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ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА
Гимназија у Рашки је верификована за остваривање наставног плана и програма за:


Природно- математички смер



Друштвено-језички смер



Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику.
Кратка ретроспектива рада и развоја школе

Гимназија у Рашки основана је Решењем Народног одбора општине Рашка, број 1024.
од 5.2.1963.године. Од дана оснивања до 1978.године школа егзистира као самостална
васпитно-образовна организација. Године 1978. формиран је Мешовити образовни центар
за усмерено образовање и васпитање, за чији је рад, Решењем Републичког секретаријата
за образовање и науку СР Србије, број 022-49/78-08 („Службени гласник СР Србије“, број
31/78), дата сагласност да Гимназија буде у саставу овог Центра.
Полазећи од закључака Скупштине Србије од маја 1983.године о рационализацији
мрежа и капацитета средњих школа у свим регионалним међуопштинским заједницама у
СР Србији ван САП, усвојен је Програм развоја мрежа и капацитета средњих школа.
Према овом Програму извршена је трансформација Мешовитог образовног центра за
средње усмерено образовање и васпитање у Образовни центар „25. мај“ на чији је рад
Републички комитет за образовање и физичку културу, Решењем број 022-302-82-08
(„Службени гласник СРС“, број 3/82), дао сагласност.
У Образовном центру Гимназија је имала природно-математичку и културно-језичку
струку, и као таква егзистирала је пуних дванаест година.
Законом о средњем образовању и васпитању из 1990.године, утврђена су два основна
типа средње школе: гимназија као опште-образовна школа и средња стручна школа.
Одлуком Скупштине СР Србије о броју, структури и просторном распореду средњих
школа („Службени гласник СРС“, број 25/90 и 55/90; „Службени гласник РС“, број 30/91),
и Одлуком Владе Републике Србије о мрежи средњих школа („Службени гласник СРС“,
број 25/90 и 55/90; „Службени гласник РС“, број 30/91), и Одлуком Владе Републике
Србије о мрежи средњих школа у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 7/93),
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општини Рашка поново је враћена Гимназија са друштвено-језичким и природноматематичким смером као самостална образовно-васпитна организација.
Гимназија у Рашки је организована као установа, и као таква, Решењем рег.бр. 1300-00 од 8.4.1991.године, уписана је у регистар код Општинског привредног суда у
Краљеву.
Решењем

Министарства

просвете

Републике

Србије

022-05-138/93-03

од

11.3.1994.године испуњени су прописани услови да школа остварује наставни план и
програм Гимназије друштвено-језичког и природно-матемаатичког смера у I, II, III и IV
разреду.
Школа данас има 15 одељења: пет у друштвено- језичком смеру, осам у природноматематичком смеру и два одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и
информатику.
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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Општи подаци о школи
Назив школе- Гимназија
Адреса- Милуна Ивановића 2, 36350 Рашка
Број телефона: 036/737-043
Сајт школе: www.gimnazijaraska.edu.rs
Е-адреса: direktor@gimnazijaraska.edu.rs
sekretar@gimnazijaraska.edu.rs
pedagog@gimnazijaraska.edu.rs
racun@gimnazijaraska.edu.rs
Просторни услови рада
Укупна површина школске зграде износи 1530m2. Објекат школске зграде обухвата
приземље, високо приземље, два спрата и поткровље у ком се налазе наставне просторије
које одговарају стандардима за средње школе.
Структура школског простора:


