.Сви подаци о постигнућима ученика наведени су у наставку овог Извештаја. С 

обзиром да Гимназија нема фискултурну ни свечану салу, рад секција је био отежан, а 

опремањем ученичког кутка у холу школе за слободне активности и ваннаставни рад, 

планиран је интезивнији рад секција у наредној школској години. 

Уметност: 

И поред епидемиолошке ситуације која је у онемогућила прославу поводом Дана школе и 

Савиндана, ученици су учествовали у припремању програма, музичког и ликовног, под 

вођством наставница музичке и ликовне културе. Поводом Дана школе посвећеном Патријарху 

Павлу  постављена је  изложба школских ликовних радова (проф. Весна Дејановић и Сања 

Ђурановић). Цртежи и слике посвећени Патријарху Павлу постављени су у виду онлајн 

изложбе, са музичком подлогом, на школском јутјуб каналу.  

У оквиру часа посвећеном Првом светском рату - Дану примирја, представљен је  онлајн 

музички програм (проф. Вукица Макевић Вукићевић) а допринос часу дала је наставник 

ликовне културе Сања Ђурановић. Поводом Дана Св. Саве, приређена је онлајн музичка 

представа ( хор иначе води проф. Вукица Макевић Вукићевић). Приређена је и онлајн изложба 

најуспешнијих ликовних радова ученика на теме; " Православље" , затим су представљене 

онлајн изложбе "Етно- арт" ( две изложбе са музичком подлогом) у Арт кутку- "Будимо 

уметници", на школском yоу тубе ( проф. Весна Дејановић).  

https://sway.office.com/gekZIihEdZvd0Rzg
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У мају месецу, поводом "Дана биодиверзитета", приређене су две изложбе едукативних радова 

и то поводом пројекта "Еко школе" а теме су биле; " Чеп за хендикеп"  " Рециклажа" . 

Више о радионицама и предавањима за ученике издвојено је у сегменту Културна и јавна 

делатност школе. 

 

Хуманитарне активности: 

- Спроведене су 3 хуманитарне акције, у сарадњи са Ученичким парламентом и 

директором:  

1. Средства прикупљена од добровољног прилога ученика, поводом Дана 

школе, уплаћена су на жиро-рачун Центра за децу без родитељског старања у 

Звечанској 

2. Спроведена је акција прикупљања играчака, гардеробе, школског материјала 

и осталог, на основу чега је направљен велики број новогодишњих пакетића за 

децу из српских енклава на Косову и Метохији.  

3. На крају школске године је организовано прикупљање школског материјала, 

такође за ученике са Косова и Метохије. 

4. Током целе школске године је спровођена хуманитарна акција „Чеп за 

Извештај о раду Еко-школе за школску 2021/2022.год. 

Међународни програм Фондације за образовање за животну средину (FЕЕ) – „ЕКО-ШКОЛЕ“ 

има за циљ подизање свести ученика да постану главна покретачка снага промена одрживог 

друштва, кроз забаву и активно учење. Тренутно је више од 11 милиона ученика и студената 

укључено у програм Еко-школа у преко 60 земаља у свету. У Србији је Национални оператер 

за програм Еко-школе струковна организација Амбасадори одрживог развоја и животне 

средине. У међународни програм Еко-школе у Србији укључено је 129 образовно-васпитних 

установа.                                                                На Годишњем састанку еко-школских 

координатора, одржаном 8.октобра 2021. у Владимирцима наша школа је добила статус Еко-

школе који симболизује Зелана застава. Састанку су присуствовали Снежана Маринковић, еко-

координатор и Тања Плазинић, члан Еко-одбора.                                                                                

У току школске 2021/22. године одржанo je 5 седницa Еко-одбора на којима је праћена 

реализација планираних активности Еко-школе.  

 У септембу месцу формиран је Еко-одбор у следећем саставу: Јасмин Николовски, 

директор школе, Љиљана Петровић, проф. грађанског васпитања и председник 

Школског одбора Милован Глишић, представник локалне заједнице, Јеремић Гордана, 

представник родитеља,  Снежана Маринковић, проф. Биологије, Драгана Ивановић 

Божић, проф. Хемије, Тања Плазинић, проф. географије и изборног предмета 

образовање за одрживи развој,  Гордана Медић Симић, проф. изборног предмета језик, 

медији и култура ,Сања Марковић, проф. хемије изборног предмета образовање за 

одрживи развој, Ташковић Светлана, помоћно особље, Пантелић Александар, ученик 

2/6, Самарџић Тамара, ученица 2/8, Ристановић Михајло, ученик 4/5, Сићовић 
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АнаБулатовић Милица, ученица 4/6 и Ивановић Драган, ученик 4/7.                                                                                                        

Именовани еко-координатор за спровођење програма у школи за школску 2021/2022. 

годину је Снежана Маринковић, проф.биологије . Тања Плазинић, проф.географије је 

задужена за ажурирање интернет странице Еко-школа.                                                                                                                                       

Усвојен је  План и програм рада Еко-школе за школску 2021/2022.годину, који је 

саставни део Годишњег плана рада школе.                                                                                                       

 Током октобра спроведено је анкетирање ученика, наставника и чланова Еко-одбора 

посредством гугл упитника за Оцену стања животне средине. Након обрађених 

резултата анкете и утврђивања тренутног стања животне средине у школи одабране су 

теме које ће школа обрађивати у току школске године: Енергија и енергетска 

ефикасност, Поступање са отпадом и Животна средина у школском окружењу.                                                                                                                                                                                   

 Тања Плазинић је са ученицима трећег разреда обележила Светски дан чистих руку, 

15.октобар кроз низ активности. Ученици, чланови Еко-школе спровели су анкету о 

навикама у вези са хигијеном руку међу ученицима наше школе. У анкети је 

учествовало 158 ученика, а резултати су објављени на сајту школе на страници Еко-

школе. У циљу едукације о овој важној теми поред одржаних предавања, урађена је и 

брошура „Чистим рукама до здравља“. Аутор брошуре је Јањушевић Алекса, ученик 

3/6. Ученице Тијана, Јована и Вишња активисти Еко-школе, одржале су одличну 

радионицу за ученике 1. и 2. разреда ОШ „14.октобар“, где су кроз игру и експеримент 

показали како се додиром руку преносе вируси и бактерије и како се правилно перу 

руке. Ова радионица је имала великог одјека у нашој средини, тако да нас је неколико 

основних школа из окружења контактирало. И на крају креиран је постер „Како до 

чистих руку?“, који је штампан и постављен у учионице и остале школске просторије.                                     

 29. новембра, одржана акција сађење ружа у сарадњи ученика IV године наше школе, 

ветерана из Савеза удружења омладинских радних акција Србије (СОРАС) и Клуба 

бригадира Раковица. У холу школе била је постављена изложба која приказује историју 

рада омладинских бригада. У школском дворишту је посађено 20 садница ружа.                                           

  Ана Сићовић, ученица 4/6 освојила је награду у категорији видео/тинејџери на 

конкурсу „Дунавски уметник”. Њен рад, као и остали награђени радови биће 

промовисани кроз активности Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR), а 

најбољи видео учествоваће и у својеврсном такмичењу кроз гласање на друштвеним 

мрежама.                                                                                                                                  

Ученица наше школе Ања Баралић (3/7) учествовала је на 12. наградном конкурсу 

„Европа и ја" у оквиру европског дневника. Она се такмичила у категорији фото-

радови на тему Животна средина и климатске промене су важне. Иако рад није 

награђен, био је изузетно запажен. У прилог томе говоре гласови публике (492).                                                                                                                                                                                                        

 Настављена је успешна сарадња са студијским програмом Животна средина и одрживи развој 

Универзитета Сингидунум. 2. фебруара 2022. године, поводом Светског дана влажних 

подручја одржана је онлајн  курс-радионица, за ученике  под називом   ,,МОЧВАРНА 

ПОДРУЧЈА – АКЦИЈА ЗА ЉУДЕ И ПРИРОДУ“. Поменуту радионицу одржали су професори 

са Универзитета Сингидунум.                                                           21. марта 2022. године на 

Универзитету Сингидунум је, поводом Међународног дана шума, одржана Манифестација 

ЕКОС(А)ВЕСТ. Велику пажњу ученика привукла је панел дискусија у којој су 

учествовали: Јован Мемедовић, Предраг Јовић, Дуња Шумоња и Владимир 

Ристановић, Александар Васов и Јелена Миловановић. Имајући у виду да се 22. марта 

обележава Међународни дан шума - ученици наше школе су заједно са ученицима из Земунске 

Гимназије и Савремене гимназије посадили више стабала липе и брезе у дворишту 

Универзитета Сингидунум.                                                                                                                                               

Ученици наше школе су 29. марта 2022. године посетили источну Србију у сарадњи са 

студијским програмом Животна средина и одрживи развој Универзитета Сингидунум, који је 

организовао Теренску наставу. Том приликом упознали су се са природним и културним 
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вредностима овог краја, а са студентима разменили су искуства и сазнања о значају заштите 

животне средине и одрживости.  

 Ученици треће године су у оквиру предмета Одрживи развој спровели истраживање које је у 

вези са специфичним циљевима Агенде 2030 одрживог развоја (циљ 6 – Чиста вода и 

санитарни услови; циљ 12 – одговорна потрошња и произвдња). Задатак ученика је био да 

посредством мобилних апликација Tox Fox и Scan4chem скенирају кодове  козметичких 

производа које користе код куће, као и остале који су доступни у малопродајним објектима и 

тако провере њихов састав. Након почетног истраживања, задатак је био да обуче укућане као 

и људе у свом окружењу да користе исту апликацију. На крају, било је потребно направити 

извештај које производе треба избегавати јер се њиховим даљим коришћењем становништво 

излаже ризику по здравље. 

 Поводом обележавања Светског Дана енергетске ефикасности, 5.марта на часовима 

Образовања за одрживи развој реализована је пројектна настава у одељењима трећег 

разреда. Пројектни задаци ученика су били: Енергетска ефикасност, Енергетски отисак 

аутомобила и Ефикасна потрошња енергије у градовима. Радови ученика су објављени 

на интернет страници Еко-школа. Праћење реализације пројектних задатака и давање 

подршке ученицима спровеле су професорке Ана Танасијевић и Сања Марковић. 

Снежана Маринковић је у одељењима 4.разреда природно-математичког смера на 

часовима вежби из биологије организовала радионице на тему Еколошки отисак. 

Ученици су индивидуално израчунавали свој еколошки отисак на основу формулара „ 

Колики је твој еколошки отисак?“.  Група ученика је сумирала добијене резултате и 

приказала Еколошки отисак ученика поменутих одељења.  

 Обележен је Дан Еко-школе, 22.05. Међународни дан биодиверзитета кроз низ активности. 

Ана Танасијевић професорка изборног предмета Образовање за одрживи развој је 

организовала, са ученицима 3.разреда пројектну наставу на тему Биодиверзитет и заштита 

биодиверзитета.                                                                                                                                                   

У школском дворишту организована је амбијентална настава посвећена кућним љубимцима и 

азилу у Раковици. За кућне љубимце ученика организован је ветеринарси преглед и прикупљен 

је новчани прилог који је дониран Азилу за напуштене псе у Раковици.                                                                                                                                                                                

У холу школе постављена је изложба „Караван за климу – климатске промене и 

биодиверзитет путује кроз Србију”. Караван за климу је пројекат који је 2018. године 

осмислио Француски институт у Србији, а који се ове године реализује у партнерству са 

Центром за промоцију науке и уз подршку Делегације Европске уније у Србији и Канцеларије 

Програма Уједињених нација за развој у Србији.                                                                                                                               

 Акција „Чеп за хендикеп“ се реализује веома успешно. Значајно је истаћи да је ова 

акција заживела и у насељу у којем се налази школа. Грађани из околних зграда 

прикупљене чепове доносе у школу. И родитељи ученика су такође подржали акцију, 

прикупљајући чепове на својим радним местима.  

 Веома је значајно истаћи да су све реализоване активности Еко-школе документоване у 

писменој форми, са фотографијама и видео записима и објављене на сајту школе на 

страници Еко-школа и у другим медијима. 

 

Извештај саставила 

Снежана Маринковић, еко-координатор                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bund.toxfox&hl=hr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.uba.scan4chem&hl=hr&gl=US
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Програм рада на професионалној оријентацији 

 

Психолошко-педагошка служба је у току школске 2021-2022. године радила на професионалној 

оријентацији ученика кроз услугу индивидуалног каријерног саветовања, организовања радионица 

и психодијагнистичке процена способности, могућности и интересовања. Када је реч о 

радионицама, организоване су на две теме, једна у вези са меким вештинама : „Самопоуздање и 

самоприхватање“ у септембру, а друга на тему „Организација учења“ у октобру. Поред психолога, 

школски библиотекар током целе године држала је секцију „Каријерног вођења“. 

 

Са друге стране, различите високошколске установе имале су кратке презентације у нашој школи: 

Меф факултет, Београдска банкарска академија, Фон и Аисек организација поводом радионице о 

предузетништву и учења страних језика. 

 

Важан корак у освешћивању ученика у области каријере јесте неговање њихових талената. Ове 

године идентификовано је 18 даровитих ученика који су према томе завршили школску годину по 

обогаћеном образовном програму. Осим тога, сарадња са Петницом отворила је врата нашој 

ученици четвртог разреда, Ани Сићовић омогућивши јој да дубље развије своја интересовања. 

 

Будући професионални избор био је честа тема током индивидуалног саветодавног рада са 

ученицима, а често је укључивање ученика у рад секција, клубова, организација био начин и да се 

стидљивијим ученицима пружи једноставан начин за повезивање са ученицима 

сличних интересовања поред прилике за развијање способности и талената. 

 

 

Програм здравственог васпитања ученика 

 

 

На почетку школске године сви ученици упознали су се са упутствима за понашање ученика и 

запослених у гимназији превенцију ширења вируса, а током целе године дежурни наставници и 

одељењске старешине пратили су придржавање ових мера код ученика. Ове школске године 

одржана су промотивна предавања Црвеног крста Раковице у октобру: радионице Здравих стилова 

живота, програм Борба против зависности, штетност дуванског дима, физичка активност и 

добровољно давање крви, а 1.12.2021. обележен је борбе против ХИВ-а. 

Одржане су и акције добровољног давалаштва крви у новембру. Осим тога, спроведен је и обавезни 

систематски преглед ученика, као и израда и прикупљање здравстених листова пред одлазак на 

екскурзије. 

Ученици су се бавили здрављем и кроз вођење бриге о школском простору. Наиме, као део 

друштвено корисног рада који је укључен као једна од васпитних мера предузетих у случају 

недисциплине ученика, ученици су углавном узимали учешће у корисним акцијама, повезаним и са 

активностима Еко школе које су имале као основни бенефит преузимање одговорности за средину 

у којој живе. 

Ситуација пандемије корона вируса није спречила наставак бриге о здрављу ученика – како 

телесном тако и менталном. Наставници физичког и здравственог васпитања подстицали су 

ученике на здрав живот и у ситуацији онлајн наставе, укључивши се у различите 
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пројектеорганизоване од стране Београдске асоцијације за школски спорт уз подршку 

Секретаријата за спорт и омладину града Београда реализованих са циљем подстицања ученика да 

буду физички активни . 

Са друге стране, у области менталног здравља коришћен је психолошки портал 

https://sway.office.com/75ak3C2xZUuq6SzE на којм су објављени текстови са циљем пружања 

психолошке подршке, а мејлови психолога и педагога објављени су транспарентно са циљем 

пружања психолошког саветовања ученицима. У марту месецу стручна служба у сарадњи са 

психологом школе послала је писмо родитељима и ученицима у циљу позива за пружање 

психолошке подршке свима којима је потребна. 

 

 

Културна и јавна делатност школе 

Када је реч о културној и јавној делатности школе ове године смо и поред отежавајућих околности 

услед пандемије сарађивали са различитим институцијама и медијима.  

У школи су одржана различита предавања и радионице, неке организоване унутар институције, а 

неке у сарадњи са гостујућим предавачима.  

 

У новембру, поводом обележавања Дана примирја у Првом светском рату, реализован је заједнички 

час у којем се ова тема обрађивала из угла историје, српског језика и књижевности, музичке и 

ликовне кулуре, а кроз ученичке радове и презентације. Ученици су учествовали у разним 

пројектима унутар школе али и у сарадњи са различитим институцијама. Следи учешће у пројекту 

„Наука око нас“ факултета за физичку хемију, креативна радионица. Предузетништво и израда 

бизнис плана, учешће на филмском фестивалу „Слободна зона“ и учешће у радионици 

„Предузетништво не познаје границе“ такође у новембру 2022. Удружење градђана „Средина“ НВО 

Центар за развој идеја одржали су предавања и радионицу у оквиру пројекта „Путовање кроз 

циркуларно знање“ које се базира на употреби и рециклажи природних ресурса у истом месецу. Од 

месеца новембра укључени смо и у међународни програм  „Еко-школа“ а издвајамо акције: „Свака 

лименка се рачуна“, „Креативна страна рециклаже“, „Чеп за хендикеп“ и „Енергетска ефикасност у 

школама“. 

 

У оквиру часа посвећеном Првом светском рату - Дану примирја, представљен је музички програм 

(проф. Вукица Макевић Вукићевић) а допринос часу дала је наставник ликовне културе Сања 

Ђурановић. Поводом Дана Св. Саве, приређена је онлајн музичка представа ( хор иначе води проф. 

Вукица Макевић Вукићевић). Приређена је и изложба најуспешнијих ликовних радова ученика на 

теме; " Православље" , затим су представљене онлајн изложбе "Етно- арт" ( две изложбе са 

музичком подлогом) у Арт кутку- "Будимо уметници", на школском yоу тубе ( проф. Весна 

Дејановић).  

У марту месецу, поводом "Дана међународне енергетске ефикасности", приређене су две изложбе 

ликовних радова ученика,  и то поводом пројекта "Еко школе" а теме су биле; " Чеп за хендикеп"  " 

Рециклажа" , поводом које је такође приређена изложба ликовних радова ученика проф. Весна 

Дејановић. 

https://sway.office.com/75ak3C2xZUuq6SzE
https://sway.office.com/75ak3C2xZUuq6SzE
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Професори веронауке, латинског језика и грађанског васпитања организовали су традиционалну 

Агапе трпезу за житеље Раковице у порти цркве и тако оплеменили искуство ученика хуманошћу и 

емпатијом. 

Организоване су и активности за породицу и наше ученике Пет деј и свечана додела диплома 

најуспешнијим матурантима у летњој библиотеци школе уз доделу пригодних награда и посебну 

атмосферу. 

Радионица и предавање  под називом „ Еко савест  - Спасимо наше шуме“ поводом светског дана 

шума била је одржана 21. марта у трајању од 10-14 сати. 

Након уводног обраћања проф. др Лидије Амиџић, предавања су одржали:  

● проф. др Јелена Миловановић, на тему: „Можемо ли се организовати  савремени породични 

живот у прородном, ванградском амбијенту? 

● проф.др Сузана Ђорђевић – Милошевић на тему: "Шуме и биодивезитет" 

● Јован Мемедовић: Искуства породица које су се определиле за живот у складу са природом 

● У склопу ове активности ученици су са својим професорима посадили дрво у парку 

дворишта Универзитета. 

Одржано је и предавање гошће проф.српског језика и књижевности и путописца Монике 

Маширевић „ Моја љубав Индија „ 17.3.2022. године. у просторијама школе. 

 

Празници: 

У школи су ове године припремљене изложбе ликовних радова за обележавање Дана школе 

и Савиндана у којем су учествовали наши ученици вођени наставницима ликовне и музичке 

културе.  Организована је шетња запослених и ученика до манастира Раковица. 

 Медији 

Поред сајта школе https://gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs/и јутјуб канала на којем су биле доступне све 

важне активности школе: 

https://gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-

%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81/  

Истраживања  

У оквиру процеса самовредновања рада школе, спроведено је велико истраживање о квалитету рада 

школе. У истраживаљњу је учествовало 50 наставника, више од 300 ученика и родитеља. 

Истраживање и његови резултати су детаљно дати у извештају школског тима за асамовредновање, 

а у циљу заштите података чувају се на гугл драјву школског педагога и стручних сарадника, те се 

на захтев могу погледати. Специфичност овог истраживања огледа се у томе што је коришћен алат 

препоричен програмом професионалног развоја Дигитална учионица – дигитално писмен 

наставник. Рађен је са алатом Гугл упитник, где су додати садржаји у виду фотографија са 

различитих школских активности и видео записа и радова ученика о реализованим садржајима. 

Тако је истраживање, поред евалуационе имало и две важне функције – информативно – 

промовишућу и мотивациону функцију за све учеснике у анкети. Послата је порука да је сваки глас 

https://gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81/
https://gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81/
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учесника у образовно васпитном процесу важан, да се цени ангажовање у раду, да се сваки рад 

вреднује и награђује, као и да сваки учесник има потпуну слободу да изрази све своје ставове, 

предложи нова решења и упути критике и сугестије. Наставницима пружа подршку и даје пример 

примене новостечених знања. Развој дигиталних компетенција као и компетенција за живот у 

демократском друштву налазе се у основи овог истраживања.              

 

 

 

Награде 

 

Наставницима који су се на различите начине залагали за живот школе уручена су признања, 

награђено је више од 150 ученика за постигнуте резултате на такмичењима, учествовању у 

пројектима, израду најбољих матурских радова, истакнутом раду из наставних предмета, залагањем 

у културно јавном и спортском животу школе, похађању наставе без изостанака, а градска општина 

Раковица у јуну је организовала свечану доделу награда носиоцима признања „Вукова диплома“, 

„Ђак генерације“ и „Спортиста године“. Када је реч о начинима оглашавања, редовно је ажуриран 

ученички кутак, огласна табла за важне информације, али и за јавне похвале. У процесу анкетирања 

родитеља, ученика и запослених израђени су инструменти у којима су садржане аудио визуелни 

материјали важних активности спроведених у току школеске године, успеси наших ученика и 

наставника. Такође су објављивани и видео материјали значајних ученичких радова. чиме се 

промовише труд и рад сваког појединца у школи.Уручени су пригодни дарови за новорођену децу 

запослених у Гимназији „Патријарх Павле“, а за Савиндан и Дан школе и најуспешнијим 

наставницима Гимназије. 

Ученички радови и пројекти објављивани су редовно на новом школском сајту: 

https://gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs/, као и на јутјуб каналу гимназије: 

https://www.youtube.com/results?search_query=gimnazijapatrijarhpavle, а у функцији је и психолошки 

портал осмишљен са циљем пружања психолошке подршке и едуковању ученика: 

https://sway.office.com/75ak3C2xZUuq6SzE. 

 

Сарадња 

Наша гимназија снажно је повезана са основним школама општине Раковица, те је тако била 

гост и готово свих основних школа са територије општине Раковица. У протеклом периоду 

настављена је сарадња са МУП-ом, Центром за социјални рад, Домом здравља и Канцеларијом за 

младе општине Раковица, као и са Петницом коју је ове године похађао један наш ученик, тј. 

ученица генерације Ана Сићовић. Са Универзитетом Сингидунум организована је богата сарадња у 

више наврата у виду едукативних посета предавањима из области екологије и одрживог развоја, 

реализована је теренска настава у Националном парку „Ђердап“ са 60 наших ученика, као и 

спортски дан у јуну месецу у циљу промовисања здравих стилова живота и значаја физичке 

активности младих. 

 

 

https://www.gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs/
https://gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs/
https://www.youtube.com/results?search_query=gimnazijapatrijarhpavle
https://www.youtube.com/results?search_query=gimnazijapatrijarhpavle
https://sway.office.com/75ak3C2xZUuq6SzE
https://sway.office.com/75ak3C2xZUuq6SzE
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Извештај Ученичког парламента за школску 2021/2022.годину 

 

Ђачки парламент се ове школске године састајао четири пута: 

 

Први састанак Ђачког парламента - разговор између ученика,међусобно упознавање и 

договарање око наредних активности и заказивање наредних састанака. 

Други састанак Ђачког парламента - одржао се онлајн због ситуације са пандемијом, пред Дан 

школе, договарање између ученика о предстојећем Дану школе и о активностима у којима ћемо 

учествовати. 

Трећи састанак Ђачког парламента – педагог је упознао све представнике парламента о 

предстојећем пројекту државне матуре, обавезама ученика и припреми за полагање пилот матуре. 

Разматрана су сва важна питања за ученике школе, успех ученика на крају првог полугодишта, 

реализација предстојећих екскурзија, ваннаставне активности и пројекти. 

Четврти састанак Ђачког парламента - био је последњи састанак ђачког парламента,на коме су се 

сумирали утисци  о целој школској години,о активностима школе, о успесима ученика... 

Активности и пројекти ђачког парламента 2020/2021 

1. Пријем нових чланова у ученички парламент 

2. Дан школе, је ове 2021 обележен свечаном седницом. 

3. Пројекат Државна матура Србије. 

4.Ваннаставне активности, пројекти, хуманитарне активности. 

5. Предлог  избора места за одржавање матуре 2021/2022. 

6. Одлазак до Пионирског парка, у циљу ширења свести о штетности пластике, маски и отпада 

којег све више има. 

 

Председник Ђачког парламента 

Ивана Поњевић
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Рад са родитељима и породицом 

 

 

 У току школске године редовно је заседао Савет родитеља и обрађивао све важне теме о раду 

школе. Одељењске старешине су одржале први родитељски састанак у свим одељењима а остали 

састанци одржани су  у прилагођеној варијанти због ситуације са пандемијом вируса. Поред 

родитељских састанака одржани су индивидуални разговори са родитељима где су и поред 

разредних старешина учешће узели и директор, психолог и педагог школе.Сви родитељи који су 

затражили помоћ, као и родитељи чија је сарадња била неопходна у решавању образовно 

васпитних проблема активно су учествововали у васпитном раду. У евиденцији стручних 

сарадника налази се преко 150 родитеља који су на решавањима проблема ученика сарaђивали са 

педагогом и психологом школе. Поједини родитељу су се активно укључили и у активности 

Ученичког парламента на уређењу школе, и личним средствима донирали неопходан новац за 

побољшање материјално-техничких услова рада и наставе.  С обзиром на специфичности 

претходне школске године, одељењске старешине су обављале велики број индивидуалних 

разговора са родитељима и били подрша у сваком тренутку. Организован је породични Пет деј дан 

у мају месецу, који је уједно био и саставни део амбијенталне наставе. 
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Извештај о раду Савета родитеља 

У току школске 2021-2022. године одржане су три седнице Савета родитеља и то све три 

непосредно, у просторијама Школе. Седницама је присуствовала већина родитеља чланова Савета 

родитеља. На првој седници, 14. 9. 2022. разматрана су следећа питања: конституисање Савета 

родитеља; упознавање са планом рада Савета родитеља за школску 2021/22.годину; разматрање 

Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за 2020/21. Годину; предлог Годишњег плана 

рада за 2021/22. Годину; добијање сагласности Савета родитеља за учешће родитеља ученика првог 

разреда у финансирању осигурања и обезбеђења; избор осигуравајућег друштва; организација и 

реализација екскурзија првог, другог, трећег и четвртог разреда; финансијски план за 2022. годину; 

као и текућа питања. 

На другој седници одржаној онлајн разматрана су питања: усвајање записника са претходне 

седнице савета родитеља, анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

школске 2021/22. године и текућа питања. 

На трећој седници, 19. маја, разматрана су питања: усвајање записника са претходне седнице, избор 

чланова за Школски одбор из реда Савета родитеља; извештај са изведених екскурзија; план уписа 

ученика у школској 2022/23.години, као и текућа питања. 

. 

Сумирано гледано, родитељи су прошле године били активни на различите начине: разматрали су 

школска акта (извештаји, планови, Правилник о понашању ученика и запослених), бирали су 

осигуравајуће друштво, разматрали кадровске и материјалне услове рада школе и укључивали се 

посредством донација, били информисани о свим променама и школским токовима, разматрали су 

аланизу успеха и анализе ученика на крају првог и другог полугодишта,  предлагали мере за 

унапређење образовно-васпитног рада. На седницама је понајвише дискутовано о текућим 

питањима, односно о свим евентуалним проблемима и предлозима за решавање истих било да се 

ради о домену организације рада школе, васпитно-образовном сегменту, различитим мерама и 

другом. Оно што је пре свега издвојено као проблем јесте унапређење наставе у условима 

измењеним и прилагођеним актуелној епидемиолошкој ситуацији. Посебно је обрађено питање 

менталног здравља ученика у условима пандемије. Изнета су запажања педагошко-психолошке 

службе и дати савети за очување психичког здравља и превенцију патолошких стања. Родитељима 

је било понуђено да сва индивидуална питања која из својих разлога  не желе да поделе на седници 

разреше и у разговору са директором у посебном термину. 

Седницама Савета присуствовали су директор школе Јасмин Николовски и школски психолог 

Симонида Вукобрат.  
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Додатни  и допунски рад 

 

 

У условима комбиноване  наставе додатна, допунска и припремна настава реализовале су се на 

начин који је омогућавао функционалност и ефикасност у пружању подршке ученица у учењу и 

наставном раду. Сви наставници колектива Гимназије “Патријарх Павле” били су доступни за 

консултације, индивидуалан и индивидуализиран рад са ученицима. Уз велике напоре, технолошку 

и материјалну подршку и коришћење личних материјално техничких ресурса, наставници су 

несебично, често и ван сваког оквира предвиђене норме у раду, помагали ученицима и обављали 

инструктивно наставне активнисти, како би ученици успели да савладају, надокнаде и унапреде  

ученичка знања и компетенције. Спроведено  истраживање је такође дало потврду о несебичности и 

посвећеном раду наставника са ученицима, те можемо рећи да је овај вид наставе реализован, 

прилагођеним методичким и организационим решењима, у складу са актуелном  ситуацијом. 

Упркос свим изазовима и искушењима број реализованих часова допунске и додатне наставе је 

дуплиран у односу на претходну школску годину. 

 

Реализација допунске и додатне наставе – број реализованих часова 

I разред 

Предмет Допунска настава Додатна настава Припремна настава 

Српски језик и 

књижевност 
8   

Енглески језик    

Немачки језик    

Латински језик 78   

Биологија 10   

Математика 107   

Хемија 4 2  

Физика 17   

Информатика и 

рачунарство 
2   

Рачунарски системи    

Историја 2   

УКУПНО 218 2  
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II разред 

Предмет Допунска настава Додатна настава Припремна настава 

Српски језик и 

књижевност 

42 49  

Немачки језик 2   

Енглески језик 14   

Латински језик 7   

Биологија 37 4  

Историја    

Математика 151 3 41 

Физика 24   

Хемија 19   

Оперативни системи и 

рачунарске мреже 

   

Програмирање  2  

Дискретна математика    

Физичко  и здравствено 

васпитање 

   

УКУПНО 296 58 41 

 

III разред 

Предмет Допунска настава Додатна настава Припремна настава 

Српски језик и 

књижевност 
 18  

Биологија 40 35  

Математика 27 20  
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Хемија    

Физика 2   

Програмирање 2   

Физичко и здравствено 

васпитање 
 5  

Ликовна култура  4  

Објектно орјентисано 

програмирање 
 8  

Примена рачунара 4   

УКУПНО 75 90  

 

IV разред 

Предмет Допунска настава Додатна настава Припремна настава 

Српски језик и 

књижевност 

18 33  

Биологија 6 2  

Математика 28 63  

Физика 23  20 

Енглески језик 13   

Социологија 8   

Ликовна култура  5  

Музичка култура  1  

Немачки језик 2 4  

Образовање за одрживи 

развој 

3   

Хемија 8   

Рачунарство и 

информатика 

4   

УКУПНО 113 109 20 

Укупно на нивоу 

школе 

702 259 61 
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Програм извођења екскурзија 

У току школске 2021-2022.године реализоване су  екскурзије у I, II,III и IV разреду . 

Разред Путни  правац 

Време 

Трајања 

 

Садржаји и  активности 

I Србија,  Босна и Херцеговина 3 дана 
Београд – Мећавник – Златибор - 

Вишеград- Београд 

II Србија - Војводина 3 дана 

Ковачица – Идвор – Зрењанин–дворац 

Дунђерски –  Суботица – Палић – 

Нови Сад – Сремски Карловци 

III Србија 4 дана 
Врњачка  Бања - Крушевац – Краљево 

– Ђавоља варош – Ниш 

IV Грчка, Македонија 6 дана Београд –Метеори– Крф – Охрид  
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ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНИХ 

 ОРГАНА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.ГОДИНИ 

Седницама Наставничког већа присуствовали су директор школе, помоћник директора, педагог, 

психолог и наставници. 

Приликом одржавања седница Наставничког већа присутност је била на задовољавајућем нивоу. 

Предлози су увек били оперативни и конкретни, а атмосфера радна. Присутна је отвореност 

приликом излагања. 

 

У току школске 2021/2022. године ангажоване су нове колеге: 

1. Јелена Животић, проф руског језика 
2. Милица Шкрбић, проф. руског језика 
3. Мирјана Антанасијевић, проф. енглеског језика 
4. Марија Николић, проф. немачког језика 
5. Драгана Бакоч, проф. математике 
6. Бојана Ђорђевић, проф. математике 
7. Данијела Божиловић Симић, проф. математике 
8. Јелена Ршумовић, проф. информатике 
9. Миодраг Поповић, проф. информатике 

 

Наставничко веће је у претходном периоду школске 2021/2022. године:   

 

 расправљало и одлучивало о остваривању школског програма и разматрало годишњи план рада, 

 предложило три представника из реда запослених у Школском одбору, 

 анализирало остварене циљева и стандарде постигнућа, 

 планирало и организовало различите облике ваннаставних активности ученика, 

 припремило календар школског такмичења ученика и обезбедило услове за њихово припремање, 

 разматрало извештај директора и одељењских старешина, 

 донело одлуку о похваљивању и награђивању ученика, 

 изрекло васпитно – дисциплинске мере из своје надлежности, 

 вршило и друге послове који су му законом или општим актом стављени у надлежност. 

 

 

Наставничког већа је разматрало у току школске године: 

 

1. седница  Септембар 
Носиоци 
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активности 

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа Записничар  

Усвајање плана годишњег рада Наставничког већа за школску 2022-2023. 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2022-2023. 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Припрема и реализација школских екскурзија 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Утврђивање Програма обележавања Дана школе 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Текућа питања 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

2. седница  Новембар  

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа Записничар  

Информација о педагошко- инструктивном увиду и надзору након реализације посете 

часова 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Утврђивање Програма обележавања школске славе „Свети Сава“ 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Предлог програма и организације школских екскурзија 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Текућа питања 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 
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3. седница  Јануар   

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа Записничар 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта школске 2022-2023. 

године 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Праћење успеха ученика који похађау наставу по ИОП-у 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Утврђивање тема за израду матурских радова 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Предлог броја уписа ученика за упис у први разред за школску 2023-2024. 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Утврђивање Плана такмичења ученика 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Ослобађање ученика наставе физичког васпитања 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Текућа питања 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

4. седница  Фебруар  

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа Записничар  

Извештај о раду директора у првом полугодишту школске 2022-2023. 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Извештај о педагошко - инструктивном увиду и надзору 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 
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Текућа питања 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

5. седница  Мај  

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа Записничар  

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

школске 2022-2023. 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Организација и спровођење разредних, поправних и матурских испита 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Текућа питања 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

6. седница  Јун  

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа Записничар    

Анализа успеха ученика 4. разреда на крају другог полугодишта школске 2022-2023. 

након спроведених разредних, поправних и матурских испита 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Доношење Одлуке о додели похвалница,  дипломе „Вук Караџић”, спортисте године и 

избор ученика генерације 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Текућа питања 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

7. седница  Јун  

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа Записничар  

Анализа успеха и дисциплине ученика 1., 2. и 3. разреда на крају другог полугодишта 

школске 2022-2023. 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 
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Организација разредних испита 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Текућа питања 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

8. седница  Јун  

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа Записничар  

Информација о броју ученика и формирању одељења и група  

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Анализа успеха ученика 1., 2. и 3. разреда на крају другог полугодишта школске 2022-

2023. након спроведених разредних испита 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Предлог поделе часова 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Разматрање предлога о избору уџбеника за школску 2023-2024. годину 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Текућа питања 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

9. седница  Август  

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа Записничар  

Организација и спровођење разредних, поправних и матурских испита 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Организациона, кадровска, материјално-техничка питања везака за почетак нове 

школске године 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Утврђивање начина планирања и припремања наставног рада за школску 2023-2024. Директор, стручни 

сарадник, 
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одељењска већа 

Текућа питања 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

10. седница  Август  

Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа  

Утврђивање коначног успеха ученика на крају школске 2022-2023. године 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Извештај о раду школе за школску 2022-2023. 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Извештај о раду Ученичког парламента 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Извештај о раду Наставничког већа за школску 2022-2023. 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

 

Извештај о раду директора школе за школску 2022-2023. 

 

Директор 

Утврђивање 40. часовне радне недеље 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Усвајање распореда часова 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

Текућа питања 

Директор, стручни 

сарадник, 

одељењска већа 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха 

2021/2022. Одличан Вр. добар Добар Неутврђен успех 
1.разред 101 (33,89%) 178 (59,73%) 19 (6,38%)  
2. разред 117 (40,21%) 149 (51,20%) 24 (8,25%) 1 (0,34%) 
3. разред 158 (52,84%) 126 (42,14%) 15 (5,02%)  
4. разред 115 (43,07%) 129 (48,31%) 23 (8,61%)  
Укупно 491 (42,50%) 582 (50,35%) 81 (7,06%) 1 (0,34%) 

 

 

Упоредна анализа успеха 

2020/2021. Одличан Вр. добар Добар Неутврђен успех 

1. разред 33,40% 53,30% 10,20%  

2. разред 44,60% 49,80% 7,2%  

3. разред 44,30% 45,80% 9,20%  

4. разред 32,40% 49,80% 17,3% 0,40% 

Укупно 38,68% 49,68% 10,98% 0,40% 

2021/2022. Одличан Вр. добар Добар Неутврђен успех 
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1.разред 33,89% 59,73% 6,38%  

2. разред 40,21% 51,20% 8,25% 0,34% 

3. разред 52,84% 42,14% 5,02%  

4. разред 43,07% 48,31% 8,61%  

Укупно 42,50% 50,35% 7,06% 0,34% 

 

 

 ПРОСЕК 

2020/2021. 

ПРОСЕК 

2021/2022. 

1. разред 4,14 4,17 

2. разред 4,31 4,20 

3. разред 4,25 4,37 

4. разред 4,04 4,28 

Укупно 4,19 4,26 

 

Наставничко веће похвалило је рад свих колега за ПИСА тестирање и пилотирање државне матуре. 

Екскурзије су изведене по плану и програму и обележене су лепом атмосфером. 

За следећу седницу Наставничког већа договорен је извештај у вези са уписом матураната на 

жељене факултете. 
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У оквиру текућих питања разматрана су и друга питања од значаја за рад школе. 

 

 

                                                Записник водила 

Милица Недељковић, проф. српског језика и књижевности 

Реализација програма рада Одељенског већа 

Одељењско веће је у претходном периоду школске 2021/2022. године:   

 

 непосредно организовало и остваривало образовно – васпитни рад у одељењима и разматрало 
резултате рада наставника, 

 остварило увид у резултате рада и владања ученика, анализирало резултате које су ученици 
постигли на крају полугодишта и на крају школске године, 

 предузимало мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу, 

 утврдило, на предлог предметног наставника, закључну оцену из предмета на основу укупних 
резултата рада, а оцену из владања на основу предлога одељењског старешине, 

 утврдило предлог одлуке за доделу награда и похвалница ученицима 

 изрекло васпитне мере из своје надлежности, 

 предложило Наставничком већу програм екскурзија, такмичења и сл. 

 вршило избор ученика за такмичење на предлог предметног наставника, 

 вршило избор ученика за које је требало организовати допунски и додатни рад, на предлог 
предметног наставника, 

 обављало и друге послове који су му законом, општим актом и одлуком директора стављени у 
надлежност. 

 

Одељењско већа је разматрало у току школске године: 

Седница 1 
Временска 

динамика 

Разматрање Плана рада Одељењских већа за школску 2021/2022. годину 

Септембар  

Разматрање плана рада одељењских заједница 

Предлог програма реализације екскурзија  ученика првог разреда 

Преглед бројног стања ученика у одељењима 

Утврђивање распореда одржавања писмених задатака и других видова 

писмених провера знања ученика за школску 2021/2022. 

Текућа питања 
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Седница 2  

Информисање већа о ученицима којима је потребна додатна подршка кроз 

допунску и додатну наставу, индивидуални и саветодавни рад 

 

Новембар  

Програм превенције од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

и заштите и безбедности ученика 

Разматрање и усвајање предлога за изрицање васпитно-дисциплинских мера 

Усвајање Извештаја о остварености Плана наставе 

Седница 3  

Усвајање Извештаја о остварености Плана наставе у 1. полугодишту 

 

 

 

 

Јануар 

 

Спровођење праћења и евалуације квалитета наставног процеса 

Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта школске 

2021/2022. године 

Планирање и припремање ученика за такмичење 

Доношење Одлуке о изрицању васпитних мера ученицима 

Утврђивање закључних оцена из владања ученика 

Утврђивање општег успеха ученика 

Седница 4  

Информисање већа о ученицима којима је потребна додатна подршка кроз 

допунску и додатну наставу, индивидуални и саветодавни рад 

Мај 
Организовање и спровођење Писа 2022 тестирања  

Организовање и спровођење пробне Државне матуре 

Утврђивање закључних оцена из наставних предмета за 4. разред 
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Доношење Одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера ученицима 4. 

разреда 

Утврђивање закључних оцена из владања ученика 4. разреда 

Утврђивање општег успеха ученика 4. разреда 

Упућивање на разредне и поправне испите ученика 4. разреда 

Организовање матурских испита 

Седница 5  

Упућивање на разредне и поправне испите ученика 4. разреда 

Јун 

Утврђивање успеха ученика након спроведених матурских испита. 

Утврђивање предлога Одлуке о додели диплома “Вук Караџић”, додели дипломе 

ученицима за изузетан успех из предмета, додели похвалница ученицима 4. 

разреда, о избору спортисте и  ученика генерације 

Подела сведочанстава и диплома ученицима 4. разреда 

Седница 6  

Утврђивање успеха и дисциплине на крају другог полугодишта 1., 2. и 3. разред 

Јун 
Упућивање на разредне у јунском и поправне испите у августовском испитном 

року 

Подела сведочанстава за ученике  1., 2. и 3. разреда 

Седница 7  

Утврђивање општег успеха ученика након спроведених разредних и поправних 

испита 
Август 

Усвајање Извештаја о остваривању плана рада одељењских већа 
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Усвајање Плана рада одељењских већа 

Спровођење праћења и евалуације квалитета наставног процеса 

 

2021/2022. Одличан Вр. добар Добар Неутврђен успех 
1.разред 101 (33,89%) 178 (59,73%) 19 (6,38%)  
2. разред 117 (40,21%) 149 (51,20%) 24 (8,25%) 1 (0,34%) 
3. разред 158 (52,84%) 126 (42,14%) 15 (5,02%)  
4. разред 115 (43,07%) 129 (48,31%) 23 (8,61%)  
Укупно 491 (42,50%) 582 (50,35%) 81 (7,06%) 1 (0,34%) 
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Извештај о реализацији рада Педагошког колегијума 

 

 

Записник са састанка Педагошког колегија, 

Одржаног 13.09. у 13 сати, у школској библиотеци 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање плана рада за школску 2021/2022 годину 

2. Информисање педагошког колегијума о циљевима, садржајима и плановима рада школских 

тимова 

3. Текућа питања 

Закључак 

Реализација: 

1. Након читања дневног реда, уследило је директорово обраћање и информисање присутних о 

тренутној епидемолошкој ситуацији и упућивања у одлуке надлежних. Наиме, одлучено је да 

гранична ситуација за прелазак школе у онлајн наставни модел буде 5%, што у нашој школи 

износи 55 ученика. Тренутно је у школи 9 одељења онлајн због зарађених ученика, док је 10 

ученика у самоизолацији због чланова породице који су заражени. 

Потврђено је да је процедура да родитељи обавештавају старешину, старешина Управу школе, а 

директор на дневном нивоу обавештава Општину Раковица, а на недељном надлежно 

министарство. 

Упитна је и прослава Дана школе због тренутне епидемиолошке ситуације. 

План рада за школску годину 2021/2022 је усвојен. 

 

Уследило је утврђивање предлога Извештаја о остварености Плана стручног усавршавања. 

Директор је подсетио присутне да је први део семинара „Професионализација рада одељенских 

старешина у сарадњи с родитељима“ одржан крајем августа у школи, а други део је планиран 

онлајн за 19.09. 

Директор је предложио два програма општег стручног усавршавања, од којих би се један односио 

на оцењивање, а посебно би било значајно да присуствују нове и млађе колеге и био би реализован 

током зимског распуста, док би за пролеће ио планиран стручни семинар везан за пројектно 

оријентисану наставу у примени на еко-теме. 
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Проф. Милица Миленовић питала је шта је са семинаром „Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“ које су колеге делом већ похађале. 

Констатовано је да наставници природних и друштвено- хуманистичких наука нису имали једнака 

искуства у имплементацији ових обука. Наставници прироних предмета су задовољни, док су 

наставници друштвених наука мишљења да њихова обука није била довршена. 

Гордана Медић-Симић је поднела кратак извештај о раду Тима за школско развојно планирање и 

СТЕАМ пројектима који су реализовани у претходној школској години, без обзира на рад у 

измењеним околностима. У годишњем извештају Тима за школско развојно планирање пројекти 

су детаљно разматрани. Кратко су своје пројекте описали Симонида Вукобрат, проф.психологије, 

раде тТубин, проф.музичке културе, Снежана Маринковић испред пројекта задобијања статуса 

Еко-школе и Мирела Ступар о пројекту Музеј Патријарха Павла. Мирела Ступар је истакла да је 

овај пројекат недовршен у постојећим околностима, јер је првобитна намера била да овај музеј 

буде конципиран у складу с пројектноми амијенталном наставом где би се, на различите теме, 

мењале поставке у складу са СТЕАМ методологијом рада. 

Директор је подсетио да је школа конкурисала за НИС-ов конкурс и да би требало да добије 

соларне панеле којима би се уштедела потрошња енергије. 

Директор је предложио промовисање ученичког волонтерства у смислу пракси набавке и помоћи 

која већ постоји у искуству наших ученика, волонтера Црвеног крста. 

Претходне године школа је учествовала у пробном Писа тестирању, што је такође било успешно 

реализовано. 

 

Рад са ученицимиа по ИОП-у 

Психолог Маријана Кезуновић и проф. психологије Симонида Вукобрат поменуле су да су већ 

детектовани ученици са потребом за додатном подршком и индивдуацијом рада. 

Вукобрат је истакла да је неопходан посебан додатни рад и подрђка наставницима за рад с овом 

децом. Разматране су и могућности стручног усавршавања наставника у области инклузије. 

Педагог Мирела Ступар истакла је да је значајно да се потражи и правна и методичко-дидактичка 

помоћ од колега који су искусинији у области рада с овом циљном групом. Проф. Милица 

Миленовић изнела је своје искуство везан за руковошење средњом занатском школом за децу са 

посебним потребема. Проф. Раде Тубин поменуо је да је и сам имао искуство рада с децом по овом 

систему, те понудио своју омоћ у раду. 
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2. Педагог Мирела Ступар упознала је присутне са препорукама за ефикасан начин рада стручних 

већа и школских тимова. 

Пре свега, значајно је да руководиоци тимова у извештајима наводе реалне активности чланова 

већа. 

Подсетила је на кључне области развоја, наглашавајући да је увек фокус на настави и учењу, 

подизању дигиталних компетенција, као и на етосу, те да ће се наставити са вредновањем наставе. 

Такође, Ступар је нагласила да је извесно да ће у скоријој будућности бити постављени и 

стандарди за провцену квалитета онлајн наставе. 

Педагог Мирела Ступар предложила је да школа обезбеди семинар за обуку у вези рада и 

међусобног умрежавања тимова. Такође је предложила да се убудуће наставници питају за 

склоности и којем би тиму могли најбоље да допринесу. 

Такође, Биљана Станковић је предложила да мандат руководиоца и састава тимова траје минимум 

две године, како би се усталио рад и поседовао континуитет у раду. 

Гордана Медић – Симић је предложила да се организује увођење у посао нових колега, који су 

пристигли у школу, како би се што брже адаптирали и били упознати са системом рада. 

Слабе тачке, према оцени Тима за стручно усавршавање и професонални развој недостаје 

табеларни приказ плана и К3 и К4. 

Циљ је радити на овим обукама и да сви заврше обуке од јавног значаја ( исходи, дигитална 

учионица, формативно оцењивање ) и портфолио. Акценат је потребно ставити на национално и 

међународно повезивање.  

Формирани су нови тимови, о чему је Педагошки колегијум обавештен, а списак чланова и 

руководиоца налази се у Годишњем плану школе 

3. Присутни су разменили мишљења о формираним тимовима и начину сарадње ове школске 

године 

 

У Београду, 13.09.2021. Записник водила 

Гордана Медић-Симић, проф. 

 

Записник са 2. Педагошког колегијума одржаног 2.11. у 12 часова у библиотеци школе 

 

Састанку присуствовали: директор Јасмин Николовски, педагог Мирела Ступар, психолог 
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Симонида Вукобрат, наставници Биљана Станковић, Снежана Маринковић, Милица Миленковић, 

Маја Ђорђевић, Зоран Станојевић, Драгана Ивановић Божић и Раде Тубин 

 

Дневни ред: 

1. Доношење ИОП-а за школску 2021/2022. годину - праћење индивидуализације рада са 

надареним ученицима и ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању 

2. Дефинисање мера за превенцију насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације 

3. Праћење реализације Школског развојног плана 

4. Текућа питања 

Закључак 

1. Донет је план индивидуације за текућу школску годину, са акцентом на рад с надареним 

ученицима и онима којима је потребна додатна подршка у образовању. Присутни су се осврнули и 

на СТЕАМ стратегију која је имплеметирана као методологија у Школском развојном плану, те 

начинима спровођења ових пројеката у условима пандемије. Констатовано је да су потребни 

додатни семинари и обука запослених из области рада са ИОП програмом, као и из области 

комуникације. 

2. У превенцији насиља, као превентивна мера указано је на начин и стил комуникације у гугл 

учионицама, и од стране професора и од стране ученика. Значајно је неговати добру културу 

дијалога, како не би дошло до непријатности и вербалног насиља. Ови закључци су пренети 

Наставничком већу. 

Предложено је да се наставници подрже тако што би се креирао шаблон за давање повратне 

информације ученицима и родитељима, како би се избегла комуникација насилног стила. 

Потребно је неговати вештине добре комуникације. 

3. Констатовано је да се Школски развојни план спроводи у складу са могућностима, а у оквиру 

циљева и методологије који су постављени од стране Тима за Школско развојно планирање 

4. Разматрана је потреба за допунском наставом; предлог је да се искористе постојеће гугл 

учионице за то. 