15 учионица опште намене



1 специјализована учионица



2 кабинета за рачунарство и информатику



Кабинет за физику



Кабинет за биологију



Наставничка канцеларија



Канцеларија за директора школе



3 канцеларије за рачуноводствене послове, секретарске и педагошке



Друге просторије (магацински простор, ходници, степениште, тоалети и друго)
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Поред сопственог школског простора, Гимназија у Рашки, користила је кабинет за
хемију у делу зграде СШ „ Краљица Јелена“.
Школа нема сопствену фискултурну салу већ користи простор Спортске хале која је
у непосредној близини, у чијој је изградњи и учествовала (Уговор о удруживању средстава
за изградњу хале број 583 од 12.12.1983.године).
Гимназија у Рашки располаже, заједно са школом „Краљица Јелена“, школским
двориштем величине 400m2 и спортским теренима за рукомет, кошарку и одбојку
величине 650m2.
Грејање просторија школа решава у сарадњи са Основном школом „Рашка“ и
Средњом школом „Краљица Јелена“.
Овај школски простор задовољава потребе уписаних ученика и предвиђеног броја
одељења за школску 2020/2021.годину, па су се несметано реализовале све планиране
образовно-васпитне активности.
КАДРОВСКА СТРУКТУРА
У току школске 2020/21. године, наставу је изводило 48 професора. Настава је била
стручно заступљена из свих предмета.
35 професора има положен стручни испит/лиценцу, а 13 професора нема положен
стручни испит/лиценцу.
У ваннастави је ради 11 радника.
НАСТАВНИ ПРОЦЕС
Настава и други облици образовно-васпитног рада су почели у уторак,
01.09.2020.године. Настава је била стручно заступљена из свих предмета . Због
специфичне епидемиолошке ситуације и епидемије вируса Ковид 19, настава се одвијала
по МОДЕЛУ „Б“, тј. на непосредну наставу је долазила по једна половина сваког
одељења, а часови су се одвијали у трајању од по 30 минута. Половина одељења, која није
у школи, наставу је пратила путем наставе на даљину и путем јавног медијског сервиса.
С обзиром да је Календар образовно-васпитног рада измењен, ученици нису имали
зимски распуст у два дела, како је првобитно планирано, већ је зимски распуст спојен и
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трајао је од 18. децембра 2020.године до 15. јануара 2021.године. Друго полугодиште
почело је 18. јануара 2021.године и трајало до 24.маја 2021. за ученике четвртог разреда, а
до 21. јуна за ученике првог, другог и трећег разреда. Сви наставни програми и остали
садржаји предвиђени Годишњим планом рада су реализовани.
РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА-01.09.2020.
Одељење

Број
ученика

Дечаци

Девојчице

Одељенски старешина

Смер

1а

17

14

3

Тијана Лазовић

ИТ

1б

30

18

12

Љиљана Милосављевић

Природно-математички

1в

30

18

12

Звездана Кузмановић

Природно-математички

1г

19

4

15

Милица Рајовић

Друштвено- језички

Укупно

96

54

42

2а

18

13

5

Љиљана Дражовић

ИТ

2б

18

9

9

Соња Марковић

Природно-математички

2в

16

5

11

Бранка Цветић

Природно-математички

2г

24

6

18

Смиљана Миленковић

Друштвено- језички

Укупно

76

33

43

3а

25

15

10

Андријана Шарац

Друштвено- језички

3б

28

10

18

Љиљана Маринковић

Природно-математички

3в

26

9

17

Надица Вељовић

Природно-математички

Укупно

79

34

45

4а

18

6

12

Ана Поповић

Друштвено- језички

4б

21

11

10

Ана Мишовић

Природно-математички

4в

24

16

8

Марица Вуковић

Природно-математички

4г

15

6

9

Зорица Чешљарац

Друштвено- језички

Укупно

78

39

39

УКУПНО

329

160

169
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Број ванредних ученика
Разрд

Број ученика

I

/

II

1

III

/

IV

/

Укупно

1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
У школи се реализује предметна верска настава и грађанско васпитање, а почев од
школске
2018/19. године и настава нових изборних програма. Ови програми додатно доприносе
професионалном развоју ученика и повезивању школског и ваншколског учења. План за
први и други разред садржи листу од шест изборних програма, од којих је школа у обавези
да ученицима понуди четири, а ученик изабере два. У трећем разреду од понуђених девет
програма, школа бира пет, а ученици два. Организација наставе спроводи се према
званичним упутствима Министарства просвете у складу са одредбама Правилника о
норми и врсти стручне спреме.
Приликом уписа у први, други и трећи разред ученици и њихови родитељи су
упознати са садржајем изборних предмета, након чега су направили избор између верске
наставе и грађанског васпитања и определили се за два од четири, односно пет понуђених
изборних програма. Ученицима првог разреда понуђени су следећи изборни програми:
Језик, медији и култура, Примењене науке, Уметност и дизајн и Здравље и спорт.
Ученицима другог разреда понуђена следећа четири изборна програма: Појединац,
група и друштво, Уметност и дизајн, Језик, медији и култура и Здравље и спорт.
Ученици трећег разреда при упису су изабрали по два од понуђених пет изборних
програма, које ће слушати у трећем и четвртом разреду без могућности промене.
Ученицима су понуђени: Примењене науке 1 (за усмерење ка медицинским наукама),
Примењене науке 2 ( за усмерење ка техничким наукама), Образовање за одрживи развој,
Религије и цивилизације и Методологија научних истраживања.
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Језик,
Од.