 

Записник саставила Гордана Медић -Симић, 

 

Активност 
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Дневни ред: 

1. Усвајање записника 

2. Извештај о раду стручних већа и школских тимова на крају првог полугодишта школске 

2021/2022. године 

3. Реализација наставе у првом полугодишту школске 2021/2022. године и анализа посећених 

часова 

4. Евалуација постојећих ИОП-а на крају првог полугодишта школске 2021/2022. године 

5. Текућа питања 

Закључак 

1. Усвојен је записник, с кратком, уводном дискусијом директора и чланова стручне службе. 

2. Усвојени су извештаји о раду стручних већа и тимова на крају првог полугодишта школске 

2021/2022 године. Педагог Мирела Ступар похвалила је руководиоце већа и тимова на 

благовремено предатим и садржајним записницима. 

3. Директор је констатовао да је епидемиолошко стање у самој школи боље него у претходном 

периоду и у истом периоду претходне године, што је условило да је наставни процес текао боље и 

није било много одусуствовања ученика и наставника, сем спорадично. Психолог Симонида 

Вукобрат изнела је податак да је њен утисак, откад је дошла на позицију школског психолога, од 

октобра до децембра месеца примећен повећан број деце која су затражила психолошку подршку 

од стручне службе. Најчешће је бла реч о потреби за помоћи у учењу и комуникацији с 

наставницима и родитељима, али и потреба за емоционалном подршком услед осећања депресије, 

па чак и суицидалних помисли код неких ученика. Психолог Симонида Вукобрат и педагог 

Мирела Ступар позвале су наставнике да реагују, у оквиру својих надлежности, као што је 

реаговала и наставница српског језика Маја Мићовић, препознавши у писмеом задатку апел за 

помоћ ученика о којем је реч, где се укључила и стручна служба школе, родитељи и институције 

за очување менталног здравља. Психолог Сионида Вукобрат додала је да је ситуација с менталним 

здрављем ученика прилично подсећа на ратни период бомбардовања, тако да је евидентно да 

корона оставља последице по метално здравље младих. Директор је истакао да је остварена 

сарадња са колегама дефектолозима и психолозима из Средње занатске школе, где би они, у 

својству асистената, били од помоћи ПП служби наше школе. 

4. У наредном периоду је потребно посветити посебну пажњу надареним ученицима, који наставу, 

коју су сами одабрали, похађају према програму ИОП 3. Таквих је 18 ученика у школи. Такође је 

потребно утврдити постоји ли још деце који би наставу похађали према ИОП – у. 
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Педагог Мирела Ступар изнела је предлог да се у наредном периоду фокус посете часова стави на 

децу која школу похађају по индивидуалном образовном програму, што би подразумевало и 

разговоре с родитељима и децом. 

5. Педагог Мирела Ступар посебно је истакла да у је, у ситуацији повећаног ризика за ученике и 

наставнике, приметно мањи број ученика са слабим и недовољним успехом у односу на исти 

период претходне школске године. Такође, смањен је и број ученика који имају више недовољних 

оцена. 

Педагог Мирела Ступар истакла је да је посећено око 20 часова, углавном код новопридошлих и 

младих наставника. Директор је изнео утисак да су, и у отежаним условима рада, одржавани 

успешни часови, што је препознала и Школска управа те је дозвољено да школа, од почетка 2. 

полугодишта пет колега прими у стални радни однос. 

И даље ће се радити на интердисциплинарном повезивању наставних тема у оквиру угледних 

часова, истакао је директор. 

Педагог је подсетила да ће се пилот тестирање државне матуре одржати у априлу 2022. године. 

Такође, ПИСА тестирање би требало да се одржи у периоду од 8.03. до 8.04. идуће године. 

Што се тиче развојног програма школе, који је одређен СТЕАМ методологијом рада, Гордана 

Медић-Симић је предложила две тематске целине које би могле бити реализоване у другом 

полугодишту. Једна се односи на тему биомимикрије, која би могла да обједини различите 

дисциплинарне приступе кроз билологију, физику, инжењерство, одрживи развој и уметности, 

дајући допринос статусу ЕКО школе коју је понела наша гимназија. 

Други предлог односио се на тему кионеске медицине, која би обухватила дисциплине биологије, 

физике, хемије, философије, религије и циилизације. С тим у вези, директор је изнео предлог да се 

у сличне пројекте уведу и теме уређења школске околине и дворишта, те разне еколошке 

активности. Такође, директор је најавио поново покретање амбијенталне и пројектне наставе, од 

марта или априла 2022., где ће бити омогућено извођење деце из школске зграде у тематске посете 

разним локалитетима и институцијама, наравно, уз праћење и поштовање мера које буду пратиле 

епидемиолошку ситуацију у земљи. 

Такође, директор је обавестио присутне о плану набавке соларних панела којим би школа 

уштедела енергију, у складу са својим статусом Еко школе. 

Директор је, такође, најавио другачији распоред за одржавање часова изборних предмета. 

Професорка Љиљаа Петровић предложила је да школа затражи подршку локалне управе у набавци 

рецикломата. 
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Такође, присутни су разговарали о предстојећем процесу самовредновања у оквиру области ЕТОС, 

са предлогом психолога да се спроведу анкете међу свим актерима – родитељима, наставницима и 

ученицима. 

Записник са 4. Педагошког колегијума одржаног 30.05. у 12 часова у зборници 

 

Састанку присуствовали: директор Јасмин Николовски, помоћник директора Љиљана Копривица, 

педагог Мирела Ступар, (актив за развој школског програма), психолог Симонида Вукобрат, 

наставници Гордана Медић-Симић (актив за школско развојно планирање) Весна Станковић 

(Стручно веће за област српског језика и књижевности и страних језика), Маја Ђорђевић ( 

Стручно веће за област математике, рачунарства и информатике), Милица Миленковић ( Стручно 

веће за област друштвених наука), Драгана Ивановић Божић ( Стручно веће за област природних 

наука) Вукица Макевић Вукићевић ( Стручно веће за област уметности), Зоран Станојевић ( 

Стручно веће за област физичког васпитања) 

 

Реализација 

1. Записник је усвојен, присутни су прешли на разматрање 2. тачке дневног реда 

2. Разматрањем успеха и дисциплине матураната, закључено је да је одељење 4/1 најуспешније, 

док је одељење 4/5 најслабије према успеху. На полагање разредног испита упућено је двоје 

ученика из физике, из одељења 4/5 и 4/7. 

3. Ученица Анђелка Ђорђевић завршава гимназију према ИОП -2; психолог Симонида Вукобрат 

пренела је захвалност родитеља наставницима који су учествовали у процесу сарадње 

4. Договорено је да прослава завршетка матураната буде организована у школи, 16.06. од 17 до 19 

часова, директор је замолио наставнике да буду присутни на дежурству том приликом. Надлежне 

институције су оавештене о одржавању прославе. 

Присутни су обавештени да ће се прослава малих матураната у ОШ „14.октобар“ одржати 10.06. 

Због дељења простора с основном школом, часови ће у току поподневне смене због тога бити 

скраћени 

Матурски бал биће одржан 19.06. у хотелу Хајат. Поред разредног старешине, матуранти су 

позвали по једног наставника. 

Изложен је план дежурстава за одржавање матурских испита, као и одбране матурских радова и 

изложен на оглсној табли у школи. 

Због одласка матураната, змењен је и прилагођен распоред часова за 2. годину н о томе ће 
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наставници бити обавештени на већу које следи. 

Упис нових ученика планиран је за 14. и 15.07. Директор је обавестио присутне да влада велико 

интересовање за ИТ смер. Такође, планирано је издвајање средстава за нове кабинете и опрему. 

Следећи састанак Педагошког колегијума планиран је за понедељак, 13.06., након завршетка 

матурских испита. 

 

Записник саставила Гордана Медић – СимићДневни ред: 

1. Усвајање записика 

2.Разматрање успеха и дисциплине матураната након спроведених матурских и поправних испита 

3. Евалуација постојећих ИОП-а на крају другог полугодишта пколске 2021/2022 године 

4. Текућа питања 

Закључак 

Састанку присуствовали: директор Јасмин Николовски, педагог Мирела Ступар, (актив за развој 

школског програма), психолог Симонида Вукобрат, наставница психологије Гордана Врачар, 

наставници Гордана Медић-Симић (актив за школско развојно планирање) Маја Ђорђевић ( 

Стручно веће за област математике, рачунарства и информатике), Раде Тубин ( Стручно веће за 

област уметности), Зоран Станојевић ( Стручно веће за област физичког васпитања) 

Реализација 

1. Записник је усвојен, присутни су прешли на разматрање 2. тачке дневног реда 

2. Разматрањем успеха и дисциплине матураната, закључено је да су сва одељења урадила добро 

матурски испит, с просечном оценом око 4,50, што представља успех. На поправни испит из 

физике упућено је двоје ученика, из одељења 4/5 и 4/7. 

3. Психолози су поднели извештај о постојећим ИОП-има. У том погледу, индивидулизовани 

програм прати шест ученика, од којих је једна ученица прешла на ванредно школовање у току 

другог полугодишта. 

ИОП-1 похађа укупно два ученика, која су у току 2. полугодишта прешла на ИОП-2. 

ИОП -2 похађа укупно три ученика, једна ученца 4. разреда из ИОП-2, јесте присутна од почетка 

школовања, остала двојица су поменути ученици из првог разреда. Ученица Анђелка Ђорђевић 

завршава гимназију према ИОП -2; психолог Симонида Вукобрат пренела је захвалност родитеља 

наставницима који су учествовали у процесу сарадње. 

ИОП-3 

Укупно 18 ученика, и то 3 ученика 2. разреда, 10 ученика 3.разреда и 5 ученика четвртог разреда. 
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Од свих ученика на ИОП-3 моделу наставе, 4 ученика похађају ИТ смер, а остали су полазници 

природно-математичког смера. Пошто није било ученика првог разреда, препорука је да се 

почетком наредне школске године појача укупна идентификација даровитих ученика и подстиче 

њихов развој од првог разреда гимназије. 

Током првог тромесечја школа је успоставила сарадњу са Средњом занатском школом из Раковице 

и тим путем је наша школа добила подршку педагошког асистента Уроша Мајсторовића који ради 

с ученицима по моделу ИОП-2 и показује висок степен одговорности, пожртвованости и 

стручности. 

 

4. Руководилац Тима за самовредновање Љиљана Петровић упознала је присутне с планог овог 

актива да прати упис матураната на факултете и о томе уради извештај. 

Педагог Мирела Ступар је изложила план анкетирања родитеља, ученика и наставника који би био 

осмишљен да се добију повратне информације из домена наставе и учења, етоса и руковођења, 

који су постављени као приоритетни у Школском развојном планирању и Активу за развој 

школског програма. 

Такође, присутни су разматрали материјал који је предложен за формирани ЈУтјуб канал школе, 

којим би биле пропраћене многобројне активности наставника и ученика; од организовања 

хуманитарних акција, теренске и амбијенталне наставе, студијских излета па до музичких изведби. 

Директор је нагласио податак да је много волонтера Црвеног крста и даваоца крви међу 

ученицима школе. Такође, директор је најавио амбијентални дан посвећен љубимцима, са циљем 

прикупљања средстава за азил за напуштене животиње у Раковиц. 

Директор је најавио упознавање запослених с прокјектом изградње школске сале за физичко и 

здравствено васпитање током јуна месеца. 

 

Записник саставила Гордана Медић - Симић 
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                        ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Школски одбор је у школској 2021 / 2022. години одржао укупно седам седница. Две седнице су 

одржана у просторијама школе, а осталих пет су одржане електронски услед неповољне 

епидемиолошке ситуације и пандемије вируса Ковид 19. 

 

 Седницама Школског одбора  присуствовали су и представници Ученичког парламента, 

представници Синдиката,директор,  секретар и шеф рачуноводства школе. 

 

 Школски одбор је у току протекле школске године  разматрао и одлучивао о питањима из своје 

надлежности (члан 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“ бр.88/17 , 27/18- др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21)  у складу са Планом рада Школског одбора 

Гимназије ,,Патријарх Павле'', а који је утврђен Годишњим планом рада Гимназије ,,Патријарх 

Павле'' за школску 2021/22.годину . 

 

Школски одбор се на својим седницама бавио питањима организације образовно- васпитног рада, 

материјалним положајем  школе, финансијским пословањем,  нормативним уређењем и другим 

организационим питањима.    

 

У области организације образовно-васпитног рада Школски одбор је благовремено  усвојио 

Извештаје: о рализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 2020/2021. године, о 

реализацији  Извештаја о раду школе на крају првог полугодишта школске 2021/2022. године,  

Извештај о раду директора у школској 2020/2021. и на крају првог полугодишта школске 

2021/2022.године. 

 

У законом предвиђеном року донет је Годишњи план рада  школе за школску 2021/2022.годину. 

 

У области нормативног уређења, у циљу усклађивања општих аката школе са  актуелним Законом 

о основама система образовања и васпитања  и Законом о средњем образовању и васпитању  

усвојени су, , Правилника о накнади путних трошкова запослених у Гимназији ,,Патријарх Павле'', 

Правилника  о условима и начину коришћења средстава за репрезентацију, Правилника о 

евидентирању присуства на послу запослених у Гимназији ,,Патријарх Павле'' , Правилника о 

начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног 

материјала, Правилника о раду Гимназије ,,Патријарх Павле', Правилника о начину евидентирања, 

заштите и коришћења електронских докумената у Гимназији ,,Патријарх Павле'',  дата је  

сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у Гимназији ,,Патријарх 

Павле'' . 



51 

 

У области финансисјког пословања , Школски одбор је благовремено усвојио Извештај комисије 

за попис основних средстава, потраживања и обавеза и готовинских средстава за 2021. годину, 

донета је одлука о усвајању  Плана јавних набавки за 2022. годину. Исто тако, усвојен је Извештај 

о финансисјком пословању школе у 2021.години и донет је Финансијски план школе за 

2022.годину, Правилник  о буџетском рачуноводству у Гимназији „Патријарх Павле“ у Београду“ , 

Правилника о поступку израде финансијског плана . 

 

Школски одбор се бавио и питањем издавања школског простора. 

 

Услед епидемиолошке ситуације са пандемијом вируса Ковид 19 разматрано је и Стручно 

упутство за организовање наставе и мере заштите ученика и запослених. 

У оквиру текућих питања разматарана су и друга питања од значаја за рад школе. 

 

 

                                                                                    Љиљана Петровић, Председник ШО 

 

  

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

Стручног већа за област математика и рачунарство и информатика 

Руководилац за 2021/22. годину Маја Ђорђевић 
                                   

Чланови Стручног већа за област матиматика и рачунарство и информатика су: 

 

Лекић Горан проф. математике 

Божиловић Симић Данијела, проф. математике 

Жујовић Јелена, проф. математике 

Крсмановић Јелена, проф. математике 

Симић Катарина, проф. математике 
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Гајић Тешић Марина, проф. математике 

Бакоч Драгана, проф. математике 

Ђорђевић Бојана, проф. математике 

Ралетић Гордана, проф. математике 

Николић Мирослава, проф. информатичке групе предмета 

Копривица Љиљана, проф. рачунарства и информатике 

Филиповић Небојша, проф. информатичке групе предмета 

Ђорђевић Маја, проф. информатичке групе предмета 

Кладар Орловић Снежана, проф. рачунарства и информатике 

Ћосић Петар, проф. рачунарства и информатике 

Милојевић Весна, проф. информатичке групе предмета 

Субин Јелена, проф. информатичке групе предмета 

Јовановић Александра проф. рачунарства и информатике 

Ршумовић Јелена, проф. информатичке групе предмета 

Поповић Миодраг, проф. рачунарства и информатике 

 ЗАКЉУЧАК: 

 
 План за протеклу годинув је остварен, реализоване су све планиране активности. 

Наставници су поред традиционалне наставе задржали неке елементе онлајн наставе 
(коришћење е-учионице  по потреби за обавештења или додатних појашњења наставних 

садржаја). Наставници су похађали програмe стручног усавршавања ван установе. Поред 
тога, учествовали су и у свим облицима усавршавања унутар установе у складу са 
планом усавршавања.  

 Чланови већа су учествовали у реализацији  Пројекта "Државна  матура"  у Гимназији 
Патријарх Павле од 05.04. до 07.04.2022. године. Тестове прегледали: 

             Лекић Горан, Божиловић Симић Данијела, Симић Катарина и Гајић Тешић   
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             Марина 
 

 

        У Београду, дана 31.08.2022.                                          Маја Ђорђевић, координатор Тима 
 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКА И РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 2021/22 

ВРЕМ
Е 

РЕАЛ
ИЗАЦ

ИЈЕ 

АКТИВНОСТИ  

врста уверења и број бодова 
НОСИОЦИ ПОКАЗАТЕЉ ОСТВАРЕНОСТИ  

ИНСТРУМЕНТИ 
ПРАЋЕЊА 

Авгус
т -  

 
 

 Координација и 
сарадња са школским 
Тимовима.  

 Припрема и 
реализација 
Извештаја о раду 
Тима у протеклој 
школској години 

 Припрема и 
реализација Плана 
рада Тима за наредну 
школску годину 

 Обезбеђивање 
услова за рад у 
онлајн окружењу: 
гугл учионица. 

Координатор 
тима Маја 
Ђорђевић 

Чланови тима 

 

Одржан састанак 

Размена података с Тимом за 
развој и Тимом за  

самовредновање 

Написан Извештај 

Написан План 

Записник са састанка 
тима за област 
математика и 
рачунарство и 
информатика 

Извештај рада Тима 
за протеклу годину 

 

План рада тима за  
област математика и 

рачунарство и 
информатика 

 за наредну годину 

 

Септе
мбар 

 Састанак Тима за 
област математика и 
рачунарство и 
информатика 

03.09.2021. Доступно 
у оквиру записника са 
седница стручних 
већа у есдневнику. 

 
 

 Припрема 
образаца  личног 
плана за стручно 
усавршавање 
наставника, образаца 
за извештаје стручног 
усавршавања за 
протеклу годину и 

Координатор 
тима – Маја 
Ђорђевић 

Чланови тима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записник, извештај -Већа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Извештаји о стручном 
усавршавању 

Извештаји о стручном 
усавршавању 

Извештај Тима 

Записник са састанка 
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образаца за 
портфолио 
наставника; е-
упитник о 
релизацији; предлог 
документа о сталном 
стручном 
усавршавању 
наставника и 
стручних сарадника 
унутар установе.  

 19.09.2021. други део 
семинара  

 “Професионализација 
рада одељенских 
старешина у сарадњи 
са родитељима”. На 
другом делу 
семинара 
учествовали чланови 
Већа: Лекић Горан, 
Божиловић Симић 
Данијела, Жујовић 
Јелена, Крсмановић 
Јелена, Гајић Тешић 
Марина, Николић 
Мирослава, 
Копривица Љиљана, 
Филиповић Небојша, 
Ђорђевић Маја, 
Ћосић Петар, 
Милојевић Весна и 
Субин Јелена 
(сертификат 9 
бодова). 

 

 

 

“Професионал
изација рада 
одељенских 
старешина у 
сарадњи са 
родитељима”. 

 
 

Лекић Горан, 
Божиловић 
Симић 
Данијела, 
Жујовић 
Јелена, 
Крсмановић 
Јелена, Гајић 
Тешић 
Марина, 
Николић 
Мирослава, 
Копривица 
Љиљана, 
Филиповић 
Небојша, 
Ђорђевић 
Маја, Ћосић 
Петар, 
Милојевић 
Весна и Субин 
Јелена           19.
09.2021. други 
део семинара  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сертификати  

Октоб
ар 

 Менторски рад: 
Професорка 
информатичке групе 
предмета Маја 
Ђорђевић је 
задужена за 
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активности  ментора 
у вези са полагањем 
лиценце за коју се 
пријавила Јелена 
Ршумовић . 

 

 МТС конкурс- 
менторски рад са 
ученицима: Субин 
Јелена и Ђорђевић 
Маја 

  

 
 
 
 
 

 

  

                                  
                                  
           

 
 

 

Субин Јелена и 
Ђорђевић Маја 

 
 
 
 
 
 

 

Нове
мбар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Деце
мбар 

 

 
 
 
 

 Јелена Жујовић, 
Ђорђевић Маја, 
Божиловић Симић 
Данијела - семинар 
“Превенција насиља - 
пут ка школи без 
насиља” 03-04. 12 
2021. 

 Александра 
Јовановић - обука -
”Обука за запослене - 
породично насиље” 
06.12.2021. (онлајн) 

 Обука школских 
администратора 
основних и средњих 
школа за рад у 
систему за 
управљање учењем 
мудл – Копривица 
Љиљана и Ђорђевић 
Маја 

 
 
Јелена 
Жујовић, 
Ђорђевић 
Маја, 
Божиловић 
Симић 
Данијела 
 
 
 
 

Александра 
Јовановић  

 
 
 
 
 
 
 
 
– Копривица 
Љиљана и 
Ђорђевић Маја 
 

Сертификати 

Уверења о присуству, 
ауторству или 

излагању. 

Награде, дипломе, 
захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 
усавршавању 

Извештај Тима за 
самовредновање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сертификат, 32 бода 
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Сертификат, 2 бода 

 

Потврда о похађању 
обуке, 16 бодова за 
остварено стручно 
усавршавање које 
предузима установа у 
оквиру својих 
развојних активности  

Јануа
р/ 

Фебр
уар  

  
  

  
  

 

 

 Пројекат “Државна 
матура” 
https://www.facebook
.com/Drzavna.matura.
Srbije 

Наставници су пратили панел 
дискусију у вези са 
предстојећим пилот 
пројектом и припремама за 
увеђење Државне матуре 
2024. године.  

 

 Формативно 
оцењивање- вебинар 

9.02.2022. Маја 
Ђорђевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маја Ђорђевић 

Сертификати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетификат(2 бода) 

Март  

  

 12.III 2022. Школско 
законодавство - 
основа развоја 
образовања и 
васпитања - 
404,  присуство на 
обуци: Бакоч 
Драгана, Ралетић 
Гордана, Субин 
Јелена 

 21.03.2022. Одржана 
друга 
седница  Стручног 
већа за математику и 
рачунарство и 
информатику 

 
 
 
 
 
 
 
Бакоч Драгана, 
Ралетић 
Гордана, 
Субин Јелена 

 
 
 
 
 

Сертификати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертификат 

https://www.facebook.com/Drzavna.matura.Srbije
https://www.facebook.com/Drzavna.matura.Srbije
https://www.facebook.com/Drzavna.matura.Srbije


57 

2021/22. године. 
Доступно у 
извештајима за 
стручна већа у 
есдневнику 

 20.03. 2022. 
Обука“Етика и 
интегритет”, Весна 
Милојевић, Субин 
Јелена 

 Семинар „Ка 
квалитетним eTwi
nning пројектима у 
циљу унапређења 
коришћења ИКТа у 
настави” 2. марта 

2022. године, 
Николић 
Мирослава 

 
 
 
 
 
Весна 
Мило
јевић, 
Субин 
Јелен
а 

 
Николић 
Мирослава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Апри
л 

 

 Обука “Етика и 
интегритет” 09-11-
04.2022. онлајн 
формат: Ђорђевић 
Маја, Ралетић 
Гордана, Јовановић 
Александра, Николић 
Мирослава, 
Божиловић Симић 
Данијела 

 Семинар „Дигитална 
учионица“ : Ралетић 
Гордана, Јовановић 
Александра 

„Дигитална 
учионица“ : 
Ралетић 
Гордана, 
Јовановић 
Александра, 
Николић 
Мирослава, 
Божиловић 
Симић 
Данијела 

 
 
 
 

Сертификати 

Награде, дипломе, 
захвалнице,  

Извештаји о стручном 
усавршавању 

Извештај Тима за 
самовредновање 

Сертификат 
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 Обука “Савладавање 
меких вештина у 
релацији наставник-
ученик-родитељ 
унутар устаноца” у 
организацији ОКЦ-а, 
учешће:Бакоч 
Драгана, Субин 
Јелена 

 ,Пројекат "Државна 
матура" за 

ученике четвртог разреда у 
оквиру пројекта државне 
матуре  реализована је у 
Гимназији Патријарх Павле, 
према следећем распореду: 

Уторак, 05.04.2022.године: 
Српски језик и књижевност; 

Среда, 06.04.2022.године: 
Математика; 

Четвртак, 
07.04.2022.године:Општеобраз
овни наставни предмети. 

Испити се сва три дана полажу 
од 12.00 до 15.00 часова. 

 Тестове прегледали: 

Лекић Горан, Божиловић 
Симић Данијела, Симић 
Катарина и Гајић Тешић   

             Марина 

 . Анализа тестова и 
ученичких постигнућа 
у извештају  Треће 
седнице Стручног 
већа за област 
математика и 
рачунарство и 
информатика 

 обуке за наставнике 
гимназија на смеру за 
ученике са посебним 
способностима за 
рачунарство и 
информатику 
(Програмске 
парадигме, Базе 
података 4 и Веб 
програмирање) : 
Николић Мирослава, 
Филиповић Небојша, 
Субин Јелена, 
Ђорђевић Маја и 
Јовановић 
Александра 

 27.04.2022. Одржана 
трећа 

 
 

Обука “Етика и 
интегритет”  

Ђорђевић 
Маја, 
Ралетић 
Гордана, 
Јовановић 
Александр
а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николић 
Мирослава, 
Филиповић 
Небојша, 
Субин Јелена, 
Ђорђевић Маја 
и Јовановић 
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седница  Стручног 
већа за математику и 
рачунарство и 
информатику 
2021/22. године. 
Доступно у 
извештајима за 
стручна већа у 
есдневнику 

 

 

 

Александра 

 

Мај 

 

ДИГИТАЛНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 2022,  
ЦЕНТАР ЗА 
ОБРАЗОВНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ НА 
ЗАПАДНОМ 
БАЛКАНУ: Јелена 
Субин 

 

 Пројекта "Дигитална 
експедиција", 
Иницијатива 
Дигитална Србија, 
организовала је 
виртуелну посету 
компанији Вега ИТ из 
Новог Сада: Субин 
Јелена и Ђорђевић 
Маја 

 

 

међународна 
конференција под 
називом „СТЕМ 
кроз 
различите приступе 
подучавања“ 18. 05. 
2022. Николић 
Мирослава 

 
 
 
 
 
 

 

Јелена Субин 

Ђорђевић Маја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николић 
Мирослава 

Присуство 

Сертификати 

Уверења о присуству, 
ауторству или 

излагању. 

Награде, дипломе, 
захвалнице 

Извештаји о стручном 
усавршавању 

Извештај Тима  

 

сертификат 

Јун 

 21.06.2022. Одржана 
четврта 
седница  Стручног 

 

 

Присуство 

Сертификати 

 

 



60 

већа за математику и 
рачунарство и 
информатику 
2021/22. године. 
Доступно у 
извештајима за 
стручна већа у 
есдневнику 

 Семинар“ОНЛАЈН 
И ХИБРИДНА 
НАСТАВА У 
ДИГИТАЛНО 
КОМПЕТЕНТНОЈ 
УСТАНОВИ “ 
23.06.2022. 
Николић 
Мирослава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николић 
Мирослава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат (32 бода) 

Јул 

 

  

Сертификати, 
Уверења о присуству, 

ауторству или 
излагању. 

Награде, дипломе, 
захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 
усавршавању 

Извештај Тима  

Авгус
т / јул 

 

  

Уверења о присуству, 
ауторству или 

излагању. 

Награде, дипломе, 
захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 
усавршавању 

Извештај Тима 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ 

                                                     за школску 2021/2022. годину 

 

 

                                                                                            Руководилац: 

                                                                                          Вукица Макевић Вукићевић 

Чланови Већа: 

Весна Дејановић, професор ликовне кутуре 

Сања Ђурановић, професор ликовне кутуре 

Раде Тубин, професор музичке културе 

Вукица Макевић Вукићевић, професор музичке културе 

 

Садржај рада 
Време 

реализац. 

Носиоци 

активности 

-Усвајање годишњег плана рада Стручног већа. 

  

 -Избор уџбеника и приручника. 

  

- Аудиција за пријем нових чланова у школски хор. 

 

 -Рад на идентификацији ученика са потешкоћама 

 у учењу, као и посебно надарених ученика. 

 

 -Планирање  иновативних часова, пројеката и посета концертима 

и музејима (у зависности од епидемиолошке ситуације). 

 

 -Израда годишњих и месечних планова за предмете ликовна и 

музичка култура. 

 

IX       Чланови Већа 
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-Планирање активности поводом школских свечаности: музичких 

извођења и изложби ученичких радова. 

-Разматрање увођења савремених метода у извођењу 

 наставе. 

 

 -Планирање стручног усавршавања наставника. 

 

 Чланови Већа 

 

 Реализовани пројекти и иновативни часови: 

 -Иновативни час - квиз: “Импресионизам и поентилизам” (4/1)  

X 

Сања Ђурановић 

-Иновативни час: ,,Елементи најстарије музике у савременим 

жанровима" (1/1)  

Вукица Макевић 

Вукићевић 

-Основана је вокално-инструментална група ,,Златна грана"  

 

XI 

РадеТубин 

-Припремљене су вокално-инструменталне тачке за прославу 

Светог Саве (песме: Заспо` Јанко; Уродиле жуте крушке; химна 

Светом Сави) 

-Постављене су изложбе ученичких радова поводом Дана школе: 

oнлајн изложба посвећена Патријарху Павлу у сарадњи са 

директором школе као техничком подршком и Љиљом 

Копривицом, 

Весна Дејановић и 

Сања Ђурановић 

-Припрема тема за матурске радове. 

 

       XII 

Чланови Већа 

 

- Обрада песме Патријарху Павлу и 136. псалма- Славите Господа. 
Вукица Макевић 

Вукићевић 

-Пројекат: ,,Инструментални времеплов". Раде Тубин 

-Народна радиност: израда ликовних радова (3. и 4. година). Весна Дејановић 

  (Састанци Већа одржани су 29. 09. и 15.12. 2021.г.) 
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-Композиције обрађене поводом прославе школске славе Дана 

Светог Саве (хорске, солистичке и друге нумере) нису јавно 

изведене због епидемиолошке ситуације. 

I     Чланови Већа 
-Планирана изложба ликовних радова,,Арт 

рециклажа"  делимично је реализована због епидемиолошке 

ситуације. 

- Реализоване су ликовне теме “Сан” и “Колаж”. 

 

II 

Весна Дејановић 

 

- Организована је посета Народном музеју. 

  
Весна Дејановић и 

Сања Ђурановић 

 -Иновативни час: “Енформел” (примена знања из градива на 

самостални ликовни рад) 

  

III 

Сања Ђурановић 

 

 -Иновативни час на тему "Ликови из Карневала Роберта Шумана" 

(корелација наставе музичке и ликовне културе) 

  

Весна Дејановић и 

Вукица Макевић 

Вукићевић  

 -Огледни час на тему "Музичко сценска дела руских композитора 

(опера и балет)"; час је одржан у присуству директора и психолога 

школе (у одељењу 3. године). 

  

IV Раде Тубин 

 -Иновативни час: “Српски уметници у 20. веку: квиз” (одељења 

4. године) 

V 

Сања Ђурановић 

 

 -Иновативни час: "Бах и Хендл: поређење" (одељења 1. године) 
Вукица Макевић 

Вукићевић  

 

- Ученици нове школске групе "Златна грана", коју је основао 

професор Раде Тубин, представили су се првим јавним наступом у 

оквиру школе: изведене су песме "Заспо Јанко" и " Уродиле жуте 

крушке". 

  

 Раде Тубин 
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 -Веће је констатовало да су матуранти своје радове одбранили са 

одличним и врло добрим успехом. 

 -Као најбољи матурски рад из предмета Ликовна култура 

награђен је задатак Миле Маричић (одељење 4/3) на тему 

"Надреализам". 

-Похваљени су најуспешнији ученици из свих одељења. 

  

VI     Чланови Већа 

 (Састанци Већа одржани су 31.03. и 21.06. 2022.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду Стручног већа друштвених наука у школској 

2021/22 години 

 

План рада за школску 2021/22 годину смо реализовали у отежаним околностима због 

прекидања редовне наставе услед пандемије и немилих упозорења о постављеним 

бомбама у школи. Активности су спровођене у оквиру наставних области од стране 

предметних наставника кроз групни рад колега или индивидуално. 

Веће друштвених наука чини 19 професора, 

Психологије 

Симонида Вукобрат 

Гордана Врачар - Деги 

Социологије 
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Матићевић Зорана 

Миленовић Милица 

Филозофије 

Ивановић Јелена 

Матић Зоран 

Историја 

Косијер Марко 

Пикулић Дарко 

Хофман Кесар Светлана 

Географија 

Каваја Жаклина 

Ђокић Наташа 

Плазинић Тања 

Религија и цивилизација 

Јовановић Бранислав 

Медић Симић Гордана 

Образовање за одрживи развој 

Његомир Младен 

Танасијевић Ана 

Језик медији и култура 

Таубнер Гајић Тања 

Верска настава 

Костић Славиша 

 

У Београду, 23.06.2022. Руководилац стручног већа, 

Милица Миленовић. 
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Грађанско васпитање 

Петровић Љиљана 

 

Извештај о раду у оквиру часова психологије 

 

Рад на STEAM-приступу 

 Вежбање стручне терминологије. На два начина је, у оквиру часова психологије, рађено на 

вежбању стручног психолошког речника који се веома ослања на терминологију која је у употреби 

и у другим наукама, те се помиње и у оквиру других школских предмета. За ове активности које се 

тичу остваривања исхода из психологије који се односи на усвајање стручне психолошке 

терминологије и функционално коришћење усвојених стручних појмова, коришћен је материјал 

који је инициран и, једним делом, настао у оквиру ранијег Е-твининг пројекта који се бавио 

употребом стручне терминологије у науци уопште. 

o Први начин вежбања стручне терминологије је остварен сагледавањем етимолошке стране 

стручне терминологије, као и чињенице да она захтева познавање латинског језика и његових 

основа, као корена многих језика данашње Европе и шире. Затимје рађено на познавању основних 

поставки грађења речи – разумевање и адекватно коришћење префикса и суфикса који додатно 

могу да промене појединачну реч. На томе се посебно радило на часовима психологије, јер то 

представља предуслов за суштинско разумевање психолошког речника, али и стручне 

терминологије која се користи и у другим научним областима, па и у оквиру различитих школских 

предмета. Такође, у документу који је послужио као полазна основа за богаћење речника стручном 

терминологијом један одељак, тј. колона, је посвећен преводу појмова на енглески језик, преко 

кога је понекад лакше препознати порекло и значење речи, као и везу са латинским кореном, као и 

изведеним српским речима. Све наведено је у служби богаћења речника и жиовтног искуства, те 

су школски предмети с у корелаци којима је остварена корелација на остваривању овог исхода: 

Српски језик и књижевност, Енглески језик, Латински језик, Језик медији и култура али и 

Рачунарство и информатика, јер је цео процес обављан уз употребу дигиталних алата. Како је 

терминологија која је у употреби у психологили, блиска стручној терминологији из предмета 

Биологија, али и Хемија, очекује се двосмеран позитиван трансфер знања са овим предметима. 

 

У Београду, 23.06.2022. Руководилац стручног већа, 

Милица Миленовић. 

- Документ који је коришћен је подигнут на гугл-драјв наставника и посебно је 

постављен на учионици, одакле је свима доступан. 

- Материјал је наведен на следећем линку: 
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https://docs.google.com/document/d/1uvfiO65sHKut- 

XoM2Z2v83bvAth9d6IxMlBIvrNaIE4/edit?usp=sharing 

 

o Други начин рада је био нешто флексибилнији и ученицима је причинио велико задовољство. Да 

би употреба стручне психолошке терминологије била ефикаснија и функционалнија и да процес 

усвајања не буде сувопаран, пред крај другог полугодишта, ученицима је дат задатак да, од 

понуђених термина, одаберу 50-ак и напишу замишљено писмо драгој које би написао неки 

заљубљени психолог који је потпуно заборавио да користи обичан, свакодневни говор, већ пати од 

својеврсне професионалне деформације употребе стручне терминологије у свакодневном говору. 

Овако замишљена активност, задата у паровима значајно подиже акктивност ученика, побољшава 

атмосферу и буди унутрашњу мотивацију. Још важније од свега тога је чињеница да ученик учи не 

само за оцену, него и када мотивисаност оценом прође јер су оне већ добијене, а најважније од 

свега је да они то раде са задовољством, у потпуности неоптерећени чињеницом да током те 

активности, кроз смех уче, несвесни обима и квалитета знања које је стечено. Ови радови ће бити 

обједињени у онлајн форму зборника радова и изложени у школској библиотеци у папирној 

форми. 

 

 Амбијентални дан који би требало да се одржаваа бар једанпут месечно, такође је прилика за 

примену STEAM-приступа. Како је у моменту одржавања амбијенталног дана, у фокусу из домена 

предмета Психологија, била обрада наставних јединица посвећених индивидуалним разликама у 

интелигенцији и уопште, примени ИОП-а1, 2 и 3, теоријска знања из ових области, тицала су се 

сагледавања њихове практичне и функционалне употребљивости. Ученици су имали прилику да 

посете кафе „Звуци Срца“, где су могли да сагледају какве могућности могу да имају особе са 

неким ограничењима у развоју. О овој посети постоји евиденција у виду фотографије.  Током 

другог полугодишта, успостављена је сарадња са представницима Филозофског факултета који су 

за почели трогодишњи пројекат „PEERSolving“, који се бави сарадничким односом међу 

вршњацима у настави, али и сарадњом уопште. Сарадња је основа свих међупредметних пројеката 

и умрежавања различиитх научних погледа, те је овакав пројект важан и за STEAM-приступ. У 

овој, првој години пројекта, спроведени су истраживачки задаци који су имали за циљ да утврде 

колико је, уопште, заступљена сарадња у настави међу ученицима, а затим и какав став према 

сарадњи они имају, какви су им капацитети да сарађују и како се понашају када добију неки 

практични задатак који треба групно решавати. Испитиван је стил групне динамике која се јавља 

при тимском решавању задатака. За те потребе, одабрано је 6 трочланих „сарадничких“ тимова 

који су добили неки задатак из школског живота, а испитивачи су посматрали како ти мали 

тимови организују свој рад да би проблем био решен. Сваки тим је имао 2 сата за решавање 

проблемске ситуације, а на располагању су имали различите изворе информација који би им били 

од користи за рад, као и техничку помоћ у виду употребе таблета. Цела процедура сарадње је 

снимана, да би материјал послужио за подробнију анализу процеса решавања проблема и 

припрема за фазу 2 Пројекта. Такође, одабрано је 6 ученика који су индивидуално давали интервју 

на тему примене сарадње у настави, чиме су се добиле драгоцене информације о томе колико се 

уопште у настави користе сарадња и умрежавање сваке врсте. Резултати који су добијени нису у 
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потпуности охрабрујући – ученици имају капацитет за сарадњу, али се тај капацитет веома ретко 

користи! За укупно 21 ученика који су били део овог пројекта, спроведена је целокупна процедура 

упознавања са пројектом, добијањем сагласности од стране ученика и њихових родитеља, а затим 

и временска организација термина за снимање за сваки тим и индивидуални интервју. 

. 

 Посете угледним часовима колега су обављене у више наврата, чиме је остварено хоризонтално 

повезивање унутар школе. 

 За наставу психологије, коришћен је израђен сајт предметног наставника, који је место за 

алтернативно прикупљање материјала за обраду наставних јединица које имају често тесне везе са 

осталим наукама, нарочито природним, као што су биологија, физика, хемија. Ова веза је посебно 

видна код обраде делова градива које је посвећено органским основама психичког живота, те им је 

кроз лекције, динамично организоване, пружена могужност обогаћивања знања и умења и у 

другим областима. О овоме се више може погледати на линку са сајта 

„Psihologijaija.jimo.com: 

 https://psihologijaija.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D 

0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8- 

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0 

%D0%BB%D0%B8/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1% 

81%D0%BA%D0%B5- 

%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5- 

%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8- 

%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC/ 

 http://www.opencolleges.edu.au/informed/learning-strategies/ 

 Тим за израду стандарда за психологију, чији члан је и предметни наставник 

психологије у Гимназији „Патријарх Павле“, у нацрту стандарда који тек треба да 

буде усвојен.. 

 У школи је припремљено, организовано и спроведено ПИСА тестирање, у ком су учествовала 

укупно 42 ученика првог и другог разреда наше Гимназије. За ово тетсирање, ученици су 

претходно припремљени у личном контакту, али и преко оформљене Гугл-учионице на којој су 

ученици били обавештени, како о процедури, тако и о резултатима претходних ПИСА тетсирања 

која су спроведена и код нас и у свету. Такође, ученици су се путем ове учионице, упознали са 

типом задатака који су били на тетсирању, а који имају структуру која је блиска СТЕАМ- 

приступу. Тестирање је спроведено 10.3.2022. 
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 Такође, у школи је у априлу 2022. спроведено пилотирање Државне матуре, у чијој припреми су 

учествовали сви наставници Школе. 

 Спроведена је процена интелектуалних способности свих ученика другог разреда, као и ученика 

трећег разреда ИТ смера који прате психологију обављана је процена особина личности применом 

теста КОГ-3 , такође на свим ученицима који прате психологију обављана је процена особина 

личности применом теста КОН-6. Обе врсте процене служиће за потребе професионалне 

орјентације ученика у четвртом разреду. 

Предметни наставници, 

Симонида Вукобрат и Гордана Врачар-Деги 

 

Извештај о раду у оквиру часова социологије 

У оквиру ваннаставних активности организована је посета ученика Дому Народне 

скупштине Србије 28.02.2022. године и посета биоскопу: Нечиста крв и Лето када сам 

научила да летим у току марта месеца. 

У оквиру амбијенталне наставе посетили смо Народни музеј. 

Током редовне наставе трудила сам се да мотивишем ученике за студирање социологије 

и за учествовање на такмичењу Групни идентитет младих које је организовало Српско 

социолошко друштво и организовала сам гостовање професора др Владимира Џамића 

на тему „Конфликата“ . 

Предметни наставник, 

Милица Миленовић. 

 

Извештај о раду у оквиру часова грађанског васпитања 

 

1. 30.11.2021. присуствовала предавању професора Владимира Џамића на тему 

Конфликата. 
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У Београду, 23.06.2022. Руководилац стручног већа, 

Милица Миленовић. 

2. 09.3.2022. присуствовала Округлом столу где су се представљали резултати 

мониторинга примене реформисаних програма Грађанског васпитања. 

3. Са 30 ученика и са вероучитељем Славишом Костићем учествовала у организацији 

Агапе Васкршњег ручка испред цркве Јована Крститеља на Лабудовом брду 28.04.2022, 

године. 

 

Предметни наставник, 

Љиљана Петровић. 

 

Извештај о раду у оквиру часова географије 

Присуство часовима колега: 

-6. септембар 2021. год, одељење 3/2 - иницијално тестирање - проф. Тања Плазинић - 

присуство као гост с циљем размене искуства у примени апликације Пликерс; 

-3. децембар 2021.год. одељење 3/8 - наст.јединица "Становништво, опште 

карактеристике", обрада, обнављање - проф. Тања Плазинић - посета часу заједно са 

педагогом и директором Школе; 

-4. фебруар 2022.год. одељење 3/7 - огледни час "Мистериозна земља - Индија", 

реализатори Тања Плазинић, Игор Столић, Жаклина Каваја - присуство часу као гост; 

Часови одржани у присуству колега: 

-10. децембар 2021.год. одељење 1/9 - час утврђивања и провере знања, проф. Наташа 

Ђокић - часу присуствовали директор Школе и проф. Тања Плазинић. 

Стручно усавршавање: 

-27.8.2021.г. "Професионализација рада одељењског старешина у сарадњи са 

родитељима бр. 138" К4, П4, 
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-12.10.2021.г."Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу", П3, 

К3 

-3.12.2021.г. "Превенција насиља - пут ка школи без насиља", К4, П4 

-12.3.2022.г. "Школско законодавство - основ развоја образовања и васпитања" К1, П6 

-14.3. - 10.4.2022.г. "Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији", 

К2, П1 

-28.5.2022.г. "Етика и интегритет" 

Амбијентална настава: 

-30.4.2022.г. посета Музеју Николе Тесле 

-22.6.2022.г. дан посвећен Азилу животиња у РАковици 

 

У Београду, 23.06.2022. Руководилац стручног већа, 

Милица Миленовић. 

Такмичења: 

-13.5-15.5.2022.г. Наставно-научна база Географског факултета из Београда "Блажево" 

- Географска национална олимпијада 

(својих ученика на такмичењу нисам имала, већ сам водила ђаке својих колегиница) 

Екскурзија: 

-12.4-14.4.2022.г. Златибор 

Предметни наставник, 

Наташа Ђокић 

Семинари, вебинари, стручни скупови 

- 21. септембар 2021. – Стручни скуп „Са стручњацима на вези - безбедно 

током пандемије", Савез учитеља Републике Србије 

- 25. новембар 2021. – Стручни скуп „Зелена знања и вештине“, Амбасадори 

одрживости 
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- 3. и 4. децембар 2021. – Стручни скуп „Превенција насиља - Пут ка школи 

без насиља“, Земунска гимназија 

- 13. децембар 2021. – Вебинар „Теренска настава у географији - конкретне 

активности“, Дата статус 

- 15. децембар 2021. – вебинар „Педагошка документација – свеска праћења 

развоја и напредовања ученика“, Клет група. 

- 28. децембар 2021. – „Обука за запослене - породично насиље", 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

- 28. децембар 2021. – „Обука за запослене - Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у понашању", Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 

- 2. фебруар 2022. – Вебинар „Формативно оцењивање: методе, технике и 

инструменти“, Клет група. 

- 23. фебруар 2022. – Вебинар „Комуникацијске вештине у школској арени“, 

Клет група 

- 27. мај 2022. – Обука „Етика и интегритет“, Агенција за спречавање 

корупције 

Пројектне активности 

- Обележавање светског дана чистих руку – гостовање Еко-школе код ученика 

који похађају продужени боравак у ОШ „14. октобар“ 

- Ерасмус + – аплицирање пројектне активности (К210) из области 

Одрживости са партнерском школом из Турске и Румуније 

 

Конкурси 

- Ментор ученици Ани Сићовић 4/6 на конкурсу „Дунавски уметник“ , прва 

награда 
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- Ментор ученику Матији Секерешу 4/7 на конкурсу „Млади“ 

- Ментор ученику Милошу Ећимовићу 3/8 на конкурсу „Млади“ 

 

У Београду, 23.06.2022. Руководилац стручног већа, 

Милица Миленовић. 

- Ментор ученици Ањи Баралић 3/7 на конкурсу „Европа и ја“ у оквиру 

Европског дневника 

 

Такмичења 

- Алекса Деспотовић 3/7, друго место на Националној географској олимпијади 

општински ниво и пласман на регионални ниво 

- Павле Костић 3/6, друго место на Националној географској олимпијади 

општински ниво и пласман на регионални ниво 

- Исидора Пешић 3/7, друго место на Националној географској олимпијади 

општински ниво и пласман на регионални ниво 

- Лазар Ђокић 3/6, друго место на Националној географској олимпијади 

општински ниво и пласман на регионални ниво 

- Лазар Ђокић 3/6, прво место на Националној географској олимпијади 

регионални ниво и пласман на републички ниво 

Објављени стручни радови и додатна наставна средстава 

- Стручни рад под називом „Глобална учионица“ у часопису „Педагошка 

пракса“ у оквиру Просветног прегледа 

- Стручни рад под називом „Оцењивање помоћу веб-алата“ у часопису 

„Педагошка пракса“ у оквиру Просветног прегледа 

- „Географски атлас света за основну и средњу школу“, издавачке кућа Клет, 

Нови Логос, Фреска , 2021. Редактори Дејан Шабић и Тања Плазинић 
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Одржани огледни и угледни часови 

- 17. децембар 2021. –огледни час у одељењу 3/8 „Примена веб-алата Plickers 

у сврху оцењивања“, систематизација, реализатор Тања Плазинић 

- 4. фебруар 2022. – огледни интердисциплинарни час у одељењу 3/7 

„Мистериозна земља – Индија”, реализатори: Игор Столић, Жаклина Каваја, 

Тања Плазинић 

- 21. фебруар 2022. – угледни интердисциплинарни час у одељењу 2/4 

„Мистериозна земља – Француска”, реализатори: Игор Столић, Жаклина 

Каваја, Тања Плазинић 

Међусобна посета часова 

- 6. септембар 2021. - 3/2, Иницијално тестирање, размена искуства у 

примени апликације Пликерс, час посетила географ Наташа Ђокић 

- 3. децембар 2021. - 3/8, Становништво, опште одлике; обрада, обнављање; 

час посетили: педагог школе Мирела Ступар, помоћник директора 

Љиљана Копривица, географ Наташа Ђокић, Раде Тубин, проф. 

музичке културе 

- 10. децембар 2021. – 1/9, присуство часу који је реализовала Наташа 

Ђокић; Рељеф Земљине површине, утврђивање, провера 

- 17. децембар 2021. – 3/8, час посетила психолог школе Симонида 

Вукобрат 

 

У Београду, 23.06.2022. Руководилац стручног већа, 

Милица Миленовић. 

- 4. фебруар 2022. – 3/7, час посетили директор школе Јасмин Николовски, 

психолог школе Симонида Вукобрат, Наташа Ђокић 
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- 21. фебруар 2022. – 2/4, час посетили директор школе Јасмин 

Николовски, педагог школе Мирела Ступар 

 

Предметни наставник, 

Тања Плазинић 

 

Извештај о раду у оквиру часова Верске наставе 

 

Ове године бих издвојио неколико активности: 

Излагање на Међународној конференцији о Божјем откровењу која је одржана преко 

зума а са насловом Откровење у филозофској мисли Ричарда Свинбурна дана 7 децембра 

2021 https://orthodoxresearchgroup.com/events/. Рад са излагања сам послао за румунски 

часопис Теологија и живот https://teologiesiviata.ro/ 

Потом сам предао приказ књиге Кеlly James Clark God and Brain. The Rationality of Brain. 

William Eerdmans Publishing Company 2019 часопису Богословље 

http://bogoslovlje.pbf.rs/ који је и прихваћен за штампу. Редовно сам уређивао свој блог 

за наставу https://verskanastava.wordpress.com/ где сам качио материјале за наставу као и 

у гугл учионицу. 

За дан школе сам по допуштењу директора договорио литију са манастиром Раковица. 

Са ученицима сам имао активности попут: Трпезе љубави 28 априла у порти цркве 

Рођења Св Јована Претече на Петловом брду о чему је извештавала Радио Слово љубве 

http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=33413&fbclid=IwAR3dipf1T7QTh64Ju 

R5Z6vbYUXFbHSFKTLZPct0a8RkRvdJ9NVBDkYOyhIE и Политика 

 

https://www.politika.rs/scc/clanak/506089/Vaskrsnji-rucak-daka-iz-gimnazije-Patrijarh- 

Pavle?fbclid=IwAR2cGkUqg0-0UVm31vUQl3Gs1mLSphJzRRiq34MB7TRLG0- 
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Fv4o11fQZhYE 

Шестог јуна сам у договору са вероучитељицом Јеленом Петрановић из Шесте 

београдске гимназије учествовао са нашим ученицима учествовао заједно са 

директором, професорима и ученицима Шесте београдске гимназије на парастосу 

патријарху Павлу у манастиру Раковица који смо обележили са пригодним програмом и 

посетом Музеја патријарха Павла. 

Дебатну секцију са пробраним ученицима трећег разреда смо одржали само једном 25 

маја. Учествовао сам на семинару Савладавање меких вештина у релацији Наставник- 

 

У Београду, 23.06.2022. Руководилац стручног већа, 

Милица Миленовић. 

родитељ-ученик од 14.03-16.04.2022. на коме сам добио 36 бодова. Тренутно учествујем 

на семинару Етика и интегритет. 

Предметни наставник, 

Славиша Костић 

 

Извештај о раду у оквиру часова одрживог развоја 

Образовање за одрживи развој-одељења 2.1-2.8. Настава је у свим одељењима у 

потпуности реализована.Нема негативно оцењених и неоцењених ученика.Просечна 

оцена била је 4.80.Ученици су били заинтересовани за садржај програма.Због 

објективних околности током сколске године ,неке теме нису обрађене на начин на који 

је то замишљено-путем пројеката нпр. 

 

Предметни наставник, 

Младен Његован. 
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Извештај о раду у оквиру часова „Религије и цивилизације“ и „Образовање за 

одрживи развој“ 

Током школске године, креиран је материјал за рад за ученике, из предмета „Религије и 

цивилизације“ у web форми падлет, доступан је на школском сајту и линку 

https://padlet.com/gmedicsimic/s9maxaekszswyrcl 

Овај материјал је допринос дигитализацији наставе под околностима пандемије. 

Септембар 

 Обука: "Професионализација одењенских старешина у сарадњи с родитељима 

бр.138", у периоду од 27.08-28.08.2021., компетенција К4 

 Стручно усавршавање у септембру било је у вези докторски студија, Институт за 

математику САНУ, семинар математика и музика, представљање књиге Седрика 

Виланија и Карола Бефе "Иза кулиса стваралаштва", Коларац (мај-септембар 

2021)и приказ књиге у часопису Phlogiston 29/2021 

 

У Београду, 23.06.2022. Руководилац стручног већа, 

Милица Миленовић. 

 Представљање СТЕАМ методологије у контексту Школског развојног планирања 

 Комуникација са Центром за промоцију науке и друштвом мледих 

истраживача за историју, социологију и филозофију науке и технике 

„Алмагест“, у вези сарадње на пројекту чији је 

Циљ: организовање онлајн курса путем којег би се матуранти упознали са 

аспектима научног процеса који се иначе не обрађује у настави. Кроз теоријска и 

практична предавања, ученици би стекли увид како изгледа процес формирања 

научних теорија и парадигми. 

Октобар 
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 Обука: У организацији Института за модерно образовање , пробем солвинг 

радионица "Ајнштајнова загонетка", 29.10. 

 Округли сто на тему " Милош Радојчић", математичар и антропозоф, 

Математички Интитут САНУ, промоција зборника радова; објављен ауторски 

рад у Зборнику на тему "Педагогија (само)васпитавањем личног искуства у делу 

Милоша Радојчића" 

 Учествовање у пројекту „Право на образовање у периоду кризе изазване 

пандемијом Ковид 19 у Србији“, у организацији Ужичког центра за права детета, 

разматрање хибридне и онлајн наставе и последица 

Новембар 

 Обука: "Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења", 23.11., у трајању од 16 и 8 онлајн сати, 24 бода, ЗУОВ 

 Обука: Национални тренинг за организатора Живих библиотека, 26.11-29.11. у 

Сремским Карловцима, у организацији Групе Хајде да.. 

Децембар 

 Обука: “Превенција насиља-пут ка школи без насиља”, ЗУОВ, 3-4.12.2021. 

 Сарадња са Српским филозофским друштвом 

Јануар-фебруар 

 Обука: Радионица "Суђење Сократу у 21.веку", 5.02.2022. у организацији 

Института за модерно образовање и Абасаде САД у Београду 

 Скуп Српског филозофског друштва 

 Посета часу Ане Павић, Образовање за одрживи развој; Тема- енергетска 

ефикасност, презентовање истраживачких ученичких радова 

 Осмишљавање и почетак рада на STEAM пројекту из домена одрживог развоја 

„Философија одрживих насеља“ који има неколико подтема, а који се може 

видети на линку: 
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https://sway.office.com/gekZIihEdZvd0Rzg 

Март 

 

У Београду, 23.06.2022. Руководилац стручног већа, 

Милица Миленовић. 

 Обука "Школско законодавство; 3 и 5" одобрио ЗУОВ, 12.03. 

 Обука "Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији", 

14.03.-10.04., 32 сата, К2 компетенција, Образовно креативни центар Бор је 

организатор, одобрио ЗУОВ, 

 Семинар "Математика и музика" у организацији Математичког Института САНУ 

 Организовала сам гостовање предавача-путописца Монике Маширевић : "Моја 

љубав Индија", 17.03. 

 29.03. У сарадњи с Универзитетом Сингидунум, теренска настава, излет у 

Ђердап, посета Природњачком музеју у Доњем Милановцу, настава је повезала 

геологију, билогију, одрживи развој, историју, географију, археологију и 

антропологију, као и остале друштвене и природне науке (СТЕАМ) 

 30. 03. Амбијентални дан у Етнографском музеју; ученици имали задатак да 

пронађу и сликају се с народном ношњом из краја својих предака 

Април 

 Обука „Дигитална учионица“ ЗУОВ, почела 15. 04. 

 Обука "Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији", 

кат.бр.563, до 10.04., одобрио ЗУОВ, организација ОКЦ 

 Семинар "Математика и музика", МиСАНУ, 

 Сарадња са Институтом за модерно образовање 

 Сарадња са Филозофским фајкултетом, у смислу прикупљања података о 

предавачима из друштвено-хуманистичких области,(алумни) у сврху даље 
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сарадње с Центром за образовање наставника и Филозофским факултетом 

Мај 

 Трибина "Са инфлуенсерима на Ти", Универзитет Сингидунум, 16.05. 2022.; 

посета ученика и наставника 

Јун/Јул 

 Обука: "Етика и интегритет", онлајн, Агенција за спречавање корупције, 

14.06.2022. 

 Сарадња и чланство у „InspirEd“ teachers club-ом и Институтом за модерно 

образовање 

 

У току првог и другог полугодишта стручно усаврршавање одвијало се 

континуирано у области докторксих студија на смеру Историја и филозофија 

природних наука и технологије. 

Као руководилац актива за Школско развојно планирање, пратила сам и 

реализовала разне активности како бих активно имплементирала STEAM приступ 

у школску реалну праксу. 

 

У Београду, 23.06.2022. Руководилац стручног већа, 

Милица Миленовић. 

 

  

Извештај рада стручног већа за област физичког и здравственог васпитања за 

2021/2022.годину 

 

Реализација редовне наставе физичког васпитања: 

 Током школске 2021/2022. године реализоване су све предвиђене активности на 

часовима физичког васпитања и то у великој сали и отвореним теренима О.Ш.“ 
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14.октобар“ , у Заводу за спорт Кошутњак (трећа година) и у С.Ц.Раковица (четврта 

година). 

 Сви исходи су остварени: 

- Побољшане моторичке способности ученика (брзина, 

координација, снага, гипкост, издржљивост, равнотежа, прецизност) 

- Ученици су савладали умења из атлетике (основе технике ходања, трчања и 

старта, скока у даљ и увис, бацање кугле) 

- Ученици су савладали умења из гимнастике (прескок-згрчка,разношка, партер 

стој на рукама, глави, премет странце, летећи колут, греда ходање, поскоци, 

вага, саскок) 

- Ученици су савладали умења из спортских игара (кошарке, фудбала, рукомета, 

одбојке). 

 

 

На такмичењима које организује  Савез за школски спорт за школску     

2021/2022 годину остварили смо запажене резултате 

 

 Кошарка – Девојчице 

      Прво место – општинско првенство 

      Прво место – градско првенство 

      Прво место – међуокружно првенство – одржано у Београду 

      Прво место – државно првенство – одржано у Кладову 

 

 Кошарка – Дечаци 

       Прво место -општинско  првенство 

        На градском првенству две утакмице победили  и изгубили у четвртфиналу 

 

 

  Баскет 3X3 – Девојчице 

        Друго место – градско првенство 

        Прво место – међуокружно првенство -  одржано у Зрењанину 

        Прво место – државно првенство – одржано у Пожаревцу 

        Треће место на Светској школској  гимназијади -  одржано у Француској  

   Баскет 3X3 – Дечаци 

         На градском првенству два меча победили и  изгубили у четвртфиналу 

 

   Фудбал – Девојчице 

          Прво место на општинском првенству 

          На градском првенству нисмо учествовали 

     

    Фудбал – Дечаци 

           Друго место на општинском првенству 
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    Рукомет – Девојчице 

           Прво место на општинском првенству 

           На градском првенству изгубили у првом колу 

    

    Рукомет – Дечаци 

            Прво место – општинско првенство 

            Прво место – градско првенство  

            Прво место – међуокружно првенство – одржано у Ваљеву 

            Друго место – државно првенство – одржано у Параћину 

 

    Одбојка – Девојчице 

            Прво место – општинско првенство 

            На градском првенству победили прву утакмицу и изгубили у другом 

колу 

 

    Одбојка – Дечаци 

            Прво место – општинско првенство 

            Прво место – градско првенство 

            Прво место – међуокружно првенство – одржано у Београду 

            Пето место – државно првенство – одржано у Кладову 

 

 

 

      Атлетика – Дечаци и Девојчице 

              Прво место на општинском првенству – екипно 

              Треће место  на градском првенству -екипно -дечаци 

              Треће место – штафета -дечаци – градско првенство 

              Треће место – Нисић Милош -100 м – градско првенство 

       

 

      Џудо – Дечаци и Девојчице 

              Прво место – Милош Мрдаковић – градско првенство 

              Прво место – Бојана Савић – градско првенство 

              Прво место – Сара Јоцић – градско првенство 

              Прво место – Марко Лојаничић 

              Друго место – Алекса Гатарић 

              Треће место – Сергеј Шкорић 

 

               Најбоља школа на градском првенству. 

 

 

              Прво место – Марко Лојаничић – државно првенство 

              Прво место – Сергеј Шкорић – државно првенство 
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              Друго место – Милош Мрдаковић – државно првенство 

              Треће место – Алекса Гатарић – државно првенство 

 

 

 

           Гимнастика – Девојчице 

                На градском првенству освојено пето место екипно 

 

 

          Прво место на Дану спорта у спортским вештинама на Факултету спорта  

                                                      Сингидунум 

 

          Учешће на Међународном карневалу Раковица 2022  

 

    Руководилац стручног већа за Физичко и здравствено васпитање                                                                 

                                                Зоран Станојевић  

                                                        

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Стручног већа за област српски језик и књижевност и страни језици  
                                  Руководилац Стручног већа за 2021/22 годину Весна Станковић 

 

Чланови Стручног већа за област српски језик и књижевност и страни језици 

су: 

 

Антанасијевић Мирјана проф. енглеског језика 

Голубовић Јована, проф. српског језика и књижевности 

Недељковић Милица, проф. српског јизика и књижевности 

Матовић Слађана, проф. српског језика и књижевности 

Ђуран Невена, проф. српског језика и књижевности 

Јевђеновић Драгослава, проф. немачког језика 
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Николић Марија, проф. немачког језика 

Јевтић Данијела, проф. латинског језика 

Станковић Весна, проф латинског језика 

Јовановић Љубиша, проф. енглеског језика 

Јовановић Слободанка, проф. енглеског језика 

Каришик Нада, проф. српског језика и књижевности 

Крстић Марија, проф. француског језика 

Миленковић Оливера, проф. српског језика и књижевности 

Мићовић Маја, проф. српског језика и књижевности 

Пешут Ана, проф. српског језика и књижевности 

Раца Драгана, проф. руског језика 

Станковић Весна, проф. латинског језика 

Стевановић Александра, проф. енглеског језика 

Столић Игор, проф. енглеског језика 

Томашевић Марјановић Данијела, проф. српског језика и књижевности 

Цекић Иванка, проф. руског језика 

Јелена Животић,  проф. руског језика 

 ЗАКЉУЧАК: 

 

Упркос отежавајућим околностима у вези са пандемијом Covid 19, можемо закључити да је План 

за протеклу годину остварен, што значи да су реализоване све планиране активности. Након 

потпуног преласка ученика и наставника у традиционално окружење (учионица), наставници су, у 

договору са ученицима, задржали неке елементе онлајн наставе (коришћење е-учионице  по 

потреби за обавештења или додатних појашњења наставних садржаја, упућивања на странице са 

корисним материјалима итд) што можемо назвати хибридном наставом. 
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 Наставници су похађали програмe стручног усавршавања ван установе, националних и 

међународних, на лицу места и  on line (табела), а, у складу са новим Правилником о 

сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника од 27.11.2021. о чему су наставници обавештени. Правилник је 

доступан на: ПРАВИЛНИК-о-сталном-стручном-усавршавању-и-напредовању-у-звања-

наставника-васпитача-и-стручних-сарадника.pdf. Овим правилником утврђује се начин 

функционисања система сталног стручног усавршавања у оквиру професионалног 

развоја запослених на пословима образовања и васпитања у установама образовања и 

васпитања и друга питања од значаја за развој система сталног стручног усавршавања. 

 

 

 Наставници су учествовали у свим облицима усавршавања унутар установе, у складу са 

планом усавршавања и у складу с договором унутар својих стручних већа; (табела) 

 Наставници су учествовали у међународним e-Twinning пројектима у 2021/22. години. 

(табела) 

 Остварена је планирана сарадња с Тимом за развој и Тимом за самовредновање и са 

координаторима стручних већа; 

 Менторски рад: професорка српског језика Ана Пешут је обављала активности  ментора у 

вези са полагањем лиценце за коју се пријавила Слађана Матовић за предмет српски 

језикаи књижевност. 

 Чланови већа су учествовали у реализацији  Пројекта "Државна  матура"  у Гимназији 

Патријарх Павле од 05.04. до 07.04.2022. године. Тестове прегледали: 

 Српски језик и књижевност: Слађана  Матовић, Јована Голубовић и Невена Ђуран. 

 Енглески језик: Александра Стевановић, Мирјана Антанасијевић и Игор Столић. Анализа 

тестова и ученичких постигнућа у извештају  Треће седнице Стручног већа за област 

српски језик и књижевност и страни језици. 

 

 

У Београду, дана 31.08.2022.                                                  Весна Станковић, координатор Тима 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ОБЛАСТ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

2021/22 

ВРЕ

МЕ 

РЕА

ЛИЗ

АЦИ

ЈЕ 

АКТИВНОСТИ  

врста уверења и број бодова 
НОСИОЦИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

ОСТВАРЕНОСТИ  

ИНСТРУМЕНТИ 

ПРАЋЕЊА 

Авгус

т -  

 

 

 Координација и 

сарадња са школским 

Тимовима.  

 Припрема и 

реализација 

Извештаја о раду 

Тима у протеклој 

Координатор 

тима - Игор 

Столић 

Чланови тима 

 

Одржан састанак 

Размена података с Тимом за 

развој и Тимом за  

самовредновање 

Написан Извештај 

Написан План 

Записник са састанка 

тима за област српски 

језик и књижевност и 

страни језици 

Извештај рада Тима 

за протеклу годину 

 

План рада тима за за 
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школској години 

 Припрема и 

реализација Плана 

рада Тима за наредну 

школску годину 

 Обезбеђивање услова 

за рад у онлајн 

окружењу: гугл 

учионица. 

област српски језик и 

књижевност и страни 

језици 

 за наредну годину 

 

Септе

мбар 

 Састанак Тима за 

област српски језик и 

књижевност и страни 

језици 

01.09.2020. Доступно 

на: 

https://docs.google.co

m/document/d/1CqIwn

_m7FNWk8v3mh_-

TFKw3UJh2wRRg/edi

t?usp=sharing&ouid=1

094787597155376695

19&rtpof=true&sd=tru

e 

 

 

 Припрема 

образаца  личног 

плана за стручно 

усавршавање 

наставника, образаца 

за извештаје стручног 

усавршавања за 

протеклу годину и 

образаца за 

портфолио 

наставника; е-

упитник о 

релизацији; предлог 

документа о сталном 

стручном 

усавршавању 

наставника и 

стручних сарадника 

унутар установе.  

 19.09.2021. други део 

семинара  

 “Професионализација 

рада одељенских 

старешина у сарадњи 

са родитељима”. На 

другом делу 

семинара 

учествовали чланови 

Већа: Станковић 

Весна, Нада 

Каришик, Маја 

Мићовић, Александра 

Стевановић, Данијела 

Јевтић, Гордана 

Медић-Симић. 

Координатор 

тима - Весна 

Станковић 

Чланов тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Професионал

изација рада 

одељенских 

старешина у 

сарадњи са 

родитељима”. 

 

 

Станковић 

Весна, Нада 

Каришик, Маја 

Мићовић, 

Александра 

Стевановић, 

Данијела 

Јевтић,  

           19.09.20

21. други део 

семинара  

 

 

 

 

 

"Сазнај и 

разазнај"  

Слађана 

Матовић - 24-

Записник, извештај -Већа 

 

                      План стручног 

усавршавања наставника: 

доступно на - документу: 

https://docs.google.com/docum

ent/d/1PWOH9KBbi9aJQ5dN0

c3tA00aygPp70_rGaNFWR9jd

Ow/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат; (9 бодова); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификати (4 бода) 

Уверења о присуству, 

ауторству или 

излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Уверења о присуству, 

ауторству или 

излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Извештај Тима 

Записник са састанка 

https://docs.google.com/document/d/1CqIwn_m7FNWk8v3mh_-TFKw3UJh2wRRg/edit?usp=sharing&ouid=109478759715537669519&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CqIwn_m7FNWk8v3mh_-TFKw3UJh2wRRg/edit?usp=sharing&ouid=109478759715537669519&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CqIwn_m7FNWk8v3mh_-TFKw3UJh2wRRg/edit?usp=sharing&ouid=109478759715537669519&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CqIwn_m7FNWk8v3mh_-TFKw3UJh2wRRg/edit?usp=sharing&ouid=109478759715537669519&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CqIwn_m7FNWk8v3mh_-TFKw3UJh2wRRg/edit?usp=sharing&ouid=109478759715537669519&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CqIwn_m7FNWk8v3mh_-TFKw3UJh2wRRg/edit?usp=sharing&ouid=109478759715537669519&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CqIwn_m7FNWk8v3mh_-TFKw3UJh2wRRg/edit?usp=sharing&ouid=109478759715537669519&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CqIwn_m7FNWk8v3mh_-TFKw3UJh2wRRg/edit?usp=sharing&ouid=109478759715537669519&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PWOH9KBbi9aJQ5dN0c3tA00aygPp70_rGaNFWR9jdOw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PWOH9KBbi9aJQ5dN0c3tA00aygPp70_rGaNFWR9jdOw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PWOH9KBbi9aJQ5dN0c3tA00aygPp70_rGaNFWR9jdOw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PWOH9KBbi9aJQ5dN0c3tA00aygPp70_rGaNFWR9jdOw/edit?usp=sharing
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(сертификат 9 

бодова). 

 Тим за 

професионални 

запослених 

проследио 

запосленима предлог 

за семинар члановима 

Већа под називом 

:"Сазнај и разазнај" - 

летња школа 

медијске писмености 

акредитованог од 

стране Министарства. 

 Менторски рад: 

Професорка српског 

језика Ана Пешут је 

задужена за 

активности  ментора 

у вези са полагањем 

лиценце за коју се 

пријавила Слађана 

Матовић за предмет 

српски језикаи 

књижевност. 

27.09.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окто

бар 

          е-Твининг недеље 2021, 

од 1. септрмбра до 28.октобра 

са фокусом на медијску 

писменост и дезинформације и 

како чланови е-Твининг 

заједнице могу да науче више 

о овој теми: вебинари (4), 

писање пројекта;  

  

 "Сазнај и разазнај" - 

летња школа 

медијске писмености 

акредитованог од 

среане Министарства. 

Одложен 

 

 

 

 

 

 “Формативно 

оцењивање и његова 

примена у 

дигиталном 

окружењу” 

Учествовали су: 

Слађана Матовић, 

Маја Мићовић, 

Милица Недељковић, 

Мирјана 

Атанасијевић, Марија 

Николић, Игор 

Столић, Јована 

Голубовић  

 Наципнална агенција 

Весна 

Станковић  

01.09. до 

28.10.2021. 

 

 

 

 

 

 

Зорана 

Матићевић 

Јована 

Голубовић 

Весна 

Станковић -од 

01.10.2021.- 

04.10.2021. 

Летња школа 

отказана због 

ширења ковид-

а. Други 

термин у 

плану.  

 

Семинар 

одржан 

23.10.2021. у 

просторијама 

Гимазије 

“Патријарх 

 

Сертификати; 

Извештаји о стручном 

усавршавању 
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Темпус фондација 

одобрила etwinning 

пројекат “Life without 

lies”. 10.10.2021. У 

пројекту учествује 15 

деце и професори: 

Весна Станковић, 

Зорана Матићевић, 

Мирослава Николић, 

Александра 

Стевановић, Мирјана 

Антанасијевић, 

Јована Голубовић. 

  

 

  

                              

                              

                   

 

 

Павле”.  

Водитељ: 

Милена 

Ракита, 

педагог.  

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

Станковић - 

аутор; Зорана 

Матићтвић - 

коаутор; 

Нове

мбар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угледни час 

 4.11.2021. 

Integrated curriculum - 

etwinning project task: 

Introducing oneselves, netiquette 

- creating positive narrative  - 

answergarden  

Mirjana Antanasijevic, Vesna 

Stanković  

Предлог за семинар 

Пријава за Сазнај и разазнај 

серијал вебинара из области 

медијске и информационе 

писмености 

Придружите се обуци за 

наставнике из области 

медијске и информационе 

писмености и критичког 

мишљења! 

У партнерству са Сазнај и 

разазнај објављујемо позив за 

акредитовани серијал вебинара 

за 2 групе наставника средњих 

школа 

Пријава је отворена до 26. 

новембра у 12:00, путем 

формулара на линку: 

https://forms.gle/pBBKBXZcFn

wczH4QA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

Станковић - 

присуство 

онлајн 

 

 

 

 

 

 

 

Уверења о присуству, 

ауторству или 

излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Извештај Тима за 

самовредновање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/pBBKBXZcFnwczH4QA
https://forms.gle/pBBKBXZcFnwczH4QA
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Деце

мбар 

 

 "Сазнај и разазнај" - летња 

школа медијске 

писмености 

акредитованог од стране 

Министарства. од 

29.11.2021. до 02.12.2021. 

 Данијела Томашевић, 

семинар: "Ка савременој 

настави српског језика и 

књижевности  2." 

20.11.2021. 

 

 

 

 

 

 Слободанка 

Јовановић - семинар 

“Превенција насиља - 

пут ка школи без 

насиља” 03-04. 12 

2021. 

 Слободанка 

Јовановић - обука -

”Обука за запослене - 

породично насиље” 

06.12.2021. (онлајн) 

  

Сертификат, 2 бода 

 

Потврда о похађању 

обуке, 16 бодова за 

остварено стручно 

усавршавање које 

предузима установа у 

оквиру својих 

развојних активности  

Јануа

р/ 

Фебр

уар  

  
  

  

Јована Голубовић и 15 

ученика 2/1 - радионица под 

називом “Сазнај и разазнај” у 

организацији IREX - 

а.  Тренер Милена 

Огњановић. 02-04. 02.2022. 

године у оквиру e-Twinning 

пројекта “Life without lies”. 
  

 

23.02.2022. Панел “Сазнај и 

разазнај” 100% истине? 

Весна Станковић - присуство 

- догађај на интернету. 

23.02.2022. Панел “Сазнај и 

разазнај” Смарт технологије 

и смарт вештине. Весна 

Станковић - присуство - 

догађај на 

интернету.25.02.2022.  

25.02.2022. Мас медији - 

информација и 

дезинформација у мас 

медијима - посета часу 

Зорани Матићевић у 

одељењу 2/7. 

О мас медијима као простору 

Маја Мићовић 

21.01-

23.01.2022. 63. 

републички 

семинар за 

професоре 

српског језика 

и књижевности 

 

уверење о присуству, 

24 бода 
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и алатима за информисање и 

дезинформисање, говориће 

Ирена Штиковац, 

дипломирани новинар, 

некадашњи ученик 

Гимназије Патријарх Павле, 

у гостима у одељењима 2. 

разреда а уз подршку и 

модераторство наставника 

Весне Станковић и Зоране 

Матићевић. 

 

Пројекат “Државна матура” 

https://www.facebook.com/Drz

avna.matura.Srbije 

Наставници су пратили панел 

дискусију у вези са 

предстојећим пилот 

пројектом и припремама за 

увеђење Државне матуре 

2024. године.  

 

Март

  

2.III 2022. Ka kvalitetnim 

eTwinning projektima u cilju 

unapređenja korišćenja IKT-a u 

nastavi присуствовала обуци - 

Јована Голубовић 

  

12.III 2022. Школско 

законодавство - основа развоја 

образовања и васпитања - 

404,  присуство на обуци: Игор 

Столић, Мирјана 

Антанасијевић, Милица 

Недељковић, Слађана 

Матовић, Јована Голубовић, 

Невена Ђуран, Марија 

Николић, Јелена Животић, 

Јевтић Данијела.  

14.03.2022. Одржана друга 

седница  Стручног већа за 

српски језик и књижевност и 

стране језике 2021/22. године. 

Доступно на: 

https://docs.google.com/docume

nt/d/1MCsecfQBtotf1VDvc7i4tY

HcBCEZsGuQfJ33CYCidKk/edi

t?usp=sharing 

    Менторски рад: професорка 

српског језика Ана Пешут је 

обављала активности  ментора 

у вези са полагањем лиценце 

за коју се пријавила Слађана 

Матовић за предмет српски 

језик и књижевност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Drzavna.matura.Srbije
https://www.facebook.com/Drzavna.matura.Srbije
https://docs.google.com/document/d/1MCsecfQBtotf1VDvc7i4tYHcBCEZsGuQfJ33CYCidKk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MCsecfQBtotf1VDvc7i4tYHcBCEZsGuQfJ33CYCidKk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MCsecfQBtotf1VDvc7i4tYHcBCEZsGuQfJ33CYCidKk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MCsecfQBtotf1VDvc7i4tYHcBCEZsGuQfJ33CYCidKk/edit?usp=sharing
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19.03.2022. Слађана Матовић и 

Весна Станковић: Креирање qr 

кода за потребе наставе; 

припрема. 

20.03. 2022. Обука“Етика и 

интегритет”, Драгана Раца 

14.03. - 10.04. 2022. онлајн 

семинар: “Пројектно 

оријентисана настава у 

зеленим темама и  

мултимедији” , 32 бода, 

Драгана Раца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драгана Раца 

 

 

 

Драгана Раца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

сертификат 

Апри

л 

 Стручни скуп:  

Међународна конференција: 

„Дигитално образовање 

2022“ одржана у онлајн 

формату 8. i 9. априла 2022. 

присуство: Весна Станковић, 

 

 

 Обука “Етика и 

интегритет” 09-11-

04.2022. онлајн формат: 

Весна Станковић, Игор 

Столић, Слађана 

Матовић,Марија Крстић, 

Љубиша Јовановић, 

Слободанка Јовановић, 

Јована Голубовић 

 Обука “Савладавање 

меких вештина у релацији 

наставник-ученик-

родитељ унутар устаноца” 

у организацији ОКЦ-а, 

учешће: Игор Столић, 

Јована Голубовић 

 Семинар “Пројектно 

оријентисана настава у 

зеленим учионицама и 

мултимедији” у 

организацији ОКЦ-а, 

март/април 2022, учешће” 

Марија Крстић, 

 Пројекат "Државна 

матура" за 

ученике четвртог разреда у 

оквиру пројекта државне 

матуре  реализована је у 

Гимназији Патријарх Павле, 

према следећем распореду: 

Уторак, 05.04.2022.године: 

Српски језик и књижевност; 

 

 

 

 

 

 

Обука “Етика 

и интегритет”  

Данијела 

Јевтић,26.4.202

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 
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Среда, 06.04.2022.године: 

Математика; 

Четвртак, 

07.04.2022.године:Општеобраз

овни наставни предмети. 

Испити се сва три дана полажу 

од 12.00 до 15.00 часова. 

 Тестове прегледали: 

 Српски језик и 

књижевност: 

Слађана  Матовић, 

Јована Голубовић и 

Невена Ђуран. 

 Енглески језик: 

Александра 

Стевановић, Мирјана 

Антанасијевић и 

Игор Столић. 

Анализа тестова и 

ученичких 

постигнућа у 

извештају  Треће 

седнице Стручног 

већа за област 

српски језик и 

књижевност и 

страни језици. 

 

 

 

  

 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Извештај Тима за 

самовредновање 

Сертификаз 

Мај 

Пријава за националну ознаку 

квалитета за eTwinning 

пројекат “Life without lies”. 

Весна Станковић, Јована 

Голубовић, Мирјана 

Антанасијевић, Александра 

Стевановић, Зорана 

Матићевић.  

 

18.04.-22.05. 2022. онлајн 

семинар “Дигиталне приче и 

бајке”, ОКЦ, 40 бодова, 

Драгана Раца 

Пројекат: Шопен - 

формирање укуса 

јавног мњења: 

 

 

 

 

 

 

Драгана Раца 

присуство 

Уверења о присуству, 

ауторству или 

излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Извештај Тима  

 

сертификат 
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Вукица Макевић 

Вучићевић, Весна 

Станковић 

доступно на: 

https://docs.google.co

m/document/d/1D97xE

clkCj0981K-

1nBoZu2t83jXK6xh/e

dit 

Јун 

Обука “Онлајн и хибридна 

настава у дигитално 

компетентној установи”. Од 

06.06.до 06.07.2022. 32 бода; 

сертификат 

Весна Станковић  
Присуство 

Уверења о присуству, 

ауторству или 

излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Извештај Тима  

Јул 

 

  

Сертификати, 

Уверења о присуству, 

ауторству или 

излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Извештај Тима  

Авгус

т / јул 

 

  

Уверења о присуству, 

ауторству или 

излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Извештај Тима 

 

 

 

 

 

Извештај рада стручног већа за област природних наука 

https://docs.google.com/document/d/1D97xEclkCj0981K-1nBoZu2t83jXK6xh/edit
https://docs.google.com/document/d/1D97xEclkCj0981K-1nBoZu2t83jXK6xh/edit
https://docs.google.com/document/d/1D97xEclkCj0981K-1nBoZu2t83jXK6xh/edit
https://docs.google.com/document/d/1D97xEclkCj0981K-1nBoZu2t83jXK6xh/edit
https://docs.google.com/document/d/1D97xEclkCj0981K-1nBoZu2t83jXK6xh/edit
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Годишњи извештај Стручног већа за област природних наука за школску 2021/22 
              Руководилац Стручног већа за 2021/22 годину Драгана Ивановић Божић 

 

Чланови: 

 

Милијана Прибић ,наставник биологије 

Сандра Јевремовић-Крстић  наставник биологије   

Снежана Маринковић, наставник биологије 

Бојана Цветковић, наставник билогије 

 

Јована Јелић, наставник физике 

Зоран Стојић, наставник физике 

Александра Пешкир, наставник физике 

Татјана Илинчић, наставник физике 

 

Сања Маринковић, наставник хемије 

Биљана Вранеш, наставник хемије 

Полка Симић, наставник хемије 

Драгана Ивановић Божић, наставник хемије 

 

Дневни ред: 

1. Резултати такмичења 

2. Стручно усавршавање 

3. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

Састанку присуствују чланови  актива и усвојен   је  дневни ред 

 

1. Резултати такмичења 

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА КОЈИ СУ ОСТАВАРИЛИ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА 
ТАКМИЧЕЊИМА ЈУНИ 2022. 

 Милијана Прибић ,наставник биологије 

Школско такмичење: 

Матеја Зиројевић 1-3 биологија   прво место  

Лазар Спасовски  1-7 биологија               друго  место  

Василије Шегрт 1-6 биологија                             треће  место  
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Лана Стаменковић 1-6 биологија                            треће  место 

Градско такмичење: 

Матеја Зиројевић 1-3 биологија  треће место 

Републичко такмичење у првих 10-15  

Сандра Јевремовић-Крстић  наставник биологије   

Градско такмичење: 

 Алекса Јањушевић 3/6 биологија треће место 

Ања Баралић 3/7 биологија               прво место 

Републичко такмичење: Ања Баралић 3/7 четврто место  

Сара Старчевић 3/7 биологија треће место 

Републичко такмичење међу  тридесет  

 Снежана Маринковић, наставник биологије 

Владимир Миловановић 2/8 биологија  

Школско такмичење  прво место 

Градско такмичење   друго место  

Републичко такмичење 12. место  

Филуп Танасковић 2/8 биологија  

Школско  такмичење  прво  место 

Градско  такмичење  треће  место 

Републичко такмичење међу  тридесет   

Милош Перишић 2/8 биологија   

Школско такмичење  треће место 

Градско  такмичење  треће  место 

Републичко  такмичење  међу   тридесет 

 

2. Стручно усавршавање  и  реализоване посете 

 

Биљана Станковић, наставник физике: 

• Превенција насиља -децембар 

• Етика и интегритет- март 

• Дигитална учионица-април 

• Стем експерименти у онлајн учењу 

 

Јована Јелић, наставник физике: 

• Школско законодавство, 3 и 5- март 
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•  Етика и интегритет- март 

• Дигитална учионица-април 

 

Зоран Стојић, наставник физике: 

 

1.ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ -ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА-ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН 
НАСТАВНИК-УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА -17.5, 19 
САТИ, 19 БОДОВА 

2.ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА -24 
БОДА 

3.Етика и интегритет 

4.Педагошки приступ у изради плана подршке за неоцењене ученике са освртом на 
значај формативног оцењивања 

5.Примери најбољих наставних праксиу STEAM настави у Србији 

 

Сања Маринковић, наставник хемије 

• Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима 
учења, 23.11.2021 ЗУОВ  

• Савладавање меких вештина у релацији наставник-ученик-родитељ, март 
2022, ОКЦ  

       * Дигитална учионица - дигитално компетентан наставник, 14.4.2022, ЗУОВ 

• Етика и интегритет 

 

Бојана Цветковић, наставник билогије 

 

1. Са стручњацима на вези - безбедно током пандемије 

 Безбедност воде и санитација“ – Годишњи састанак 

2.Обука за запослене - породично насиље , 17. 12. 2021, 16 бодова 

3. Обука за запослене - Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у 
понашању , 17. 12. 2021, 16 бодова. 

4. СТЕМ образовање по мери деце и младих, 23. 12. 2021, 2 бода 

5. 3Д технологија у вртићима, основним и средњим школама, 20. 01. 2022. , 2 бода. 

6. Школско законодавство - основа развоја образовања и васпитања - теме 3 и 5 , 12. 
03. 2022., 8 бодова. 

7. Образовање за ново доба, 19. 03. 2022. 

8. Мрежа инсиративних СТЕМ школа - прилика за школеда добију акредитацију 
признату широм Европе, 14. 04. 2022., 1 сат- међународна 

9. Родитељи и СТЕМ - Забавни експерименти у кућним условима, 14. 04. 2022. , 2 
бода. 
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10. СТЕМ  кроз различите приступе подучавања, 19. 05. 2022. , 2 бода, међународна. 

11. Етика и инегритет, 10. 06. 2022. 

 

Снежана Маринковић, наставник биологије: 

 

1.Безбедност воде и санитација“ – Годишњи састанак екошколских координатора у 
оквиру међународног програма Еко-школе, одржан 

8.октобра 2021. године у Владимирцима. Том приликом је наша школа добила 

2.Сертификат о стицању статуса међународне Еко – школе у облику стандардизоване 
Зелене заставе. 

3.Семинар „ Етика и интегритет“ – 05.06.2022. 

4.У оквиру Амбијенталне наставе одељење 2/6посетило  изложбу „Еволуција“ у 
Природњачком музеју, у априлу 2022. 

5.Радионице на тему „ Колики је твој еколошки отисак?“ реализоване у мају 2022. у 
одељењима 4 разреда природно-математичког смера. 

6.У јуну, у холу школе постављена 

интерактивна изложба „ Биодиверзитет“  у 

сарадњи са Француском амбасадом и Националним координатором Еко-школа  у 
Србији. 

Сања Маринковић, наставник хемије 

• Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима 
учења, 23.11.2021 ЗУОВ  

• Савладавање меких вештина у релацији наставник-ученик-родитељ, март 
2022, ОКЦ  

 Дигитална учионица - дигитално компетентан наставник, 14.4.2022, ЗУОВ 

• Етика и интегритет 

 

Биљана Вранеш, наставник хемије: 

• Етика и интегритет- март 

• Дигитална учионица-април 

• Посета  изложби ,,Кроз призму хемије“ на ХФ 

 

Драгана Ивановић Божић, наставник хемије 

• Са стручњацима на вези , безбедно током пандемије- новембар 

• Савладавање меких вештина у релацији наставник-ученик-родитељ, март 
2022, ОКЦ  

• Дигитална учионица - дигитално компетентан наставник, 14.4.2022, ЗУОВ 
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 Сручни скуп: Априлски дани просветних радника, Хемијски фалултет, 
Београд,април 

• Етика и интегритет-јун 

посете: 

- предавање ,,Екос(а)вест" , Универзитет Сингидунум, ученици 2. и 4. разреда, 
21.03.2022 

- једнодневна посета Горњем Милановцу у сарадњи са Универзитетом 
Сингидунум,ученици 2.и 4. разреда, 29.3.2022 

 

3.Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

 

Ученици 1,2 и 3  разреда су успешно савладали програме из природних наука 

Закључак: 

Наставници су реализовали своје планове рада и радили на стручном усавршавању. 

 Матурски испити су  успешно завршени и  постигнути су  релевантни  успеси на 
такмичењима из биологије 

 

 ЗАКЉУЧАК: 

Упркос отежавајућим околностима у вези са пандемијом Covid 19, можемо закључити да је План 
за протеклу годину остварен, што значи да су реализоване све планиране активности. Након 
потпуног преласка ученика и наставника у традиционално окружење (учионица), наставници су, у 
договору са ученицима, задржали неке елементе онлајн наставе (коришћење  гугл  учионице  по 
потреби за обавештења или додатна  појашњења наставних садржаја или  упућивања на странице 
са корисним материјалима итд) што можемо назвати хибридном наставом. 

 
 Наставници су похађали програмe стручног усавршавања ван установе, националних и 

међународних, на лицу места и  on line , а, у складу са новим Правилником о сталном 
стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника од 27.11.2021. о чему су наставници обавештени. Правилник је доступан на: 
ПРАВИЛНИК-о-сталном-стручном-усавршавању-и-напредовању-у-звања-наставника-
васпитача-и-стручних-сарадника.pdf.  
 

Наставници су учествовали у свим облицима усавршавања унутар установе, у складу са планом 
усавршавања и у складу с договором унутар својих стручних већа; 

 

  

Инструменти праћења:  

Награде, дипломе, захвалнице, ознаке квалитета, 

Уверења о стручном усавршавању, извештаји, фотографије 
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 Остварена је планирана сарадња са Еко школом, Тимом за развој,Тимом за 

самовредновање и са координаторима стручних већа; 
 Чланови већа су учествовали у реализацији  Пројекта "Државна  матура"  у Гимназији 

Патријарх Павле од 05.04. до 07.04.2022. године.  
  

У Београду, дана 31.08.2022.                  Драгана Ивановић Божић,  проф.хемије 
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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ШКОЛЕ 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

ГИМНАЗИЈЕ „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ“  

ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 
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Уводне напомене 

Циљ процеса самовредновања је, да се у раду школе и у раду сваког наставника освести процес 

стицања самоувида и самопроцене сопственог рада,те на основу резултата, унапреди индивидуални 

рад запослених и рад школe у одређеним сегментима.Оспособљавање школе и сваког појединца у 

примени техника самопроцене, иницира сваку свесну промену у свим областима рада и пружа 

најбржу могућност квалитативне промене и унапређивања .Такође, прихватањем процеса 

самовредновања, Школа даје поруку свим учесницима у образовању, а то је да се одговорност 

налази у свом личном раду и односу према раду.Самовредновање је активан процес, који у 

континуитету спроводимо од школске 2005/06. године. Ангажује све актере школског живота. 

Реализује се у складу са Годишњим планом рада школе, а на основу документа Правилника о 

стандардима рада установе - Стандарди квалитета рада установе, Правилника о вредновању 

квалитета рада установе, као и осталим интерним и екстерним моделима вредновања и 

критеријумима процене квалитета. 

На почетку школске 2021/22. године директор школе именовао је чланове 

Тима за самовредновање: 

- Љиљана Петровић - наставник грађанског васпитања, руководилац тима 

-Александра Стевановић– наставник енглеског језика, 

- Ана Пешут – наставник српског језика и књижевности,  

- Љиљана Копривица – наставник рачунарства и информатике,  

- Дарио Пикулић – наставник историје, 

- Снежана Стојановић -наставник физичког и здравственог васпитања  

- Мирела Ступар- педагог, стручни сарадник, 

- Саша Спасић – представник родитеља, 

- Драган Ивановић 4/7– представник ученика, 

- Бранко Младеновић – представник локалне заједнице. 

Директор Јасмин Николовски активно je учествовао у раду Тима. 

 Задатак Тима је да на најефикаснији и најцелисходнији начин обезбеди услове за спровођење 

самовредновања, организује и координира цео процес самовредновања и донесе акциони план за 

превазилажење уочених недостатака, односно унапређивање стандарда у оквиру одабране кључне 

области. Током школске 2021/22. године, Тим за самовредновање, радио је на остваривању задатака 

дефинисаних годишњим планом рада. Овај Тим је такође и анализирао спровођење  развојних 

циљева Школе. Ова активност је у склопу целокупног процеса самовредновања рада школе и 

остваривања њене мисије и визије: Живот и образовање у нестабилним временима намећу 

способност адаптације и антиципирања промена у потребама породица наших ученика, наставника, 

и шире друштвене заједнице. Како текући школски развојни план настаје у условима пандемије и 

појачаног ризика за здравље, потребно је препознати потребе свих учесника у процесу рада Школе. 

Ситуација настала услед пандемије и реализација наставе по комбинованом и онлајн моделу, 

указала је на појачану потребу за радом на јачању психосоцијалних и дигиталних компетенција 
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наших ученика, наставника и родитеља. Школа, тако, постаје место сусрета теоријских знања и 

практичних потреба из домена хуманистичких, информатичарских и помагачких наука. Једна је од 

мисија школе да унапреди и развије приступе који би омогућили младим људима да се припреме за 

животне и професионалне изазове развијајући “меке вештине” ( “soft skills). Такође, пандемија је 

отворила питање континуираног унапређивања дигиталних компетенција због омогућавања учења 

на даљину. 
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На дневном реду састанка Тима за самовредновање, одржаном  3.9.2021. нашла су се следећа 

питања: 1)Конституисање, план рада Тима за самовредновање и избор руководиоца за 2021/22. 

школску годину; 2)Упознавање чланова са „Правилником о стандардима квалитета рада 

установе“(Службени гласник РС-Просветни гласник"14/2018; 10/19); 3) Разматрање области 

вредновања: „Настава и учење“ и договор у вези са начином спровођења вредновања у условима 

комбиноване наставе и учења на даљину; 4) Разно. 

Измена „Правилника о стандардима квалитета рада установе“, значајна је како за целокупан 

образовно-васпитни рад, тако и за сам процес самовредновања.  Педагог је  3.9.2021. на 

Педагошком колегијуму детаљно упознала присутне са кључним ставкама. Она је истакла потребу 

да руководиоци стручних већа на предстојећим седницама упознају све наставнике са новим 

Стандардима квалитета рада установе, а посебан акценат је ове 2021/22. године на области 

квалитета „Настава и учење, са освртом на комбиновану наставу и учење на даљину“. Сви 

присутни чланови Тим-а  упознати су са Стандардима, а такође је и договорено да ће област 

„Настава и учење“ током школске 2021/22. бити вреднована и анализирана посетом часова уз 

примену посебног Протокола за посматрање и вредновање часова који је педагог израдила у 

сарадњи са директорком Школе и који је усклађен са новим Стандардима.Очекивања су да ће се 

законски регулисати и стандарди у раду у настави и учењу  на даљину. Поред ове области , биће 

вреднована и област „Етос“ и „Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима“. 

С обзиром на измене Правилника о програму наставе и учења које се примењују од почетка ове 

школске године, директор је заједно са својим сарадницима, као један од приоритета издвојио и 

праћење реализације нових програма оријентисаних на процес и исходе учења. Стога је у план 

посете часовима унет значајан број часова у наставним предметима за које су предвиђене измене. 

Директор школе, помоћник директора, стручни сарадници и предметни наставници су у циљу 

стицања увида у квалитет образовно-васпитног рада и унапређивања истог  у оквиру редовне и 

планиране посете, посетили часове 48 наставника.На основу посећених часова , како обавезних 

предмета, тако и изборних програма стиче се утисак да смо успешно савладали и имплементирали 

на прави начин све измене које су донете за трећи разред . 

 

Током посета часовима, евалуација рада извршена је протоколом за посматрање школских часова, 

а по завршетку истих, са наставницима су одржани разговори у вези са евалуацијом и предлозима 

за унапређивање.У наведеном периоду посећено је укупно 83 часа. 
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Узевши у обзир један од кључних приоритета новог Развојног плана: “Унапређивање квалитета 

наставе, са посебним акцентом на методологију и објективност оцењивања“, циљ посете часовима 

био би праћење и анализирање утврђивања, оцењивања и систематизације градива.Међутим, због 

ванредних околности услед пандемије изазване Корона вирусом, планиране активности нису у 

потпуности реализоване, јер је у неколико наврата настава  била онлајн.  Током посете, часови су 

вредновани и анализирани уз примену посебног Протокола за посматрање и вредновање часова који 

је израђен у складу са с новим стандардима за област Настава и учење дефинисаних „Правилником о 

стандардима квалитета рада 

установе“(Службени гласник РС-Просветни гласник"14/2018.). У сврху праћења и вредновања  

онлајн наставе, Школа је од јануара 2021. увела јединствену платформу учења на даљину, где су 

умрежени сви предмети и сви наставници и одељења путем Гугл учионице. По реализацији  обуке за 

рад у Гугл учионицама, приступило се квалитетнијем раду, а стручни сарадници, директор и 

помоћник  директора школе пратили су и евалуирали рад наставника, пружајући наставницима 

адекватну помоћ у реализацији онлајн часова и припрема за исте. 

Тим за самовредновање имао је бројне активности током школске године, а одржао је 5 састанака 

2021/22 и. централна активност у раду Тима била је праћење наставе и предлог мера за побољшање 

њене реализације већ у другом полугодишту, као предлог плана посете за друго полугодиште. Тим је 

разматрао оствареност Развојног плана школе и мапирао активности и задатке који су неопходни за 

наредну школску годину. Даљи рад Тима одвијао се уз сарадњу са Педагошким колегијумом и Тимом 

за међупредметне компетенције, као Стручним активом за развојно планирање и Тимом за 

обезбеђивање квалитета и развој установе. Извештај о самовредновању усвојен је од стране Тима на 

седници 22.8.2022. 



105 

ОПИС И ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 

Правилником о стандардима квалитета рада школе (од 14/2018.) дефинисане су области, 

стандарди и критеријуми квалитета рада школе. У процесу самовредновања проценили смо 

стандарде и критеријуме из три области квалитета, који се директно или индиректно односе на 

квалитет образовно-васпитног рада наставника са ученицима. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ има централно место у предмету 

самовредновања и од суштинског је значаја за процену квалитета рада школе. 

 На основу анализе посећених часова, увида у оперативне и годишње планове наставника, 

педагошке свеске наставника, свесака ученика, евалуационих листова за ученике о реализацији 

наставе на наставном часу, наставних материјала који су припремили наставници за реализацију 

наставе, интервјуа са наставницима по реализацији наставе, контролних вежби и вежби провере 

знања ученика, спроведене анкете за ученике, наставнике и родитеље, констатовано је следеће: 

Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

Индикатори: 

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да научи. 

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмовe. 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе 

(облике рада, технике, поступке…). 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености. 

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи 

питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење). 

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

Проценауспешности и квалитета рада у оквиру овог стандарда је на нивоу 4, што се може 

документовати бројним запажањима са посећених часова.Наставници и ученици су потврдили 

континуитет у појављивању вреднованих индикатора на већини наставних часова. Од укупно 83 

часа, на 76 часова овај стандард бележи високи ранг остварености. У наредном периоду потребно 

је надограђивати и унапређивати квалитет рада у оквиру овог стандарда. 
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Стандард: 2.2.Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

 

Индикатори: 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика. 

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама. 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

Сматрамо да је овај стандард реализован на нижем нивоу од претходног.На већини часова смо 

нисмо уочили индивидуални или индивидуализовани приступ у раду, сем у делу који се односи на 

ученике који се образују уз додатну подршку у образовању. На наставним часовима смо ређе 

видели припремљене различите наставне материјале, прилагођавање темпа специфичним 

потребама различитих категорија ученика.Неусклађена расподела временске посвећености, такође 

није честа.Ученицима који нису довољно мотивисани за рад, генерално се посвећује мање пажње. 

Наравно, сагласни смо да је на трећини часова овај стандард остварен на највишем нивоу. Часови 

пројектне и проблемске наставе, као и наставе где се примењује методика активног ангажовања 

ученика овај стандард остварују у потпуности. Просечна оцена остварености овог стандарда тако 

се креће од нивоа 2 до нивоа 4.Потребно је с пуном пажњом приступити овом стандарду и 

подстицати наставнике да посебну пажњу посвете већ у самомпланирању рада на часу. 

Стандард: 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу. 

Индикатори: 

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да 

примене научено и образложе како су дошли до решења. 

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом. 

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

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења. 

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење. 

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз 

помоћ наставника. 

Процена остварености је на нивоу 4. Аргументација којом образлажемо највишу оцену 

садржана је у запажањима са посећених часова редовне наставе, , као и у проценама 

наставника и ученика о квалитету и садржају наставе. 
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Стандард: 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

Индикатори: 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима. 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања. 

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, 

укључујући и јасне препоруке о наредним корацима. 

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика. 

На основу извештаја о раду, записника са седница Наставничког већа и Педагошког колегијума, 

анализе посећених часова, као и на основу анкетирања ученика и наставника, утврђујемо да се 

оцењивање ученика врши у складу са актуелним Правилником о оцењивању ученика средње 

школе, али уз одређене напоре и тешкоће у реализацији. Напредак ученика евидентира се у 

педагошкој документацији наставника, за коју не постоји униформни образац, па је наставници 

самостално осмишљавају и креирају, прилагођавајући је потребама наставног предмета и својим 

потребама. На нивоу сваког предмета усаглашени су и уједначени критеријуми оцењивања, што је 

образложено и усвојено и на седници Педагошког колегијума. На посећеним часовима уочљива је 

намера наставника да се ученици оспособе да објективно процене квалитет свог рада/одговора и 

да прате и вреднују свој напредак. Као посебан вид промоције квалитета рада у оквиру 

ваннаставних активности издваја се промоција рада на интернет презенатацији Школе и на 

страницама Школе на друштвеним мрежама. Међутим, континуирано спровођење формативног 

оцењивања, уз поштовање распореда оцењивања за контролне и писмене задатке, неопходна је 

почетна тачка за унапређивање овог стандарда.Процена остварености је на нивоу 2 за поједине 

часове (12), док је за остале на нивоу 3. Ниво 4. бележи се на 36 наставних часова.  У наредном 

периоду потребно надограђивати и унапређивати квалитет рада у оквиру овог стандарда. 