Г.

В.

медији

Уметност

Здравље

Вас.

наст.

и

и дизајн

и спорт

култура

Појед,

Прим.

Религије

Методо-

и

логија

цивили-

научних

зације

истраж.

/

/

/

Прим.

Прим.

Образ. за

науке

науке

одрживи

друштво

1

2

развој

/

/

група и

науке

1а

14

3

/

/

/

/

1б

24

6

14

15

22

/

9

/

/

/

/

/

1в

29

1

6

21

27

/

6

/

/

/

/

/

1г

15

4

17

4

17

/

/

/

/

/

/

/

Ук.

82

14

37

40

66

/

15

/

/

/

/

/

2а

15

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2б

14

4

3

10

13

10

/

/

/

/

/

/

2в

16

/

8

4

11

9

/

/

/

/

/

/

2г

14

10

9

11

17

11

/

/

/

/

/

/

Ук.

59

17

20

24

41

29

/

/

/

/

/

/

3а

25

/

/

/

/

/

/

/

/

25

25

/

3б

28

/

/

/

/

/

/

14

12

14

9

7

3в

13

13

/

/

/

/

/

5

13

3

11

20

Ук.

66

13

/

/

/

/

/

19

25

42

45

27

4а

18

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4б

21

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4в

11

13

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4г

14

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ук.

64

14

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Процентуално (%)

одличних

врло добрих

добрих

Довољних

1 недовоњна

2 недовоњне

3 недовоњне

4 недовоњне

5 и више
недовоњних

Iа

17

9

5

3

/

17

100

/

/

/

/

/

/

/

/

Iб

27

16

9

2

/

27

100

/

/

/

/

/

/

/

/

Iв

29

16

11

2

/

29

100

/

/

/

/

/

/

/

/

Iг

15

5

9

1

/

15

100

/

/

/

/

/

/

/

/

СВЕГА
I

88

46

34

8

/

88

100

/

/

/

/

/

/

/

/

IIа

18

14

4

/

/

18

100

/

/

/

/

/

/

/

/

IIб

18

5

11

2

/

18

100

/

/

/

/

/

/

/

/

IIв

16

9

6

1

/

16

100

/

/

/

/

/

/

/

/

IIг

24

12

11

1

/

24

100

/

/

/

/

/

/

/

/

СВЕГА
II

76

40

36

3

/

76

100

/

/

/

/

/

/

/

/

IIIб

28

17

10

1

/

28

100

/

/

/

/

/

/

/

/

26

14

12

/

/

26

100

/

/

/

/

/

/

/

/

IIIг

24

3

15

6

/

24

100

/

/

/

/

/

/

/

/

СВЕГА
III

78

34

37

7

/

78

100

/

/

/

/

/

/

/

/

IVа

18

4

11

3

/

18

100

/

/

/

/

/

/

/

/

IVб

21

17

3

1

/

21

100

/

/

/

/

/

/

/

/

IVв

24

20

4

/

/

24

100

/

/

/

/

/

/

/

/

IVг

15

8

4

3

/

15

100

/

/

/

/

/

/

/

/

СВЕГА
IV

78

49

22

7

/

78

100

/

/

/

/

/

/

/

/

УКУПНО

320

169

123

19

/

320

100

/

/

/

/

/

/

/

/

IIIв

10

Неоцењених

Број ученика

Свега недовоњних

РАЗРЕД

Свега
позитивних
Процентуално
(%)

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА 31.08.2021.
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Коначни извештај о постигнућима ученика на матурском испиту школске
2020//2021.године

На основу комплетне педагошке документације везане за матурски испит
2020/21.године, постигнућа ученика у јунском испитном року су следећа:


Матурски испит је полагало 78 редовних ученика.
o Са одличним успехом 38 ученика;
o Са врло добрим успехом 36 ученика;
o Са добрим успехом 4 ученика;
Кретање ученика у току школске 2020/21.године
У току школске 2020/21. године није било искључених ученика. Исписало се седам

ученика првог разреда и једна ученица трећег разреда.
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Такмичења
Ученици наше школе су учествовали на такмичењима која су се одржала према
календару такмичења.
Као и претходних година, Гимназија у Рашки је била домаћин свих општинских
такмичења и окружног такмичења из историје.