 

Стандард: 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

Индикатори: 

 2.5.1. Наставник и ученици се међусобно уважавају, наставник подстиче ученике на 

међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у 

складу са договореним правилима. 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове 

различитости и претходна постигнућа. 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења. 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала. 
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2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу 

успеха. 

На посећеним часовима редовне наставеописивала и вредновала атмосфера на часу, као и нивои и 

квалитет остварене комуникације. Гимназија „Патријарх Павле“ одувек је неговалаотворену и 

подржавајућу комуникацију између наставника и ученика.Та њена препознатљивост се огледа 

управо у томе да сваки ученик има прилику да буде успешан, тј.свака иницијатива ученика и 

активан однос у раду и стваралаштву је добродошла. С обзиром на наведене чињенице, 

процењујемо да је ниво остварености квалитета овог стандарда: 4. Важно је напоменути да су сви 

стандарди процењивани из више извора праћења:На основу анализе посећених часова, увида у 

оперативне и годишње планове наставника, педагошке свеске наставника, свесака ученика, 

евалуационих листова за ученике о реализацији наставе на наставном часу, наставних материјала 

који су припремили наставници за реализацију наставе, интервјуа са наставницима по реализацији 

наставе, контролних вежби и вежби провере знања ученика. 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС 

Стандард: 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи 

 

Индикатори: 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност 

свих. 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције. 

5.1.3.За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину. 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање 

конфликата. 

 

По мишљењу ученика, родитеља и наставника у Гимназији су успостављени добри међуљудски 

односи. Простор за унапређивање односа постоји, као и препозната потреба да се они   даље 

развијају  ка  чвршћој повезаности и изградњу узајамног поверења кроз договоре и уважавајућу 

комуникацију. Препозната је потреба да се елиминишу или не примењују комуникациони обрасци 

и    поступци који угрожавају добру атмосферу у раду школе. 

 

Стандард 5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

 

5.2.1 Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични успех и успех 

школе 

 

5.2.2 У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте 

резултате 

 

5.2.3.У школи се организују различите активности за ученике у којима има свако прилику да 

постигне  резултат и успех 

 

5.2.4.Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим активностима 

установе 

 

 

На основу резултата истраживања и   постојећих доказа о присуству индикатора, може се рећи да је 

оставреност стандарда на највишем нивоу. У Школи се максимално награђују, поштују, промовишу  

и вреднују успеси свих актера у образовно васпитном процесу Рад и успеси ученика промовишу се 

на интернет страници школе, друштвемим мрежама, огласним таблама у школи, јутјуб каналу и 

медијима, а у складу са препорукама повереника о заштити података. За остварене резултате на 

такмичењима ученици се традиционално награђују пригодним 

књигама за школску славу. У школи постоји правилник о награђивању, наставника,тј. Школа 

награђује сваког наставника који је својим радом допринео унапређивању рада школе, наставнике 
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који су ангажовани у припреми ученика и остварили значајне резултате на такмичењима, као и 

одељењске старешине чија одељења постижу висока школска постигнућа.Награђивање наставника 

аутентично је обележје ове Гимназије, а говори о уважавању свих тешкоћа у професионалном 

позиву наставника и потврђује став поштовања, те да је бити наставник част и 

привилегија.Установљена је база интерног стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника, при чему се додељују бодови за све активности у оквиру наставе и свих облика 

ваннаставних активности, припрему ученика за такмичење, реализацију и присуствовање јавним, 

угледним и огледним часовима, посете научним и установама културе,... 

Захваљујући хуманистичким елементима садржаја наставних предмета и ваннаставних активности, 

у Школи се промовишу и негују унверзалне људске и културне вредности. 

 

. 

 

 

 

Стандард 5.4.У школи је развијена сарадња на свим нивоима 

 

5.4.1.  У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа 

 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима 

 

5.4.3.У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника и стручних 

сарадника 

 

5.4.4.Родитељи активно учествују у животу и раду школе 

 

5.4.5. Наставници, ученици и  родитељи организују заједничке активности у циљу јачања осећања 

припадности школи. 

 

 

Анализирајући одговоре у анкетама за ученике, родитеље и наставнике изводи се закључак да се у 

школи  води дијалог између свих учесника у образовно васпитном процесу, те да је сарадња 

развијен  на највишем нивоу. Мере унапређења су веома важне, јер су сви актери оцении да је она 

веома важна ставка у квалитету целокупног рада, те је неопходно свакодневно је неговати, 

унапређивати и примењивати различита конструктивна решења. 

 

 

Стандард  5.5. Школа је центар иновација и васпитно – образовне изузетности 

 

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно образовне изузетности у широј и 

ужој локалној и стручној заједници. 

 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно образовну праксу, мењају је и 

унапређују 
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5.5.3.Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и ван ње. 

5.5.4.Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим нивоима 

школе представљају примере добре праксе. 

 

 

Са проширивањем школе одељењима ИТ смера, као и применом савремених методичких решења, 

Гимназија се развија у смеру у ком је визијом Развојног плана предвидела и постаје центар научног, 

културног , духовног и спорстког   живота младих Општине Раковица. Докази су бројни резултати 

у  наведеним областима, овековечене и забележене активности у школској и ваншколској средини, 

а потврда су и  ставови  анкетираних у процесу самовредновања. Оствареност стандарда је на 

високом нивоу.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6:ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

Стандард:6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе 

Индикатори: 

6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима 

одговорности 

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе и компетенцијама 

запослених 

6.1.3.Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада 

6.1.4.Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно 

учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе 

6.1.5.Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. 

 Рад директора школе оцењен је високим нивоом ентузијазма, посвећености, ангажовања и 

иновативности. Руковођење директора школе може се описати високим степеном 

заинтересованости за рад у свакој активности која се спроводи у школи, при чему се издваја 

лидерска позиција и спремност за увођење новина у целокупан рад школе.  

Стандард: 6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 

Индикатори: 

 6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно васпитни рад 

 4.2.2 Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно васпитни рад и 

предлажу мере за побољшање квалитета рада 

 6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе 

 6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно васпитног рада на основу резултата 

праћења и вредновања 

 У Гимназији се редовно спроводи праћење, вредновање и надзор над радом наставника, али и 

осталих служби у школи, са политиком међусобне сарадње и дијалога.По  ставовима ученика и 

родитеља, неопходно је чешће наставити праћење и надзор над радом појединих запослених, а са 

становишта наставника осећај потпуне контроле и притисака, без могућности предлагања решења 

доприноси паду мотивације и осећању непоштовања рада немања поверења у стручност 

наставника. 

Стандард: 6.4. и 6.5 Људски и материјално технички ресурси су у функцији квалитета рада 

школе 

Индикатори: 

 6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово 

остваривањеу складу са могућностима школе 

 6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали 

 6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета 

наставе 
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6.5.3. Материјално технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски 

локалитети, научне институције, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији 

наставе и учења 

 

 

Методолошки оквир 

 У циљу прибављања што објективнијих, али и што ширих података о изабраном 

предмету самовредновања, одлучили смо да наш методолошки оквир чине: 

1. Процена остварености стандарда везаних за област Настава и учење путем посебног 

 Протокола за посматрање и вредновање часова који је усклађен са новим Стандардима. 

2. Процена квалитета наставе и учења , етоса, управљања и организације истраживањем ставова 

родитеља, ученика и наставника Гимназије 

3. Процена остварености стандарда везаних за област Образовна постигнућа Истраживањем 

постигнућа матураната на пријемним испитима у јунском испитном року. 

 

ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Извештај о посећеним часовима школске 2021/22. године 

С обзиром на то да је већина угледних и огледних часова оцењена високим оценама дуж већине 

индикатора, сматрали смо да је квалитативна анализа индикатора квалитета које треба унапредити 

важнија за мапирање простора за напредак квалитета наставе, односно дискриминативнија од саме 

бројчане оцене, те су резултати евалуације приказани описно. Часове су посећивали директор, 

педагог и психолог школе, а након сваког часа разговарано је са ученицима без присуства 

наставника, како би изразили своје утиске о протеклом часу, а они су готово без изузетка, били 

веома позитивни. У табели испод види се да је посећена и евалуирана настава на 83 часа, колико је 

било посећено од стране стручних сарадника, директора школе и предметних наставника. 

Већ смо изнели податке о реализацији сваког појединачног стандарда у области Настава и 

учење.Овде бисмо додали следеће податке: 

• Од укупног броја часова 33 часова је процењено нивоом 4 

• На 15 часова је забележена низак ниво остварености стандарда -2 

• Стандард 3 остварен је највећем броју часова - 45, од чега бисмо могли рећи да наставници од 

овог броја у бар још 10 часова на укупном рангу, претежно остварују и стандард виши од 3 (3-4) 

• Уочени је да стандарди везани за оцењивање 2.4. и пружање додатне подршке у  образовању 2.2., 

најчешће остају у сенци рада, тј. на часовима посете индикатори нису  присутни, те је закључак да 

се овоме мора посветити пуна пажња. 

У табели која следи дају се подаци о осталим вреднованим часовима непосредне наставе, уз 

напомену да су детаљни подаци о вреднованим часовима у документацији стручних сарадника 

школе. Инструктивно педагошки разговори су обављени са свим наставницима и предложене су 

мере за унапређивање рада.   

 

ТАБЕЛА 
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Предмет Наставна јединица Предлози за унапређивање 

Рачинарство и 

информатика 

Пројектни задатак Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Физика Кирхофова правила Подићи ниво прилагођавања рада наставника 

на часу образовно васпитним потребама 

ученика; Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама. 

Историја Југославија после 2. 

светског рата 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Хемија Алкалоиди Подићи ниво прилагођавања рада наставника 

на часу образовно васпитним потребама 

ученика; Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама. 

Српски језик и 

књижевност 

Лаза Лазаревић 

„Ветар“ 

Подићи ниво прилагођавања рада наставника 

на часу образовно васпитним потребама 

ученика; 

Руски језик Повелителњное 

наклонение 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Српски језик и 

књижевност 

Народна књижевност 

– одлике и подела 

Проверавати да ли су брзина и темпо процеса 

учења прилагођени васпитно образовним 

потребама ученика; 

Географија Регионално 

географске теме и 

глобални процеси – 

Африка 

Подићи ниво прилагођавања рада наставника 

на часу образовно васпитним потребама 

ученика; 

Рачунарство и 

информатика 

Рекапитуалација 

задатака из 

алгоритамских 

проблема 

Јасно предвидети и спровести поступке којима 

би се проверило у којој мери ученици стичу 

знања, усвајају вредности и развијају вештине 

и компетенције на часу; 

Српски језик и 

књижевност 

Хуманизам и 

ренесанса 

Омогућити ученицима да искажу своје знање 

и мишљење на часу;  Унапредити 

комуникацију са ученицима; Подићи ниво 

прилагођавања рада наставника на часу 
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образовно васпитним потребама ученика; 

Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама. 

Математика Линеарне једначине, 

системи, неједначине 

Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама. 

Биологија Нервни систем и 

фактори који утичу на 

нервни систем 

Дидактичко методичка решења  користити у 

раду на часу уциљу ефикаснијег управљања 

процесом учења. 

Математика Испитивање функције 

- график 

Омогућити ученицима да искажу своје знање 

и мишљење на часу;  Унапредити 

комуникацију са ученицима; Подићи ниво 

прилагођавања рада наставника на часу 

образовно васпитним потребама ученика; 

Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама. 

Математика Припрема за писмену 

вежбу 

Омогућити ученицима да искажу своје знање 

и мишљење на часу;  Поступке вредновања 

рад ученика  испланирати и реализовати у 

складу са педагошким препорукама. 

Географија Војводина – 

географски положај и 

границе, величина 

Омогућити ученицима да искажу своје знање 

и мишљење на часу;   

Немачки језик Bethoven – ain Kampf 

mit Tonen 

Унапредити све аспекте образовно васпитног 

рада према прописаним стандардима. 

Српски језик и 

књижевност 

Хуманизам и 

ренесанса 

Омогућити ученицима да искажу своје знање 

и мишљење на часу;  Унапредити 

комуникацију са ученицима; Ефикаснија 

методичко дидактичка решења у управљању 

процесом учења на часу 

Српски језик и 

књижевност 

Santa Maria della 

Salute 

Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама. 
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Српски језик и 

књижевност 

Евгеније Оњегин Диференцирати рад у настави са ученицима 

Рачунарство и 

информатика 

Трансформација и 

слојеви 

Подићи ниво прилагођавања рада наставника 

на часу образовно васпитним потребама 

ученика; Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама. 

Физика Честично – таласни 

дуализам 

Користити све поседујуће дидактичке ресурсе 

у циљу најефикасније помоћи ученицима у 

савладавању градива. 

Географија Фактори климе 

Србије 

Омогућити ученицима да  више искажу своја 

интересовања, знање и ангажованост у раду. 

Српски језик и 

књижевност 

Горски вијенац Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4; Поступке вредновања рад 

ученика  испланирати и реализовати у складу 

са педагошким препорукама 

Математика Једначине које се 

своиде на квадратне 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Математика Примена извода у 

природним наукама 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Биологија Грађа ћелије Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Биологија Истраживачки 

поступак 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Биологија Биодиверзитет Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Биологија Научна методологија Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Историја и група 

предмета 

Дан примирја Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Француски језик Дворци или 

катедрале 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 
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Les chateaux de France 

Психологија Безбедност у 

саобраћају 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Психологија Хелен Келер – живот 

са оштећеним чулима 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Психологија Како храна делује на 

наш ендокрини 

систем 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Психологија Личност као 

јединство 

психолошких процеса 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Немачки језик Modalsatze Диференцирати рад у настави са ученицима 

Језик, медији и 

култура 

Израда логоа –сајтова Омогућити ученицима да искажу своје знање 

и мишљење на часу;  Унапредити 

комуникацију са ученицима;  

Рачунарство и 

информатика 

Веб дизајн и 

клијентско веб 

програмирање 

Диференцирати рад у настави са ученицима 

Српски језик и 

књижевност 

Анализа песме Диоба 

Јакшића 

Користити све поседујуће дидактичке ресурсе 

у циљу најефикасније помоћи ученицима у 

савладавању градива. 

Музичка култура Дела руских 

романтичара 

Омогућити ученицима да искажу своје знање 

и мишљење на часу;  Унапредити 

комуникацију са ученицима; Ефикаснија 

методичко дидактичка решења у управљању 

процесом учења на часу 

Српски језик и 

књижевност 

Анализа песме Диоба 

Јакшића 

Користити све поседујуће дидактичке ресурсе 

у циљу најефикасније помоћи ученицима у 

савладавању градива. 

Рачунарство и 

информатика 

Пајтон , Вајл петља Диференцирати рад у настави са ученицима 

Рачунарство и 

информатика 

Таутологија Диференцирати рад у настави са ученицима 
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Енглески језик Припрема за други 

писмени задатак 

Користити све поседујуће дидактичке ресурсе 

у циљу најефикасније помоћи ученицима у 

савладавању градива. 

Географија Физичко - географске 

карактеристике 

Србије 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Географија Земље Европе – 

култура, географске, 

политичке и 

демографске одлике 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Географија Примена веб алата 

Пликерс у сврхуи 

оцењивања 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Хемија Структура супстанци 

чврстог,течног и 

гасовитог агрегатног 

стања 

Диференцирати рад у настави са ученицима 

Руски језик Достојевски Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Географија Рељеф земљине 

површине 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Српски језик и 

књижевност 

Анализа Епа о 

Гилгамешу 

Користити све поседујуће дидактичке ресурсе 

у циљу најефикасније помоћи ученицима у 

савладавању градива. 

Географија Становништво Србије Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Математика Растављање 

полинома на чиниоце 

Диференцирати рад у настави са ученицима 

Примена рачунара Програмирање у 

октаве окружењу 

Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама 

Српски језик и 

књижевност 

Анализа баладе 

„Хасанагиница“ 

Користити све поседујуће дидактичке ресурсе 

у циљу најефикасније помоћи ученицима у 

савладавању градива. 
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Немачки језик Die vier 

Lndesschprechen 

Омогућити ученицима да искажу своје знање 

и мишљење на часу;  Унапредити 

комуникацију са ученицима; Ефикаснија 

методичко дидактичка решења у управљању 

процесом учења на часу 

Српски језик и 

књижевност 

Хебрејска 

књижевност 

„Библија“ 

Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама 

Образовање за 

одрживи развој 

Производња и 

потрошња енергије 

Омогућити ученицима да искажу своје знање 

и мишљење на часу;  Унапредити 

комуникацију са ученицима; Ефикаснија 

методичко дидактичка решења у управљању 

процесом учења на часу 

Музичка култура Музика средњег века 

као инспирација за 

уметничку и 

популарну музику 

Омогућити ученицима да искажу своје знање 

и мишљење на часу;  Унапредити 

комуникацију са ученицима; Ефикаснија 

методичко дидактичка решења у управљању 

процесом учења на часу 

Математика Обртна тела Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама 

Хемија Својства раствора Диференцирати рад у настави са ученицима 

Рачунарство и 

информатика 

Вируси и антивируси Диференцирати рад у настави са ученицима 

Програмирање Графови Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама 

Српски језик и 

књижевност 

Едгар Алан По, Гавран Омогућити ученицима да искажу своје знање 

и мишљење на часу;  Унапредити 

комуникацију са ученицима; Ефикаснија 

методичко дидактичка решења у управљању 

процесом учења на часу 

Базе података Веза између табела у 

базама података 

Диференцирати рад у настави са ученицима 
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Енглески језик  Ромео и Јулија, 

Шекспир 

Наставити рад на нивоу остварености 

стандарда 4 

Рачунарство и 

информатика 

Визуелизација 

података 

Диференцирати рад у настави са ученицима 

Математика Припрема за први 

писмени задатак 

Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама 

Математика Рационалисање 

имениоца разломка 

Поступке вредновања рад ученика  

испланирати и реализовати у складу са 

педагошким препорукама 

 

 

• На 34 часова забележена је пројектна и истраживачка настава, а елементи проблемске 

наставе доминирали су у још 6 часова.Након реализације ученици су евалуационим листовима 

процењивали рад наставника и квалитет наученог знања, али сам процес 

сазнавања.У свим пољима ове часове ученици су проценили највишим оценама.Обострано 

задовољство наставника и ученика резултирало је високим школским постигнућем и високим 

нивоом мотивације за рад код свих ученика. Препорука је да се овакви видови наставе реализују у 

још већем броју.  

 

СТЕАМ наставу реализовали смо из предмета: 

o Географија Жаклина Каваја и Тања Плазинић су, у корелацији с 

наставником енглеског језика Игором Столићем реализовали СТЕМ огледни 

час „Мистериозне земље – Индија, Француска“ 

o Психологија Предметни наставници, Симонида Вукобрат и Гордана Врачар-

Деги 

 „Вежбање стручне терминологије“ и час провере знања „ Психомоторни 

развој деце“ 

 

 

  Историја Светлана Хофман –Кесар реализовала је огледни двочас под темом 

„Београд-некад и сад“ и „Религије народа Старог Истока 

 Рачунарство и информатика Александра Јовановић је организиовала СТЕАМ 

наставну јединицу „Рачунарске мреже и интернет“, 

 Географија -  Наташа Ђокић организовала је СТЕАМ наставну јединицу „Човек и 

клима“, а продукт рада у веб алату линоит доступан је на: 
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 Образовање за одрживи развој - Ана Танасијевић применила је СТЕАМ приступ у 

креирању сајта за ученике трећег разреда, као и наставне јединице „Штедња 

енергије“, 

 Верска настава -Славиша Костић припремио је следеће часове-наставне јединице 

по СТЕМмоделу: „Питање личног и породичног морала“, „Благодаримо Богу“, 

„Покајање и исповест“, „Анафора Св Василија Великог“, „Бог је љубав“, 

„Знамените личности и вера“, „Деликвенција и вршњачко насиље“,“Смисао и 

бесмисао живота“,  

  Религије и цивилизације и Образовање за одрживи развој -  Гордана Медић-

Симић „Древни чворови и савремене информационе мреже; кипуи; најстарији 

познати организовани систем за прикупљање, обраду , чување и дистрибуцију 

информација“;„Философија одрживих насеља“ 

 

● Историја -  „ Југославија после другог светског рата“ (Д.Пикулић); 

● Руски језик –„ Повелителњное наклонение“ (Драгана Раца), 

● Биологија –„ Нервни систем и фактори који утичу на нервни систем“ (Бојана 

Цветковић),  

● Српски језик и књижевност –„Симболи око нас“ ,“ Креирање симбола одељења лого 

одељењске заједнице“ (Оливера Миленковић) трећи разред; 

● Српски језик и књижевност - Санта Мариа дела Салуте (Милица Недељковић),  

● Биологија – (Снежана Маринковић);“ Грађа ћелије“ (Милијана Прибић); 

“Истраживачки поступак“ ;“ Биодиверзитет“,“ Научна методологија“ (Сандра 

Јевремовић Крстић); 

● Језик, медије, комуникација –„Школа –живот без насиља“ (Весна Станковић); 

● Религије цивилизације- „Живи мит“:проналажење аналогије између древних митова 

и савремених прича: Поређење мита о Гилгамешу и филма Матрикс“; „Некад и сад“ – 

поређење живота традиционалних захедница у прошлости и у данашње време према 

моделу Герта Хофстедеа; „Наука и религија :симбол Јин Јанг у физици Нилса Бора“ 

(Гордана Медић Симић); 

● Математика – „Једначине које се своиде на квадратне“  - 2. разред;“ Примена извода у 

природним наукама“ 4. разред (Јелена Крсмановић); 

● Физика – „Примена ултразвука у медицини“;“ Заштита од јонизујућег зрачења“ (Биљана 

Станковић); 

● Примена рачунара – „Пројектни задатак – фото монтажа“;“ Рад на изради лого 

Ученичке задруге“; „Бреинфинити“ (Мирослава Николић) 

● Базе података – пројекат у настави за учествовање на такмичењу Хајатон у 

организацији ФОНа; посета ИТ компанијама у организацији иницијативе „Дигитална 

Србија“ (Мирослава Николић); 

● Француски језик – Les chateaux de France (Марија Крстић) 

● Социологија – 

● Психологија - Интeрдисциплинарни пројeкат "Бeзбeдност у саобраћају"- вођeн током 

годинe у корeлацији са прeдмeтима рачунарство и информатику, српски језик и 

књижевност, енглески  језик, биологија; "Хeлeн Кeлeр -  живот са оштeћeним чулима"; 
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„Мотивација код старих особа“ - истраживачки задатак.. интeрвју са бакама и дeкама; 

„Општа информисаност из домeна психологијe“ - обрада истраживања на учeницима 

другог разрeда; „Како храна дeлујe на наш нeрвни и eндокрини систeм“ ;“ Истраживањe 

навика спавања“; Тeст интeлигeнцијe задат учeницима другог разрeда (Симонида 

Вукобрат) 

● групе предмета кроз тематску  наставу и интердисциплинаран приступ  -„ Дан 

примирја у првом светском рату“/ историја, српски језик и књижевност, музичка и 

ликовна  куллтура (Марко Косијер, Јована Голубовић, Вукица Макевић Вукићевић, 

Сања Ђурановић);  

● интердисциплинарни приступ у раду у настави:“Религијска тематика код Каравађа“ 

(Весна Станковић, Сања Ђурановић); „Праисторија – општа култура „(Весна 

Станковић, Марко Косијер; религије цивилизације и општи појмови и језичке 

компетенције (Весна Станковић, Славиша Костић, Александра Стевановић); 

● реализација часа са семинара Дигитална учионица „Потрага за римским благом“ 

(Весна Станковић, Александра Јовановић) 

 

Реализовани су наставни часови по моделу проблемске, пројектне и истраживачке наставе у оквиру 

СТЕАМ концепције рада у настави предиђених Развојним планом школе. 

Амбијентална настава је реализована у складу са ситуационим могућностима: У другом 

полугодишту 30.3.2022. ученици су са својим професорима процес учења и стицања знања пренели 

у:  Музеј Николе Тесле, Музеј српске православне цркве, Ботаничку башту, Природњачки музеј, 

Музеј Иве Андрића,  Музеј афричке уметности,  Музеј аутомобила, Војни Музеј,  Музеј Југославије, 

Етнографски музеј, ЗООВРТ, Крпту  Храма св Саве, Руски двор, Бањички логор,  Кафе особа за 

подршку деци  и омладини са поебним потребама „Дечије срце“. У првом полуигодишту 28.11.  у 

прилагођеном поблику је реализована амбијентална настава у  Музеју 25. мај, Музеју савремене 

уметности, Музеју позоришне уметности, Манастиру Раковица, Етнографском музеју и др. У 

спроведеном анкетирању у процесу самовредновања, сви учесници (ученици, родитељи и 

наставници), оценили су амбијенталну наставу као корисну, важну, освежавајућу, иновативну и као 

квалитетан  допринос наставном процесу. 

Реализоване су бројне посете позориштима и биоскопима. У Гимназији је организаван породични 

дан Пет деј за породице наших ученика  са придруђеним члановима својих породица – кућним 

љубимцима 24.јуна. Свечана додела додела диплома најуспешнијим матурантима  којој су 

присуствовали и родитељи ученика уприличена је 19.6.2022. 

Теренска настава у сардњи са Универзитетом Сингидуним организована је за 60 ученика и 

професоре биологије и одрживог развоја у Националном парку „Ђердап“ у мају месецу, где су 

ученици имали прилику да уче од врсних стручњака из ових области. 

 

Услед немогућности да се ова врста наставе евалуира и  целини вреднује на часовима, кроз 

непосредну наставу, рад наставника праћен је делом путем онлајн платформе, али и кроз 

педагошку документацију о припреми, реализацији и евалуацији наставе, као и структурираним 

интервјуом са наставником. Висока мотивација ученика за рад, велико ангажовање наставника у 

реализацији наставе, пажљив одабир тема и активности у раду ученика, довелели су до тога да се 

овакава настава оцењује највишим оценама и стандардима постигнућа рада наставника у настави. 

Препорука је свакако што више користи методичка решења активне, проблемске, истраживачке и 
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пројектне наставе. Она представља изузетно когнитивно освежење и  квалитативно богатство у 

учењу сваког гимназијалца. 

 

Вредновање спроведено је исцрпно и извештај је презентован на седници Наставничког и 

стручних већа и тимова Школе. Даје се комплетно у даљем тексту. 
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Гимназија “Патријарх Павле” 

 Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕНА РАДА ШКОЛЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ УЧЕНИКА, 

НАСТАВНИКА И РОДИТЕЉА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јуни 2022. 
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Циљ истраживања - зашто смо спровели анкету? 

 

Основни циљ истраживања јесте анализа тренутног стања као основа за практичне кораке 

унапређивања квалитета наставе. Школа се у последњих десет година значајно трансформисала ка 

модерној, савременој гимназији и осетила се потреба да се процени тренутно стање и нове 

перспективе, како би школа наставила свој пут и корачала заједно са регионалним и  светским 

школама истог профила. 

 

 

Индикатори квалитета образовања у упитнику 

 

Кључни конструкт квалитет образовања евалуиран је кроз следеће индикаторе квалитета који су 

покривени питањима у анкети: 

 

Квалитет стеченог знања након завршетка школске године; 

Информисаност ученика; 

Квалитет комуникације ученика и наставника; 

Квалитет комуникације и сарадња између свих актера у образовно васпитном процесу; 

Демократско вођење и управљање радом школе; 

Клима у којој се одвија процес образовања и позиција ученика у њој као главног актера процеса 

учења и сазнавања; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА О КВАЛИТЕТУ КОМБИНОВАНОГ И ОНЛАЈН МОДЕЛА 

НАСТАВЕ: ПЕРСПЕКТИВА РОДИТЕЉА 

 

Израђене  су три анкете  - намењене ученицима, родитељима и наставницима. Питања су бирана на 

начин да се добијањем одговора на њих, осветле путеви промене. Усклађена су са прописима из 

области самовредновања, али и допуњена специфичним питањима у складу са специфичним 

потребама школе. Инструмент- Гугл упитници су израђени примењујући сазнање стечено на обуци 

за наставнике Дигитална учионица – дигитално писмен наставник. Анкетирање је уједно имало за 

циљ да отвори простор за размену мишљења, да слободу свим учесницима у образовно васпитном 

раду да искажу своје мишљење без задршке и предложе своје идеје. Анкетирање је анонимно и 

садржи обиље материјала које су учесници могли погледати, те се на овај начин упознају и са 

садржајима који су реализовани у току школске 2021/22 године. Може се рећи да је инструмент сем 

евалуационе функције имао функцију информативну и фацилитаторску. 
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Анкете се састоје са више од 30 питања која су у великој мери подударна, у циљу упоредне 

анализе; 

 

Истраживање је обухватило узорак од 246 родитеља, 51 наставника и 380 ученика, што чини 

укупно 677 испитаника. 

 

 

АНАЛИЗА АНКЕТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ“ 

Анкету је попунило 246 родитеља ученика. 

 

Од укупног броја највише одговора дали су родитељи ученика првог разреда – 35,5%. 

 

 

 

79,1 % родитеља мисли да су у Гимназији Патријарх Павле јасно формулисане 

одговорности школе и родитеља. 

 

83,3 % мисли да је школа отворена за сарадњу са родитељима. 

 

78,7 % родитеља препознаје укљученост своје деце у живот локалне заједнице кроз 

различите активности. 
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85,8 % мисли да постоји сарадња између школе и других институција. 

 

 

 

 

81,3 % родитеља информације из школе добија редовно: 

 

Родитељи се највише информишу о догађајима у школи непосредним путем, кроз разговор 

са својом децом - 86,6 % и преко одељенског старешине – 69,1 %. 

90,6 % каже да редовно присуствује родитељским састанцима. 

26,4 % родитеља мисли да су њихова деца у потпуности савладали наставни план и 

програм, док 52,4 % мисли да је савладало план и програм у мери даље примењивости. 

 

Настава је квалитетна и добро организована мисли 52.7 %, а 43,3 % се делимично слажу 

са том тврдњом.  

Предлози за унапређивање наставног рада Школе се могу препознати кроз следећу 

реченицу: „Obzirom na situaciju u kojoj smo se svi našli (Covid)nemam zamerki.“ 
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Губитак рутине услед онлајн и комбиноване наставе су представљали највише тешкоћа 

ученицима у савладавању градива. 

54,9 % ученика похађа приватне часове. 

А разлози су на првом месту пандемија 41,5 %, затим због природе предмета 39,5 % и 

27,9 % мисли да су разлози за то обимно и тешко градиво. 

 

 

 

 

 

Амбијенталну наставу родитељи су оценили на следећи начин: 

 

У Гимназији наставници свој посао обављају солидно, транспарентно и са коректним 

резултатима каже 48 % родитеља. 

 

40,9 % посто кажу да се њихово дете у школи осећа уважено и препознато, а 39, 3 % 

кажу да су им деца прихваћена. 

50,2 % родитеља изјаснило се да помоћ у савладавању градива ученици добијају кроз 

допунску наставу. 

ЕТОС 
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79,2 % родитеља сматрају да се у школи према њима односе са уважавањем.  

Информације о раду и дешавањима у школи су јасне и благовремене у потпуности 79,3 

% родитеља. 

По питању организације рада и доношења одлука родитељи су у проценту од 24,2 % 

незадовољни организацијом наставе док је 19,1 % незадовољно радом Министарства и 

школске управе. 

91,3 % је задовољно сарадњом са одељенским старешином, махом због неодржавања 

родитељских састанака ( епидемија је објективни разлог ). 

85,8 % родитеља мисли да су им деца сигурна и безбедна у школи.  

62,9 % родитеља су задовољни уважавањем њиховог мишљења од стране школе. 

Социјални амбијент у школи оцењен је одличном оценом од стране 63,2 % родитеља.  

71,7 % родитеља сматра да рад управе школе омогућава развој и напредак школе. 

68,6 % родитеља задовољно је материјално техничким ресурсима школе.  

59,3 % родитеља препознаје ПП службу као подршку ученицима.  

Хигијенско здравствени услови и безбедност деце за време наставе у школи  родитељи 

су оценили на следећи начин: 

 

68,8 % родитеља мисли да у школи постоји доследно поштовање норми за све.  

79,2 % родитеља сматра да је у школи јасно изражен негативни став према насиљу.  
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Промоција успеха ученика у школи оцењена је позитивно 69,7 %.  

Сарадња у школи постоји мисли 54,8 % родитеља. 

Сугестије за унапређење рада школе своде се на предлоге за повећање хуманитарног 

рада затим смањење наставног градива и сл. 

 

Генерални закључци: 

54,9 % ученика похађа приватне часове. 

Ово је податак који се годинама појављује у настави. Један од начина његвог 

превазилажења је појачана допунска настава са ученицима којима теже иде 

савладавање градива. 

Генерално, школа је одлично оцењена из угла родитеља, већи проблем је Ковид 

епидемија која је умногоме отежала наставу и за коју се надамо да ће у потпуности 

проћи. 

 

 

АНАЛИЗА АНКЕТЕ ЗА НАСТАВНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ“ 

РЕЗУЛТАТИ 

Анкету је попунио 51 наставник. 

 

Однос са ученицима је понос наставника – 80,4% наставника је дало тај одговор! 

Онлајн и комбинована настава су прошле године биле највећи изазов за наставнике. 

Подједнак број наставника 49 % је задовољно својим радом у школи и 49 % њих је 

делимично задовољно. 

94,1 % сматра да добро објашњава градиво. 

92 % каже да су на њиховим часовима ученицима јасна правила рада на часу. 

94,1 % наставника односи се према ученицима са поштовањем. 

Ученици процењују рад наставника након часа повремено – 62,7 % а само 17,6 % након 

сваког часа. 
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66 % наставника готово увек дозвољава ученицима у току наставе да изнесу своје 

мишљење о садржају рада. 

84,3 % наставника мотивише и подстиче ученике ка бољем успеху. 

 

Наставници који често и са лакоћом користе савремене приступе подучавања у обиму су 

од 50 %. 

 

Традиционална настава заступљена је са 48 % док је сарадничко учење и тимска наства 

заступљена са 52 %. 

 

 

 

 

Дигиталне презентације се најчешће користе у настави – 76 %. 
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62,7 % наставника свој наставни приступ  подучавања прилагођавају специфичним 

потребама и интересима  ученика (диференцирани приступ у настави) на свим часовима. 

 

Поред сумативног користи се и формативно оцењивање – 96,1 %. 

 

Амбијентална настава је оцењена као освежавајућа и дидактичко методички утемељена, 

подједнако као и освежавајућа али дидактичко методички неутемељена. 

 

64 % наставника користи групни облик рада и сматра га најпродуктивнијим. 

 

 

Наставници мисле да ће унапредити своју професионалну каријеру кроз квалитетније 

обуке, унапређивањем својих дигиталних компетенција, јавним наступима / 

конференцијама, применом дигиталних уџбеника и друго. 

 

Атмосфера у школи као и организација рада оцењене су најбољом оценом у 47,1 % док је 

37,3 % дало врлодобру оцену. 
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Обим наставног градива и постојећи програм рада умањују квалтет рада по мишљењу 46,7 

% наставника. 

 

95,9 % наставника добија мотивацију од стране ученика. 

 

Међуљудски односи у школи се највише угрожавају неједнаким односом према заслугама 

у колективу мисли 54,8 % наставника. 

 

80,4 % наставника дају добар пример својим ученицима кроз своје понашање, изглед и 

став. 
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94,1 % наставника мисли да је увек доступно колегама када је то потребно. 

У комуникацији са колегама највише се користи непосредан контакт – 76,5 % као и вибер 

62,7 %. 

Помоћ у раду 72,5 % наставника потражило би од стручних сарадника а 66,7 % од блиских 

колега. 

У односу на осећај који имају када долазе у школу наставници су дали високу оцену школи 

кроз 72 % одговора. 

У односу на квалитет рада школа је добила високу оцену кроз 56,9 % одговора. 

62,7 % наставника је упознато са успесима ученика. 

Наставници позитивно реагују на појам награде – она је за њих подстицај, признање, 

уважавање, потврда посвећености, мотивација и друго. 

74,5 % наставника ретко гледа ЈУ тјуб канал школе. 

47,1 % наставника зна да школа учествује у Еразмус пројекту, док 35,3 % зна да 

учествујемо али непознати су им детаљи. 

 

Директор, педагог и помоћник директора оцењени су највишом оценом у свом раду – од 

стране 84,3 % наставника. Такође су и теткице награђене највишом оценом од стране 86, 3 

% наставника. 

 

87,8 % наставника мисли да директор својим радом служи за пример. 
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63,7 % наставника задовољно је могућностима стручног усавршавања у школи. 

44 %  наставника је ове школске године похађало више од 3 семинара. 

67,3 % примењује стечена знања са семинара у настави. 

78 % наставника мисли да директор уме да управља конфликтима. 

52 % наставника мисли да у школи постоји добра сарадња између наставника и 

одељенских старешина. 

Ефективност и ефикасност рада у школским тимовима се мотивише и стимулише у великој 

мери мисли 67,4 % наставника. 

Сарадња одељенских старешина и ПП службе у највећој мери оцењена је као квалитетна 

– 46 %. 

66 % наставника мисли да је углед школе порастао формирањем ИТ одељења. 

92 % наставника мисли да  индивидуални рад и залагање појединих наставника доприноси 

већем угледу школе. 

Предлози наставника за већу мотивацију наставника су следећи: 

- Награде за постигнућа, 

- Веће уважавање од стране Министрства просвете, 

- Већа плата, 

- „Povratna informacija o prepoznatom zalaganju u radu sa decom od strane strucnih 

organa skole i uspeh ucenika“ 

Снаге наше школе су: 

- „Добри међуљудски односи и још увек присутни ентузијазам“ 

- Квалитетан наставни кадар, 

- „Професионализам, колективни дух, сарадња, разумевање“. 

Слабости школе су: 

- Лош глас из прошлости, 

- Велики број ученика по одељењу, 

- Неопремљеност кабинета,  

- Ниске плате, 

- Непотизам, 

- Централизовано одлучивање,  

 

На питање како Управа школе да поправи квалитет рада дати су следећи одговори: 
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- „Да се што више организују, Ерасмус К1 и К2 пројекти јер доносе велике бенефите 

за ученике, колеге и целокупан рад школе“ 

- Да се опреме кабинети, 

- „Отворена и јасна комуникација између свих служби и учесника у образовно 

васпитном процесу, договор и добронамеран дијалог са већим степеном поверења“ 

- „добра атмосфера која је постојала међу људима у школи је нестала, треба наћи 

начин да се то врати (људи ћи бити мотивисанији и квалитет рада ће бити бољи)“ 

 

 

 Закључци: 

1. Подједнак број наставника 49 % је задовољно својим радом у школи и 49 % њих је 

делимично задовољно. 

Овакав резултат изискује дубљу социолошку анализу. Различити разлози утичу на 

наше задовољство својим радом, али перманентно подстицање и бодрење колега од 

стране искусних наставника, ПП службе и руководства школе имало би позитиван 

ефекат. 

2. 64 % наставника користи групни облик рада и сматра га најпродуктивнијим. 

С обзиром на велики број ученика по одељењу, овак начин рада заслужује само 

похвалу! 

3. Реализација допунске наставе је нивоу који захтева унапређење рада, али у 

корелацији са стањем урокованим епидемијом и радом школе у делимично измењеним 

условима.Неопходно је пронаћи модел које може омогућити ученицима редован 

допунски рад. 

Генерално наставници су задовољни својм школом, односима у колективу, као и 

руководством школе, па је закључак да тако и наставимо, а да ће и одсуство Епидемије 

побољшати наставни процес. 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗА АНКЕТЕ ЗА УЧЕНИКЕ  

Анкету је попунило 379 ученика.  
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Од укупног броја анкетираних, највише одговора дали су ученици првог разреда - 43,6%.

 

60,5% ученика је задовољно постигнутим успехом на крају школске године. 

Одлазак у школу оцењен је на овај начин: 

 

87,3 % ученика је задовољно својом школом. 

Што се тиче подстицаја у стварању нових идеја које школа пружа 46,4% ученика је 

одговорило позитивно, док је 53.6 % незадовољно подстицајима. 

72,4% ученика одговорило је да се у школи добро и пристојно понашају. 

Жеља да се у школи на часовима што више научи је подељена 48% жели, док исти тај 

проценат у школу долази без жеље да нешто научи. 
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67,8% ученика мора да затражи помоћ око савладавања наставног садржаја, па не чуди да 

приватне часове узима велики број деце – 54,5%: 

 

Ученици су наставу оценили као добру са 38,3 % и мање добру са 54,8 %. 

73,4% ученика сматра да имају превише часова, а 59,4 % да има превише предмета. 

57,8 % ученика сматра да се у школи уче ствари које им никада неће требати. 

Домаћи задаци су у већем броју оптерећујући за ученике – 52,7 %. 

50,9 % ученика препознаје школу као подстицај у самосталности и стицању вештине 

управљања сопственим целоживотним учењем. 

 

55,7 % ученика сматра да су предавања наставника током ове школске године била 

коректна а да је оцењивање ученика углавном праведно: 
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Предлози за побољшање рада наставника у циљу побољшања наставе и учења су 

многобројни, а неки од њих су: 

Да се сманји број часова, предмета. Да наставници буду коректнији према ученицима који 

не схвате градиво из прве, више вежбања пред тестирање, више групног рада и друго. 

Између ученика и наставника владају добри односи  - мисли 93 % ученика. 

 

Однос према ученицима дат је у следећој пропорцији: 

 

У школи већина ученика осећа се безбедно 42,1 % плус  17,6 % што је укупно 59,7 % али 

има ученика који не мисле тако ( 40.2 %): 
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78,8 % ученика зна коме да се обрати за помоћ у школи. 

Само 33 % ученика учествује у животу школе и локалне заједнице. 

63,8 % ученика је задовољно школским подстицајима да брину о свом окружењу. 

81,7 % ученика поносно је на успехе ученика из своје школе у разним областима. 

 

61,5 % ученика препоручило би својим познаницима да се упишу у нашу школу: 

 

Највише због добрих професора и односа са њима, доброг окружења и добре 

опремљености школе. 
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89,5 % ученика задовољно је својим односом са одељенским старешином. 

Са педагогом и психологом 41,1 % ученика лепо сарађује. 

У Гимназији "Патријарх Павле" се примењују јасна правила понашања по мишљењу 87.1 

% ученика. 

Ученици учествују у доношењу битних одлука 32,8%, док 57,1 % не утиче на одлуке. 

84,7 % ученика мисли да је простор у школи веома добар и одличан за дружење. 

Ученици су у већем броју добро информисани о битним дешавањима у школи: 

 

У већој мети ученици су се изјаснили да на њих не утиче недостатак сале за физичко 

васпитање. 

63,7 % ученика задовољно је опремљеношћу школе ИКТ средствима. 

 

Већина ученика мисли да је успешно савладао градиво: 
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80 % ученика је оценило своју школу четворком и петицом! 

Предлози ученика за наредну школску годину махом се односе на смањење градива и 

више практичних часова и вежбања. 

 

 

 

 

Генерални закључци: 

1. Што се тиче подстицаја у стварању нових идеја које школа пружа 46,4% ученика је 

одговорило позитивно, док је 53.6 % незадовољно подстицајима. 

Ученицима је потребна стимулација кроз нове методе рада и кроз коришћење нових 

облика комуникације који су њима блиски (Јутјуба, инстаграм и друго). 

2. Жеља да се у школи на часовима што више научи је подељена 48% жели, док исти 

тај проценат у школу долази без жеље да нешто научи. 

Овај одговор има везе са генералним ставом у друштву, где се фаворизује сналажљивост 

а знање се мање цени.  

3. Ученици су наставу оценили као добру са 38,3 % и мање добру са 54,8 %. 

Овакав став је очекиван с обзиром на године ученика и њихова интересовања. Све што 

захтева интелектуални напор а није генерацијски „ин“ биће оцењено негативно! 

4. 73,4% ученика сматра да имају превише часова, а 59,4 % да има превише предмета. 
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Оптерећеност часовима па и предметима захтева дубљу и озбиљнију анализу 

релевантних актера у процесу образовања. 

5. 57,8 % ученика сматра да се у школи уче ствари које им никада неће бити потребне. 

Школа се из угла ђака увек посматра као споља наметнута, тако да овакав став не чуди. 

Већина ученика учи прагматично и то се јасно сагледава кроз њихова постигнућа. 

6. Домаћи задаци су у већем броју оптерећујући за ученике – 52,7 %. 

Генерација која је брза, жели све одмах и сада просто не види сврху додатног рада који 

изискује додатни напор и утрошак времена. 

7. У школи већина ученика осећа се безбедно 42,1 % плус  17,6 % што је укупно 59,7 % 

али има ученика који не мисле тако ( 40.2 %): 

Овај податак треба озбиљно простудирати и кроз заједнички рад ПП службе, одељенских 

старешина појачати мере којима би се утицало на индивидуални приступ ученицима у 

вези осћаја безбедности. 

8. Само 33 % ученика учествује у животу школе и локалне заједнице 

Генерални тренд опадања заједничких активности у друштву примећује се и у школи. 

Треба подстицати ученике да узму учешће кроз што више разних активности које ће им 

се понудити. То изискује више ангажовања наставника и њихову сарадњу у разним 

облицима. 

9. Ученици учествују у доношењу битних одлука 32,8%, док 57,1 % не утиче на одлуке. 

Ученике треба кроз различите, континуиране анкете, затим кроз представнички рад 

Парламента испитивати о њиховим ставовима по битним питањима и уједно те већинске 

ставове имплементирати. 

Генерално анкета је показала да има простора за додатни рад и напор у превазилажењу 

негативних трендова, али да су ученици у суштини одговорили позитивно на већину 

питања. 
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Ове школске године 2021/22 одлучили смо да пратимо три кључне области у школи: 

1. Настава и учење 

2. Етос 

3. Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета 

 

 

 

 

1. Након анализе анкета у области Наставе и учења можемо да изведемо следећи 

закључак: 

Ниво остварености 3,5 

 

 

 

 

 

 

                Кључне снаге 
 

 Професионална стручност 
наставника;  

 Континуирано праћење 
успешности ученика;  

 Техничка опремљеност школе; 

 Амбијентална настава као база 
за пројектни начин рада; 

 Богата понуда ваннаставних 
активности; 

 Укљученост школе у 
међународне пројекте; 

 Јак наставни кадар са 
равномерно распоређеном 
старосном структуром; 

 Коришћење групног облика 
рада 

 Сарадња са релевантним 
институцијама, појединцима и 
родитељима у циљу пружања 
подршке ученицима. 

 Више допунског рада са 
ученицима 
 

 

  

 

 

         Кључне слабости 
 

 Велики број ученика по 
одељењу; 

 Потреба за узимањем 
„приватних часова“; 

 Већа и разноврснија употреба 
модерних ИК Технологија: 

 Генерацијска 
незаинтересованост ученика ка 
стицању нових знања 

 Велик број наставних часова 

 Улагање додатног напора да 
се промовишу домаћи задаци; 
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2. Након анализе анкета у области Етос можемо да изведемо следећи закључак: 

 

Ниво остварености 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Кључне снаге 
 

 Наставници редовно користе 
прилику за признање и 
промовисање позитивних 
поступака и успеха ученика; 

 Развијају сарадничке односе 
како код ученика тако и код 
колега; 

 Сви у школи подстичу на 
толеранцију, узајамно 
уважавање, поштовање, 
сарадњу, бригу о другима; 
 

 Школа промовише и организује 
различите манифестације у 
које укључује све актере из 
школе; 
 

 У школи постоје јасна правила 
понашања за све актере 
школског живота. 

 

  

 

 

         Кључне слабости 
 

 Повећати партиципацију 
ученика у животу школе и 
локалне заједнице; 

 Веће укључивање ученика у 
процесе доношења одлука које 
се директно тичу њих и 
њиховог живота у школи; 

 Оптерећеност школе ранијим 
„Имиџом“; 

 Ниске плате не доприносе 
мотивацији наставног кадра; 

 Повећати проценат ученика 
који се у школи осећају 
безбедно; 
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3. Након анализе анкета у области  Руковођење, организација и обезбеђивање 

квалитета можемо да изведемо следећи закључак: 

 

Ниво остварености 4 

 

 

 

 

 

 

                Кључне снаге 
 

 Редовно и подстицајно 
професионално усавршавање 
наставника у школи и ван ње ( 
праћење и онлајн семинара); 

 Директор својим радом служи 
за пример; 

 Редовно информисање свих 
актера у школи путем сајта и ју 
тјуб канала школе; 

 Директор уме да управља 
конфликтима. 

  

 

 

         Кључне слабости 
 

 Непотизам 

 Недостатак сале за физичко 
васпитање 
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Ипак Гимназија „Патријарх Павле“ наставу реализовала је на веома високом нивоу, о чему 

сведоче оцене ученика и родитеља. Током целог процеса учења на даљину, комуникација 

са родитељима и ученицима била је веома интензивна и отворена, те смо се одлучили за 

квалитативну анализу овог вида наставе, коју смо разматрали у оквиру одељењских већа, 
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Наставничког већа, школских тимова и у оквиру одељењских заједница. Отворена размена 

информација са родитељима у Савету родитеља употпунила је следеће закључке: 

1. Настава  је у измењеним условима била  веома захтевна за све учеснике у образовно 

васпитном процесу – родитеље, ученике и наставнике 

2. Ученици су као највеће препреке издвојили тешкоћу у праћењу распореда рада, али и  

некоординисаном постављању захтева и наставних задатака. Одређени Задац које су  

ученици добијали, препознати су као задаци превисоког степена ангажовања, 

изискивали су вишедневни и вишесатни рад ученика, а често су се захтеви наставника 

преклапали услед  лоше организације, што је доводило до високог нивоа стреса многих 

ученика и родитеља 

3.  

4. Наставници су такође навели организационе, материјално техничке услове,  

преоптерећеност, приступ ученика у дељењу задатака који је указивао на „дигиталну  

преписивачку школу“, проблеме везане за процес оцењивања знања ученика, 

неизвесност и недовољна јасност у давању упутстава за рад, честе измене рокова и др. 

5. Ипак, коначна оцена свих учесика у ов раду јесте да су наставници Гимназије успели 

да савладају све препреке у раду са ученицима, те је задовољство вишеструко 

6. Истакнуте су користи дигиталних ресурса у наставном раду, а оне се највише односе 

на разноврсност примене техника и метода учења уз помоћ дигиталних средстава, честа 

комуникација измађу наставника и ученика,садржаји који освежавају и богате План 

наставе и учења, виртуелна амбијентална настава, хуманитарни пројекти и ангажовање 

ученика Гимназије у бројним културним и научним активностима 

7. Истраживачки рад и приступ кроз занимљиве теме, издвајају ученици као велики 

бенефит у развијању способности за самостално учење 

8. На крају школске године успех свих ученика у школи је повећан ,дакле број 

одличних и врлодобрих ученика је последње две године већи. Ипак , разумевајући 

целокупну ситуацију, Наставничко веће је препознало да тај успех резултат насталих 

околности.Оно што је валидан мерљив успех ученика, јесте кроз екстерно вредновање 

знања ученика постигнутим на пријемним испитима, који управо потврђује успешност 

Школе у наставном раду са децом. Детаљну анализу са подацима можете погледати 

путем линкова: 

 

Процес вредновања у области образовних постигнућа 

 

Процес вредновања у области образовних постигнућа 

У циљу вредновања рада школе и утврђивања квалитета рада у настави, као индикатор 

успешности и степена остварености  нивоа стандарада ученичког знања и компетенција, у 
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Гимназији је спроведено истраживање о упису ученика на факултете, тј. о резултатима 

ученика на пријемним испитима за студијске програме. 

У истраживању и прикупљању података учествовало је укупно 170 ученика из 8 

одељењских заједница, што чини узорак од 78 % од укупног броја  обухваћених ученика 

матураната генерације 2021/22 . 

Учествовала су сва одељења друштвено језичког, природно математичког и 

информатичког смера.Одељењске старешине су спровеле анкетирање  ученика 

стандардизованом формом за прикупљање података, а добијени су следећи резултати: 

● Од укупног броја ученика чије смо податке прикупили (170), њих 107 се уписало на  

државне факултете,  углавном сви на  студијске програме у трајању од најмање 4 

године, што чини 62%. 

● Приватне факултете је уписало је 24%, тј. 40 ученика,међу њима има и ученика који 

су се уписали на студије у иностранству (Италија,Америка, регион 3..%). 

● Проценат ученика уписаних на факултете, с обзиром да се узорак може сматрати 

репрезентативним  

● Од броја ученика који су се уписали на факултете 62 % је на буџет (прошле године 

било 75%, а претпрошле 60%) 

● Након септембарског рока на даље школовање није уписано 4 % за 2% ученика у 

прикупљеним подацима није  јасан податак у даљем упису.Један део ученика се 

одлучио да паузира и припрема се за наредни рок, а један део се циљно определио 

за укључивање у зону рада. 

● Ученици Гимназије „Патријарх Павле“ у једнакој мери су успешни су на упису у 

природно математичке и техничке факултете, као и на факултете друштвених наука. 

● Највеће интересовање ученици Гимназије су показали на факултете: Економски 

(12), Правни (9), Филолошки (6), Фон 15), Машински (4), Факултет за безбедност 

(2), ДИФ (2), ИТ технологије 14), Грађевински (5), Филозофски (7), Факултет 

политичких наука (5), Медицински (2), Електротехнички (5),Филолошки (6), 

Ветеринарски (2), Архитектонски (3), Природно математички (2) 

● У овој школској години постоји корелација уписаног смера у гимназији и избора 

факултета (ученици са друштвено језичког смера у већој мери уписују друштвене 

науке, а ученици са природно математичког – природне науке и информационе 

технологије). Поједини ученици су успели са друштвено језичког смера уписати 

факултете природних наука и технологије. 

● Од државних факултета широка је лепеза одабраних области за целоживотно учење. 

Ученици су се уписали на већину факултета у Београду (36). Поред већ наведених 

ту су: Саобраћајни, Учитељски, Биолошки, Технолошки, Ветеринарски, 

Стоматолошки, Математички, КПУ, Пољопривредни, Полицијска академија, 

Факултет за физичку хемију,  

●  94% ученика уписала се на студијске програме  на које је желела, док је њих 5% 

било принуђено да паузира, одабере алтенативни факултет или неку другу опцију. 

● Ове школске године ученици су били више заинтересовани за природне науке и 

информационе технологије. 
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● Факултети на које наши ученици прошле године нису успели да се упишу су: 

Медицински, ФДУ, Факултет за безбедност, Психологија – Филозофски, Шпански 

језик, ФОН (15 ученика), Архитектура – у овој школској години су наши ученици 

успели уписати. 

● Од приватних факултета избор наших ученика у 80% случајева су факултети који се 

баве образовањем у области ИТ и програмирања и психологија. 

● Четири  ученика су уписала студије у иностранству: Универзитет у Венецији, један 

у Америци у Конектикату са обезбеђеним  стипендијама. 

 

Из наведеног се да закључити, а уважавајући резултате у овом пољу постигнуте 

претходних година, Ученици Гимназије Патријарх Павле остварили су велики  напредак и 

постигли значајан успех приликом уписа на студије.Ако узмемо специфичност наставног 

рада у условима пандемије и измењеним режимом наставног рада у протеклих годину и по 

дана, онда можемо рећи да је овај успех утолико значајнији. 

Уколико размотримо корелацију резултата ученика Гимназије „Патријарх Павле“ на 

пријемним испитима и резултата уписаних ученика у први разред гимназије, јасно се види 

резултат рада и труда наставника и целог колектива. На завршном испиту у основној 

школи  мање од  15 ученика првог разреда остварило је успех 95 бодова и више, од укупно 

240 ученика друштвено језичког и природно математичког. 

Уколико то поредимо са другим београдским гимназијама прошле године (нпр. 13. 

београдска гимназија има више од 80 уписаних ученика са 95 бодова и, такође и 9. 

београдска гимназија, док Десета има 100% ученика са 95 бодова и више). У нашу 

гимназију уписано је свега 14 ученика са 95 и више бодова, а укупно 55 ученика са преко 

90 бодова. У генерацији ученика који су завршавали гимназију 21/22, било је најмање 20 

ученика са мање од 80 бодова на завршном испиту. За нас је ово потврда квалитета рад и 

уложеног труда у раду са ученицима,потврда неговања правих и истинских вредности у 

друштву, а уједно и задатак да радимо још више и боље за наредне генерације. Напор који 

је потребно уложити у рад са ученицима велики је, како би се сустигао ниво рада са којим 

се ученици уписују у поједине гимнaзије. Наставници тако најпре имају задатак да 

надокнаде пропусте из основних школа. 

Такође важно, видљива је несумњива подршка ученицима и кроз тежак период наставепо 

комбинованом моделу, с обзиром да је ова генерација матураната изашла на пријемне 

испите, припремајући се и учећи са својим наставницима делом и  путем дигиталних 

платформи, где су успешно савладали нимало олакшане задатке на пријемним испитима. 
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ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И МЕРЕ 

На основу свега (горе реченог) школа ће у наредном периоду радити на унапређивању 

оних 

области које су нешто слабије вредноване. Након констатовања процена ученика, 

родитеља и осталих анализа,Тим за самовредновање предузеће следеће кораке: 

• Упознавање Наставничког већа, Савета родитеља, Школског одбора и Ученичког 

парламента са резултатима самовредновања. 

• Пошто се и током анкетирања, као и током бројних разговора педагошко- 

психолошке службе са ученицима и родитељима континуирано и све учесталије 

понављају критике око неуједначености оцењивања у наставном процесу и потребе за 

равномернијим усклађивањем писмених али и свих осталих провера знања, питање 

боље координираности усмених и контролних провера знања мора бити једна од тема 

за дискусију на састанцима Наставничког већа, Педагошког колегијума и стручних 

већа.Посебан осврт и детаљан правовремени договор, неопходан је сада када је пред 

нама комбиновани модел школовања, непосредном наставом и учењем на даљину. За 

ученике који су се определили само за учење на даљину, веома је важно благовремено 

планирање оцењивања. Школа често неконтинуирано, са кашњењем и у складу са 

Правилником о оцењивању израђује и објављује Распоред писмених и контролних 

вежби, али је (према речима већег броја ученика и родитеља), проблем и што један 

број наставника (из разноразних разлога) помера утврђене датуме писмених провера, 

чиме касније долази до преоптерећености ученика (великог броја писмених и усмених 

провера знања у кратком временском периоду). Боља координираност усмених и 

контролних провера знања била би успостављена и бољом сарадњом међу 

наставницима, а ученици би били растерећенији и применом чешћих, а краћих по 

садржају провера знања. 

• Више пута наглашавана чињеница да оцена мора бити јавна и образложена са  

конкретним предлозима ученицима о ономе шта треба да побољшају у наредном  

периоду;• Наставници треба да јасније и прецизније формулишу циљеве и очекивања и 

да то саопште ученицима (истаћи/писати циљ часа на табли и мотивисати ученике да 

 постављају себи циљеве учења); 

• У плановима и припремама за час, а не само кроз ИОП обрасце, предвидети примену 

мера индивидуализације тамо где је то потребно; 

• Израдити наставне материјале за ученике којима је потребна додатна подшка; 

• Веома је важно благовремено информисати све учеснике о ов процесу у школској 

години која се реализује по комбинованом моделу, као и свим могућим изменама; 
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• Потребно је креирати Тим за подршку наставницима у примени ит решења за наставу 

на даљину; 

• Укључивање наставника у програме професионалног развоја који имају за циљ 

развијање дигиталних компетенција наставника и ученика; 

• Изградња умрежене платформе за дељење педагошке документације и других 

правних аката и наставних материјала; 

• Подршка наставницима и стручним сарадницима у правилном вођењу електронске 

евиденције о образовно васпитном раду школе; 

• Континуирана подршка ученицима у адаптацији на нове услове учења и наставног 

рада; 

• Наставници који имају највећи број задовољених индикатора могу да пружe подршку 

колегама кроз приказ педагошке документације, размену информација, извођењем 

угледног часа. 

        • На основу резултата самовредновања, Тим за самовредновање планирао је да 

предложи 

 

А К Ц И О Н И   П Л А Н 

 

за унапређивање стандарда квалитета рада у оквиру области рада  Настава и учење и 

Подршка ученицима кроз индикаторе и стандарде у оквиру шест кључних области. 

Међутим, како добијени резултати потврђују висок ниво остварености стандарда, 

одлучили смо да акциони план садржи само оперативне смернице за унапређивање 

квалитета рада у оквиру провераваних индикатора. 
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кључна 

област 

 

циљ промене садржај активности носиоци време 

 Евалуација носиоци време критеријум/доказ 

Н
а

с
т
а

в
а

 и
 у

ч
е

њ
е

  
  

  
  

  
  

  
 П

р
о

г
р

а
м

и
р

а
њ

е
, 

п
л

а
н

и
р

а
њ

е
 и

 и
з
в

е
ш

т
а

в
а

њ
е

 Перманентно 

унапређивати 

квалитет 

планирања, 

програмирања и 
извештавања 

Унапредити 
квалитет 

образовно- 
васпитног 

процеса 

 Планирање и 

програмирање наставе 

орјентисати на исходе 

учења прилагођено 
учењу на даљину, 

интердисциплинарно 
повезивање наставе, 

пројектну наставу, 
СТЕ(А)М развојни 

циљ;саморегулисано 

учење на даљину 

Оспособљавати ученике 

да сами себи 
постављају 

циљеве учења кроз: 

- континуиран рад на 
часовима наставе и 

различитих облика 
ваннаставних 

активности, 

- пројектна и 

истраживачка настава 
кроз учење на даљину 

-амбијентална настава у 
условима учења на 

даљину повезана са 

СТЕ(А)М развојним 
циљом 

 -предметни 

наставници и 

руководиоци 
стручних 

већа 
-стручни 

сарадници 

-предметни 
наставници 

-стручни 

сарадници 

 До 

15.09.2022. 

Контину-
ирано током 

школске 

године 

 -управа школе 

-Тим за 

самовреднова
ње 

-Педагошки 
колегијум 

-наставници 
информатике 

као 
подршка 

наставницима 
у 

учењу на 
даљину 

-управа школе 

-Тим за 

самовреднова 

ње 

-стручна већа 

за област 

предмета 

 09.2022. Годишњи и 

 Месечни планови и 

програми рада различитих 
облика ваннаставних 

активности 

Контину-

ирано 

-Записници 

Наставничког 
већа и 

одељењских 
већа 

-документација 

наставника и 
стручних 

сарадника 
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Оспосбљавати 

ученике да 
процењују и 

вреднују свој 

напредак у раду 
на реализацији 

креативно- 
едукативних 

садржаја 

 

предметни 

наставници 

 

континуиран 
о током 

школске 
године 

 

-управа школе 
-стручни 

сарадници 

 

континуирано 
током 

школске 
године 

 -Сценарио за реализацију 
активности 

-Протоколи са посећених 

активности 

Подстицањем рада 

у 
тимовима/паровим

а/груп 
ама, када год је то 

могуће, остварити 
већу 

интеракцију на 
релацији 

ученик-ученик, 

ученик- 
наставник, 

разрадити 
онлајн канале 

комуникације 

 

предметни 

наставници 

 

континуиран 
о током 

школске 
године 

 

-управа школе 
-стручни 

сарадници 

 

континуиран 
о током 

школске 
године 

 

-Сценарио за 
реализацију 

активности 

-Протоколи са 
посећених 

активности 
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кључна 

област 
 циљ промене садржај активности носиоци време  Евалуација носиоци време критеријум/доказ 

О
б

р
а

з
о

в
н

а
 п

о
с
т
и

г
н

у
ћ

а
 у

ч
е

н
и

к
а

 

Подстицати и 
унапредити 

образовно- 
васпитна 

постигнућа 
ученика 

 Редовно ажурирање 

база 
података о 

реализованим 
активностима и 

постигнућима ученика 

Промоција рада и 

резултата рада у 

оквиру 
наставе и 

ваннаставних 

активности кроз: 

-прилоге и извештаје 
на 

сајту школе 

-материјал на блогу и 
јутјуб каналу школе 

 
-предметни 

наставници 

-педагог 

-директор 

-предметни 

наставници, 
-стручни 

сарадници, 
-родитељи 

(по 
потреби) 

 континуира

н 
о током 

школске 
године 

континуира

н 
о током 

школске 
године 

 
-управа школе 

-стручни 

сарадници 

-Педагошки 
колегијум 

-Савет 

Родитеља 

 континуира

н 
о током 

школске 
године 

континуира

н 
о током 

школске 
године 

 
Базе 

података у 

електронској 
и 

писаној 
форми 

Прилози на 

сајту школе 
и 

јутјуб 
каналу; 

блогу школе 
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П
о

д
р

ш
к

а
 у

ч
е

н
и

ц
и

м
а

 

Унапредити 

начине за 

пружање 
додатне 

подршке 

ученицима 

 
Подстицати ученике да 

развијају и унапређују 

своје потенцијале кроз 
онлајн програме 

(у школи, Центру за 
таленте, ИС 

Петница...) 

Континуирано пружати 

подршку ученицима у 

емоционалном и 

социјалном развоју, 

прилагођавајући 

подршку условима 

наставе на даљину 

 

-предметни 

наставници, 
-стручни 

сарадници 

-одељењски 

старешина, 
-стручни 

Сарадници 

 

континуира

н 
о током 

школске 
године 

континуира
н 

о, током 

школске 

године 

 

-Педагошки 

колегијум 
-Савет 

родитеља 

стручни 

сарадници 

 

континуира

н 
о током 

школске 
године 

континуира
н 

о, током 

школске 

године 

 -

психолошки 
мерни 

инструменти

, 
-записници 

Стручних и 

Одељењски
х 

већа 

педагошка 

документац
ија 

стручних 

сарадника 
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кључна 

област 

 

циљ промене садржај активности носиоци време 

 Евалуација 

носиоци време критеријум/доказ 

Е
Т

О
С

 

Континуирана и 

транспарентна 
информисаност 

ученика, 

родитеља 

ученика и шире 
јавности о 

активностима у 
школи 

 Дефинисати простор и 

дигиталне платформе 
за 

објављивање 

информација и 
извештавање 

-ТВ екран у холу школе 
-огласна табла 

-ажурирање интернет- 
страница школе 

-повезивање 
наставника кроз 
групу на онлајн 

платформама 

-Подстицати дигиталну 
подржавајућу 

комуникацију 
између ученика и 

креирати 

садржаје у циљу 
спречавања 

непримерене 
комуникације 

 

-директор 

-Педагошки 
Колегијум 

 

Контину-

ирано 

 

-Наставничко 
веће 

-Савет 

Родитеља 

 

континуира

но, након 

реализова-

них 
активности 

током 

школске 

године 

 

-штампани и 
дигитални 

материјали и 
фотографије 
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у
п

р
а

в
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а
њ

е 
љ

у
д

ск
и

м
 и

 

м
а

т
е
р

и
ја

л
н

и
м

 р
ес

у
р

си
м

а
 

Унапредити 

опремљеност 

простора и 
школског 

дворишта 

 -Анализа постојећег 

стања у односу на 
исказане потребе 

-Планирање радова и 

набавки 

-Оспособаљавање 

наставног кадра за 
примену ит техологија 

у 
учењу, кроз обуке 

 

-директор 

-

руководиоци 
стручних 

већа 

-шеф 

рачуноводств 
а 

 

током 

школске 
године 

 

-Педагошки 

Колегијум 

 

након 

реализова-
них 

активности 

 

-извештаји 

-записници 

-финанси-

јска 
документа-

ција 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
ја

 

р
а

д
а

 ш
к

о
л

е,
 

Перманентно 

обезбеђивати 

потребан 

материјал и 

техничка 

средства 

 -Анализа постојећег 

стања у односу на 

исказане потребе 
-Планирање набавки 

-Реализација набавки 
опреме за рад 

 -директор 

-

руководиоци 
стручних 

већа 
-шеф 

рачуноводств 
а 

 

током 

школске 

године 

 

-Педагошки 

Колегијум 

 

након 

реализован

и 
х 

активности 

 

-извештаји 

-записници 

-финансијска 

документа-
ција 

наставника и ученика у учењу на даљину 
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Процена остварљивости Плана активности 

SWOT анализа урађена је у циљу предикције могућности за реализацију Плана активности. (енгл. SWOT analysis, акроним 

од енглеских речи: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - снаге, слабости, прилике, претње) 

 Снаге:  

•техничка опремљеност школе;  •јак наставни кадар са равномерно распоређеном старосном 

структуром; • 

•амбијентална настава као база за кадра када су у питању новине у школи; 

пројектни начин рада; •oрганизација рада школских тимова; 

•богата понуда ваннаставних •комуникација унутар стручних већа; 

активности; •дигиталне компетенције наставника;  

•укљученост школе у међународне пројекте;  Слабости: •  

недостатак сале за физичко васпитање; средњи ниво примене новостечених знања; недовољно 

примењена комуникациона стратегија договора, предлагања решења и уважавање 

партиципаната из различитих образовних група; 

 Могућности: 

 •већа сарадња са центрима локалне средине, научним институтима и 

истраживачким станицама; 
•укључивање у пројекте од значаја за даљи рад школе 

•већа примена знања стеченим на различитим облицима стручног 
усавршавања 

•интердисциплинарност - градиворазличитих предмета обрађује се у 
корелацији; 

 Претње: 

•промена образовног процеса услед епидемиолошке 

ситуације; 
•недовољна препознатост квалитета гимназије од стране 

потенцијалних корисника ван локала; 
•мањак културних, спортских и научних садржаја у 

локалној средини; 
•честа измена законских одредби у области образовања; 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

 КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

 У току школске 2021/2022.год. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе је одржао 4 

седнице и разматрао важна питања из своје надлежности. Циљеви рада Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој школе су се односили на пружање различитих видова подршке 

наставницима, ученицима, родитељима, менаџменту школе, и локалној самоуправи у праћењу, 

вредновању и побољшању нивоа и стандарда школског живота. Тим је радио у складу са 

освртом на образовне, психолошке, социјалне, економске, методолошке и правне аспекте, као 

и на прихватању нових школских промена и трендова.  

Тачке дневног реда о којима је разматрано у раду: 

1. Конституисање Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе 

2. Разматрање законске регулативе везане за рад Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

Школе 

3. Усвајање Плана рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе 

4. Праћење процеса наставе и учења и подршке ученицима у ванредним околностима, 

услед пандемије изазване вирусом COVID 19 

5. Праћење реализације активности предвиђене Развојним планом школе. 

6. Праћење реализације планова рада стручних већа и школских тимова 

7. Професионални развој и стручно усавршавање наставника 

8. Анализа квалитета реализоване онлајн наставе 

9. ПИСА тестирање 

10. Пројекат Државне матуре 

11. Информисање и организација рада школе у новој школској години 2021/2022. у 

измењеним условима рада услед  пандемије 

Закључци који су донети на седницама Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе: 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе формиран је у складу са чланом 130, став 14, 

тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 

бр.88/2017, 27/2018- др.закони, 10/2019, 6/2020).  

Чланови Тима су: 

Директор школе: Јасмин Николовски                                                                                                                                

Координатор  тима: Снежана Маринковић                                                                                                                                      

Наставници: Јелена Жујовић, Милијана Прибић, Мирослава Николић, Биљана Станковић и 

Тања Плазинић                                                                                                                                                                                 

Представник родитеља: Љиљана Бацетић                                                                                                                   

Представник ученика: Тамара Самарџић 2/8                                                                                                              

Представник локалне самоуправе: Мило Ђуровић 

Усвојен је Плана рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе и саставни је део 

Годишњег плана рада школе. 

У току школске 2021/2022.год. настава је реализована кроз сва три модела, који су се 

примењивали у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и  Одлуком  Тима за 
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праћење и координисање примене превентивних мера у раду школе и Стручним упутством за 

организовање и остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 

2021/2022. Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе израдили су 

План оперативног рада школе.  У првом полугодишту је углавном био заступљен комбиновани 

модел и модел непосредне наставе. Одлуком Министарства просвете јесењи распуст је 

продужен. У другом полугодишту настава је углавном реализована кроз непосредни модел 

рада. Добра организација дневних активности је у значајној мери смањила флуктуацију 

ученика и запослених у ходницима и заједничким просторијама школе. Примењене су све мере 

које се односе на чишћење и дезинфекцију свих површина а посебно оних које су фреквентно 

коришћене, а све у циљу постизања високе епидемиолошке безбедности школе.                                                                                                                                              

У априлу месецу организоване су и ђачке екскурзије уз одобрење Министарства просвете.                                                                                                                                                                                         

Током јуна месеца на мејл школе је у више наврата стигла дојава о подметнутој бомби. Сваки 

пут се поступало у складу са предвиђеном процедуром – школа је одмах и по плану 

евакуисана, специјализована екипа полицијских службеника је извршила прегледање свих 

просторија школе, а ученици су се у објекат вратили по обављеном прегледу, у окружење које 

је процењено као безбедно. За то време се настава одвијала на даљину, према распореду у 

реалном времену. 

 Настава на даљину се реализовала посредством гугл учионица. Поред припрема за непосредну 

наставу, наставници су израђивали припреме за наставне јединице у дигиталном облику, како 

би се оне могле користити и у моделу учења на даљину. Оцењивање ученика, усмено 

одговарање и писмене провере, реализоване су када су ученици у школи уз уважавање свих 

принципа оцењивања. У току наставе на даљину примењивало се и формативно оцењивање 

ученика. У циљу пружања подршке ученицима у савладавању наставног садржаја 

организоване су и гугл учионице допунске наставе из одређених предмета. Посете часовима су 

прилагођене новонасталој ситуацији с пандемијом и комбинованим моделом наставе.                                                

На седницама Одељењских већа анализиран је успех и дисциплина ученика на крају првог 

полугодишта. На седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора 

презентована је Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог и другог полугодишта.                                      

Разматрањем успеха и дисциплине матураната, закључено је да су сва одељења урадила добро 

матурски испит, с просечном оценом око 4,50, што представља успех. На поправни испит из 

физике упућено је двоје ученика, из одељења 4/5 и 4/7.                                                                                                              

На такмичењима у организацији Министарства просвете и других организација учествовао је 

велики број ученика и постигао одличне резултате. Изузетни резултати су постигнути у 

спортским такмичењима, затим из српског језика и књижевности, руског језика, немачког 

језика, енглеског језика, географије, историје и биологије. Сви резултати такмичења су 

објављени у склопу извештаја стручних већа и школских тимова.  

Тим за РПШ дефинисао је циљеве за области промене обухваћене Развојним планом школе за 

период 2020/2025:  

 Настава и учење 

 Подршка ученицима 

 Школски програм и Годишњи план рада 

 Етос 
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 Руковођење,организација и обезбеђивање квалитета 

 СТЕАМ приступ раду је оснажен кроз делатности школских тимова, посебно кроз обуке 

наставника због појачане потребе за коришћењем дигиталних технологија. У сврху 

квалитетнијег приступа амбијенталној и пројектној настави, формиран је Еко тим који 

промовише пројекте, такмичења и конкурсе из домена одрживог развоја и заштите животне 

средине. На Годишњем састанку еко-школских координатора, одржаном 8.октобра 2021. у 

Владимирцима наша школа је добила статус Еко-школе који симболизује Зелана застава. Тим 

за обезбеђивање квалитета и развој Школе своје делатности усмерава ка СТЕАМ активностима 

кроз обуку наставника, пројекте сарадње са појединцима и институцијама локалне заједнице, 

других образовно-истраживачких институција, ЕРАЗМУС пројекте, пројекте теренске наставе 

и сл. Све реализоване активности предвиђене Развојним планом школе су детаљно описане у 

Извештају Тима за РПШ. 

Области које су вредноване ове школске године су: Настава и учење, Етос, Рукововођење, 

организација и обезбеђивање квалитета рада. Педагог школе, Мирела Ступар је спровела 

онлајн анкетирање свих актера у образовно-наставном процесу. Саставила је гугл упитнике за 

наставнике, ученике и родитеље који су прослеђени на мејл адресе. Договорено је да се 

анализа споведеног анкетирања обави у августу. 

Извештаји рада Стручних већа и школских тимова указују на висок степен реализације 

планираних активности у отежаним условима рада. Угледни часови су реализовани на СТЕАМ 

основама. Пројекти који укључују амбијенталну наставу, трибине, посете позориштима, 

музејима, установама културе и остали облици васпитно-образовног рада, као и излети и 

екскурзије реализовани су у другом полугодишту. У оквиру подизања квалитета ваннаставних 

активности организован је рад у секцијама школе, сајт школе и блогови наставника. 

Реализоване активности Стручних већа, које обухватају угледне часове, пројектну наставу, 

такмичења ученика и професионално усавршавање наставника налазе се у Извештајима 

Стручних већа. 

Тим за инклузивно образовање је у области развоја подршке ученицима идентификовао 

ученике са проблемима и сметњама и ученике са изузетним способностима и организован је 

индивидуални приступ. Ажурирана је гугл учионица „Инклузивно образовање“ и именован 

психолог Симонида Вукобрат као администратор учионице. Израђени су нови индивидуално 

образовни планови за ученике ( индивидуализација -6 ученика, ИОП 1 – 2 ученика, ИОП 2 – 3 

ученика и ИОП 3 – 18 ученика ). Током првог тромесечја, наша школа је успоставила сарадњу 

са Средњом занатском школом из Раковице на основу које смо добили подршку педагошког 

асистента који ради са ученицима на програму ИОП-2. 

Активности Тима  за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  су 

биле усмерене на превенцију насилног понашања. Одржан је дводневни семинар „Превенција 

насиља – пут ка школи без насиља“, 3. и 4. 11. 2021. којем је присуствовало преко 30 

наставника школе. Промовисана је платформа „Чувам те“ од стране Министарства просвете. 

Такође, одржане су две обуке на платформи КАМПСТЕР које су наставници школе могли да 

прате својим ритмом, у складу са својим слободним временом. У питању су обуке које је 
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подржало и организовало Министарство просвете, под називом: „Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме у понашању“, као и „Породично насиље“. Обе ове обуке је 

прошао велики број наставника школе током првог полугодишта. У оквиру рада на повећању 

безбедности у школи организована су свакодневна дежурства наставника, обезбеђен је 

континуирани видео надзор а и два радника обезбеђења су такође имали важну улогу у 

превенцији конфликата и насиља. 

У току школске 2021/2022.год. реализован је велики број семинара, обука, трибина, вебинара 

за професионално усавршавање наставника. Највећи број семинара је организован онлајн, али 

је било и обуке унутар школе. Велики број наставника је учествовао. Списак семинара и 

наставника који су их похађали налази се у евиденцији ПП службе, као и Извештају Тима за 

професионални развој настаника. Сви присутни су се сложили да је неопходно наставити са 

професионалним усавршавањем наставника у развијању дигиталних компетенција као и обуке 

усмерене на имплементацију СТЕАМ методологије у раду кроз примере добре праксе. 

Наша школа је учествовала у организацији ПИСА 2022 тестирања које је  спроведено 

10.3.2022. на укупно 42 ученика првог и другог разреда. Претходно смо прошли обуке које су 

обезбедиле да квалитет спроведеног тестирања буде максималан. Такође, учествовали смо у 

организацији пилотирања Државне матуре у априлу месецу, за чије потребе смо у више 

наврата учествовали у различитим онлајн видовима едукације. У пилотирању Државне матуре 

учествовали су сви ученици четвртог разреда. Наставници су ангажовани у организацији 

испита, дежурству и прегледању тестова. 

Извештај саставила:  

Снежана Маринковић, координатор Тима 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 

 

У току школске 2021/22. године конституисан је Стручни актив за развој школског 

програма. У свом раду одржао је 4 седнице . Активности Стручног актива  у школској години 

коју је обележила пандемија Корона вируса, биле су највише усмерене на праћењем и 

вредновањем   реализације Школског програма и стручних упутстава датих на почетку 

школске године  од стране надлежног Министарства. Друга и трећа седница одржане су у 

атмосфери припреме за пприпрему пилот државне матуре и реализације екскурзија, а присутни 

чланови, својим активним ангажовањем, дали су  велики допринос реализацији свих 

програмских активности. 

Својим систематским и посвећеним приступом дао је смернице и усмеравао рад 

наставног особља, негујући интензивну и партнерску комуникацију свих учесника у образовно 

васпитном раду – наставника, ученика и родитеља. 
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Захтевајући квалитетне извештаје о евалуацији рада, утицао је на подизање 

самосвесности наставника и промовисао културу самовредновања и дигиталну писменост , као 

базу професионалног рада наставника. 

План рада остварио је у потпуности, а на основу резултата добијених евалуацијом ,дате 

су мере за побољшање рада и мере које су неизоставни део Развојног плана школе. 

 

Тачке дневног реда о којима је разматрано у раду : 

1. Конституисање Тима 

2. Разматрање законске регулативе  везане за рад Стручног актива за развој школског 

програма 

3. Усвајање плана рада 

4. Разматрање предлога за допуну, измену и прилагођавање новог Школског програма за 

период од 2019. до 2023. год 

5. Праћење реализације Школског програма Гимназије 

6. Усклађивање активности у области реализације Школског програма и плана 

самовредновања рада школе 

7. Остваривање образовно васпитног рада учењем на даљину за ученике средњих школа у 

условима епидемиолошке ситуације у земљи – допуне и измене  Школског програма 

8. Информисање и организација рада школе у новој школској години 2022/23 у 

измењеним условима рада 

9. Израда и усвајање Извештаја о раду Стручног актива 

 

Закључци који су донети на седницама Стручног актива: 

Закључци: 

Конституисан је Стручни актив за развој  школског програма . Састав Актива: 

Председник Мирела Ступар, Наставници: Данијела Томашевић Марјановић, Марина Гајић 

Тешић,Сандра Јевремовић Крстић,Јелена Субин, Биљана Ђумић; представник родитеља: 

Гордана Јеремић; представник локалне самоуправе:Бранко Младеновић, представник 

ученика:Ивана Поњевић. План рада је усвојен и чини саставни део Годишњег плана рада 

школе. Процес самовредновања и праћења реализације наставе,развој међупредметних 

компетенција ученика уз максималну активност ученика чине базу рада у реализацији 

Школског програма. Додатна подршка ученицима у образовању, нераскидив је успешне 

реализације и његово праћење и унапређивање је саставни део Школског програма. 

Школски програм се реализује правовремено и квалитетно 

Школско програмирање и процес самовредновања су неодвојиви и стандардизовано праћење, 

предвиђеним индикаторима и критеријумима говоре потврђују закључак Актива о успешној 

реализацији. Додатна подршка ученицима у образовању најважија је ставка у образовно 

васпитном раду са ученицима ,како би се  у условима измењеног и отежаног рада у настави по 

комбинованом моделу, остварили задовољавајући резултати у квалитету образовања. 
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Остваривање образовно васпитног рада учењем на даљину за ученике у условима 

епидемиолошке ситуације у земљи у Гимназији ће се остваривати у складу са свим законским 

препорукама, уважавајући принцип благовремене и потпуне информисаности свих учесника у 

образовно васпитном раду. Школски програм садржи све одреднице учења на даљину. 

Процесу припреме ученика за полагање матурског испита прикључују се све препоруке 

Министарства и Школске управе у учењупо семафор моделу. Саставни су део Школског 

програма. 

Предлаже се и подржава  рад Ученичког парламента и свих облика интензивне 

комуникације змеђу свих актера у образовном процесу, у оквиру Програма активности којима 

се развијају способност за решавање проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и 

подстицање подршке свим ученицима. Формативно оцењивање ученику чини незоставни 

сегмент квалитетног рада и подршке ученицима у наставном раду. 

У Школски програм уносе се промене дате Стручним упутством  за организацију рада 

средњих школа  у школској  2022/23.години. 

Стручни актив за развој школског програма усвојио је једногласно извештај о раду за 

школску 2021/22. годину. Школски програм у области рада у настави остварен је уз велико 

залагање и труд наставника да кроз комбиновану наставу и непосредан рад оствари 

постављене исходе и циљеве. Ваннаставни садржаји реализовани су прилагођено специфичној 

ситуацији изазваној пандемијом, уз употребу платформи  за учење на даљину и непосредним 

активностима. Школа је успешно реализовала Пројекат државне матуре и активности које су 

биле планиране на спровођењу пилот матуре, добивши похвале од надлежних служби. 

     Записнике водила и председавала: 

Мирела Ступар 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈМЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

И ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 

У току школске 2021/22. године Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва одржао је четири седнице. Активности Тима биле су усмерене на подизање 

нивоа свести ученика и наставника о значају интердисиплинарног приступа у раду којим се 

јачају међупредметне компетенције ученика, а истовремено знање повезује са стваралаштвом и 

предузетништвом. Подржавање ученика и наставника у преузимању иницијатива у 

реализацији стваралачких идеја и заједничких школских пројеката окосница је рада овог 

школског тима.  Захтевајући квалитетне извештаје о евалуацији рада, утицао је на подизање 

самосвесности наставника и промовисао културу самовредновања , као базу професионалног 

рада наставника. План рада остварен је  делимично. На основу резултата добијених 

евалуацијом, дате су мере за побољшање рада и мере које су неизоставни део Развојног плана 

школе. 
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Тачке дневног реда о којима је разматрано у раду : 

1. Разматрање законске регулативе везане за рад Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 

2. Усвајање плана рада 

3. Праћење стручног усавршавања наставника у области развоја међупредметних 

компетенција и предузетништва 

4. Праћење активности у школи у домену међупредметних компетенција 

5. Разматрање законске регулативе и могућности оснивања Ученичке задруге 

6. Реализација активности планираних Годишњим планом рада школе 

7. Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

Закључци који су донети на седницама Тима: 

Конституисан је Тим за развој међупредметних компетенција. У саставу Тима су наставници: 

Младен Његован, Маја Мићовић, Данијела Томашевић, Катарина Симић. Седнице Тима су 

отворене за стручне сараднике.Чланови Тима детаљно су упознати са циљевима и задацима 

Тима.Усвојен је План рада Тима за школску 2021/22. Идејни и педагошки приступ СТЕ(А)М 

као основа рада Школе у петогодишњем периоду је предлог за Развојни план школе, који Тим 

у потпуности подржава. Програми професионалног развоја и стручног усавршавања 

наставника неопходни у развоју међупредметних компетенција и предузетништва. Повезивање 

пројектне наставе и ове области. Семинари из ове методичке целине неопходни. Повезивање 

предузетништва и хуманитарног рада школе. У Гимназији се реализују бројне активности у 

којима се подстиче развој међупредметних компетенција. Те активности видљиве су у 

наставној, али и ваннаставној области. У сфери предузетништва развијају се и организују 

предузетничке активности, али њихова реализација се  пуној мери тек очекује идуће школске 

године. Једногласно је усвојен и саставније део Извештаја о раду школе. Хуманитарно 

предузетништво и мултидисциплинарни рад, кроз подршку савремених средстава 

комуникације планира се конкретно кроз активности Годишњег плана рада. Посебну пажњу 

неопходно је усмерити на осетљиве групе, ученике којима је потребна додатна подршка у 

образовању, како би се осмислиле и реализовале активности које и код њих подстичу и 

развијају међупредметне компетенције и предузетништво. 

Председник Тима за развој МК и П 

Оливера Миленковић 
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Извештај о раду Стручног актива за Школско развојно 

планирање у школској 2021/2022 години 

 

Записник са Првог састанка Стручног актива за школско развојно планирање, одржаног 10.09. 2021. 

године са почетком у 13 часова у библиотеци школе 

 

Присутни: чланови Стручног актива за школско развојно планирање директор Јасмин Николовски, 

стручни сарадници Мирела Ступар и Маријана Кезуновић, наставници Игор Столић, Зоран Матић, 

Наташа Ђокић, Биљана Вранеш, Јелена Крсмановић, Мирела Ступар – стручни сарадник-педагог, 

Гордана Медић-Симић, руководилац Актива за школско развојно планирање 

 

1.Разматрање измена и допуна рада и Школског програма условљене пандемијом, осврт на 

прошлогодишње остварене пројекте 

2.Разматрање и усвајање предлога за оперативни план рада Стручног актива за школско развојно 

планирање за школску 2021/2022 

3. Констритуисање Тима за формулисање ШРП у школској 2021/2022 годину 

4. Представљање Школског развојног плана за период 2020/2025 године 

5. Сарадња на изради Годишњег плана рада школе 

Закључак 

Тачка 1. 

Измене и допуне у раду ,условљене приоритетима у условима пандемије вируса Корона, Школског 

програма за период од 2020/25 год најважнија је тачка у раду Тима за текућу школску годину. 

Стручни актив приступио је разматрању целокупне организације и реализације наставе по 

комбинованом моделу, где се настава изводи по групама ученика.Очекује се једнонедељни рад у 

непосредној настави и једнонедељни рад учењем на даљину, где се циклуси смењују докле год 

трају измењени услови рада и Протокол о спречавању и превенцији ширења заразне 

болести.Констатује се да је од велике важности усаглашавање Школског програма, Развојног плана 

рада школе и Годишњег плана рада школе. 

Сву чланови су се сложили да базична поглавља,, којима се, змеђу осталог уређују и области: 
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Програм активности којима се развијају способност за решавање проблема, комуникација, тимски 

рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа, Програм амбијенталне натаве, Програм 

културних активности школе, Програм каријерног вођења, Програм заштите животне средине, 

Програм сарадње са локалном средином, Програм излета и екскурзија, Програм безбедности и 

здравља, Смернице за прилагођавање и пружање додатне подршке у образовању, буде допуњен и 

Планом Наставе и учења у потпуности.Показала се потреба да сваки вид информисања о 

реформисаном наставном програму наставницима буде олакшан и увек доступан, те ће Школски 

програм садржати и елементе дате Правилницима о Плану наставе и учења за ученике у 

гимнази,како на душтвено језичком, природно математичком, тако и на смеру за ученике за 

посебним способностима за информационе технологије. Амбијентална настава, процес 

самовредновања и праћења реализације наставе,развој међупредметних компетенција ученика уз 

максималну активност ученика чине базу рада у реализацији Школског програма.Пројекат СТЕАМ, 

који чини окосницу развојних циљева Развојног плана школе за период од 2020.-2025. уважен је и 

умрежен са Школским програмом школе. 

Гордана Медић-Симић је поднела кратак извештај о раду Тима за школско развојно планирање и 

СТЕАМ пројектима који су реализовани у претходној школској години, без обзира на рад у 

измењеним околностима. У годишњем извештају Тима за школско развојно планирање пројекти су 

детаљно разматрани. Кратко су своје пројекте описали Симонида Вукобрат, проф.психологије, Раде 

Тубин, проф.музичке културе, Снежана Маринковић испред пројекта задобијања статуса Еко-

школе и Мирела Ступар о пројекту Музеј Патријарха Павла. Мирела Ступар је истакла да је овај 

пројекат недовршен у постојећим околностима, јер је првобитна намера била да овај музеј буде 

конципиран у складу с пројектноми амбијенталном наставом где би се, на различите теме, мењале 

поставке у складу са СТЕАМ методологијом рада. 

Директор је известио присутне да је школа конкурисала за НИС-ов конкурс и да би требало да 

добије соларне панеле којима би се уштедела потрошња енергије. 

Снежана Маринковић је подсетила на многе пројекте којима се школа кандидује за статус „Еко-

школе“. 

 

Тачка 2. 

Акционим планом за школску 2021/2022 годину у потпуности су усаглашене активности 

предвиђене школским развојним планом и самовредновањем школе, 

 

Тачка 3. 

Гордана Медић-Симић упознала је присутне са предлогом плана рада Стручног већа за ШРП за 
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школску 2021/2022 годину. Након кратког разматрања планирани активности план је у целости и 

једногласно усвојен. План рада Стручног актива за ШРП је саставни део Годишњег плана рада 

школе 2021/2022. 

 

Тачка 4. 

Педагог Мирела Ступар упознала је присутне са препорукама за ефикасан начин рада стручних 

већа и школских тимова. 

Пре свега, значајно је да руководиоци тимова у извештајима наводе реалне активности чланова 

већа. 

Подсетила је на кључне области развоја, наглашавајући да је увек фокус на настави и учењу, 

подизању дигиталних компетенција, као и на етосу, те да ће се наставити са вредновањем наставе. 

Такође, Ступар је нагласила да је извесно да ће у скоријој будућности бити постављени и стандарди 

за провцену квалитета онлајн наставе. 

Педагог Мирела Ступар предложила је да школа обезбеди семинар за обуку у вези рада и 

међусобног умрежавања тимова. Такође је предложила да се убудуће наставници питају за 

склоности и којем би тиму могли најбоље да допринесу. 

 

Конституисан је Тим за организацију и спровођење ШРП-а. Формиран је стручни актив за развој 

школског програма, у саставу: Игор Столић, Зоран Матић, Наташа Ђокић, Биљана Вранеш, Јелена 

Крсмановић, Мирела Ступар – стручни сарадник-педагог, Гордана Медић-Симић, руководилац 

Актива за школско развојно планирање, представник родитеља: Гордана Јеремић, представник 

ученика: Ивана Поњевић 4/3, представник локалне самоуправе: Бранко Младеновић 

 

Тачка 5. 

 

Школски развојни план за период 2020/2025 садржи следеће области промене: 

- Настава и учење-Школски програм и годишњи план рада 

- Подршка ученицима 

- Етос 

- Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета 

За промену у области Настава и учење дефинисани су циљеви: 

- СТЕАМ приступ раду 

- Подизање квалитета наставе успешним планирањем и припремањем наставног процеса и 

применом савремених наставних метода, облика рада и наставних средстава 
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- Подизање квалитета дгиталних компетенција наставника због увошења онлајн наставе 

- Рад на амбијенталној и пројектној настави, кад околности дозволе 

 

За промене у области Подршке ученицима дефинисани су циљеви: 

- Оснажити подршку ученицима стварањем безбедне и подстицајне средине за интелектуални и 

психосоцијални напредак и развој ученика 

Циљеви садрже прецизно дефинисане задатке са активностима кроз које ће бити реализовани, као и 

носиоце активности, време реализације и евалуацију. Ова верзија ШРП-а биће прослеђена 

Наставничком већу на даље разматрање. 

 

За промене у области Етос; 

- развијање угледа школе кроз разноврсне промоције ( трибине, предавања, радионице, изложбе у 

локалној заједници, сајмове образовања и сл.) 

- обезбедити „кутију“ за анонимне коментаре и запажања, предлога за побољшање школских 

процеса ( за наставно, ваннаставно особље, родитеље и децу 

- појачати рад свих секција 

- промовисати школу путем сајта, блогове и остале форме рада наставника у дигиталној форми 

повезати са сајтом, као и резултате ученичких истраживања и стварања 

 

За промене у области Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета; 

- Подела обавеза и задужења 

- Реализација ШРП-а 

- Рад на самовредновању 

- Ефекти реализације 

- Ефикасност и ефективност рада 

Тачка 5. 

Педагог Мирела Ступар је присутнима дала смернице и сугестије за израду годишњих планова рада 

Стручних већа за школску 2021/2022. Потребно је узети у обзир измењене околности рада и 

припремати у дигиталној форми материјале како би их било лакше дистрибуирати онлајн. Истакла 

је да је неопходно да планиране активности буду усклађене и у функцији реализације задатака и 

активности предвиђених ШРП-ом. Исто важи и за формиране школске тимове. 

 

Записничар: Гордана Медић-Симић 
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Записник са другог састанка Сручног актива за Школско развојно планирање, 03.12.2021. 

 

Присутни: чланови Стручног актива за школско развојно планирање директор Јасмин 

Николовски, стручни сарадници Мирела Ступар и Маријана Кезуновић, наставници Игор 

Столић, Зоран Матић, Наташа Ђокић, Биљана Вранеш, Јелена Крсмановић, Мирела Ступар – 

стручни сарадник-педагог, Гордана Медић-Симић, руководилац Актива за школско развојно 

планирање 

 

Дневни ред: 

 

1. Разматрање активности школског развојног планирања Гимназије у измењеним условима услед 

пандемије Корона вируса 

2. Разматрање измена и допуна рада и Школског програма, усклађивање рада Тимова у контексту 

развоја СТЕАМ методологије 

3..Формирање Еко-одбора и именовање еко-координатора за спровођење програма у школи за 

школску 2021/2022. Годину као део СТЕАМ стратегије развоја 

 

4..Конституисање Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе, у складу с планираним 

развојним циљевима СТЕАМ 

Закључак 

Присутни: чланови Стручног актива за школско развојно планирање директор Јасмин Николовски, 

педагог Мирела Ступар наставници Игор Столић, Зоран Матић, Наташа Ђокић, Биљана Вранеш, 

Јелена Крсмановић, Гордана Медић-Симић, руководилац Актива за школско развојно планирање 

 

Закључак 

 

 

1. Изражена је забринутост чланова тима за тренутну ситуацију у којој је неизвестан и датум за крај 

полугодишта, што представља додатни проблем за реализацију већине планова у неизвесним 

условима рада. Чланови Актива мишљења су да је на стручним већима потребно детаљно 

разматрати реализацију целокупног наставног процеса, употпунити истраживањем праксе и у 
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наредном полугодишту спровести пажљиво предложене мере за унапређивање рада и отклањање 

препрека у извођењу наставног процеса у неизвесним околностима. 

 

 

2. СТЕАМ приступ раду ће бити оснажен кроз делатности тимова, посебно кроз обуке наставника 

због појачане потребе за коришћењем дигиталннх технологија. Ово ће бити остварено путем 

подизања квалитета наставе успешним планирањем и припремањем наставног процеса и применом 

савремених наставних метода, облика рада и наставних средстава, раду на амбијенталној и 

пројектној настави, кад околности дозволе 

3.. У сврху квалитетнијег приступа амбијенталној и пројектној настави, формиран је Еко тим који 

ће се повезати сарадњом са образовним и истраживачким институцијама које промовишу еко-теме 

и амбијанталну и теренску наставу ( наставиће сарадњу са Универзитетом Сингидунум). Еко-тим 

промовише пројекте, такмичења и конкурсе из домена одрживог развоја и одржава статус 

гимназије као Еко-школе 

 

4.Тим за обезбеђење квалитета и развој установе такође ће своје делатности усмерити ка СТЕАМ 

активностима кроз обуку наставника, пројекте сарадње са појединцима и институцијама локалне 

заједнице, других образовно-истраживачких институција, ЕРАЗМУС пројекте, пројекте теренске 

наставе и сл. 

Оперативни план рада школе је урађен на основу Стручног упутствa за организовање и 

остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022.год. 

 

Записик водила Гордана Медић-Симић 

 

Записник са трећег састанка Стручног актива за Школско развојно планирање, 01.04.2022. 

 

 

 

Присутни: чланови Стручног актива за школско развојно планирање директор Јасмин Николовски, 

педагог Мирела Ступар наставници Игор Столић, Зоран Матић, Наташа Ђокић, Биљана Вранеш, 

Јелена Крсмановић, Гордана Медић-Симић, руководилац Актива за школско развојно планирање 
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Дневни ред: 

1. Евалуација рада Актива : Разматрање Годишњег плана рада школе и усклађивање са Школским 

развојним планом 

2. Разматрање повезаности рада тимова и њихове међусобне и усклађености са СТЕАМ 

методологијом, као и самовредновањем за школску 2021/2022 годину 

Закључак 

 

1. 

У школи је формиран и Тим за самовредновање рада школе и чине га председници стручних 

органа,савета родитеља, представник ученичког парламента и органа управљања школом. Области 

које су вредноване ове школске године: 

 

• Настава и учење 

• Етос 

• Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета рад 

 

 

За промену у области Настава и учење дефинисани су циљеви: 

- Увођење СТЕАМ методологије 

- Подизање квалитета наставе успешним планирањем и припремањем наставног процеса и 

применом савремених наставних метода, облика рада и наставних средстава у складу са кровнимм 

СТЕАМ приступом 

- Рад на амбијенталној и пројектној настави 

- Подизање дигиталних компетенција 

 

За промене у области Етос; 

- Развијати платформе подршке и персонализованог приступа, нарочито због детектованих 

психосоцијалних промена у време кризе изазване пандемијом 

- развијање угледа школе кроз разноврсне промоције ( трибине, предавања, радионице, изложбе у 

локалној заједници, сајмове образовања и сл.) 

- обезбедити повратну информацију од стране ученика, родитеља и наставника школе путем 

упитника/анкете 
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- промовисати школу путем сајта, блогове и остале форме рада наставника у дигиталној форми 

повезати са сајтом, као и резултате ученичких истраживања и стварања 

 

За промене у области Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета; 

- Подела обавеза и задужења 

- Реализација ШРП-а 

- Рад на самовредновању 

- Ефекти реализације 

- Ефикасност и ефективност рада 

 

2. Закључено је да су активности усмерене на имплементацију СТЕАМ методологије појединим 

наставницима нејасне, те да је потребно више пута у току године подсетити на приступ и навести 

примере добре праксе. Цео процес је ометен ванредним условима рада због рада у условима 

пандемије. У том смислу, организоване су многе обуке на које су се наставници одазивали; обуке 

су углавном одржаване онлајн. 

Педагошко психолошка служба је, због потребе појачаног рада увела и асистента, помоћника из 

Средње занатске школе. Школа предузима планирање хуманитарних активности, усмерене за 

прикупљање средстава за помоћ различитим корисницима услуга. 

У октобру; СТЕАМ пројекат – није реализован због недовољног интересовања 

Пројекат у организацији Центра за промоцију науке и друштва мледих истраживача за историју, 

социологију и филозофију науке и технике „Алмагест“: 

Циљ пројекта: организовање онлајн курса путем којег би се матуранти упознали са аспектима 

научног процеса који се иначе не обрађује у настави. Кроз теоријска и практична предавања, 

ученици би стекли увид како изгледа процес формирања научних теорија и парадигми. 

Историјским примерима би се показало да је то углавном ирационалан процес, док увиди из 

социологије науке указују и да је процес укорењен у друштвене околности. Социјална 

епистемологија сведочи о помаку интересовања филозофа са сазнајних могућности субјекта на 

поделу рада унутар колектива, што је довело до тога и да се научни процес посматра из угла 

амбиције пружања нормативних смерница за побољшање функционисања научних тимова. У 

оквиру практичног дела ученици би се обучавали да направе рачунарске симулацијеу језику Python. 

У времену када је друштвено-хуманистичким наукама тешко да се такмиче са технолошким 

успоном, пројектом би се промовисала вредност интердисциплинарних и СТЕАМ подухвата. 
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29.03. У сарадњи с Универзитетом Сингидунум организована је теренска настава, излет у Ђердап, 

посета Природњачком музеју у Доњем Милановцу, настава је повезала геологију, билогију, 

одрживи развој, историју, географију, археологију и антропологију, као и остале друштвене и 

природне науке (СТЕАМ) 

 

 

Записник саставила Гордана Медић-Симић 

 

Записник са четвртог састанка Стручног актива за Школско развојно планирање, 24.06.2022. 

 

Дневни ред: 

1. Извештај о Школском развојном планирању 

2. Анализа квалитета реализације наставних планова и програма, Годишњег плана рада школе 

Присутни: чланови Стручног актива за школско развојно планирање директор Јасмин Николовски, 

педагог Мирела Ступар наставници Игор Столић, Зоран Матић, Наташа Ђокић, Биљана Вранеш, 

Јелена Крсмановић, Гордана Медић-Симић, руководилац Актива за школско развојно планирање 

 

 

Реализација: 

1. На онову увида у активности наставника, закључено је да је потребна је већа помоћ 

наставницима при осмишљавању часова и пројеката обликованих према СТЕАМ моделу. Посебно 

је потребно да се укључе наставници природних наука, математике и програмирања. Такође, 

потребна је подршка наставницима при изради индивидуалних образовних планова. 

У том смислу, може да буде од користи и следећи линк ка Јутјуб каналу: 

https://www.youtube.com/watch?v=BxOswcguzH8&list=PLbZ5iObrEbuwdwjlUFPnF1z9nWv1kFzg3 

 

9.06. је упућен позив наставницима од стране Фондације Ане и Владе Дивца на СТЕМ радионицу за 

наставнике која се одржала 16.06. у 11 часова, онлајн. Циљ је укључивање што већег броја 

девојчица у СТЕМ пројекте, што представља стратегију развоја науке и образовања Републике 

Србије, као и Европе. На овој радионици наставници су могли да размене искуства са колегама из 

https://www.youtube.com/watch?v=BxOswcguzH8&list=PLbZ5iObrEbuwdwjlUFPnF1z9nWv1kFzg3
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Србије, Канаде и Македоније. 

 

Такође, показало се да је начајно спровести СТЕАМ активности у сарадњи са другим образовним и 

културно-научним институцијама, као што је био случај с Универзитетом Сингидунум и теренском 

наставом одржаном у марту. Ученици су били веома задовољни овим видом наставе и 

заинтересовани за више оваквих садржаја. 

Активности Еко-школе и руководиоца, проф. Снежане Маринковић биле су усмерене на СТЕАМ 

области,21. марта 2022. године на Универзитету Сингидунум је, поводом Међународног дана шума, 

одржана Манифестација ЕКОС(А)ВЕСТ. Велику пажњу ученика привукла је панел дискусија у 

којој су учествовали: Јован Мемедовић, 

Предраг Јовић, Дуња Шумоња и Владимир Ристановић, Александар Васов и Јелена Миловановић. 

Ученици су активно учествовали у панел дискусији, постављали питања, али и учествовали у 

занимљивом квизу који су припремили студенти и професори студијског програма Животна 

средина и одрживи развој. 

Имајући у виду да се 22. марта обележава Међународни дан шума - ученици наше школе су заједно 

са ученицима из Земунске Гимназије и Савремене гимназије посадили више стабала липе и брезе у 

дворишту Универзитета Сингидунум. 

У сарадњи с Универзитетом Сингидунум 29.03. 2022. организована је теренска настава, излет у 

Ђердап, посета Природњачком музеју у Доњем Милановцу, настава је повезала геологију, билогију, 

одрживи развој, историју, географију, археологију и антропологију, као и остале друштвене и 

природне науке (СТЕАМ). 

У избору и реализацији матурских радова на Наставничком већу била су похваљена два матурска 

рада из физике, која задовољавају СТЕМ форму; ученице Аните Тодоровић и ученика Михајла 

Ристановића, под менторством проф. физике Биљане Становић. 

Наставници су ове школске године присуствовали многим обукама, неке од њих су нудиле и СТЕМ 

методологију, примере добре праксе и размену. Детаљи обука доступни су у извештајима 

надлежних Актива и ПП служби, у документима о стручном усавршавању запослених. 

За следећу школску годину предлог је да истраживачки, корелативни и огледни часови, као и 

часови теренске и амбијенталне наставе буду обједињене кровним STEAM појмом; биомимикрија; 

од науке, технологије, математике—геометрије, архитектуре, до уметности, философије и 

духовности. Такође, Стручни актив уметности значајно је укључити у ове теме, посебно у смислу 

везе музике, математике, визуелног и неуронаука које изучавају примену феномена светлости и 

звука на људски организам. 
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2. Наставници су појединачно и у корелацији једни с другима креирали наставне теме и часове 

према СТЕАМ методологији: 

- Наставници географије Жаклина Каваја и Тања Плазинић су, у корелацији с наставником 

енглеског језика Игором Столићем реализовали СТЕМ огледни час „Мистериозне земље – Индија, 

Француска“ у свим одељењима треће године. Ученици су користили Скајп технологију и остварили 

комуникацију и истраживачки рад са ученицима из других земаља. 

 

STEAM-приступ у настави психологије Предметни наставници,Симонида Вукобрат и Гордана 

Врачар-Деги навеле су да је, оквиру наставе психологије, све чешће је у употреби овакав приступ 

који код ученика развија ширину погледа и холистичко промишљање. Повезивање школских 

предмета, посматрање једне појаве из различитих углова и доношење закључака који су 

флексибилно применљиви у различитим областима, суштина је оваквог приступа који је базиран на 

сарадњи ученика и наставника. У наставку су дате теме које су на часовима разматране са позиције 

STEAM-приступа у настави психологије: 

• Вежбање стручне терминологије. На два начина је, у оквиру часова психологије, рађено на 

вежбању стручног психолошког речника који се веома ослања на терминологију која је у употреби 

и у другим наукама, те се помиње и у оквиру других школских предмета. За ове активности које се 

тичу остваривања исхода из психологије који се односи на усвајање стручне психолошке 

терминологије и функционално коришћење усвојених стручних појмова, коришћен је материјал 

који је инициран и, једним делом, настао у оквиру ранијег Е-твининг пројекта који се бавио 

употребом стручне терминологије у науци уопште. 

o Први начин вежбања стручне терминологије је остварен сагледавањем етимолошке стране 

стручне терминологије, као и чињенице да она захтева познавање латинског језика и његових 

основа, као корена многих језика данашње Европе и шире. Затимје рађено на познавању основних 

поставки грађења речи – разумевање и адекватно коришћење префикса и суфикса који додатно 

могу да промене појединачну реч. На томе се посебно радило на часовима психологије, јер то 

представља предуслов за суштинско разумевање психолошког речника, али и стручне 

терминологије која се користи и у другим научним областима, па и у оквиру различитих школских 

предмета. Такође, у документу који је послужио као полазна основа за богаћење речника стручном 

терминологијом један одељак, тј. колона, је посвећен преводу појмова на енглески језик, преко кога 

је понекад лакше препознати порекло и значење речи, као и везу са латинским кореном, као и 

изведеним српским речима. Све наведено је у служби богаћења речника и жиовтног искуства, те су 

школски предмети с у корелаци којима је остварена корелација на остваривању овог исхода: 

Српски језик и књижевност, Енглески језик, Латински језик, Језик медији и култура али и 
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Рачунарство и информатика, јер је цео процес обављан уз употребу дигиталних алата. Како је 

терминологија која је у употреби у психологили, блиска стручној терминологији из предмета 

Биологија, али и Хемија, очекује се двосмеран позитиван трансфер знања са овим предметима. 

- Документ који је коришћен је подигнут на гугл-драјв наставника и посебно је постављен на 

учионици, одакле је свима доступан. 

- Материјал је наведен на следећем линку: 

https://docs.google.com/document/d/1uvfiO65sHKut-

XoM2Z2v83bvAth9d6IxMlBIvrNaIE4/edit?usp=sharing 

 

o Други начин рада је био нешто флексибилнији и ученицима је причинио велико задовољство. Да 

би употреба стручне психолошке терминологије била ефикаснија и функционалнија и да процес 

усвајања не буде сувопаран, пред крај другог полугодишта, ученицима је дат задатак да, од 

понуђених термина, одаберу 50-ак и напишу замишљено писмо драгој које би написао неки 

заљубљени психолог који је потпуно заборавио да користи обичан, свакодневни говор, већ пати од 

својеврсне професионалне деформације употребе стручне терминологије у свакодневном говору. 

Овако замишљена активност, задата у паровима значајно подиже акктивност ученика, побољшава 

атмосферу и буди унутрашњу мотивацију. Још важније од свега тога је чињеница да ученик учи не 

само за оцену, него и када мотивисаност оценом прође јер су оне већ добијене, а најважније од 

свега је да они то раде са задовољством, у потпуности неоптерећени чињеницом да током те 

активности, кроз смех уче, несвесни обима и квалитета знања које је стечено. Ови радови ће бити 

обједињени у онлајн форму зборника радова и изложени у школској библиотеци у папирној форми. 

 

• Амбијентални дан који би требало да се одржаваа бар једанпут месечно, такође је прилика за 

примену STEAM-приступа. Како је у моменту одржавања амбијенталног дана, у фокусу из домена 

предмета Психологија, била обрада наставних јединица посвећених индивидуалним разликама у 

интелигенцији и уопште, примени ИОП-а1, 2 и 3, теоријска знања из ових области, тицала су се 

сагледавања њихове практичне и функционалне употребљивости. Ученици су имали прилику да 

посете кафе „Звуци Срца“, где су могли да сагледају какве могућности могу да имају особе са 

неким ограничењима у развоју. О овој посети постоји евиденција у виду фотографије. 

 

• Током другог полугодишта, успостављена је сарадња са представницима Филозофског факултета 

који су за почели трогодишњи пројекат „PEERSolving“, који се бави сарадничким односом међу 

вршњацима у настави, али и сарадњом уопште. Сарадња је основа свих међупредметних пројеката 

https://docs.google.com/document/d/1uvfiO65sHKut-XoM2Z2v83bvAth9d6IxMlBIvrNaIE4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uvfiO65sHKut-XoM2Z2v83bvAth9d6IxMlBIvrNaIE4/edit?usp=sharing
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и умрежавања различиитх научних погледа, те је овакав пројект важан и за STEAM-приступ. У 

овој, првој години пројекта, спроведени су истраживачки задаци који су имали за циљ да утврде 

колико је, уопште, заступљена сарадња у настави међу ученицима, а затим и какав став према 

сарадњи они имају, какви су им капацитети да сарађују и како се понашају када добију неки 

практични задатак који треба групно решавати. Испитиван је стил групне динамике која се јавља 

при тимском решавању задатака. За те потребе, одабрано је 6 трочланих „сарадничких“ тимова који 

су добили неки задатак из школског живота, а испитивачи су посматрали како ти мали тимови 

организују свој рад да би проблем био решен. Сваки тим је имао 2 сата за решавање проблемске 

ситуације, а на располагању су имали различите изворе информација који би им били од користи за 

рад, као и техничку помоћ у виду употребе таблета. Цела процедура сарадње је снимана, да би 

материјал послужио за подробнију анализу процеса решавања проблема и припрема за фазу 2 

Пројекта. Такође, одабрано је 6 ученика који су индивидуално давали интервју на тему примене 

сарадње у настави, чиме су се добиле драгоцене информације о томе колико се уопште у настави 

користе сарадња и умрежавање сваке врсте. Резултати који су добијени нису у потпуности 

охрабрујући – ученици имају капацитет за сарадњу, али се тај капацитет веома ретко користи! За 

укупно 21 ученика који су били део овог пројекта, спроведена је целокупна процедура упознавања 

са пројектом, добијањем сагласности од стране ученика и њихових родитеља, а затим и временска 

организација термина за снимање за сваки тим и индивидуални интервју. 

• На часовима психологије, тимски рад и повезивање са другим наукама кроз STEAM-приступ се 

релативно често дешава. Осмишљен је и час провере знања тако што је био примењен рад у 

паровима у које су се ученици организовали према својим афинитетима. Добијали су задатак који 

се састојао од тога да, најпре, прочитају 10 питања са којима треба да се упознају и разумеју их пре 

самог проверавања знања које ће се десити кроз тимски рад и уз употребу видео-пројекције. Затим 

су добијали да погледају врло едукативан снимак са ТЕД-платформе. У питању је излагање нашег 

теоретичара развојне психологије и неурологије, Ранка Рајовића, који се бави праћењем развоја 

дечје моторике, когниције, говора, понашања и препрекама у том развоју у светлу злоупотребе 

мобилних уређаја током раног развоја. Ова питања обрађује са становишта неурологије, 

психологије, биологије, медицине, а све време је присутн и аспект неговања дигиталне писмености. 

Ученици су паралелно гледали видео и одговарали на питања са којима су се унапред упознали. 

Добили су задатак да поделе посао, те да један члан у датом моменту слуша питања и проба да им 

нађе одговор. Други ученик, за то време, слуша даље видео пројекцију која се наставља, са 

задатком да циљано трага за одговорима на питања која су на листу у низу дати. Овде је јасна 

сарадња са предметима Биологија, Физика, Хемија и сл. 

• Ученици су, током ПЕТ-амбијенталног дана имали прилику, на крају школске године, да сагледају 
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питања и проблеме збрињавања напуштених паса, али и неговања властитих паса, као и осталих 

кућних љубимаца. Добили су јасну поруку да је потребно доживети и испољити емпатију према 

другим људима, као и према животињама; добили су, такође, јасну поруку да је неопходно водити 

рачуна оа хигијенским аспектима неговања кућних љубимаца тако што су на примеру, који су 

показали одрасли, водили рачуна о томе да се користе хигијенске кесице ради очувања чистоће 

амбијента, неговања културе понашања, али и физичког и менталног здравља. Оваква активност је 

наишла на велико задовољство, како наставника, тако и ученика! 

• Организовано је и спроведено ПИСА тестирање које је одржано током марта месеца и у које су 

била укључена 42 ученика првог и другог разреда која су имала 15 година. Задаци које су решавали 

су блиски STEAM-приступу. 

• Многи угледни часови су организовани тако да је укључен STEAM-приступ, те се подразумевала 

сарадња са другим предметима и предметним наставницима. 

• За наставу психологије, коришћен је израђен сајт предметног наставника, који је место за 

алтернативно прикупљање материјала за обраду наставних јединица које имају често тесне везе са 

осталим наукама, нарочито природним, као што су биологија, физика, хемија. Ова веза је посебно 

видна код обраде делова градива које је посвећено органским основама психичког живота, те им је 

кроз лекције, динамично организоване, пружена могужност обогаћивања знања и умења и у другим 

областима. О овоме се више може погледати на линку са сајта „Psihologijaija.jimo.com: 

• 

https://psihologijaija.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B

D%D0%B8-

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0

%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-

%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-

%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8-

%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC/ 

 

• http://www.opencolleges.edu.au/informed/learning-strategies/ 

 

• За потребе одржавања наставе у STEAM-духу, ученици често обрађују додатне материјале који 

прикупљају, нпр, са ТЕД-платформе или других безбедних места! У свим приликама заговарања 

тог иновативног приступа, дата је предност ученицима да могу да одаберу тим са којим ће да 

сарађују током израде задатка, што их додатно релаксира током учења! 

http://www.opencolleges.edu.au/informed/learning-strategies/
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• Тим за израду стандарда за психологију, чији члан је и предметни наставник психологије у 

Гимназији „Патријарх Павле“, у нацрту стандарда који тек треба да буде усвојен, посебно је 

обрадио питање STEAM-приступа тако што је он предвиђен као значајан приступ у остваривању 

исхода за Психологију. 

 

- Наставница историје Светлана Хофман –Кесар реализовала је огледни двочас под темом 

„Београд-некад и сад“ чији је циљ био упознавање ученика са симболима Београда, повезаним са 

пређеним градивом из националне историје 19. века; сналажење ученика у простору и времену – 

упознавање знаменитости родног града;Оспособити их да примене ИКТ знања која поседују и 

упутити их у нове апликације и алате; Упутити их на индуктивно-дедуктивно закључивање и 

повезивање; развијање смисла за уочавање битних детаља; уочавање узрочно-последичних веза; 

развијање умећа опажања у ширем контексту 

- Такође, проф. Светлана Хофман – Кесар је осмислила СТЕАМ наставну јединицу „Религије 

народа Старог Истока“ а продукт рада може се видети на следећој адреси: Религије народа Старог 

Истока - lino (linoit.com) 

 

http://linoit.com/users/Svetlanke/canvases/%20%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%

B8%D1%98%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D

1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0

%B0 

 

- Наставница Александра Јовановић је организиовала СТЕАМ наставну јединицу „Рачунарске 

мреже и интернет“, материјал је доступан на следећем линку 

https://drive.google.com/drive/folders/1JQSmr8yrL-fJimcF_RPwmaaFyBbkPwfT?usp=sharing 

 

- Наставница географије Наташа Ђокић организовала је СТЕАМ наставну јединицу „Човек и 

клима“, а продукт рада у веб алату линоит доступан је на: 

 

http://linoit.com/users/natasageos/canvases/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%

B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JQSmr8yrL-fJimcF_RPwmaaFyBbkPwfT?usp=sharing
http://linoit.com/users/natasageos/canvases/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%25B
http://linoit.com/users/natasageos/canvases/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%25B
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- Наставница Образовања за одрживи развој Ана Танасијевић применила је СТЕАМ приступ у 

креирању сајта за ученике трећег разреда: исходи рада су доступни на следећим линковима: 

 

https://sites.google.com/view/trecagodinaoor/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD

%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82 

 

https://sites.google.com/view/trecagodinaoor/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD

%D0%B0/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1

%98%D0%B5 

 

https://sites.google.com/view/trecagodinaoor/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD

%D0%B0/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1

%98%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

 

- Такође, проф. Танасијевић је организовала СТЕАМ час са темом „Штедња енергије“, материјал је 

доступан на: http://linoit.com/users/HemicarkaAna/canvases/%C5%A0tednja%20energije 

 

 

- Наставник верске наставе Славиша Костић припремио је следеће часове-наставне јединице по 

СТЕМ моделу 

 

1) Лекција -Питање личног и породичног морала четврти разред -усамљеност сагледана са 

психолошке и религиозне перспективе 

https://verskanastava.wordpress.com/2022/03/14/%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%9a%d0%b5-

%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3-

%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3-%d0%b8-

%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-2/ 

2) Лекција У миру изиђимо четврти разред веронаука третира питање односа науке и религије 

Православна теологија је увек сматрала да бављење науком у смислу обожења и напредовања у 

http://linoit.com/users/HemicarkaAna/canvases/%C5%A0tednja%20energije
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знању и сазнању нашег смисла и циља постојања у овом свету. Качим вам два видео материјала: др 

Александар Зечевић који је физичар и предаје религију и науку на једном факултету у САД као и 

мишљење једног од кључних философа данашњице др Чарлса Тејлора. Питање за ову недељу је 

само да одговорите са да или не: да ли технологија може да замени Бога и религију? 

https://verskanastava.wordpress.com/2021/10/12/%d1%83-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83-

%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%92%d0%b8%d0%bc%d0%be-

%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b5-%d0%b8-

%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%98%d0%b5-2/ 

3) Лекција Благодаримо Богу четврти разред обрађује хришћанство и економска правда 

https://verskanastava.wordpress.com/2021/09/23/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%

d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%be-

%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%83-

%d1%83%d1%82%d0%b2%d1%80%d1%92%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-

%d0%b1%d0%be-2/ 

4) ЛекцијаТачно изложење православне вере четврти разред 

Садашњи човек тражи и жели један 

једноставан језик који ће му дати егзистенцијални одговор а тиче се 

света који га окружује и стање у коме се налази. Стога језик теологије 

јесте језик искуства онога што су свети људи доживљавали и начин на који 

су сагледавали људе и свет а користећи науку, философију и културу 

онога доба да би саопштили веру на прикладан начин 

https://verskanastava.wordpress.com/2021/04/26/%d1%82%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%be-

%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%9a%d0%b5-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5-

%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0/ 

5) Систематизација Проблем личности трећи разред 

Зрела личност представља плод интеракције који представља природни супстрат и нечега што 

доносимо са собом као свет и социјалног оквира који то прописује и нуди оквире за настојање и 

раст. Прописује вредности и циљеве. Зрела личност има капацитет да поднесе неизвесност, другост 

-другог и капацитет да поднесе туђу љубав, наклоност као и туђе неприхватање. То ће омогућити 

личности да ради, воли и себе и друге сачува од себе. Проблем вредности долази услед развоја 

технолошког друштва где је дошло до упита устаљених клишеа и форми али и кризе идентитета: 

основни постулат јесте да ли постоји психодинамика појединца или је друштво које оформљава 

појединца и да је морал у нама као и свет какав доживљавамо нам и дефинише нашу зрелост или 
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незрелост. 

https://verskanastava.wordpress.com/2022/03/14/%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%9a%d0%b5-

%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3-

%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3-%d0%b8-

%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-2/ 

6) Покајање и исповест трећи разред. Једно од битних захтева исповести и уопште разговора са 

духовником јесте- лечење егоизма и страха. Страх је примарни доживљај који је ту испред мене. 

Анксиозност је даље брига, стрепња у вези ближе будућности. То је емоција да би човек преживео. 

Страх није пропорционалан индентитету пропорционалности. То захтева да многобрижност, 

покушај или превелика контрола својих ближњих. Људи имају потребе за смирење а оно 

представља немати потребе да се допаднеш свету. Страх Господњи је чувар од греха. Међутим 

сујеверје представља магијски приступ вери: постоји маловерје, сујеверје… Знамо да постоји 

болесна религиозност због чега постоји питање да ли је религиозност у служби егоизам и сујета. 

Када верујемо Богу онда имамо исправно напредовање у вери. 

https://verskanastava.wordpress.com/2022/04/04/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%98%d0%b0%d

1%9a%d0%b5-%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82-

%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%99%d0%b0%d1%9a%d0%b5-

%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%b8/ 

7) Анафора Св Василија Великог трећи разред. Проблем очувања животне средине је један од 

горућих проблема данашњице. Хришћани повезују очување животне средине са литургијским 

етосом: Евхаристијски етос значи, пре свега, коришћење природних добара с благодарношћу, 

приносећи их назад Богу. Такав став је неспојив с њиховим траћењем. Исто тако, пост и други 

аскетски подвизи чине да схватимо да и најједноставнија храна и она изобилна на трпези 

представљају дарове дате нам да удовољимо својим потребама. А ти дарови нису наши да бисмо их 

злоупотребили или траћили без обзира на то што их можемо купити. Такође хришћани сматрају да 

излаз из еколошке кризе захтева духовну обнову: не тек промену навика, него промену срца – 

хришћански речено, покајање. Жалосно је што се еколошке импликације наше хришћанске вере 

толико мало схватају, чак и међу хришћанима, те је тако Црква постала оно последње место у којем 

већина људи тражи духовна решења. Сагледава се са неколико перспектива екологија: научне, 

религиозне и философске. Користе се у ова два прилога врсни научници и теолози који говоре о 

опасности климатских промена: 

https://verskanastava.wordpress.com/2022/04/14/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%84%d0%be%d1%80%

d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0-

%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b3-3/ 
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8) Исповест и покајање утврђивање трећи разред говори о преображају ума, самоостварењу, 

обожењу... 

Реч је о својеврсном препорођавању сопства посредством врлинске употребе слободне воље. У 

таквом аскетском процесу достизања обожења, људска природа поред својих ограничених 

способности, мора непрестано превазилазити своја ограничења, што подразумева контролисано и 

интегративно коришћење свега оног што нас чини хуманима. У почетном ступњу потенцирају се 

достизање самопознаје, реалистично сагледавање себе и света, прихватање патње, развијени степен 

друштвене интеракције и личносног узрастања да би се стремило ка вишем облику свести. 

https://verskanastava.wordpress.com/2022/03/25/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d

1%81%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%98%d0%b0%d1%9a%d0%b5-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d1%98-

%d1%83%d0%bc%d0%b0-2/ 

9) Мудросна књижевност други разред. Један од главних циљева људи јесте онај који се тиче 

задобијање хармоничног и доброг живота. У јудео-хришћанској традицији такав начин живота-

самореализација, самоиспуњеност се везује за задобијање духовног мира. Уствари питање се 

поставља у вези шта нам је потребно да се одупремо стресу, свакодневним проблемима и како да 

достигнемо емоционалну зрелост, сталоженост и да будемо у стању да доносимо зреле одлуке. 

Докле у исто време је акценат дат на срце -тј балансу између емоционалног и рационалног 

одлучивања као и шта представља мир гледано са библијске перспективе. Засигурно да то јесте 

налажење мира у себи, испуњености, сигурност, а свака немир и анксиозност води ка депресији и 

разним лошим стањима духа 

https://verskanastava.wordpress.com/2022/05/09/%d0%bc%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%81%

d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-

%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-

%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%99%d1%86%d0%b8-6/ 

10) Систематизација. Бог је љубав. Други разред. Уколико одгледате видео интервјуа психолога гђе 

Нине Крајник видећемо да због тога што се форсира питање личног доказивања и ужитка онда се 

бришу границе и постоји проблем да се успостави боља комуникација. Да ли онда можемо боље 

успоставити међуљудске односе са другим људима. Како било ахава се говори о љубави као 

најбитнијем сегменту који човек може имати и дефинишу: не само односе између мужа и жене већ 

и између родитеља и деце, владара и становника… Због тога фигура односа са Богом јесте 

дефинисано питањем жеље или као између жеље за успостављањем везе са Богом посредством 

алегорије односом пара који се воли у библијској књизи Песма над Песмама? Стога питање је 
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зашто се Бог поистовећује са љубављу и какве то последице има по нас? 

https://verskanastava.wordpress.com/2021/12/15/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%

d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-

%d0%b1%d0%be%d0%b3-%d1%99%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b2-

%d1%85%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8-2/ 

11) Знамените личности и вера први разред. Бави се питањем како научници тумаче своју 

религиозност 

https://verskanastava.wordpress.com/2022/05/14/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%

d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-

%d0%b8-

%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%88%d1%9b%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-

%d0%bd%d0%b0%d1%83-2/ 

12) Све ми је дозвољено али ми није на корист први разред. Расуђивање у вези тога шта је добро а 

шта је зло је потребно управо да би могли да просудимо шта је добро за нас, да бисмо се изградили 

или покајали у овом животу и да бисмо себе унапредили и усавршили. Такође да бисмо се 

уклонили од зла, лоших људи поступака. Управо јачање савести нам јача и расуђивање које нам 

помаже у животу уствари и понајвише да бисмо одредили своју будућност, менталну стабилност и 

уосталом свој живот. 

https://verskanastava.wordpress.com/2022/04/14/%d1%81%d0%b2%d0%b5-%d0%bc%d0%b8-

%d1%98%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%99%d0%b5%d0%bd%d0%be-

%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8-4/ 

13) Проблем теодицеје четврти разред. Проблем зла је сагледана са теолошке, философске и 

књижевне стране. 

https://verskanastava.wordpress.com/2022/04/14/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d

0%bc-%d1%82%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b5%d1%98%d0%b5-3/ 

14) Деликвенција и вршњачко насиље четврти разред. Пошто смо завршили један сегмент везано за 

изазове модерног друштва, у наредним часовима ћемо се осврнути у вези проблема зла. Један од 

првих зала са којим смо окружени јесте пораст деликвенције код младих и вршњачког насиља. 

Стручњаци су подељени:да ли је криво друштво, окружење, политика, друштвене мреже или 

филмови…Различито се приступа овом проблему: ангажовани су педагози, психолози, социолози 

међутим као што ћете чути остаје проблем како га заједничким ангажовањем решити.. 

https://verskanastava.wordpress.com/category/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1

%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-iv-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b4/ 
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15) Смисао и бесмисао живота први разред. Питање смисла света јесте један од битних питања. 

Због тога када говоримо о крајњим стварима и о крајњим границама бића и универзума јесте 

питање и изазов за разум. То питање јесте нешто што разоружава разум где разумна питања 

постављају питање смисла постојања. Верник зна да зна да не може да зна и претпоставља вере 

докле атеиста у слободи искључује превазилажење и излажење разума. Такође не сме се 

претпоставити вера или трагање за смислом у брутално ниподаштавање и извргавање руглу оних са 

којима се не слажемо. 

https://verskanastava.wordpress.com/2021/05/19/%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%be-

%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%be-

%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0/ 

- Наставница предмета Религије и цивилизације и Образовања за одрживи развој Гордана Медић-

Симић креирала је часове према СТЕАМ методологији и истраживачком раду. 

- Материјал је доступан на следећим адресама: 

- Древни чворови и савремене информационе мреже; кипуи; најстарији познати организовани 

систем за прикупљање, обраду, чување и дистрибуцију информација, доступно на: 

https://sway.office.com/G11VGFRNaQ38Yh7U 

 

- Пројекат „Философија одрживих насеља“, доступан на: https://sway.office.com/gekZIihEdZvd0Rzg 

 

- Израда материјала за наставнике о СТЕАМ методологији у савременом контексту и у Школском 

развојном плаирању: 

https://sway.office.com/uY2pLqASufij3BA7 

 

 

Записник саставила Гордана Медић-Симић 

 

 

 

 

 

 

https://sway.office.com/G11VGFRNaQ38Yh7U
https://sway.office.com/gekZIihEdZvd0Rzg
https://sway.office.com/uY2pLqASufij3BA7


188 

 



 

 

 

Извештај Тима за  стручно усавршавање и професионални развој 

 

Чланови тима за професионални развој и стручно усавршавање: 

 Матићевић Зорана – наставник социологије  

 Станковић Весна – наставник латинског језика и коориднатор тима 

 Полка Симић – наставник хемије 

 Бранка Досковић - наставник физике 

 Јелена Крсмановић – наставник математике 

 Марија Крстић – наставник француског језика 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

Упркос отежавајућим околностима у вези са пандемијом Covid 19, можемо закључити да је План за протеклу 

годину у великој мери остварен, што значи да су реализоване активности: 

 Наставници су похађали неколико програма стручног усавршавања ван установе, националних и 

међународних, на лицу места и  on line; 

 Наставници су похађали неколико стручних скупова, националних и међународних, на лицу места и  

on line; 

 Наставници су похађали програме стручног усавршавања из корпуса обавезних обука; 18 наставника 

је похађало програм Етика, 9 наставника Исходе а 6 наставника Дигитални уџбеници. 

 Пројектни тим је у име Гимназије Патријарх Павле, у својству партнера, аплицирао у три ERASMUS+ 

пројекта, од којих је најмање један одобрен; 

 Један наставник је аутор и предавач на две међународне конференције; 

 Један наставник је покренуо процедуру за стицање звања Виши педагошки саветник и успешно је 

реализовао; 

 Освојене су 2 националне ознаке квалитета, 1 европска ознака квалитета за E Тwinning пројекте а 

школа је одржала статус E Тwinning школе; 

 Група наставника која је покренула и успешно реализовала Еко  пројекат и успела да освоји ознаку 

Еко школе за Гимназију Патријарх Павле ; 

 Наставници су учествовали у свим облицима усавршавања унутар установе, у складу са планом 

усавршавања и у складу с договором унутар својих стручних већа; 

 Остварена је планирана сарадња с Тимом за развој и Тимом за самовредновање и са координаторима 

стручних већа; 

 Није било формалног менторског рада. 

 

У Београду, дана 28.08.2022.                                                  Матићевић Зорана, координатор Тима 

 



ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

ПРАЋЕЊА 

Август 

 Редовни састанак/подела задужења 

 Координација рада с Тимом за Развој и Тима за 

самовредновање 

 Припрема и реализација Извештаја о раду Тима у 

протеклој школској години 

 Припрема и реализација Плана рада Тима за 

наредну школску годину 

 Разно- текућа питања 

 Прослеђен је позив за радионицу ,,До дигиталног 

грађанства кроз наставу језика'' у Грацу, Темпус 

фондација 

 29 колега је похађало обуку  Професионализација 

одељенских старешина у сарадњи са родитељима 

 З.Матићевић похађала обуку Подучавање о 

Холокаусту и људским правима, Тераформинг 

 З.Стојић и Марко Косијер похађалиПрограм обуке 

за запослене у образовању-Дигитална ичионица-

дигитално компетентан наставник-увођење 

ел.уџбеника и дигиталних образовних материјала 

  

Координатор тима 

Чланови тима 

 

Одржан састанак 

Размена података с 

Тимом за развој и 

Тимом за 

самовредновање 

Написан Извештај 

Написан План 

Записник са састанка тима 

за СУ 

Извештај рада Тима за 

протеклу годину 

 

План рада тима за СУ за 

наредну годину 

Годишњи план рада школе 

Извештај о раду школе 

Септембар 

 Прослеђен је позив за акредитовани вебинар "Са 

стручњацима на вези - безбедно током пандемије", 

УНИЦЕФ-а 

 Прослеђен је позив за  ,, Сазнај и расазнај, обуку из 

области медијске и информационе писмености и 

критичког мишљења'', Врњачка Бања, 24-27.09.21. 

 Слађана Матић похађала обуку Сазнај и расазнај. 

 Прослеђен је позив за наградни конкурс  ЗУОВ-а 

Сазнај на семинару, примени у пракси.  

Координатор тима 

Чланови тима 

Реализоване 

активности 

Уверења о присуству, 

ауторству или излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 
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  Прослеђен је Јавни  позив МПНТР-а за доделу 

признања и награда за постигнуте доприносе у 

области просвете, науке и техн. развоја до 31.12.21. 

 Прослеђен је позив за обуку подршке 

наставницима у реализацији изборног програма 

Економија и бизнис 

 З.М. је учествовала 24.09.-26.09.2021. у 

међународном програму Reshaping the image of 

democratic revolutions 1989, Thessaloniki, Greece 

 З.Матићевић похађала обуку Подршка 

наставницима у реализацији изборног програма 

економија и бизнис у гимназијама 

 З.Матићевић одржала радионицу  Детективска 

пича - организација и реализација радионице у КЦ 

Чукарица 

 Бојана Цветковић и Тања Плазинић похађале обуку 

Са стручњацима на вези - безбедно током 

пандемије 

 Гордана Медић присуствовала приказу књиге "Иза 

кулиса стваралаштва",Коларац  

усавршавању 

Извештај Тима за 

самовредновање 

Октобар 

 Прослеђен је позив за  акредитоване семинаре 

за е е-twinning почетнике – први кораци, која ће 

се одржати 29.11.21. у Београду, у хотелу Мона 

 Прослеђен је позив за  Национални тренинг за 

организаторе живих библиотека, од 26.11.-

29.11.21. групе Хајде да, у Сремским 

Карловцима 

 З.Матићевић похађала вебинар Teaching about 

North Korea 

 Гордана Медић похађала обуку   пробем 

солвинг радионица "Ајнштајнова загонетка и  

Округли сто на тему " Милош Радојчић" 

 Гордана Медић , објављен ауторски рад у 

Координатор тима 

Чланови тима 

Реализоване 

активности 

Уверења о присуству, 

ауторству или излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Извештај Тима за 

самовредновање 
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Зборнику на тему "Педагогија 

(само)васпитавањем личног искуства у делу 

Милоша Радојчића" 

 7 колега је успешно савладало обуку 

Формативно оцењивање и његова примена у 

дигиталном окружењу 

Новембар 

 Мирела Ступар и Гордана Медић похађале   

Национални тренинг за организаторе живих 

библиотека, од 26.11.-29.11.21. групе Хајде да, у 

Сремским Карловцима 

 Прослеђен је позив за  Cafe Centropa: Teachers' 

Edition, за 07.11./04.12./16.01./26.02./10.04. и за 

семинар за наставнике Западног Балкана који се 

одржава 03.12.-05.12.21. 

 Прослеђен је позив за серијал вебинара из области 

медијске и информационе псимености Сазнај и 

расазнај. 

 Прослеђен је позив за Erazmus+информативне дане 

и недељу 

 Прослеђен је Нови Правилник о стручном 

усавршавању и стицању звања 

 С.Маринковић и Тања Плазинић похађале обуку 

ЗУОВ-а Зелене вештине и знања 

 Маја Мићовић и Маја Недељковић присуствовале 

онлајн догађају "Представљање новог издања 

Европског дневника и конкурса Европа и ја" 

 Мирослава Николић похађала ПРОГРАМ ОБУКЕ 

ЗА НАСТАВНИКЕ ИНФОРМАТИКЕ У IT 

ОДЕЉЕЊИМА ГИМНАЗИЈЕ (МОДУЛ БАЗЕ 

ПОДАТАКА за четврти разред 

 Милијана прибић је представила употребу Падлет-

а 

 

Координатор тима 

Чланови тима 

запослени 

 

Реализоване 

активности 

Уверења о присуству, 

ауторству или излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Извештај Тима за 

самовредновање 
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Децембар 

 Прослеђен је позив ЗУОВ-а за пријаве на конкурс 

#ДигиталнаЕкспедицијаИзазов 2021/2022, отворен 

до 13.12.21. 

 одржан састанак Тима за професионални развој и 

стручно усавршавање 

 28 колега је похађало обуку ,,Превенција насиља . 

пут ка школи без насиља''  

 Љ.Копривица и Маја Ђорђевић похађале Обуку 

школских администратора основних и средњих 

школа за рад у систему за управљање учењем мудл 

 З.Матићевић похађала обуку  2nd International 

Holocaust by Bullets seminar 

 Бојана Цветковић похађала обуке: Стратегије у 

раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању и Породично насиље, Стем образовање 

по мери деце и младих и "3д технологија у 

вртићима" 

 Маја Мићовић и Маја недељковић  "Ерасмус + 

пројекти за основне и средње школе и 

предшколске установе" и "Државна матура - испит 

и за родитеље?" 

 Мирослава Николић похађала ПРОГРАМ ОБУКЕ 

ЗА НАСТАВНИКЕ ИНФОРМАТИКЕ У IT 

ОДЕЉЕЊИМА ГИМНАЗИЈЕ (МОДУЛ БАЗЕ 

ПОДАТАКА за четврти разред 

 Славиша Костић је учествовао у  St John 

Chrysostom Orthodox Research Group у својству 

излагачаThe Revelation in the thought of Richard 

Swinburne  и слушалац  

Координатор тима 

Чланови тима 

запослени 

 

Реализоване 

активности 

Уверења о присуству, 

ауторству или излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Извештај Тима за 

самовредновање 

Записник са састанка 

Јануар 

 

 Гимназија Патријарх Павле је обновила статус  E 

Тwinning школе. 

 Прослеђен је позив за вебинаре о концепту 

Државне матуре, за 02.02.22. 

Координатор тима 

Чланови тима 

запослени 

Реализоване 

активности 

Уверења о присуству, 

ауторству или излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 
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 В.Симонида, Т.Плазинић, Ј.Субин, Данијела 

Симић, Александра Јовановић и Љ.Петровић је 

похађала Кампстер обуке ,,Породично насиље'' и 

,,Стратегије у раду с ученицима који показују 

проблеме у понашању.  

 Сања Ђурановић је похађала обуку 'Photoshop - 

етиде - почетни курс дигиталне обраде 

фотографија 1 и 2'', Абакус,  

 Мирослава Николић и Јелена Субин похађале, од 

јанура до маја,обуку ЗУОВ - обуке за наставнике 

гимназија на смеру за ученике са посебним 

способностима за рачунарство и информатику. 

 Мирела Ступар је учествовала у  Вебинар Пројекат 

државна матура; Завод за вредновање квалитета 

рада 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Извештај Тима за 

самовредновање 

Фебруар 

 Прослеђен је позив за  семинаре „eTwinning за 

почетнике – први кораци” 28.02.22. и „Ка 

квалитетним eTwinning пројектима у циљу 

унапређења коришћења ИКТа у настави” 02.03.22. 

 Прослеђен је позив за  онлајн конференцију 

Дигитално образовање 2022, 08.04.и 09.04.22. 

 Прослеђен је позив за  онлајн конференцију Фонда 

Дивац, Образовање за дигитално друштво, за 

25.02.22. 

 О.Миленковић похађала скуп Стручност и 

креативност у управљању савременом школом, 

Клет 

 Гордана Медић и Јелена Ивановић похађале скуп 

Суђење Сократу у 21. веку 

 А.Јовановић је похађала обуку  ЗУОВа Програмске 

парадигме  

 Маја Мићовић је похађала  "63. републички зимски 

семинар за професоре српског језика и 

књижевности" 

 Ана Танасијевић је похађала  вебинар, 

Координатор тима 

Чланови тима 

запослени 

Реализоване 

активности 

Уверења о присуству, 

ауторству или излагању. 

Награде, дипломе, 

захвалнице, ознаке 

квалитета 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Извештај Тима за 

самовредновање 
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Универзитет Сингидунум "A Polar BEAR IN 

MIND, the Future IN OUR HANDS"! 

 М.Мићовић и М.Недељковић су похађале обуку  

"Образовање за дигитално друштво", 

Март 

 Прослеђен је позив за Yahad In Unum, Holocaust by 

Bullets, 22.09.-24.09.22 у Будимпешти 

 Одржан састанак Тима за спрофесионални развој и 

стручно усавршавање на платформи Zoom 

 Прослеђен је Јавни позив за прегледање и 

одобравање програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и стручних 

сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 

2024/2025. годину, пријављених на конкурс ЗУОВ-

а, до 07.03.22. 

 Прослеђен је позив за учешће у међународном 

пројекту Unmasking youth mental health, обуком 

групе Хајде да, од 09.04.-16.04.22. у Сремским 

Карловцима 

 Прослеђен је позив за Центропину летњу 

академију, од 04.07.-11.07.22. у Берлину. 

 Прослеђен је позив за Центропин семинар у 

Сплиту, од 06.05.-08.05.22. 

 18 колега је похађало обуку Етика и интегритет, 

Агенције за спречавање корупције 

 15 колега је похађало обуку Школско 

законодавство 

 М.Николић је похађала обуку Ка квалитетним 

еТвининг пројектима у циљу унапређења 

коришћења икт а у настави 

 Бојана Цветковић похађала обуку Отворена врата 

едукације 3 

 Гордана Медић похађала Семинар "Математика и 

музика"  САНУ 

 Гордана Медић организовала  гостовање 

предавача-путописца Монике Маширевић : "Моја 
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љубав Индија", 

 Сања Марковић, Дарио Пикулић и Марко Косијер 

похађали обуку Савладавање меких вештина у 

релацији наставник-ученик-родитељ, март 2022, 

ОКЦ 

 Љ.Петровић учествовала на округлом столу 

представљања резултата мониторинга примене 

реформисаних програма Грађанског васпитања у 

организацији ЗУОВ-а и ОЕБС –а 

 28 колега је похађало обуку Школско 

законодавство  

Април 

 Прослеђен је позив за учешће у обуци Агенцију за 

спречавање корупције ,,Етика и интегритет'' која 

спада у корпус обавезних обука. 

 Прослеђен је позив за учешће у обуци /Дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник – 

увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала, 10.05.-12.05.22. 

 6 колега је похађало обуку Дигитална учионица -

дигитално компетентан наставник-увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала 

 Стручни сарадник, Ступар Мирела је похађала 

обуку О.Л.И Психодрамски тренинг развојних 

вештина 

 Бојана Цветковић похађала обуке: Мрежа 

инспиративних СТЕМ школа и Родитељи и Стеам 

 Светлана Х.Кесар, Драгана Раца, Гордана Медић, 

Ана Танасијевић  похађале обуку  Пројектно 

оријентисана настава у зеленим темама и 

мултимедији, 

 Г.Медић присуствовала  трибини "Са 

инфлуенсерима на Ти", Универзитет Сингидунум, 
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Мај 

 Прослеђен је позив за учешће у обуци Сазнај и 

расазнај, за мај и јун  

 Прослеђен је позив за конференцију  Образовање о 

културној баштини, за септембар,22 

 Прослеђен је позив за учешће у обуци „Онлајн и 

хибридна настава у дигитално компетентној 

установи“, која почиње  03.06. а траје месец дана 

 Ана Танасијевић организовала  гостујуће 

предавање на тему Перзистентне органске 

загађујуће супстанце-Ивана Ђуричковић, дипл. 

инж. технологије Самосталног саветник у 

Одељењу за хемикалије, Министарство за животну 

средину 

 Јелена Субин и Милица Недељковић  

присуствовале Центар за образовне технологије на 

западном Балкану, Дигитално образовање 2022 

 Симонида Вукобрат је присуствовала  Конгресу 

психолога одржан у Врњачкој бањи и учешће на 

Округлом столу "Сарадња у настави" 

 Зоран Стојић присуствовао представљању 

Примери најбољих наставних праксиу STEAM 

настави у Србији 
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Јун 

 Прослеђен је позив за попуњавање онлајн 

упитнике о  стручном усавршавању и 

професионалном развоју. 

 Прослеђен је позив за пријаву на бесплатну обуку 

за менторски рад наставника са студентима 

 Прослеђен је позив за Епале наградни конкурс за 

најбоље текстове – иновативни приступ за 

револуцију вештина 

 Прослеђен је позив за BAZAART, националну 

конференцију о сарадњи културе и образовања, 

Центри и маргине, од 02.07.-04.07.22. 

 Прослеђен је позив Темпус фондације за 

Дводневни семинар у Талину биће посвећен 
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добрим праксама, методама и алатима у учењу и 

подучавању језика, за 26.09.-27.09.22. 

 Славиша Костић Коорганизатор са колегама из 

Шесте београдске гимназије ( помена патријарху 

Павлу и пригодног помена као и обиласка Музеја 

Патријарха Павла 

Јул 

 Зорана Матићевић је добијањем сагласности 

комисије ЗУОВ-а, стекла све предуслове за  

стицање звања Виши педагошки саветник. 
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 Сарадња са школским тимовима, стручним већима 

и институтицијама ван школе  

 Иницирање, организовање и праћење  активности 

Усавршавања ван институције  

 Иницирање, организовање и праћење реализације 

планираних активности усавршавања унутар 

установе 

 Оснаживање, иницирање, организовање и праћење 

реализације активности стицања звања 

 Оснаживање, иницирање, организовање и праћење 

реализације активности менторског рада 

 Оснаживање, иницирање, организовање и праћење 

реализације активности хоризонталног учења 

 Предлагање мера, поступака, инструмената 

оснаживања и награђивања наставника и 
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популаризације стручног усавршавања и 

прогфесионалног развоја 

 Сарадња са координаторима стручних већа, 

координаторима и члановима Тима за развој и 

Тима за самовредновање и др. 

 Евалуација рада 

 Извештај о раду Тима за протеклу годину 

 План рада Тима за наредну годину 

 Реализација иницијалних обука унутар установе о 

самовредновању, стручном усавршавању и 

поступку за стицање звања. 
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Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања за школску 2021-2022. годину 

 

На почетку школске 2021/2022. године је направљен План рада на заштити ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и превенцији ризичног понашања. 

Оформљен је Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања у чијем саставу су:  

- Руководилац Тима: Симонида Вукобрат, а затим Гордана Врачар-Деги 

- Директор школе: Јасмин Николовски 

- Стручни сарадник Маријана Кезуновић, а од октобра месеца 2021.г. Симонида Вукобрат 

- Наставници: Нада Каришик, Слободанка Јовановић, Слађана Матовић, Јована 

Голубовић, Весна Милојевић 

- Представник Министарства унутрашњих послова, Горан Ђекић; представник Савета 

родитеља, Милица Бијелић, као и представник ученика, Нина Бобић. 

О свим активностима Тима, информисано је Наставничко веће, а за потребе лакшег 

успостављања контаката и комуникације међу члановима, оформљена је вајбер-група која је 

окупила чланове из редова наставника и која је врло успешно функционисала. 

Током школске године одржано је пет састанака Тима: 13.9., 29.12., 19.5, 27.5. и 21.6.2022.  

Ове школске године на састанцима су обрађивана следећа питања: Усвајање Годишњег плана 

рада Тима,  договор око поделе задужења, предлог активности у месецу септембру и октобру; 

Анализа и процена безбедности на нивоу школе; Планирање и реализација семинара на тему 

насиља и занемаривања; Разматрање остварених активности у првом полугодишту и евалуација 

и планиране активности до краја текућег полугодишта, као и у наредном полугодишту;  

Разматрање остварених и неостварених активности у другом полугодишту и евалуација и 

планирање активности у наредном полугодишту. Одржан је стручни семинар на тему 

заштите од насиља и поступања у случају насиља; Примењиване су препоруке организовања 

ОВ рада у школској 2021/22. у условима пандемије корона вируса; Обављане су активности на 

безбедности ученика у условима дојава подметнутих бомби које су се дешавале у више наврата 

током школске године; Разматране су ситуације конфликата и насиља које су се дешавале 

током школске године, уз пропратну израду планова заштите ученика и пружања подршке. 

Током школске године радило се на превенцији насилног понашања кроз организовање 

различитих активности у које су били укључени наставници и ученици, али и представници 
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ширег окружења; Обављена је и Евалуација годишњег рада Тима и Евалуација оперативних 

планова заштите ученика и пружања подршке. 

Појединачне реализоване активности наведене су у доњој 

табели: 

 

 Посета биоскопским пројекцијама актуелних филмова, за све ученике школе – у 

више наврата; 

 У сарадњи са Парламентом школе, покретане су хуманитарне акције у више 

наврата током школске године 

 Обављани су индивидуални разговори са великим бројем ученика свих разреда 

школе, који су у искуству имали преживљене ситуације насиља у скоријој или 

даљој прошлости; 

 У свим ситуацијама где је било потребно, обављани су разговори са родитељима 

ученика; 

 Осмишљен је и реализован план заштите од насиља, пружања подршке и 

превенције последице насиља за све ученике где је то било потребно; 

 Обављени су разговори са родитељима ученика којима је била потребна и таква 

врста подршке у процедури примењеног плана заштите од насиља и 

занемаривања; 

 Обележен је Дан школе 15.11.2021.; 

 Одржан је дводневни семинар „Превенција насиља – пут ка школи без насиља“, 

3. и 4. 11. 2021. којем је присуствовало преко 30 наставника школе; 

 Одржана је обука за запослене „Породично насиље“ у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ова обука је организована 
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онлајн за све запослене који су то желели, на платформи Кампстер; 

 Одржана је обука „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању, организована за све запослене који то желе, у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на платформи Кампстер; 

 Промовисана је платформа „Чувам те“ од стране Министарства просвете. Од 

стране Руководиоца ШУ Београд, Драгана Филиповића, стигао је мејл са молбом 

да се сви регистровани случајеви насиља пријаве на мејл subeograd@mpn.gov.rs, 

уз подношење извештаја о поступању; Том приликом је на мејл школе стигао и 

формулар за пријављивање случајева насиља ШУ Београд 

 Направљен је контакт са Зораном Парезановић, представницом УГ Атина, 

удружења које се бавило истраживањем о родно заснованом насиљу, за које би 

циљна група биле девојке са 18+ година 

 Континуирано су идентификовани ученици са проблемима у адаптацији и 

понашању 

 Предузети су кораци у реализацији ИОП-1 и ИОП-2 уз стављање посебног 

акцента на заштиту и безбедност ученика који су у програму индивидуализације, 

уз континуирану сарадњу са Тимом за инклузију. 

 Остварена сарадња са Филозофским факултетом кроз пррикључење школе 

трогодишњем пројекту „PEERSolvers“ 

 Вршена је превенција проблематичног понашања ученика у виду подстицања 

индивидуалног и професионалног напретка и развоја – ученици су континуирано 

информисани о могућностима даљег академског школовања 

 У циљу горепоменуте превенције проблематичног понашања и рада на даљем 

професионалном усмеравању ученика, остварена је комуникација са више 

факултета који су доставили своје информативне материјале 
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 Реаговано је у случају уништавања школске имовине од стране 3 ученика 4. 

разреда природно-математичког смера наше школе, који су фломастером у два 

наврата писали по санитаријама школског тоалета, те је обављен васпитни и 

саветодавни рад са ученицима;  

 Континуирано је рађено на поштовању протокола о облачењу који је прописан, 

како за ученике, тако и за наставнике наше школе. О овом протоколу су сви 

актери школе у више наврата подсећани! 

 Одржано је укупно 5 састанака Тима, редовних и ванредних, у вези са редовним 

активностима, али и поводом случајева појаве непримереног понашања. О свим 

ситуацијама оваквог понашања, извештаји се налазе у свесци Тима за ову 

школску годину,  као и у белешкама  психолошко-педагошке службе.  

 Вођено је неколико дисциплинских поступака у случајевима злоупотребе 

алкохола и конфликата  

 Одржан је час одељенске заједнице 3/6 у циљу подстицања вршњачке медијације 

у решавању конфликата 

 Како је на мејл школе у више наврата стигла дојава о подметнутој бомби, као и у 

случају великог броја школа у Београду и широм Србије, сваки пут се поступало 

у складу са предвиђеном процедуром – школа је одмах и по плану евакуисана, 

специјализована екипа полицијских службеника је извршила прегледање свих 

просторија школе, а ученици су се у објекат вратили по обављеном прегледу, у 

окружење које је процењено као безбедно. За то време се настава одвијала на 

даљину, према распореду у реалном времену, тако да ученици ни на који начин 

нису били на губитку што се тиче реализације наставе! 

 Редовно је вођена књига евиденције дежурстава, а посебно се радило на 

реализацији дежурства на свим спратовима и у школском дворишту школе пре, 

током и након наставе и током школских одмора, нарочито великог одмора; 
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 На родитељским састанцима свих одељења инсистирало се на томе да је 

неопходно редовно плађање школског динара који је потребан за ангажовање 2 

радника обезбеђења који су врло предано радили свој посао на очувању 

безбедности која је неопходна за неометани рад школе 

 Посебно је вођено рачуна о томе да се ради на изградњи позитивног система 

вредности путем различитих активности – на готово свим зидовима школе су 

постављени плакати са лепим мислима, изрекама и пословицама које промовишу 

хуманост, етичност, емпатију и значај образовања као важног фактора изградње 

личности и подизања свести о личној одговорности; организовањем 

хуманитарних акција, амбијенталног дана онда када је то, због пандемије вируса 

било могуће, похвала ученицима који су остваривали различита постигнућа у 

спорту и науци; 

 На већима – Одељенским и Наставничким – представљани су ученици који су 

остварили нека постигнућа у спорту, на такмичењима из различитих области 

школског и научног живота, чиме се вршена промоција здравих стилова живота. 

 Током школске 2021-22. године, у оквиту Тима за заштиту од дискримимнације, насиља, 

злостављања и занемаривања било је остварено преко 100 сусрета и активности. Током школске 

године, промењен је руководиоц Тима – у првом полугодишту је то била Симонида Вукобрат, а 

у другом Гордана Врачар-Деги. Оба руководиоца су ревносно обављала послове руковођења 

Тимом, а они су били врло разноврсни.  

Анлиза и евалуација свих обављених активности овог Тима 

дати су у наставку: 

У оквиру едукације, предвиђене за ову област, оджано је неколико активности: 

 У просторијама школе је одржан дводневни Стручни скуп „Превенција насиља – пут ка 

школи без насиља“ – 3. и 4.12.2022.  

 Такође, одржане су две обуке на платформи КАМПСТЕР које су наставници школе 

могли да прате својим ритмом, у складу са својим слободним временом. У питању су 

обуке које је подржало и организовало Министарство просвете, под називом: „Стратегије 

у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“, као и „Породично насиље“. 

Обе ове обуке је прошао велики број наставника Школе током првог полугодишта. 
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У оквиру рада на повећању безбедности у школи, што се непосредно одражава и на 

превенцију различитих облика дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

организовано је следеће: 

 Свакодневна дежурства су обављана према унапред предвиђеном распореду, што је 

ангажовало велики број наставника распоређених да дежурају током одмора, пре и после 

наставе и то на свим спратовима и пасарелама школе, на улазу за ученике и на 

степеништу ученичког улаза у школу. Наставници су својим присуством јасно стављали 

до знања да се насиље не може десити неопажено, чиме је свакако смањена његова 

појава, јер је у питању превентивно деловање.  

 Школа је обезбедила континуиран видео-надзор у просторима степеништа, холова 

,ходника, простора испред учионица, као и школског дворишта. Видео надзор је, такође, 

у функцији превенције насиља, али и брзог реаговања у случају да се оно деси!  

 Два радника обезбеђења су такође имали важну улогу у превенцији конфликата и 

насиља, поред низа активности и задатака на обезбеђењу укупне безбедности ученика и 

наставника и поштовања правила „кућног реда“ у школи. 

На превенцији насиља и неговању здравих живтних стилова, радило се током године на 

различите начине. Управа школе, на челу са директором, схвата значај превентивног рада који је 

многострук, са разноврсним варијантама, од којих неке на први поглед немају много додирних 

тачака са насиљем и његовим превенирањем. Међутим, реч је о покушају да се акценат у раду са 

ученицима скрене на нормалне и пожељне облике понашања и навика, чиме се релаксира 

атмосфера у животима ученика, како у школи, тако и ван ње, па се тако знатно смањује 

вероватноћа да се насиље појави. Ево само неких облика превентивног рада на којима смо 

радили: 

 Посета биоскопима и пројекцијама које су биле актуелне у датом моменту. Ове посете 

су, углавном, одржаване током амбијенталних дана који се у нашој школи дешавају већ 

пар година и којих је, и поред ковид мера и пропратне изолације, било и током ове 

школске године, додуше  у само пар наварата, уз поштовање мера заштите. Само неки од 

наслова посећених биоскопских пројекција, о којима се затим дуго и са емоцијом 

причало су: „Тома“, „Нечиста крв“ и други.  

 Посета позориштима је организована континуирано, како за ученике, тако и за 

наставнике 

 Ученици су узели учешће у организацији различитих хуманитарних акција, а у сарадњи 

са Ученичким парламентом. Организоване су 4 хуманитарне акције: 

1. Средства прикупљена од добровољног прилога ученика, поводом Дана 

школе, уплаћена су на жиро-рачун Центра за децу без родитељског старања у 

Звечанској 7; 

2. Спроведена је акција прикупљања играчака, гардеробе, школског материјала 

и осталих потрепштина, на основу чега је направљен велики број 

новогодишњих пакетића за децу из српских енклава на Косову и Метохији; 

3. На крају школске године је организовано прикупљање школског материјала, 

такође за ученике са Косова и Метохије; 
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4. Током целе школске године је спровођена хуманитарна акција „Чеп за 

хендикеп“. 

 Остварен је контакт са низом факултета који су промовисали своје студијске програме 

на различите начине. Поред основне намене – професионалног информисања ученика, 

ово је свакако имало превентиван утицај на појаву насиља и других нежељених и 

непримерених облика понашања, јер је усмеравало пажњу ученика на њихов лични и 

професионални развој. Ученици су добијали информативне материјале о факултетима, 

али су током године биле одржаване и едукативне радионице којима су могли да 

присуствују и узму учешће у различитим активностима које су факултети спроводили у 

сарадњи са средњим школама.  

 У холу школе је постављен пано за информисање ученика о студијским групама 

појединих факултета, са пропратним информативним материјалима.  

 Сличну превентивну функцију је имала и спроведена процена интелектуалних 

способности свих ученика 2. разреда, као и ученика 3. разреда ИТ смера који 

психологију похађају у трећем разреду, применом теста“ КОГ-3“. Истовремено, у оквиру 

часова психологије је обављена и процена особина личности истих ученика применом 

теста „Плучик“, а код појединих ученика је примењен и тест „КОН-6“. Обе процене су у 

функцији професионалног информисања, као начину усмеравања пажње ученика на 

развој и коришћење капацитета за напредак.  

 Сарадња са Филозофским факултетом на тему увођења сарадње у наставни процес у 

већој мери него што је то сада случај, свакако посредно позитивно утиче на смањење 

стопе насиља у школама у перспективи. Реч је о трогодишњем пројекту „PEERSolvers“ у 

који се наша школа укључила и током ове школске године обавила анализу процеса 

сарадње у решавању понуђене проблемске ситуације у случају 6 оформљених трочланих 

ученичких тимова. Такође, 6 наших ученика је учествовало у давању интервјуа колегама 

са факултета. Цео процес је сниман за даљу анализу, за шта је добијена сагласност 

родитеља. Прелиминарни закључак ове фазе је да је процес сарадње заступљен у малој 

мери у школи, али да за сарадњу има капацитета, те је вреди побољшати и тиме 

унапредити не само образовни процес, него и створити климу сарадње и подршке.  

У циљу боље евиденције насилних облика понашања, од стране Школске управе Београд, 

11.02.2022. је добијена препорука да се регистровани облици насиља прибележе у обрасцу за 

пријављивање Школској управи, а наведени образац нам је прослеђен мејлом.  

 Евиденција непримерених облика понашања је редовно вођена и у књизи дежуства  коју 

су редовно попуњавали главни дежурни наставници . Распоред ових дежурстава, међу 

којима је и помеуто дежурање у свим отвореним и заједничким просторијама школе, 

видно је истакнут на школској табли и наставници су га се доследно придржавали. У ове 

белешке редовно је увид имао директор, као и заменица директора.  

 

Редовно су одржавани састанци Тима за насиље – укупно 5. Неки од њих су били редовни, у 

форми оквирних договора о раду, а неколико је одржано ванредно, због ситуација конфликата и 

непримереног понашања који су се десили. У свим регистрованим случајевима, спроведена је 

процедура поступања у оквиру законски предвиђених оквира.  
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 Два психолога, као члана Тима за превенцију насиља, узела су учешће у спроведеним 

дисциплинским поступцима и одржаним ванредним Одељенским већима у свим 

случајевима где је то ситуација налагала. Облици непримереног понашања који су били повод за 

организовање ових састанака односили су се на: неприлагођено понашање на екскурзији због 

злоупотребе алкохола и односа према супротном полу; затим наговештај или манифестована 

злоупотреба друштвених мрежа; ремећење права и обавеза ученика на часовима и ван њих; 

конфликт на спортском терену; отворено испољено насиље на школском улазу од стране 

ученице друге школе према ученици наше школе, у ком случају је спроведена процедура са 

полицијским епилогом. У свим случајевима, предузете су све мере предвиђене Правилником о 

поступању, а за ученике – учеснике је предвиђен и спровођен континуирани рад, у зависности од 

специфичности ситуације и случаја – у виду израде Плана заштите ученика или Плана појачаног 

васпитног рада ученика.  

 

Одржавани су часови одељенске заједнице у циљу подстицања вршњачке медијације у 

решавању конфликата.  

 

У свим наведеним случајевима, спровођена је континуирана комуникација на 

међурелацијама свих учесника: ученици - одељенски старешина – родитељи – предметни 

наставници – остали запослени у школи. 

 

Посебно је вођено рачуна о безбедности ученика у случају лажних дојави бомби, због којих 

се сви ученици и запослени у школи, могу сматрати жртвама сајбер-насиља, како због ремећења 

нормалног рада школе и тока образовног процеса који је нужно био угрожен, тако и због 

изазивања стреса  и забринутости свих актера школског живота.  

 

Током школске године је обављен велики број индивидуалних разговора са ученицима који 

су од раније имали искуство жртве насиља. Најчешће је реч о девојкама које су насиље трпеле у 

завршним разредима основне школе, мада је било и дечака-жртви насиља. Велики број њих има 

последице претрпљеног насиља у виду повећане анксиозности, па је са њима организован рад на 

пружању подршке и ојачања капацитета за превазилажење последица изазваних насиљем. 

Приметно је да је код великог броја оваквих ученика изостала подршка породице или је ученици 

и даље немају, што знатно умањује њихову снагу, не само за превладавање последица већ 

претрпљеног насиља, него и за потенцијално ново суочавање са ситуацијом насиља.  

 

Предузимана је континуирана идентификација ученика са проблемима у адаптацији и 

понашању и сваки пут је промптно реаговано, чиме је спречена ескалација непримерених 

облика понашања у насиље и злостављање. Брза интервенција овог типа је у више наврата 

уродила плодом, те се овакво непоштовање правила, права и обавеза код истих ученика, 

углавном, није понављало. Овоме је свакако доприносила редовна и квалитетна комуникација и 

сарадња, не само са ученицима, него и са наставницима али и родитељима ученика.  

 

Тим је предузео низ превентивних активности у реализацији планова индивидуализације и, 

нарочито планова ИОП-1 и ИОП-2. Како је реч о ученицима са одређеним специфичностима у 

развоју, овакви ученици могу имати веће шансе да буду жртве насиља и, још чешће, 
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занемаривања од стране окружења, у овом случају – школског. Због тога је посебна пажња 

посвећена раду са одељењима ових ученика, где се пажња посвећивала неговању позитивне 

климе прихватања ученика са потребама за додатном подршком од стране другова. Одељенске 

старешине ових ученика су саветоване како да у одељењу створе атмосферу прихватања, 

подршке и помоћи и у томе се успело у великој мери, јер су сви наши ученици са овим посебним 

програмима лепо прихваћени уодељењу. Тим је преданим радом успео да одговори изазовима 

дискриминације ових ученика од стране ученика  других одељења школе.  

 

Тим за превенцију насиља је узео учешће и у раду и активностима Педагошког колегијума, 

те је редовно обавештавао представнике Колегијума о појединим важним моментима рада, што 

је важило и за информисање чланова Одељенских и Наставничких већа о раду у више 

наврата током школске године.  

 

Током школске године, уредно је вођена педагошка документација. Активности Тима су 

бележене у посебну свеску за евиденцију. Све предузете активности и обављени разговори су 

евидентирани у радној свесци психолога и представљају део укупног ангажовања психолога који 

је истовремено ангажован и у улози руководиоца Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. 

 

Имајући у виду специфичности школске године, бремените проблемима око организације рада и 

комбинованих, па и онлајн облика наставе у условима пандемије и ковид-изолација и 

понављаних лажних дојава бомби, сматрамо да је већина предвиђених активности Тима за 

превенцију насиља спроведена успешно. Мерило успешности свакако су ученици који су добили 

адекватну заштиту и подршку у случајевима где је то било потребно, као и континуирано 

стављање акцента на превенцију свих видова насиља, злостављања и занемаривања.  

 

Руководиоци Тима за заштиту од дискримимнације, насиља, злостављања и занемаривања, 

психолози  

Симонида Вукобрат, прво полугодиште,  

Гордана Врачар-Деги, друго полугодиште 

 

У Београду, 27.6.2022. 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА  БЕЗБЕДНОСТ 

 

На почетку школске 2021/2022. године је направљен План рада тима за 

безбедност.Оформљен је Тим за безбедност у чијем саставу су:  

Руководилац тима: Раде Тубин 

Чланови тима: 
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1.Зоран Стојић 

2.Бранислав Јовановић 

3.Сања Ђурановић 

4.Александра Јовановић 

5.Снежана Кладар Орловић 

6. Представник Министарства унутрашњих послова: Горан 

Ђекић 

7. Представник обезбеђења: Драгослав Виторовић. 

 

О свим активностима Тима, информисано је Наставничко веће. 

Током школске године одржано је три састанака Тима: 7.9., 15.12.2021 и 18.6.2022.  

Ове школске године на састанцима су обрађивана следећапитања: Усвајање 

Годишњег плана рада Тима,  договор око поделе задужења, предлог активности у 

месецу септембру и октобру; Анализа и процена безбедности на нивоу школе; 

Планирање и реализација семинара на тему насиља и занемаривања; Разматрање 

остварених активности у првом полугодишту и евалуација и планиране активности 

до краја текућег полугодишта, као и у наредном полугодишту;  Разматрање 

остварених и неостварених активности у другом полугодишту и евалуација и 

планирање активности у наредном полугодишту. Одржан је стручни семинар на 

тему заштите од насиља и поступања у случају насиља; Примењиване су препоруке 

организовања ОВ рада у школској 2021/22. у условима пандемије корона вируса; 

Обављане су активности на безбедности ученика у условима дојава подметнутих 

бомби које су се дешавале у више наврата током школске године; Разматране су 

ситуације конфликата и насиља које су се дешавале током школске године, уз 

пропратну израду планова заштите ученика и пружања подршке. Током школске 

године радило се на превенцији насилног понашања кроз организовање различитих 

активности у које су били укључени наставници и ученици, али и представници 

ширег окружења; Обављена је и Евалуација годишњег рада Тима и Евалуација 

оперативних планова заштите ученика и пружања подршке. 

Ове школске године реализоване су следеће активности Тима:  
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 Обављена је шетња до Манастира Раковица поводом Дана школе, 

организована као хуманитарна акција, када су прикупљена средства за децу 

без родитељског старања у Дому у Звечанској 7; 

 Обављани су индивидуални разговори са великим бројем ученика свих 

разреда школе, који су у искуству имали преживљене ситуације насиља у 

скоријој или даљој прошлости; 

 Обележен је Дан школе 15.11.2021.; 

 Одржан је дводневни семинар „Превенција насиља – пут ка школи без 

насиља“, 3. и 4. 11. 2021. којем је присуствовало преко 30 наставника школе; 

 Одржана је обука за запослене „Породично насиље“ у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ова обука је 

организована онлајн за све запослене који су то желели, на платформи 

Кампстер; 

 Одржана је на нивоу школе проба ДРЖАВНЕ МАТУРЕ где су испоштоване 

све безбедносне мере претходно утврђеног протоколка. 

 Континуирано је рађено на поштовању протокола о облачењу који је 

прописан, како за ученике, тако и за наставнике наше школе. О овом 

протоколу су сви актери школе у више наврата подсећани! 

 Како је на мејл школе у више наврата стигла дојава о подметнутој бомби, као 

и у случају великог броја школа у Београду и широм Србије, сваки пут се 

поступало у складу са предвиђеном процедуром – школа је одмах и по плану 

евакуисана, специјализована екипа полицијских службеника је извршила 

прегледање свих просторија школе, а ученици су се у објекат вратили по 

обављеном прегледу, у окружење које је процењено као безбедно. За то време 

се настава одвијала на даљину, према распореду у реалном времену, тако да 

ученици ни на који начин нису били на губитку што се тиче реализације 

наставе! 

 Редовно је вођена књига евиденције дежурстава, а посебно се радило на 

реализацији дежурства на свим спратовима и у школском дворишту школе 

пре, током и након наставе и током школских одмора, нарочито великог 

одмора; 

 На родитељским састанцима свих одељења инсистирало се на томе да је 

неопходно редовно плађање школског динара који је потребан за ангажовање 
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2 радника обезбеђења који су врло предано радили свој посао на очувању 

безбедности која је неопходна за неометани рад школе 

Посматрајући све активности ове школске године, а имајући у виду све њене 

специфичности, везано за периоде комбиноване и онлајн наставе у више наврата 

због погоршања ситуације са ковид-пандемијом, као и понављане случајеве 

лажних дојава о подметнутим бомбама, можемо закључити да су готово сви 

циљеви дефинисани планом рада Тима реализовани. 

Координатор Тима за безбедност,  

Тубин Раде 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

 ОБРАЗОВАЊЕ 

 за школску 2021-22. годину - 

 

У школској 2021/21. години одржана су три састанка Тима за инклузију: 14.9.2021., 24.12.2021. и 

11.2.2022. Питања која су била у фокусу састанака јесу: Анализа активности које су предузете у 

Тиму од почетка школске године, предлог наредних корака и активности, тешкоће у раду Тима за 

инклузију и план њиховог отклањања, разматрање напредовања ученика који прате наставу према 

ИОП-у1, ИОП-у2 и према индивидуализованом начину рада на полугодишту, разматрање 

обављених активности идентификације даровитих ученика и евалуација свих видова 

индивидуализованог рада са ученицима, уопште.  

Када је реч о активностима Тима за инклузију, од почетка школске године реализоване су 

следеће: 

1. Прављење мејлинг листе наставника ангажованих у инклузији; 

2. Писање годишњег плана рада Тима за инклузивно образовање; 
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3. Ажуриррање већ раније оформљене и коришћене google-учионице „Инклузивно 

образовање“ и именовање психолога за администратора учионице уз подршку осталих чланова.  

4. Постављање обавештења о роковима израде ИОП-а за поједине ученике, слање упутстава 

и празних обрасца у учионицу као помоћ у раду наставницима који раде са ученицима по 

индивидуализованом облику рада; 

5. Слање угледних примера попуњених ИОП образаца; 

6. Слање литературе на тему даровитих ученика и препорука за рад са њима у оквиру 

школе, као и примера ИОП за даровите ученике; 

7. Редовно подсећање наставника да заврше и пошаљу обрасце; 

8. Повезивање наставника који ученицима први пут предају са ученицима и њиховим 

родитељима; 

9.  Пружање помоћи наставницима који први пут раде са инклузивном и даровитим 

ученицима у изради индивидуализованог облика рада и попуњавању образаца; 

10. Информисање наставника који ученицима први пут предају одређеном ученику са 

индивидуализованим обликом рада, карактеристике његовог стања, могућности, ограничења и 

потреба и давање препорука за рад са њима; 

11. Обавештавање наставника на Педагошком колегијуму и Наставничком већу о даровитим 

ученицима и указивање на то да је важно да обавимо благовремену идентификацију ученика 

изузетних способности; 

12. Постављање предлога задужења Тима за инклузију; 

13. Одржавање редовних консултација и тимског писања ИОП-а са наставницима  укупно 15 

часова (евиденција о датумима налази се у свесци дневног рада психолога); 

14. Разговори са ученицима за које се ове године планира рад према ИОП-у3; прикупљање 

образаца сагласности; 

15.  Израда педагошког профила за сваког ученика који наставу прати по 

индивидуализованом облику рада (за ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3); 

16.  Учешће у свим ванредним Одељењским већима сазваним ради примене 

индивидуализованог облика рада свих категорија (индивидуализација, ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3) – 

укупно 11  ванредних Одељенских већа ради договора и пружања подршке у вези са 

осмишљавањем рада, пружања помоћи наставницима у попуњавању плана активности за 

ученике, као и праћење њихове примене;  

17.  Одржавање састанака и консултација са родитељима ученика који слушају наставу према 

ИОП-у ради унапређивања рада са овим ученицима – уживо, али и телефонским путем; 
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18.  Сарадња са педагошким асистентом који од почетка школске године два пута недељно 

пружа подршку за наша два ученика по програму ИОП-2; 

19.  Планирана је евалуација свих облика индивидуализованог облика рада на крају другог 

полугодишта 2020/21. године као и одржавање последњег, закључног састанка. 

Врсте индивидуализованих облика рада 

Индивидуализација 

 Укупно 6 ученика, од којих је једна ученица прешла на ванредно школовање у току 

другог полугодишта 

ИОП-1 

 Укупно 2 ученика, која су у другом полугодишту прешла на учење по ИОП-2 моделу 

 

ИОП-2 

 Укупно 3 ученика, од којих је једна ученица 4. разреда на ИОП-2 програму од 

почетка школовања, а друга два ученика су из првог разреда, првобитно вођена по 

програму ИОП-1. Ученица 4. разреда је успешно завршила матурски испит, такође у 

складу са програмом ИОП-2.  

ИОП-3 

 Укупно 18 ученика и то 3 ученика другог разреда, 10 ученика трећег разреда и 5 

ученика четвртог разреда. Од свих ученика на ИОП-3 моделу наставе, 4 ученика 

похађају ИТ смер, а сви остали су ученици природно-математичког смера. Није било 

ученика са друштвено-језичког смера. Такође, није било ученика првог разреда, те је 

то и препорука за наредну школску годину – појачати укупну идентификацију 

даровитих ученика и подстицати њихов развој од првог разреда гимназије. 

Током првог тромесечја, наша школа је успоставила сарадњу са Средњом занатском школом из 

Раковице на основу које смо добили подршку педагошког асистента који ради са ученицима на 

програму ИОП-2. Ова сарадња је веома успешна, а подршком у учењу, социјализацији и 

укупном развоју коју ученици добијају на овај начин, задовољне су све укључене стране – 
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ученици, њихови родитељи, наша школа, али и сам педагошки асистент – Урош Мајсторовић 

који у свом послу показује висок степен одсговорности, пожртвованости и стручности. 

На основу анализе остварених активности и њиховог упоређивања са планираним активностима 

у овој школској години, процена је да ће план рада Тима до краја школске године бити 

реализован у потпуности. 

Координатор Тима за инклузивно образовање: 

Симонида Вукобрат 

У Београду, 

10.06.2022. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

У оквиру овог програма реализоване су следеће активности: 

• Индивидуални видови стручног усавршавања, што је документовано у извештају стручних већа и регистру сертификата наставника; 

• Реализовани су програми професионалне подршке на нивоу колективаПрофесионализација одељењских старешина у сарадњи са 

родитељима “, „Програм обуке за запослене у образовању Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник“,Превенција 

насиља –школа без насиља;  

• Реализовање програма увођења у посао наставника приправника 

 

Реализовани су наставни часови по моделу проблемске, пројектне и истраживачке наставе у оквиру СТЕАМ концепције рада у настави 

предиђених Развојним планом школе. 

Амбијентална настава је реализована у складу са ситуационим могућностима: У другом полугодишту 30.3.2022. ученици су са својим 

професорима процес учења и стицања знања пренели у:  Музеј Николе Тесле, Музеј српске православне цркве, Ботаничку башту, 

Природњачки музеј, Музеј Иве Андрића,  Музеј афричке уметности,  Музеј аутомобила, Војни Музеј,  Музеј Југославије, Етнографски 

музеј, ЗООВРТ, Крпту  Храма св Саве, Руски двор, Бањички логор,  Кафе особа за подршку деци  и омладини са поебним потребама 

„Дечије срце“. У првом полуигодишту 28.11.  у прилагођеном поблику је реализована амбијентална настава у  Музеју 25. мај, Музеју 

савремене уметности, Музеју позоришне уметности, Манастиру Раковица, Етнографском музеју и др. 

Реализоване су бројне посете позориштима и биоскопима. У Гимназији је организаван породични дан Пет деј за породице наших ученика  

са придруђеним члановима својих породица – кућним љубимцима 24.јуна. Свечана додела додела диплома најуспешнијим матурантима  

којој су присуствовали и родитељи ученика уприличена је 19.6.2022. 

Теренска настава у сардњи са Универзитетом Сингидуним организована је за 60 ученика и професоре биологије и одрживог развоја у 

Националном парку „Ђердап“ у мају месецу, где су ученици имали прилику да уче од врсних стручњака из ових области. 

 

• Посете и анализе наставних часова – Педагог и психолог посетили су 73  часова, директор школе 52, док су предметни наставници 

укупно посетили  око 32 часова својих колега; 
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• Извршено је детаљно вредновање наставног процеса након праћења  наставних часова и обрађени подаци представљени су на 

стручним  већима уз предложене мере за даљи рад;Пракса самовредновања  афирмисана је као квалитативни индикатор успешног 

образовног рада 

•  Слободне активности ученика реализоване су у складу са могућностима и условима рада прилагођавањем начина рада и уз 

ограничења у броју учесника. Све активности наведене су у Извештају кроз Извештаје стручних већа, слободне и ваннаставне 

активности школе. 

 • Бројученика на општинским, градским и републичким такмичењима из  различитих предмета био је у корелацији са условима 

организације такмичења у време пандемије Корона вируса. Ученици Гимназије су, упркос отежаним условима рада и учења, 

остварили значајне резултате на националном нивоу, а забележене су и награде на интернационалном научном, културном и 

спортском плану. Сви резултати наведени су у извештајима стручних већа и додатном раду са ученицима. 

• Праћење измена и допуна у школској законској регулативи; 

• Образовно васпитни рад по ИОПу и принципима индивидуализације за  ученике који су идентификовани за додатну подршку у раду 

током  школске године;Израда ИОП 1 – ниједан ученик; иоп 2  - 3 ученика; ИОП  - 18 ученика 

• Праћење стручне литературе и периодике и учешће у раду стручних органа школе; 

• Уведен је систем електронског вођења образовно васпитне евиденције 

• У периоду пандемије Корана вируса школа је успешно реализовала комбиновану наставу,  спроводећи систем учења на даљину, као 

веома ефикасан начин рада у периодима онлајн наставе. 

• За време  наставог рада организоване су бројне креативне и хуманитарне  активности у различитим областима стваралачког рада и 

слободних  активности 

• Настава на даљину реализована је путем употребе савремених  платформи образовања: Гугл учионица рад Школе се наставио на 

јединственој платформи за учење на даљину Гугл учионица. 

Тим за обезбеђивање квалитета образовања и развој установе, као и Тим за самовредновање рада установе, сагласне су у процени да је 

план унапређивања Школе за школску 2020/21 остварен, упркос бројним ванредним околностима. Оствареност планираних  активности 

дата је  у табелама, потврђујући претходни закључак. 
 

А РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

План претходну школску годину био је израђен израђен на основу: 

- Извештаја о   првом екстерном вредновању квалитета рада школе, које је спровела Школска управа за град Београд и Тим за 

спољашње вредновање са руководиоцем тима евалуатора Александром Вигњевић Калезић, у пероду од 28.11. до 2. 12. 2013.; 
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- Стандарда квалитета рада установе прописаних у Правилнику о стандардима квалитета рада установе; 

- Постојећих школских докумената о унапређивању рада Гимназије „Патријарх Павле“ усвојених за школску 2021/2022. годину – 

Годишњи план рада школе, Развојни план школе, Акциони план унапређивања наставе за текућу школску годину; 

- Анализа и мера добијених тимским радом на нивоу стручних већа и Педагошког колегијума; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При изради плана унапређивања полазну основу представљали су  кључни стандарди у области Настава и учење и 

Организација рада школе и руковођење, али и одређени стандарди из других области.Развојни циљ је основа унапређивања 

рада школе у новим, и измењеним условима рада са комбинованим моделом реализације наставе.Методички, рад је планиран 

кроз спровођење СТЕАМ концепта у наставном раду кроз непосреднунаставу,али и учење на даљину. 

Реализовање СТЕАМ стратегије одвија се  према следећим критеријумима: 

1. Инструкције 

2. Имплементација плана и програма 

3. Процена  

4. Обука наставног кадра  

5. Развој лидерства и организационе културе 

6. Развијање веза и умрежавање 

7. Развијање школске инфраструктуре 

 

1. Инструкције:  

- Подстаћи персонализацију учења ( уочити и одговорити на различите потребе, интересе, понекад и културолошко 

наслеђе ученика) 
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- Подстаћи проблемски и пројектно - амбијентално засновано учење (педагошки приступ усмерен ка ученику, кроз 

решавање отворених проблемских питања – индивидуално, у пару или тимски) 
- Промовисати учење засновано на истраживању ( процес учења водити на такав начин да ученицима бивају понуђена 

питања, проблеми, студије случаја и слично – кроз рад на терену и  истраживања – посете институтима, музејима, 

архивама, истраживачким станицама...) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Имплементација плана и програма  

- Приступити дефинисању СТЕАМ тема и компетенција у оквиру Стручних већа – кроз дефинисање исхода учења- 

Фокус на СТЕМ теме и компетентност (школе које развијају наставни план и програм у коме су фокус СТЕМ предмети или 

теме, као и кључне СТЕМ компетенције).  
- Интердисциплинарни приступ ( методологија подучавања која за циљ има развијање способности трансфереа и 

повезивања знања из различитих области и наставних предмета ) 
- Континуиран рад на контекстуализацији ( повезивање СТЕАМ тема из учионице са дешавањима у реалном свету и 

времену) 
 

3. Процена 

- Модел процене према којој ће општи исходи бити континуирано праћени 
- Персонализован модел процене – да ли су ученици остварили неки свој појединачан циљ, у вези свог сопственог 

едукативног и психосоцијалног развоја 
- Оспособљавање и унапређивање рада у онлајн настави и вештина вредновања ученичких постигнућа кроз 

формативно оцењивање 
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4. Обука наставног кадра 

 

- Постићи да цео наставни кадар буде обучен у СТЕАМ методологији рада 
- Обезбедити подршку стручних сарадника – педагога, психолога 
- Обезбедити континуирани развој и едукацију наставника, чланова Тима за професионални развој, као и директора у 

области дигиталних компетенција и учења на даљину 
 

 

5. Развој лидерства и организационе културе 

- Појачан рад и имплементација СТЕАМ приступа кроз актиности школских тимова 
- Постизање виског нивоа сарадње међу наставним особљем 
- Добра социјална кохезија; поштовање идеја међу колегама, прослава успеха ... 

 
6. Развијање веза и умрежавање:  

 

- Јединствене школске олатформе за учење на даљину 
- Са родитељима 
- Са другим школама, образовним институцијама 
- Са Универзитетом, институтима, истраћивачким станицама 
- Са институцијама локалних заједница, удружењима грашана и сл. 

 

7. Развијање школске инфраструтуре 

- Обезбеђивање материјалних ресурса (материјално дидактичка средства за реализацију онлајн наставе и рад на 

дигиталним платформама за учење) 
- Обезбеђивање материјала за рад – опреме 

 

 

Сви критеријуми су у константној повратној спрези једни с другима и потребно их је развијати паралелно. 
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Циљеви Активности 
Време 

реализације 

Носилац 

активности 
Начин реализације 

Индикатори 

остварености 

Отклањање 

недостатака за 

стандард 6.4. и 6.3. 

Припрема, организација и 

реализација састанака 

Педагошког колегијума и 

конкретизација задатака 

током школске 

године 

Директор школе, 

Руководиоци 

стручних већа 

- Консултације 

директора школе , 

стручних сарадника 

и руководиоца 

стручних већа 

- Састанци стручних 

већа и Педагошког 

колегијума 

-Одржано 3 Педагошка 

колегијума 

- Одржано по 3 састанка 

стручних већа са дневним 

редом који се односи на 

планирање, реализацију, 

праћење и вредновање мера 

за отклањање недостатака у 

раду школе 

Побољшање 

квалитета рада у 

областима Настава и 

учење, Организација 

и руковођење 

Израда плана унапређивања и 

начина праћења и 

вредновања реализованих 

активности 

фебруар Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог 

Реалан и оперативан план 

унапређивања рада школе 

Усвојен план на 

Педагошком колегијуму и 

Наставничком већу 

Отклањање - Планирати, припремити и 

реализовати разноврсне методе и 
систематски, у Предметни -Израда оперативних -Сваки наставник реализује   
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недостатака за 

стандард 2.3. 

Наставник 

прилагођава рад на 

часу образовно 

васпитним 

потребама ученика 

облике рада на часу уважавајући 

СТЕАМ концепт активног 

приступа у настави; 

- Планирати, припремити и 

реализовати активности, тј. 

задатке за све типове ученика; у 

складу са општим стандардима 

постигнућа за крај општег 

средњег образовања 

- Планирати, припремити и 

употребљавати разноврсне 

наставне материјале прилагођене 

индивидуалним 

карактеристикама ученик 

уважавајући СТЕАМ концепт 

активног приступа у настави а; 

- Планирати, припремити и 

реализовати часове додатне и 

допунске наставе,побољшати 

рад секција; 
- Организовати праћење 

реализације и вредновање 

ефеката примене наведеног од  

стране стручних сарадника и 

руководиоца већа 

-Иницијално тестирање ученика, 
 

континуитету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прве 3 недеље 

септембра 

наставници; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручни сарадници, 

руководиоци 

стручних већа 

 

 

предметни 

наставници 

 

планова рада и квалитетних 

припрема за часове 

-Реализација угледних 

часова 

-Часови корелација 

- Анализе и дискусије на 

стручним већима с 

посебним освртом на 

квалитативно вредновање 

ефеката рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-иницијалне тестове 

израђују стручна већа, а за 

други разред ЗУОВ 

часове по договореним 

мерама, присуствује 

најмањеједном часу 

корелације са другим 

предметним наставником; 

 

-Оперативни планови рада 

садрже различите методе 

рада и облике рада, уз 

поштовање педагошких 

принципа при избору 

типологије часа; 

 

 

 

 

 

 
-Постигнуће на иницијалном 

тесту је у корелацији са 

претходно постигнутим 

успехоом 

Отклањање 

недостатака за 

стандард 2.4. 

Ученици стичу 

знања на часу 

-Обогаћивање учења 

доступним изворима знања; 

-Правилна израда у и 

употреба ученичких белешки 

на часу; 

- Повезивање наставног 

градива у току реализације 

наставе  са конкретним 

примерима из живота и 

искуства ученика; 

-Задавање истраживачких 

задатака према 

систематски, у 

континуитету 

Предметни 

наставници 

-Израда оперативних 

планова рада и квалитетних 

припрема за часове 

-Реализација угледних 

часова 

-Часови корелација 

- Анализе и дискусије на 

стручним већима 

-Посете научним 

институцијама; 

-Израда продуката 

ученичког рада (панои, 

едикативни и образовни 

материјали) заснованих на 

ученичким истраживачким 

радовима и другим 

видовима искуственог 

стицања знања 



222 

интересовањима ученика, а у 

складу са њиховим сазнајним 

могућностима; 

Отклањање 

недостатака за 

стандард 2.6. 

Наставник користи 

поступке 

вредновања који су 

у функцији 

унапређивања рада 

школе 

-Прилагођавање захтева 

могућностима ученика 

-Правовремено давање 

ученицима јасних  и 

потпуних повратних 

информација и похвале за 

њихов напредак 

-Примена различитих 

техника оцењивања 

-Оцењивање усменим, 

писменим путем, активности 

ученика на часу, оцењивање 

истраживачких радова до 

краја шк. године према 

Правилнику о оцењивању 

ученика 

-Организовати праћење  и 

вредновање спроведених 

мера о поштовању 

Правилника о  оцењивању  

кључивати ученике  

у процес  самооцењивања и 

оцењивања вршњака 

-Присуствовати часовима 

провере знања других 

предметних наставника у 

циљу усаглашавања 

крикритеријума формативног 

и сумативног оцењивања 

 

систематски, у 

континуитету 

Предметни 

наставници 

 

Евалуатори: 

прве евалуације 

спроводе 

одељењске 

старешине, а 

квалитативне 

анализе 

руководиоци 

стручних већа,  и 

стручни сарадници; 

 

- Књига евиденције 

образовно 

васпитног рада 

- Бележнице о 

напредовању 

ученика 

- Анализе и 

дискусије на 

стручним већима 

- Посећени часови 

провере знања 1 по 

наставнику ; 

-  вредновање 

вршити 

континиуирано.  – 

одељењске 

старешине врше 

евалуацију за сваки 

наставни предмет; 

- Смањен број 

ученика на 

разредним 

испитима 

- Смањен број 

приговора и жалби 

на оцењивање 

постигнућа 

ученика; 

Отклањање 

недостатака за 

стандард 6.3. 

-Примена договорених 

поступака за мотивисање 

рада наставника 

систематски, у 

континуитету 

Директор школе - Похвале, награде 

наставницима  и 

свим запосленим 

- Стручна тела и 

школски тимови 

финкционишу у 
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Руковођење 

директора је у 

функцији 

унапређивања рада 

школе 

- Награђивање наставника 

 

- Руковођење и учествовање 

у раду свих стручних тела  у 

складу са прописаним 

законским одредбама 

који се квалитетно 

ангажују у свом 

раду 

- Праћење рада  свих 

појединаца 

- Праћење рада свих 

стручних тела и 

школских тимова у 

Гимназији 

Гимназији 

- Рад појединаца је 

вреднован 

- Примерено су 

решени проблеми 

који су узроковани 

непоштовањем 

правила и 

постојећих закона 

Отклањање 

недостатака за 

стандард 6.4. 

У школи 

функционише 

систем за праћење 

и вредновање рада 

школе 

-Праћење наставе и наставног 

рада применом инструмената 

за квалитативну анализу 

 

- Укључивање родитеља у 

систем за праћење и 

вредновање рада 

 50 часова до 

краја школске 

године ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

Педагог 21, 

психолог 20, 

директор16, 

Тим за 

самовредновање 

рада школе; 

 

Евалуатори за 

изостанке: 

одељењске 

старешине;  

Одељењске 

старешине, 

директор, струч 

сарадници 

-Праћење и евалуација рада 

у ионструктивно педагошки 

рад са наставницима, 

-Тим за самовредновање 

спроводи  унутрашње 

вредновање етоса и 

организације рада са 

руковођењем радом школе 

укључујући све актере у вас 

образ раду 

-Одељењске старешине 

прате изостајање ученика 

- Посета часовима, 

Заједничка реализација 

наставних 

јединица,укључивање 

родитеља у ваннаставне 

активности, анкетирање 

родитеља 

- Просечно изостајање 

ученика  - вредности и мере 

-Извештај о 

самовредновању рада школе 

усвојен на Наставничком 

већу и Школском одбору  

августа 2022.  

-Извештај о праћењу 

наставе усвојен на 

Наставничком већу 

-Позитивно оцењена 

сарадња школе са 

родитељима у процесу 

самовредновања за шк 

2019-2020 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

Живот и рад библиотеке су и протекле школске године били истакнути. Упркос пандемији и 

периодичним онлајн активностима и часовима, библиотека Гимназије је одговорила на све 

задатке, и активности у њој су у континуитету доприносиле културном, уметничком и 

читалачком искуству ученика. 

Библиотека је од септембра 2021. до септембра 2022. богатија за  885 наслова. Део књига је 

Гимназија добила кроз донације пријатеља школе. Највећи део примерака књига је купљен. 

Свака књига је уредно заведена у Књизи инвентара и по свим библиотечким правилима 

смештена на полице и/или изложбена места. 

Због ситуације са ковидом, библиотека школске 2021/2022. године није организовала 

гостовања јавних и културних радника из света уметности и науке као претходних година, 

али јесте свакако доприносила квалитетном групном и индивидуалном раду ученика. У 

месечним извештајима су набројене активности. 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2021. 

 

- Modus operandi самог почетка је упознавање ученика првог разреда са радом и 

активностима у библиотеци; 

- почетак септембра је био у знаку детаљног сређивања просторије и контроле књишке 

грађе; 

- урађена ревизија фонда; 

- рад на инвентарисању и завођењу преко две стотине купљених и поклоњених књига; 

- сређивање библиотечке документације и учлањивање нових ученика у библиотеку 

школе; 

-  Весна Дрмоњић је осмислила и припремила изложбу под називом „Мотив људске 

пролазности у репрезентативним делима домаће и стране књижевности“, 1. део; 

- Весна Дрмоњић је одржала двочас заинтересованим ученицима на теме: 

Хамлетова спољашња и унутрашња борба и 
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Поливалентност лика Гертруде – Мишоловка. 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2021. 

 

- Весна Дрмоњић је одржала двочас заинтересованим ученицима везан за роман „Ана 

Карењина“, а на теме: главне садржајне линије, пад племства, породичне констелације 

односа међу ликовима у роману и библијска подлога; 

- средином месеца књишки фонд је обогаћен са 150 купљених књига лектире и 22 књиге 

купљене на овогодишњем онлајн Сајму; 

- Весна Дрмоњић у континуитету одржава онлан радионице везане за литерарну 

секцију; 

- Тања Таубнер Гајић је радила на учлањивању и документацији; 

- у континуитету се информише о књижевној продукцији и најновијим насловима са 

циљем да упути заинтересоване ученике на квалитетну, а за њих довољно 

интересантну и инспиративну литературу; 

- библиотекарке су радиле на уређењу Летописа Гимназије, а почеле су са 

прикупљањем радова за наредни број школског часописа; 

- Тања Таубнер је одржала два пута по два двочаса заинтересованим ученицима четврте 

године. Теме су биле 

„Фауст, и фаустовски мотив у књижевности“, 

„Стваралаштво и биографија Јохана Волфганга Гетеа“; 

- рад на документацији; 

- дневни текући послови. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2021. 
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- Уобичајени послови издавања и  завођења нових књига, као и ревизије књижевног 

фонда. 

- Весна Дрмоњић је одржала два часа додатног рада везана за антитеатар и апсурдне 

јунаке С. Бекета. Детаљно су наглашене Бекетове тезе заступњене у драми „ Чекајући 

Годоа“, односно погледи на религију, друштвено политичке и економске односе, 

иронија у приказу  „мапа Свете Земље“ , специфичности мизансцена итд.   

- Весна Дрмоњић је одржала и двочас додатног рада посвећен укупном стваралаштву 

Иве Андрића, као и час посвећен „Проклетој авлији„ на захтев заинтересованих 

ученика.     

- Стандардни дневни послови: учлањавање и документација, санација књига, као и 

санација књишких картица.                                                         

- Поред текућих послова у библиотеци, Тања Таубнер Гајић је креирала вежбе писања за 

талентоване ученике прве године.  

-  Одржала четири двочаса са ученицима који су заинтересовани за писање. 

-  Са ученицима првог разреда урадила кратку серију видео материјала на тему „Живот у 

нама и живот око нас“. 

-  Сарађивала са ученицима који долазе у библиотеку указујући на добре наслове, 

квалитетна штива, а у складу са узрастом и склоностима. 

- Документација и текући послови. 

  

                                                       

                                                     

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2021. 

 

- Организација и попис  нове секције трилера, који су јако тражени у нашој библиотеци. 

- Упућивање ученика на најновију продукцију из тог жанра , као и вансеријски добре 

трилере, овенчане престижним и важним наградама. Весна Дрмоњић је поред напред 

реченог, одржала и двочас посвећен анализи композиције романа „ Проклета авлија“, 

метатекстуалности и  његовим идејним порукама, као и значају ове врсте стваралаштва 

за нашу књижевност. 
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- Такође, Весна Дрмоњић редовно упућује заинтересоване ученике и колеге на 

предстојеће литераране конкурсе, попут Српске књижевне задруге, пиротске и 

лесковачке библиотеке итд. 

- Дневни текући послови: рад на учлањавању и документацији 

-  Санација оштећених књига, ревизија библиотечког фонда                                         

- Тања Таубнер Гајић је радила библиотечке послове, издавање књига и документацију. 

- Издавање нових књига. 

- Четири часа посвећена ученицима који воле да пишу. 

- Одабир и креирање вежби за ученике које занима Каријерно вођење, као и књижевно-

уметнички израз. 

- Текући послови. 

 

                                                               

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2022. 

 

- Гимназија је овог месеца добила заиста много књига, које је библиотеци даровао, 

недавно преминули професор наше школе, Драган Грбић. У његову част и као знак 

захвалности,   у библиотеци ће  бити  постављена нова полица, са његовим именом и 

сада нашим књигама.   

- Весна Дрмоњић је у виду двочаса додатног рада са заинтересованим ученицима 

разговарала о роману „ Чича Горио „ (да би их убедила да роман није досадан, већ 

препун интрига и у циљу мотивације , обраћали смо пажњу на фриволност, амбицију,  

лукавост, похлепу и племенитост ликова , долазећи на тај начин до слике целокупног 

француског друштва).  

- Дневни текући послови. 

- Месец је посвећен каталогизацији и завођењу бројних књига донираних школи. 

- Тања Таубнер Гајић је одржала четири литерарна сусрета са заинтересованим 

ученицима. За њих је индивидуалне вежбе. 

- Радила на инвентарисању новоприспеле грађе. 

- Урадила мини ревизију књига. 

- Са ученицима првог разреда у два наврата одржала додатне часове везане за 

Дантеову „Божанствену комедију“. 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2022. 

 

- Месец протиче у минуциозној каталогизацији великог фундуса књига, дарованог 

школи од стране некадашњег професора српског језика и књижевности, Драгана 

Грбића.  

- Весна Дрмоњић је у виду једног часа додатног рада са колегиницом Данијелом 

Томашевић, ученицима који се спремају за такмичење из књижевности, појашњавала  

романтичаре понаособ и указивала на замке у тестовима које ће решавати. 

- Свакодневни послови: издавање, санација књига и стално писање од стране ученика 

заборављених картица за књиге.                                                           

- Тања Таубнер Гајић је током овог месеца одржала два часа посвећена старогрчкој 

трагедији за ученике првог разреда. 

- Радила је на обради и завођењу велике донације од стране споменутог колеге. 

- Са ученицима другог разреда, професорка је усисала цео библиотечки фонд, а током 

чега се извршила и провера редоследа књига на полицама (по презименима, 

жанровима и земљама и областима). 

- Упознавала ученике који долазе у библиотеку са најновијом књижевном продукцијом. 

- Упознавала ученике са актуелним књижевним, културним и уметничким дешавањима 

у граду. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022. 

 

- Рад на каталогизацији донираних књига је приведен крају. 
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- Весна Дрмоњић је одржала час додатног рада представивши заинтересованим 

ученицима композицију, као и теме које покреће роман „Корени“ Добрице ћосића 

(оквирну причу, тачке гледишта, проблеме српског села итд.)   

- На молбу заинтересованог ученика, Весна Дрмоњић је одржала двочас додатног рада 

везаног за приповетку „Шињел“ Н.В . Гогоља и значај исте, будући да је под њеним 

окриљем настао жанр српске реалистичке приповетке . 

- Текући дневни послови: учлањавање, издавање књига , санација књига , као и санација 

држача књишких картица (лепљењем ) и поновно писање картица за књиге. 

- Редовно упознавање ученика са најновијом и по општим параметрима највреднијом 

књижевном продукцијом. 

- Тања Таубнер Гајић је одржала два часа са ученицима који желе да се баве писањем. 

- У библиотеци је организовала читалачки час са заинтересованим ђацима. Имајући 

могућност да бирају једног од више понуђених писаца, час је био посвећен Моми 

Капору. 

- Одржала је два часа додатне наставе из књижевности за ученике четврте године, а 

посвећене Гетеовом „Фаусту“. 

- Средила и испроверавала све књиге везане за америчку, енглеску, немачку 

књижевност, као и општу 821.09 

 

                                                               

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022. 

 

- Април је био посвећен књизи и читању. Два пута недељно су организовани читалачки 

сусрети у библиотеци. 

- Весна Дрмоњић се у априлу нарочито радила са ученицима који имају списатељски и 

рецитаторски дар. Једанпут недељно су били уприличавани сусрети у библиотеци. 

- Весна Дрмоњић је сакупљала грађу за наредну изложбу. 

- Поред текућих послова, пратила је књижевну сцену Београда и информисала ученике и 

професора. 

- Тања Таубнер Гајић је сваког четвртка пуштала заинтересованим ученицима подкасте 

везане за уметност и књижевност. 

- На истим сусретима, Тања Таубнер Гајић је упознавала ученике са животом и делом 

оних писаца који нису уврштени у план и програм. 

- Такође одржала четири додатна часа везана за поетику надреализма ученицима 

трећег разреда. 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2022. 

 

- Рад на каталогизацији донираних књига је завршен. 

- Весна Дрмоњић је одржала час додатног рада представивши заинтересованим 

ученицима композицију и теме које покреће роман  „Проклета авлија“, Иве Андрића 

(оквирну причу, смену приповедача, симболичне и алегоријске моменте...)   

- На молбу заинтересованог ученика, Весна Дрмоњић је одржала двочас додатног рада 

везаног за приповетку „Дама с псетанцетом“ А.П. Чехова и значај исте. 

- Текући дневни послови: учлањавање, издавање књига , санација књига, декорација 

библиотеке. 

- Редовно упознавање ученика са најновијом и по општим параметрима највреднијом 

књижевном продукцијом.                                                                  

- Тања Таубнер Гајић је одржала четири часа са ученицима заинтересованим за дубље 

упознавање шпанског песника Ф.Г. Лорке. 

- У библиотеци је и овог месеца организовала читалачки час са заинтересованим 

ђацима. Имајући могућност да бирају једног од више понуђених писаца, час је био 

посвећен Давиду Албахарију. 

- Одржала је два часа додатне наставе из књижевности за ученике четврте године, а 

посвећене Борхесу. 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2022. 

 

- Уобичајени послови издавања и  завођења нових књига, као и ревизије књижевног 

фонда. 

- Весна Дрмоњић је одржала два часа додатног рада везана за антитеатар и апсурдне 

јунаке С. Бекета. Детаљно су наглашене Бекетове тезе заступњене у драми „ Чекајући 

Годоа“ , односно погледи на религију, друштвено политичке и економске односе , 

иронија у приказу  „ мапа Свете Земље“ , специфичности мизансцена итд.   

- Весна Дрмоњић је одржала и двочас додатног рада посвећен укупном стваралаштву 

Иве Андрића, као и час посвећен „Проклетој авлији“ на захтев заинтересованих 

ученика.     

- Тања Таубнер Гајић је уприличила четири сусрета са ученицима који су пратили 

активности Тима за каријерно вођење и усавршавање. 

- Стандардни дневни послови: потраживање дуговања, и документација, санација књига 

и санација књишких картица. 

- Припрема плана рада за наредну школску 2022/2023. годину. 

 

Свеукупно, Весна Дрмоњић је одржала 10 часова литерарне секције и 8 часова 

библиотекарске секције. 

Тања Таубнер Гајић је била оријентисана на састанке Тима за каријерно вођење и 

усавршавање, као и на додатни рад везан за књижеву уметност, такође 8 часова. 

   

 

                                                                        Проф. Весна Дрмоњић 

 

Извештај о раду стручне педагошко-психолошке службе 

 

Извештај о раду стручних сарадника дат је кроз праћење области рада стручних сарадника 
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I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ 

РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

Педагог и психолог гимназије „Патријарх Павле“ у току школске 2021-2022. године 

учествовали су у свим видовима планирања и програмирања образовно васпитног рада: 

• изради годишњег плана рада школе и оперативних планова рада школе за време наставе 

по комбинованом моделу и учењу на даљину 

• планирању рада стручних већа 

• планирали активности у оквиру процеса самовредновања за школску 2021- 2022., 

учеснике, време реализације, инструменте и технике; 

• планирали рад тимoва: за превенцију насиља занемаривања и злостављања, за инклузивно 

образовање, за подршку ученицима 

• пружали помоћ наставницима у планирању угледних и иновативних часова, као и тематске 

наставе предвиђене школским развојним планом 

• пружали помоћ наставницима у изради планова стручног усавршавања и унапређивања 

образовно васпитног рада 

• планирали свој рад на годишњем и оперативном нивоу били подршка у осмишљавању 

планова за неоцењене ученике; 

• били подршка у оперативном планирању рада школе током наставе на даљину 

• пружали помоћ наставницима у планирању и организацији комбиноване наставе  током 

пандемије вируса Корона 
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II ВРЕДНОВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

• Приступили праћењу реализације часова редовне наставе путем посета  часова; педагог и 

психолог школе посетили су 72 наставних часова и заједно  са предметним наставницима 

извршило и евалуацију рада; Настављена је  пракса тимског праћења и евалуације рада у 

настави заједно са  предметним наставницима, те је на тај начин обављен велики број 

инструктивно педагошких разговора са наставницима. 

• праћење усклађености наставних метода,средстава и облика наставног  рада са наставним 

садржајима увидом у месечне планове рада професора 

• вредновање нивоа реализације активности предвиђених ШРП-ом 

• праћење начина вредновања знања ученика анализом успеха ученика на  крају сваког 

класификационог периода и увидом у одељењске књиге  евиденције, 

• преглед педагошке документације и електронских књига евиденције 

• праћење адаптације ученика I разреда путем индивидуално-саветодавног  рада, 

разговорима са одељењским старешинама,анкетирањем ученика и родитеља,праћењем 

школског успеха ученика 

• праћење педагошке климе и опште атмосфере у одељењу на часовима редовне наставе, 

као и на часовима одељењске заједнице 

• анализа извештаја о успеху и владању ученика на крају сваког класификационог периода 

вредновање онлајн наставе и рада у настави за време учења на даљину • анализа 

успешности рада школе у опште кроз анализу успеха матураната на пријемним испитима ; 

анализа рада школе и наставе Гугл упитником за родитеље, наставнике и ученике 

III УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНО 

ПЕДАГОШКО ПСИХОЛОШКОГ РАДА СА НАСТАВНИЦИМА 

• Стручни сарадници су обавили више од 500 инструктивно педагошко психолошких 

разговора са наставницима на теме које су се у највећој мери утицале на 

индивидуализован приступ ученицима, унапређивања наставе и припремање онлајн 

наставних часова; развијање дигиталних компетенција и сарадње унутар одељења; рад са 

ученицима са проблемима у понашању. 

• Сарадња са разредним старешинама – помоћ у вођењу одељенских заједница, тимско 

решавање проблема ученика - разрешавања проблема кроз отворене разговоре са свим 

учесницима - разредним старешинама или наставницима, ученицима и њиховим 

родитељима. 

• Педагог и психолози школе посетили су више од 70 часова непосредне наставе, а 

ангажовали се и у помоћи професорима и приликом планирања и реализације наставе на 

даљину, али и генерална подршка приликом стандардне посете часовима указивањем на 

области на које је важно обратити пажњу како би час био квалитетно реализован. 

• рад у тиму за развојно планирање и самовредновање рада школе, рад на  реализацији 

свих предвиђених активности и евалуација; 

• наставници су правовремено информисани са резултатима свих изведених  истраживања 

и анализа; 
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• ради унапређења васпитног рада уређиван је и пано у зборници на коме су детаљно 

објашњене све прописане процедуре; 

• стручни сарадници су радили реализацији и праћењу реализације плана унапређења рада 

школе поводомреализације Школског развојног плана 

• планирање, организација и вођење евиденције о семинарима за стручно унапређивање 

наставника. 

• праћење реализације наставе на даљину током пандемије вируса корона 

• праћење адаптације ученика и наставника на стрес током пандемије вируса корона и 

оптерећености ученика и наставника током тог периода 

 Подршка је пружана одељенским старешинама и наставницима у решавању 

различитих дилема и проблема у раду са одељењима; 

 Пружана подршка у сарадњи са родитељима – организовано је неколико 

сусрета родитеља, старешина, наставника и ученика; 

 Пружана подршка колегама и састављању ИОП-а и њихових евалуација. За 

ове потребе је оформљена посебна Гугл-учионица преко које се остваривала 

комуникација у вези са свим облицима индивидуализованог рада са 

ученицима (индивидуализација, ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3), дељен и прикупљан 

материјал и остваривана свака врста подршке наставницима у раду; 

 Пружана подршка у састављању припрема за час и организације огледних и 

часова посете; 

 Обављен је низ посета часовима различитих колега и предмета; 

 Обављени су разговори подршке са бар 42 наставника у вези са 

комуникацијом и радом са појединим ученицима или целим одељењима и из 

других разлога – укупно преко 70 сусрета. 

 

• рад на пројектима  у циљу унапређивања наставне праксе са циљем да се СТЕАМ 

настава креира и реализује у амбијенту који припремају сами ученици и наставници 

Гимназије 

- Рад педагога у Тиму за маркетинг школе и израда првог  електронског упитника за све 

структуте у образовно васпитном раду школе са садржајима који промовишу успехе 

ученика и наставника и  у циљу промоције угледа школе; 

- израда едукативног портала о значају менталног здравља и унапређивања наставне 

праксе осетљиве за тешкоће у емоционалном социјалном развоју – психолошки тим 

Школе  

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА – ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА И НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 

И САВЕТОДАВНО ВАСПИТНИ РАД 

• Стручна служба обавила је преко 300 индивидуалних и групних разговора са 

ученицима са развојним проблемима и проблемима у учењу, настави и понашању као и 

личним проблемима. 

• Континуирано праћење рада, постигнућа, понашања ученика у настави и ван ње уз 

велику помоћ одељенских старешина Пружање подршке и рад са Ученичким 

парламентом 
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• Учествовање у планирању и изради ИОП-а; активан и обиман рад са ученицима у 

процесу индивидуализације рада и ученицима са додатном подршком у раду, као и са 

даровитим ученицима; 

• Планирање и организација презентација, трибина и предавања за ученике (све 

активности наведене су у извештајима о слободним и, ваннаставним активностима 

ученика, као и о културном и јавном животу школе) 

• Сарадња са истраживачком станицом Петница и регионалним центром за таленте; 

• Остваривање сарадње са канцеларијама за младе Града Београда и Општине Раковице,  

учешће у хуманитарним акцијама, учешће у акцији уређења школског простора; 

• Подршка у организацији хуманитарних акција, спортских турнира и акција уређења 

школског простора; 

• редовно је уређиван кутак за ученике који је служио за редовно информисање ученика 

као и за јавне похвале • рад у дисциплинској комисији; 

• стручни сарадници су водили евиденцију награђивања и похваљивања ученика, 

припремајући целокупан материјал за јавно промовисање постигнућа сваког ученика; 

• израда електронског портала уз креирање и постављање материјала у  превенцији и 

очувању менталног здравља и адаптације на стрес, као и материјала за развијање 

мотивације и способности за самостално учење; 

Од краја октобра, у својству стручног сарадника имали смо преко 450 сусрета са 

ученицима. преко 370 сусрета са наставницима и готово 100 разговора родитељима. Ови 

сусрети су се одвијали уживо. Обављен је и велики број разговора са све три категорије 

учесника – ученицима, наставницима и родитељима - телефонским путем.  

 

 

Велики број ученика свих разреда се обраћао психологу ради пружања различитих облика 

подршке, а поједини ученици су, у зависности од природе потребе, долазили у више 

наврата, чак и редовно – једном или два пута недељно. Јављали су се ученици свих 

разреда и готово свих одељења – њих укупно 146.  

Број ученика који се јављао у психолошко-педагошку службу дат је у табеларном 

прегледу: 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

1/1 – 9 2/1 – 13 3/1 – 6 4/1 – 10 

1/2 – 14 2/2 – 6 3/2 – 2 4/2 – 8 

1/3 – 6 2/3 – 14 3/3 – 6 4/3 – 9 

1/4 – 5 2/4 – 9 3/4 – 3 4/4-5 
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1/5 – 3 2/5 – 13 3/5-2 4/5-9 

1/6 – 10 2/6 – 5 3/6 – 7 4/6 – 9 

1/7 – 3 2/7 – 5 3/7 – 4 4/7 – 8 

1/8 – 3 2/8 – 3 3/8 – 6 4/8 – 5 

1/9 – 3 2/9 – 3 3/9 – 9 4/9 

1/10 – 1 2/10 – 7 3/10-10 4/10 – 2 

Укупно 58 Укупно 78 Укупно 53 Укупно 65 Укупно 254 

ученика; 131 

девојке и 123 

младића 

 Табела бр. 1: Преглед број ученика који су се јављали за подршку  

 

Издвајају се следећи следећи облици потреба за подршком: 

Врсте тегоба и потреба Укупно Женско Мушко 

Проблеми са учењем и концентрацијом 96 24 37 

Интелектуалне потешкоће 9 2 5 

Социјална запуштеност 1 1 - 

Зависност од игрица и интернета 8 - 6 

Депресија 15 8 5 

Анксиозност и напади панике 28 19 6 

Конфликти и насиље 20 11 / 1  

починилац  

8 / 2 

починиоца 

Остале сметње неуротске природе 40 18 17 
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(тикови, опсесивне радње и мисли) 

Различите животне трауме  (смрт, 

болест, самоубиство члана породице, 

смрт оба родитеља, статус непризнатог 

родитељства, пожари..) 

20 7 7 

Страх од јавног наступа (у спорту, од 

одговарања..) 

9 2 2 

Развод родитеља са психичким 

компликацијама по дете и други 

проблеми са родитељима 

54 21 20 

Суицидалне мисли 9 6 3 

Хоспитализација због проблема са 

менталним здрављем 

8 5 3 

Заљубљеност 17 8 3 

Додатна дијагностика 25 9 16 

Саветовање у вези са напредовањем 52 11 10 

Табела бр. 2: Различите потребе за подршком – табеларни преглед; Напомена - 

укупан број случајева по ћелијама је већи од укупног броја ученика који су се јавили за 

помоћ, јер је код појединих ученика паралелно било присутно више типова тегоба. 

Ученици су се за помоћ јављали различитим ритмом и учесталошћу – од једног доласка 

до највише 28 долазака, у зависности од тежине проблема и потреба. Просечно, 

остварено је 2,75 долазака по ученику. Најчешће, ученици долазе по помоћ или савет 

једном до три пута у форми саветовања које их довољно оснажи да своје дилеме и 

тегобе могу даље самостално разрешавају. Тежи случајеви траже континуирану 

подршку и п 

 

Индивидуализовани начин рада 

Индивидуализација – 6 ученика 

ИОП-1 – 2 ученика, с'тим што оба ученик са ИОП-1 планом прелазе на план ИОП-2 у 

другом полугодишту 

ИОП-2  – 2 ученика 
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ИОП-3 – 18 ученика 

За потребе спровођења индивидуализованих облика рада, али и из других разлога, 

организовано је 12 ванредних Одељенских већа. 

 

Ученици са напредним постигнућима и другим облицима подршке 

- Саветовање за упис факултета  - 18 ученика 

- Издвајају се разговори подршке са следећим темама: Организација рада и учења, 

Страх од јавног наступа, Психолошка припрема спортиста; Сексуалност; Насиље 

и како се одбранити, Заљубљеност и љубав; 

- Тестирање за одлазак у Петницу – 1 ученица која је примљена на семинаре, 

почевши од зимских. Иста ученица је добила статус ученице генерације. 

- Различите врсте индивидуалних процена  способности и особина личности – 3 

ученика; 

- Велики број ученика истиче да је у школи веома важно да се са наставницима 

направи добар однос разумевања и подршке који је основа усвајања знања; 

- Често ученици дођу код психолога само да би разменили мисли и изнели своја 

размишљања о животу. 

 

V САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА 

 

• педагог и психолози обавили су oко 100 разговора са родитељима; 

• учешће на седницама Савета родитеља; 

• кординирање рада наставник – ученик – родитељ и залагање за постизање успешне 

сарадње између родитеља и професора као и родитеља и разредних старешина; 

• пружање помоћи и подршке породицама са децом којој је потребна додатна подршка у 

образовању рад са родитељима у јачању компетенција за подршку ученицима у раду 

током наставе на даљину. 

 

 Континуирано је одржавана комуникација са родитељима по различитим основама 

– договор и информисање око ИОП-а; разговори и договори са родитељима у 

случају различитих видова тешкоћа везаних за учење или непримерено понашање 

ученика 

 Обављени су разговори са бар 31 родитељем и то у више наврата. Уживо је 

обављено преко 65 сусрета са родитељима, али и велики број разговора 

телефонским путем. 

VI ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ (АНАЛИТИЧКО 

ИСТРАЖИВАЧКИ РАД) 
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• У оквиру самовредновања рада школе педагог и психолози су учествовали  спровели 

анализу самовредновања рада школе гугл упитником за узорак од 700 испитаника 

• квантитативна и квалитативна анализа успеха ученика на класификационим 

периодима; 

• Истраживање о постигнућу матураната на пријемним испитима у јунском испитном 

року 

 

VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

Стручни сарадници су активно учествовали у свим стручним органима школе: у раду 

стручних већа за све области, Наставничког већа, Одељенских и Разредних већа, Савета 

родитеља, Стручног актива за школско развојно планирање, Педагошког колегијума, 

Тима за самовредновање рада школе, Тима за борбу против дискриминације, насиља, 

занемаривања и злостављања, Тима за подршку у учењу, Тима за инклузивно образовање, 

Каријерном вођењу, Тима за унапређивање квалитета образовања и развој установе, Тима 

за развој међупредметних компетенција и предузетништва, Стручног Актива за развој 

Школског програма а све у циљу унапређења образовно васпитног рада школе и подизања 

квалитета наставе, ваннаставних активности и комуникације између свих учесника у 

образовном процесу. 

Психолог школе је руководила Тимом за заштиту ученика од дискриминације насиља, 

занемаривања и злостављања, а била је и члан Тима за образовање по индивидуалном 

наставном плану. 

Педагог је руководилац Стручног Актива за развој школског програма и Тима за 

самовредновање рада школе; члан Тима за обезбеђивање квалитета образовања и развој 

установе, члан Тима за подршку ученицима у учењу. Активно је учествовао у раду 

Педагошког колегијума и свих осталих школских тимова и стручних већа. 

VIII  САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

Током школске 2021-2022. године настављена је сарадња са следећим институцијама: 

истраживачка станица Петница, МУП Раковица, Институт за ментално здравље, Институт 

за психијатрију, Центар за децу без родитељског старања Звечанска, Центар за социјални 

рад Раковица, Дом здравља Раковица, Општина Раковица, Општина Чукарица, Градски 

секратаријат за здравство, Факултети београдског универтитета, приватни факултети,ОШ 

«Четрнаести октобар»,ОРКА, АЈЗЕК, Министарство просвете, Институт за психологију, 

Црвени крст, Завод за, трансфузију крви,Центар за унапређење наставе АБАКУС, ОКЦ 

Бор, Инфостуд,“Академија Филиповић“ Скупштина Србије, РТС,Гимназија „Руђер 

Бошковић“.  
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 Остале активности 

- Спроведене су 3 хуманитарне акције, у сарадњи са Ученичким парламентом и 

директором:  

1. Средства прикупљена од добровољног прилога ученика, поводом Дана 

школе, уплаћена су на жиро-рачун Центра за децу без родитељског 

старања у Звечанској 

2. Спроведена је акција прикупљања играчака, гардеробе, школског 

материјала и осталог, на основу чега је направљен велики број 

новогодишњих пакетића за децу из српских енклава на Косову и Метохији.  

3. На крају школске године је организовано прикупљање школског 

материјала, такође за ученике са Косова и Метохије. 

4. Током целе школске године је спровођена хуманитарна акција „Чеп за 

хендикеп“. 

- Обављена је процена интелектуалних способности свих ученика 2. разреда, 

као и 2 одељења 3. разреда ИТ смера, применом КОГ-3 теста. Такође, обављена 

је процена личности ученика тестовима КОН-6 и Плучиковим тестом личности. 

Обе врсте тестирања имају функцију информисања и пружања помоћи у 

професионалној оријентацији која ученике очекује у 4. разреду гимназије; 

- Наша служба је учествовала у великом броју састанака које су вођени у оквиру 

Тима за насиље, Тима за инклузију, Колегијума, Одељенских и Наставничких 

већа; 

- Узели смо учешће у дисциплинским поступцима који су у више наврата 

спроведени у школи, као и у изради планова заштите и појачаног васпитног рада 

ученика; 

- Пружена је психолошка подршка ученицима свих одељења првог разреда, као и 

појединим одељењима осталих разреда у циљу превенције ширења панике у 

случају лажних дојава о подметнутим бомбама.  

- Психолог Симонида Вукобрат је узела учешће у Округлом столу „Сарадња у 

настави и учењу – пут од конструктивистичке утопије до генератора успешне 

праксе и назад“ на Конгресу психолога, 26.5.2022. у Врњачкој Бањи. Том 

приликом је говорено о значају увођења сарадничког учења у наставу у већој мери 

него што је сада заступљена и о поменутом пројекту „PEERSolvers“ у који се наша 

школа укључила током маја месеца.  

 

 

Направљена је сарадња  са неколико типова институција. Од институција које пружају 

помоћ, контакт је успостављен са следећим установама: Хитна помоћ, Интерресорна 
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комисија Општине Раковица, за потребе рада са ученицима са посебним потребама који 

наставу похађају ИОП-2 моделу рада; Средња занатска школа, путем које је успостављена 

сарадња са педагошким асистентом Урошем Мајсторовићем који је пружао подршку за 

два наша ученика; Клиника за болести зависности у Пауновој; Институт за ментално 

здравље у Палмотићевој; Завод за психофизичке поремећаје и говорну патологију у 

Краља Милутина; Болница за психијатрију за децу и омладину „Др Драгиша Мишовић, 

Дедиње“; Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину у Др Суботића; а од 

појединих ученика, у 10-15 случајева, је добијен податак да  посећују психологе из 

приватне праксе због различитих психолошких потешкоћа.  

Комуникација је успостављена и са појединим факултетима. У више наврата је 

успостављена комуникација ради информисања ученика о студијским програмима са 

Београдском банкарском академијом и ФЕФА универзитетом. Од посебног значаја је 

успостављена сарадња са Филозофским факултетом у Београду, кроз учешће у 

трогодишњем „PEERSolving“ пројекту, за чије потребе је 21 наш ученик учествовао у 

различитим видовима сарадње при тимском решавању проблемских ситуација, али и 

давао интервју о томе колико је сарадња међу ученицима заступљена у настави.  

Остварили смо контакт са Удружењем грађана „Атина“ ради спровођења тестирања, 

као и са Центром за децу и младе Културног центра Раковица.  

Наша служба је учествовала у организацији ПИСА 2022 тестирања које је у нашој школи 

спроведено 10.3.2022. на укупно 42 ученика првог и другог разреда. Претходно смо 

прошли обуке које су обезбедиле да квалитет спроведеног тестирања буде максималан.  

Такође, учествовали смо у организацији пилотирања Државне матуре, за чије потребе 

смо у више наврата учествовали у различитим онлајн видовима едукације.  

 

IX  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

• Мирела Ступар, педагог у току школске године савладала је програме  професионалног 

развоја: „Превенција насиља – пут ка школи без насиља 16 сати “, „Етика и интегритет“, 

Дигитална учионица – дигитално писмен наставник 40 сати“, „ Управљање томовима 36 

сати“, Национални тренинг за организаторе Живих библиотека 40 сати, Формативно 

оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу 12 сати О.Л.И. психодрамски 

тренинг развојних вештина 16 сати. Педагог је припремила и реализовала обуку и 

предавање на тему Пројекат државна матура Србије. Присуствовала је редовно седницама 

стручних већа и  школских тимова .С обзиром да је стекла   звање психотерапеута и 

лиценцирани је  психотерапеут Националним сертификатом из психотерапије,носилац је 

сати 800 сати професионалног развоја у овој области, 250 сати личног рада, 300 сати 

супервизије и 500 сати клиничког рада под супервизијом. Председник је Удржења за 

подршку породици „New Age Family“, у којим се ради саветодавним радом и радом са 

адолесцентима и породицама адолесцената последње четири године. У октобру месецу 

учествовала  је   на онлајн конгресу психотерапеута Србије у Београду. Стекла звање 

тренер развојних вештина. 
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• Симонида Вукобрат психолог, у току школске године савладала је програме 

професионалног развоја: „Превенција насиља – пут ка школи без насиља 16 сати “, „Етика 

и интегритет“, Програм обуке школских сарадника за ПИСА истраживање – 16 сати, 

„Породично насиље“ (Кампстер) – 16 сати, „Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању“ (Кампстер) – 16 сати, „Обука за интeрвeнисањe у кризи са 

жртвама и свeдоцима, починиоцима и породицама жртава саобраћајних нeзгода“ (Центар 

за заштиту и унапређење психичког здравља), Учешће на Конгресу психолога у улози 

излагача на округлом столу под називом: „Сарадња у настави и учењу: пут од 

конструктивистичке утопије до генератора успешне праксе и назад“. 

X  ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Редовно ажурирање следеће документације: 

 

• Оперативно планирање наставе и годишњи програм рада; 

• Евиденција о саветодавнм раду са ученицима 

• Евиденција о саветодавном раду са родитељима 

• Евиденција о инструктивно педагошком раду са наставницима 

• Документација о аналитичко – истраживачком раду 

• Документација о посетама и евалуацији наставних часова 

• Лична документација, дневник рада стручне службе, месечни и годишњи  план рада 

и др. 

• Протоколи о васпитном раду са ученицима 

 • Рад на ученичким досијеима 

• Портфолио и план стручног усавршавања 

• Документација о изради годишњих, оперативних и планова стручног усавршавања 

• Евиденција о развојном планирању рада школе, реализацији  самовредновања рада 

школе, праћењу и евалуирању рада наставника; 

 

XI.  ПРИМЕНА НОВИХ МЕДИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА У РАДУ ШКОЛЕ, НАСТАВИ И 

КОМУНИКАЦИЈИ СА УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

 

Учешће у организовању семинара о дигитализацији наставе, објављивање дигиталних 

садржаја из струке на различитим медијима: сајт школе, јутјуб канал, блог. Израда онлајн 

упитника за родитеље, ученике и наставнике са промовишућим аудио – визуелним  

садржајима. 

 

 

 

XII ПРИПРЕМА ЗА РАД 

Припрема за рад педагога и психолога савесно је обављана за сваку предвиђену 

активност. 
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Закључак 

Генерално, утисак психолога је да је веома осетљива она категорија ученика који имају 

солидан успех и велики број додатних обавеза које им не дају довољно слободног времена 

за предах. Они остају непрепознати јер су, као добри ученици, научени да трпе. Готово 

сви ученици са озбиљнијим психичким тешкоћама, па и они са суицидалним мислима, су 

управо из ове категорије. У великом броју случајева, ученици извештавају да су тегобе 

почеле током периода короне и повезују их са измењеним околностима живота које је 

корона са собом донела, а они као млади људи још увек немају добре механизме 

суочавања са стресом и превладавања изазова. Додатно, корона је родитељима донела 

различите изазове и тешкоће са којима поједине породице тешко излазе на крај, родитељи 

се у великом броју случајева разводе, а деца остају без те најважније подршке коју могу 

имати само у сигурном породичном окружењу. У не малом броју случајева, ученици су 

претрпели велике губитке међу члановима породице и проживели озбиљне животне 

трауме. У оваквим измењеним условима, популација младих људи је изложена стресу 

који може бити окидач озбиљнијих психичких поремећаја који озбиљно могу нарушити 

ментално здравље. 

Општи је утисак и да је ученицима веома значајан квалитетан однос са наставницима који 

се заснива на разумевању, поверењу и подршци који је, и према сазнањима психолошке 

науке, најквалитетнији основ за стицање знања и вештина. Наша стручна служба је дала 

значајан допринос очувању менталног здравља и неговању здравих стилова живота. 

Психолог и наставник психологије, Симонида Вукобрат 

Психолог и наставник психологије, Гордана Врачар-Деги 

Педагог Мирела Ступар 

У Београду, 23.6.2022. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

     

     У току школске 2021/2022. године заједно са стручним сарадницима, помоћником 

директора и представницима стручних већа, надзирао сам и координирао рад наставника 

и ученика у школи. О свом раду сам редовно водио евиденцију, о чему сам благовремено 

обавештавао чланове Школског одбора, Савета родитеља и Наставничко веће. Сарађивао 

сам са свим актерима школског живота и рада, остваривао успешну сарадњу са локалном 

средином, а све са циљем обезбеђивања што бољег функционисања образовно-васпитног 

рада у школи. 

     Своје дужности обављао сам савесно и коректно, према правилима и законима који 

важе у образовно-васпитном систему. Целокупан образовно-васпитни и наставни рад се 

одвијао према Годишњем плану рада школе. Извршена је реализација свих планираних 

програма и остварен је планирани фонд часова. 

     Одржане су све седнице стручних већа, Школског одбора, Савета родитеља и 

Педагошког колегијума. Редовно су заседала Наставничка и Одељенска већа. Током 

школске године био сам ангажован у следећим областима: 

- Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и самовредновање; 

- Педагошки инструктивни рад са наставницима; 

- Развојни (акциони план ) школе; 

- Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима и стручним органима 

школе; 

- Сарадња са центрима локалне заједнице и органима локалне самоуправе 

- Сарадња са стручним сарадницима школе 

- Вођење документације; 

- Стручно усавршавање 

- Предузимање мера у случајевима повреде, забране у складу са законом 

- Коришћење  буџетских средстава, утврђеним финансијским планом школе 

- Обаваљање осталих послова из делокруга рада школе 

- Рад на унапређењу рада установе 
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ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

У току школске 2021/2022. године учествовао сам у реализацији Годишњег плана рада 

школе, новог Школског развојног плана из периода од 2020-2025. године. У поменутим 

активностима сарађивао сам са стручним сарадницима школе, секретаром, помоћником 

директора, представницима стручних већа и члановима Школског одбора и Савета 

родитеља. Праћена је реализација и остваривање поменутих докумената у наставном раду. 

Нарочито је праћена реализација Годишњег плана рада школе, Школског програма и 

Школског развојног плана. У оквиру СТЕАМ пројекта спроведено је истраживање 

понашања учесника у саобраћају и употреба мобилних телефона, Школи је додељена 

ознака квалитета за пројекат „Life with out lies“ у оквиру Фондације Темпус- eTwinning.  

Концептом завршних испита у средњем образовању, усвојеном у марту 2017., одређено је 

увођење државне матуре. Према овом моделу ученици су полагали тест из српског језика, 

математике и изборног предмета, рангираног у три нивоа знања са солидним успехом. 

Организација и извођење пробног тестирања обављена је уз присуство супервизора без 

пропуста и на обострано задовољство. Са резултатима тестирања, упозната је ШУ, 

родитењи, ученици и наставници. 

Посебно се истичу успеси у оквиру спортских такмичења: освојене 3. место – Бронзана 

медаља у женском баскету на Светској Гимназијади, 1. место у  Србији у женском 

баскету, 5. место у Србији у мушком рукомету, 1. место на градском такмичењу у мушком 

рукомету, 1. место на градском такмичењу у мушкој одбојци, 1., 2. и 3. место у џудоу за 

мушкарце, 2. и 3. место у атлетици на градском такмичењу а Гимнзаија Патријарх Павле 

је прва по броју освојених медаља у граду Београду. Евидентирано је да су све предвиђене 

активности остварене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
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     Током школске 2021/2022. године учествовао сам у обављању педагошко – 

инструктивног рада са наставницима и другим запосленима. Заједно са педагогом, 

психологом и предметним професорима посетио сам 55 наставних часова, након чега сам 

обавио инструктивне разговоре са наставницима о посећеним часовима и могућностима 

унапређивања наставног рада. Обавио сам инструктивне разговоре са наставницима и 

другим запосленим. Упућивао сам наставнике на различите облике стручног 

усавршавања, праћење стручне литературе и сарадњу са колегама из других школа, у 

цињу размене искуства. Сарађивао сам са наставним особљем и преко седница 

Одељенских и Наставничких већа, као и преко седница Стручних већа и тимова. 

 

 

РАЗВОЈНИ (АКЦИОНИ ПЛАН) ШКОЛЕ 

 

Започето је оснивање и опремање мултимедијалне учионице у школи по предвиђеним 

активностима и терминима. Одвојен је кутак за рад са талентованим и даровитим 

ученицима (библиотека и хол школе). Све учионице у школи опремљене су 

паноима,ученичким радовима и дидактичким материјалом. Ученички парламент је узео 

учешћа у живот и рад школе: организоване су хуманитарне акције – помоћ деци у 

Звечанској, помесној цркви и манастиру у Раковици, новогодишњи пакетићи за децу са 

Косова и Метохије, уређен је хол школе и школско двориште. Од стране Школске управе 

дата је сагласност за план и програм Професионалног саветовалишта у школи. Даровити и 

талентовани ученици упућивани су у пројекте истраживачких удружења и организација 

(Петница), а са ученицима са слабим и недовољним оценама, организован је појачан рад. 

 

 

 

 

 

 

САВЕТОДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА 
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Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима је оствариван 

континуирано. Обавио сам мноштво разговора са родитељима ученика и ученицима. 

Посећивао сам часове одељенске заједнице на којима сам разговарао са ученицима о 

проблемима које имају са учењем и наставом. Остварио сам сарадњу и са Ученичким 

парламентом приликом организовања хуманитарних акција у школи. Заједно са педагогом 

и психологом радио сам на решавању многим васпитних проблема код ученика. 

Сарађивао сам и са Саветом родитеља путем седница и сасатанка. Трудио сам се да 

родитеље ученика што више укључим у рад и живот школе. 

 

 

 

 

САРАДЊА СА ЦЕНТРИМА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

Током школске 2021/2022. године активно сам сарађивао са свим центрима 

локалне средине попут Центра за социјални рад, Домом здравља, Центром за културу 

Раковица, основним и средњим школама са подручја Општине Раковица, невладиним 

организацијама, јавним предузећима и другим установама за младе. Интензивирана је 

сарадња и са Општином Раковица и органима локалне самоуправе. Обезбеђене су 

донације за многе пројекте у школи, везане за реновирање школског простора и 

унапређивање наставног процеса. Трудио сам се да у јавности школу и њене ученике 

представим на најбољи могући начин. Остваривао сам сарадњу и са другим актерима који 

се баве школом и младима, па су тако многи стучњаци у школи одржали предавања за 

ученике везана за различите теме: 

1. Обука, промотивна предавања Црвеног крста Раковице, радионице Здравих 

стилова живота, програм Борба против зависности, штетност дуванског дима, физичка 

активност.  

2. Учествовање у међународном програму „Еко-школа“.  

3. Промоција Гимназије „Патријарх Павле“ у Општини Раковица.  

4. Сарадња са Београдским Универзитетом у оквиру припремне наставе за упис на 

факултете. 

5.  Активно учешће у оквиру Заједнице гимназија Србије. 

6. Реализација манифестације „Дани слободе 2021.“ у организацији Секретаријата 

Града Београда. 
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7. Учешће на конкурсу „Битољски мали монмартер“, Еразмус + (Инфо дани), 

„Дани Патријарха Павла“- Чачак. 

8. Учешће у Уницефовој „Школи без насиља“. 

9. Припреме и реализација ПИСА тестирања 2022. године. 

10. Организована посета – заједничка шетња, ученика, родитеља и наставника  до 

манастира Раковица поводом Дана школе 

11. Организација прославе Нове године за децу запослених са Синдикатом школе. 

12. Учешће у Карневалу Раковица 

 

 

 

 

 

САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА ШКОЛЕ 

 

Током школске 2021/2022. године континуирано сам сарађивао са педагогом, 

психологом и библиотекаром школе. Заједно смо радили на решавању свих текућих 

проблема почев од организације образовно-васпитног рада проблема са ученицима, 

уписом ученика, сарадњом са родитељима (спровођење анкета), остваривање педагошко 

инструктивног рада са наставницима и сарадње са тимовима и већима у школи. 

Сарађивао сам са стручним сарадницима приликом реализовања културних и јавних 

манифестација у школи: Дан школе, Савиндан, обележавања тематских дана и 

организовање хуманитарних акција и манифестација у школи: прикупљање хуманитарних 

прилога за децу са Косова, посета дому за незбринуту децу у Звечанској, сарадња са 

Црвеним крстом, Занатском школом ученика са посебним потребама. 

 

 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

О свом раду водио сам уредну и редовну документацију. Писао сам Годишњи 

план свог рада, као и оперативне планове. Уредно сам водио записнике о свом послу, али 
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и записнике и запажања након посећених часова, обављених истраживања, разговора са 

ученицима и родитељима. Заједно са педагогом и психологом водио сам евиденцију о 

посећености часова, бројном стању ученика на крају класификационог периода и успеху и 

владању ученика на крају школске године. Прегледао сам све е-дневнике рада са 

помоћником директора и водио записнике о прегледаним дневницима.  

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Током школске 2021/2022 . године стручно сам се усавршавао како у установи тако и 

ван установе. Организовао сам  стручне семинаре – „Превенција насиља-пут ка школи без 

насиља“, „Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима“, 

„Школско законодавство - основа развоја образовања и васпитања“, „Школско 

законодавство – Модули 2 и 4 (одговорност запослених и ученика)“ којима су поред мене 

присуствовали и наставници школе. Остварио сам сарадњу са основним и средњим 

школама са општине, сарадњу са гимназијама и другим средњим школама из окружења, а 

све у циљу размене искуства. Посећивао сам угледне часове својих колега наставника, 

након чега сам водио записник. Сарађивао сам и са Активом директора основних и 

средњих школа са подручија општине Раковица и Града Београда. 

ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У СЛУЧАЈЕВИМА ПОВРЕДЕ, ЗАБРАНЕ У СКЛАДУ 

СА ЗАКОНОМ 

У складу са Правилницима и ЗОВС-ом, предузимао сам мере опомене запосленима и 

правовременим и конкретизованим задацима превенирао сваку врсту повреде рада у 

школи. Домара школе сам у сарадњи са ПП службом и председником синдиката школе 

упутио на разговор и лечење у здравствену установу, о чему сам уредно водио евиденцију 

(службене белешке). 

 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ШКОЛЕ 

У складу са законом и одлукама Наставничког већа, Савета школе и ШО утврђеним 

финансијским планом школе, буџетска средства су коришћена у складу са законом о чему 

су упознати органи управе, пореска управа, Секретаријат града Београда и Министарство 

финансија Србије, о чему постоји  Годишњи извештај. 

 

 

 

 

 

ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛИХ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА ШКОЛЕ 

 

Током школске 2021/2022. године радио сам и на следећим пословима: 
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1. Опремању и просторном уређењу школе: набавку клупа и столица, набавка рачунара, 

новогодишњих пакетића за децу, сервисирање противпожарног система,  дератизација и 

дезинсекција школе, уређење школског дворишта-садња дрвећа, куповина нових књига за 

школску библиотеку, постављање клупа,  канти за отпатке у дворишту школе, опремање 

кабинета рачунарима, формирање и опремање новог ИТ кабинета, реализација „ВДИ 

пројекат“ са Канцеларијом за ИТ Владе Републике Србије, набавка ВР наочара и 3д 

штампача, уређење хола школе, опремање учионица едукативним материјалом, израда 

Акта о процени ризика лица послова и средине, Процена ризика од катастрофа, 

организација Пет дана посвећено љубимцима запослених и ученика, реализација 

Амбијенталне наставе на месечном нивоу, организација  Плана заштите и спасавања лица 

и реализација Пројекта изградње фискултурне сале, брендирање – постављање заштитних 

фолија на прозорима школе, замена свих кабина у ученичким тоалетима 

2. Учествовао сам у раду стручних органа школе, школских тимова и већа. 

3. Вршењу контроле поштовања радне дисциплине код свих радника; 

4. Руковођењу радом административне и правне службе; 

5. Обављање осталих послова из делокруга рада школе. 

 

Током школске 2021/2022. године инсистирао сам на редовном вођењу евиденције о раду 

свих запослених, поштовању радних прописа и Статута школе, поштовању радне и 

професионалне етике, развијању сарадње међу уценицима, наставницима и родитељима 

ученика, подизању климе и опште атмосфере у школи и развијању толеранције међу свим 

запосленима и ученицима. 

Посебно треба истаћи рад наставника и ученика у ванредној епидемиолошкој ситуацији 

изазваном вирусом Ковид 19 похваљен  од стране саветника и Школске управе којима је 

редовно достављан Извештај о раду школе.  

 

 

 

 

 

 

Рад на унапређењу рада установе 

 

План унапређења рада установе односи се на појачан надзор и инструктивни рад, 

бољу искоришћеност постојећих наставних средстава и промене које ће 

омогућити креативнији метод рада у настави, јачу подршку ученицима и већу 

контролу над одржавањем редовне допунске и додатне наставе. Посебан вид 

активности свих запослених треба да буде усмерен ка јачању одговорности и 

тимског рада уз појачану безбедност ученика и свих запослених у школи. 
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У Београду,  

30.08.2022.године                                                    Директор гимназије “Патријарх Павле” 

 ___________________________

__ 

       Јасмин Николовски, проф. 

 

 

 

Извештај о раду помоћника директора у школској 2021/2022. години 

 

Током школске 2021/2022. године мој рад као помоћника директора Школе био је усмерен 

на:  

 Планирање и програмирање рада школе. 

 Реализацију и праћење целокупне активности која је дефинисана Годишњим 

планом рада школе. 

 Организовање и активно учествовање у раду стручних органа школе (Педагошки 

колегијум, Наставничко веће, Одељењска већа, Стручна већа). 

 Информисање запослених и ученика школе. 

 Планирање и праћење стручног усавршавања наставника, на којима сам и сама 

учествовала. 

 Аналазу успеха ученика и мере за побољшање истих. 

 Активно учешће у раду и организацији рада свих осталих виталних сегмената рада 

школе (педагошкa служба, секретаријат, рачуноводство, помоћно-технички 

радници школе). 

 Све активности током школске године реализоване на нивоу конструктивне 

сарадње са  запосленима Школе.  

 Унапређивање и координацију рада школе, праћење функционисања наставе,  

правовремено ангажовање замене одсутних радника, увид у дежурства 
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наставника, а све у циљу појачане безбедности ученика и запослених, саставни су 

део мојих дневних послова.   

 Сарадњи са родитељима и ђацима око помоћи у остваривању свих видова рада. 

 Активно учешће у раду и организацији рада онлајн наставе. 

 Учешће у организовању и спровођењу тестирања ПИСА 2022.  

 Учешће у организовању и спровођењу пилот матуре. 

 Одговорно лице за контролу примене Закона о заштити становништва од 

изложености дуванском диму у Гимназији и школском дворишту. 

 Одговорно лице за спровођење епидемиолошких мера на дневном нивоу ради 

спречавања ширења вируса у Гимназији. 

 

Учествовала сам у: 

 Тиму за подршку ученицима у учењу.  

 Тиму за организацију и спровођење посебних програма и активности за 

унапређивање образовно – васпитног рада у школи. 

У оквиру педагошко-инструктивног увида и надзора, у циљу унапређивања рада и 

усавршавања наставника, вршила сам увид у педагошку документацију и благовремено 

интервенисала на побољшање рада. 

Заједно са директором и школским психологом, за време непосредне наставе у школи, 

посећивала сам часове колега из предмета рачунарство и информатика. 

У разговору са колегама настојала сам да отклонимо све недоумице и да им дам 

инструкције ради уклањања недостатака.  
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Извештај након полагања пилот матуре  

5.4. - 7.4.2022. 

 

Српски језик и књижевност 

Највећи могући број бодова на тесту: 30 

Број ученика који су полагали испит 240 

Број ученика који су постигли резултат већи 

од 20 бодова 

15 (3 ученика са 26 бодова, 3 ученика са 25 

бодова) 

Број ученика са бодовима од 15 -19 72 

Број ученика са испод 10 бодова 32 

Максималан број бодова код наших 

ученика 26 

 

Број ученика који није остварио резултат 

20% постигнућа на тесту 

19 

 

Математика 

Највећи могући број бодова на тесту: 36 

Број ученика који су полагали испит 235 

Број ученика који су постигли резултат већи 

од 15 бодова 

7 (1 ученик 22 бода; 1 ученик 19 бодова, 1 

ученик 18 бодова) 

Број ученика са бодовима од 10 -14 12 

Број ученика са испод 5 бодова 141 
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Број ученика са 0 бодова 9 

Број ученика који није остварио резултат 

20% постигнућа на тесту 

140 

 

 

 

Енглески језик 

Највећи могући број бодова на тесту: 136 

Број ученика који су полагали испит 102 

Број ученика који су постигли резултат већи 

од 90 бодова 

50 (3 ученика са 118 бодова; 15 ученика са 

преко 100 бодова) 

Број ученика са бодовима од 31 -35 3 (1 ученик са 28 бодова) 

Број ученика са испод 50 бодова 10 ученика 

Број ученика који није остварио резултат 

20% постигнућа на тесту 

1 ученик 

 

Историја 

Највећи могући број бодова на тесту: 40 

Број ученика који су полагали испит 59 

Број ученика који су постигли резултат већи 

од 25 бодова 

6 (1 ученик 30 бодова; 1 ученик 28 бодова) 

Број ученика са бодовима од 15 -24 28 

Број ученика са испод 11 бодова 9 (најнижи скор 8 бодова 1 ученик) 
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Број ученика који није остварио резултат 

20% постигнућа на тесту 

0 

 

Биологија 

Највећи могући број бодова на тесту: 40 

Број ученика који су полагали испит 34 

Број ученика који су постигли резултат већи 

од 16 бодова 

4 (2 ученика са 19 бодова) 

Број ученика са испод 10 бодова 12 (2 ученика са 4 бода) 

Број ученика који није остварио резултат 

20% постигнућа на тесту 

2 

 

Географија 

Највећи могући број бодова на тесту: 52 

Број ученика који су полагали испит 31 

Број ученика који су постигли резултат већи 

од 20 бодова 

9 (1 ученик 28 бодова, 3 ученика 25 

бодова) 

Број ученика са 11 бодова 2  

Број ученика који није остварио резултат 

20% постигнућа на тесту 

0 

 

Хемија 

Највећи могући број бодова на тесту: 62 
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Број ученика који су полагали испит 3 

Број ученика који су постигли резултат већи 

од 30 бодова 

3 (1 ученик са 41 бодом; 2 ученика са 33 

бода) 

Број ученика са 8 бодова 1  

Број ученика који није остварио резултат 

20% постигнућа на тесту 

1 

 

Руски језик 

Највећи могући број бодова на тесту: 100 

Три ученика полагала испит и остварили резултат;1 ученик 81 бод; 1 ученик 79 бодова; 1 

ученик 37 бодова, остварили резулат од 20% постигнућа. 

 

Физика 

Највећи могући број бодова на тесту: 48 

Један ученик полагао тест и остварио 14 бодова, остварио резулат од 20% постигнућа. 

Препоруке: 

1. Урадити анализу по одељењима за сваког ученика и саопштити ученицима 

2. У оквиру Стручних већа разматрати резултате постигнућа ученика и урадити анализу 

према предметним професорима, са нагласком на предлог мера за унапређивање рада . 

Прецизно утврдити критеријум бодовања за сваку оцену на нивоу предмета. 

3.Обавити разговоре са ученицима који сматрају да су постигли неуспех на тестовима, 

упркос припреми и раду, као и са ученицима који су у потпуности одустали од било 

какавог покушаја да покажу и примене знање. 
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Помоћник директора 

Љиљана Копривица, проф. 

Београд, 19.8.2022. 

 



283 

 

 

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА У ШКОЛСКОЈ 2021- 

 2022. ГОДИНИ 

 

Да бисмо унапредили рад Гимназије у школској 2021-2022. години, а што ће чинити 

саставни део На основу свега (горе реченог) школа ће у наредном периоду радити на 

унапређивању оних области које су нешто слабије вредноване. Након констатовања 

процена ученика, родитеља и осталих анализа,Тим за самовредновање предузеће следеће 

кораке: 

• Упознавање Наставничког већа, Савета родитеља, Школског одбора и Ученичког 

парламента са резултатима самовредновања. 

• Пошто се и током анкетирања, као и током бројних разговора педагошко- 

психолошке службе са ученицима и родитељима континуирано и све  учесталије 

понављају критике око неуједначености оцењивања у наставном процесу и потребе за 

равномернијим усклађивањем писмени али и свих осталих провера знања, питање 

боље координираности усмених и контролних провера знања мора бити једна од тема 

за дискусију на састанцима Наставничког већа, Педагошког колегијума и стручних 

већа.Посебан осврт и детаљан правовремени договор, неопходан је сада када је пред 

нама комбиновани модел школовања, непосредном наставом  и учењем на даљину. За 

ученике који су се определили само за учење на даљину, веома је важно благовремено 

планирање оцењивања. Школа често неконтинуирано, са кашњењем и у складу са 

Правилником о оцењивању израђује и објављује Распоред писмених и контролних 

вежби, али је (према речима већег броја ученика и родитеља), проблем и што један 

број наставника (из разноразних разлога) помера утврђене датуме писмених провера, 

чиме касније долази до преоптерећености ученика (великог броја писмених и усмених 

провера знања у кратком временском периоду).  

Боља координираност усмених и контролних провера знања била би успостављена и 

бољом сарадњом међу наставницима, а ученици би били растерећенији и применом 

чешћих, а краћих по садржају провера знања. 

• Више пута наглашавана чињеница да оцена мора бити јавна и образложена са 

конкретним предлозима ученицима о ономе шта треба да побољшају у наредном 

периоду; 

• Наставници треба да јасније и прецизније формулишу циљеве и очекивања и да то 

саопште ученицима (истаћи/писати циљ часа на табли и мотивисати ученике да 

постављају себи циљеве учења); 

• У плановима и припремама за час, а не само кроз ИОП обрасце, предвидети примену 

мера индивидуализације тамо где је то потребно; 

• Израдити наставне материјале за ученике којима је потребна додатна подшка; 

• Веома је важно благовремено информисати све учеснике о ов процесу у школској 

години која се реализује по комбинованом моделу, као и свим могућим изменама; 

• Потребно је креирати Тим за подршку наставницима у примени ит решења за 

наставу на даљину; 

• Укључивање наставника у програме професионалног развоја који имају за циљ 

развијање дигиталних компетенција наставника и ученика; 



284 

• Изградња умрежене платформе за дељење педагошке документације и других 

правних аката и наставних материјала; 

• Подршка наставницима и стручним сарадницима у правилном вођењу електронске 

евиденције о образовно васпитном раду школе; 

• Континуирана подршка ученицима у адаптацији на нове услове учења и наставног 

рада; 

• Чешће укључивање родитеља у живот школе на различитим инстанцама; 

• Културни и јавни живот Гимназије обогатитити квалитетним садржајима и 

промовисати у локалној средини, граду Београду и Републици Србији. 

• Наставници који имају највећи број задовољених индикатора могу да пруже 

подршку колегама кроз приказ педагошке документације, размену информација, 

извођењем угледног часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Са великом тугом и жаљењем ученици, запослени и родитељи су се у школској 

2021/22. опростили од својих драгих колега Марине Божић, Драгана Грбића и 

Босиљке Жебељан. Вечна им слава! 