Име и
презиме
ученика
Јаков
Вељовић
Страхиња
Кнежевић
Димитрије
Роглић
Томислав
Поповић
Миладин
Божић
Николина
Грбовић
Милица
Павловић
Јована
Јоковић
Матеја
Радоњић

Име и
презиме
наставника
Надица
Вељовић
Радољуб
Маричић
Радољуб
Маричић
Марица
Вуковић
Ана
Томовић
Светлана
Вељовић
Зорица
Чешљарац
Драгана
Рогановић
Драгана
Рогановић

Разред

Смер

Предмет

Ниво
такмичења

Ранг

први

природноматематички

физика

републички

2.

први

ИТ

историја

републички

/

први

ИТ

историја

републички

/

четврти

друштвенојезички

историја

републички

/

први

ИТ

математика

окружни

/

математика

окружни

/

окружни

/

окружни

/

окружни

/

четврти
трећи
трећи
трећи

природноматематички
природноматематички
друштвенојезички
друштвенојезички
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смотра
рецитатора
смотра
рецитатора
смотра
рецитатора
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Извештај о раду Одељенских већа
Своје циљеве и задатке одељењско веће остварује плански и континуирано у току
целе школске године. Одељењска већа су се, најпре, као својим најважијим задатком,
бавила свим питањима везаним за остваривање циља и задатака образовно–васпитног рада
у сваком одељењу.
Поред анализе постигнутих образовно–васпитних резултата и утврђивања успеха и
владања за сваког појединачаног ученика праћен је и проучаван развој ученика,
социјално–економске и породичне прилике у којима ученици живе.
На редовним седницама предлагане су мере и поступци за унапређење радне
атмосфере и побољшање успеха ученика.
Предлози Одељењских већа су разматрани на седницама Наставничког већа и
другим стручним органима школе ради подизања нивоа резултата.
Одржано је укупно 90 седницa. Одељенских већа за свих 15 одељења.Записници су
евидентирани у електронским дневницима.
Извештај о раду Наставничког већа у току школске 2020/21.године
У школској 2020/2021.години одржано је укупно четрнаест седница Наставничког
већа. Девет седница Наставничког већа је одржано онлине преко вибер групе „Гимназија“
и Google учионица – Google Meet. Наставничко већа на својим редовним седницама:
- разматрало Годишњи извештај о раду школе и директора школе за школску 201920 годину;
- разматрало нацрта Годишњег плана рада школе за школску 2020-21 годину;
Анекса

-разматрало

3

Школског

програма;

- упознавало са начином организације и извештајем о резултатима првог пилотирања
државне
-избор
-

области

анализирало

-анализом
-

матуре;
за

самовредновање

реализацију

успеха,

свих

у
видова

дисциплином,

школској

години;

образовано-васпитног

изостање

анализом

2020-21

родитељских

ученика

са

рада;
наставе;

састанака;

-разматрало извештаје рада стручних већа,актива и тимова за школску 2020/2021.годину;
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-

усвојило

план

-

одређивало

и

писмених
усвајало

задатака

теме

за

и

контролних

матурске

испите

вежби

за

у шклској

2020/2021;

2020/2021;

-

-разматрало извештаје о резултатима успеха у учењу и владању ученика на крају;
-донело одлуку о избору четири изборна програма који ће се реализовати у првом и
другом

разреду

Гимназије;

-донело одлуку о избору пет изборних програма који ће се реализовати у трећем и
четвртом
-донело
-

разреду
одлуку

донело

о

избору

одлуку

Гимназије;

уџбеника

о

за

похвалама

школску
и

2021-22.годину;

наградама

ученика

-изабрало

ученика;
генерације;

- сваког класификационог периода (један временски период настава се одвијала online,
ради спречавања ширења епидемије вируса COVID-19) давало предлоге за побољшање
квалитета
-

наставе

;

дало информације у вези са такмичењима у школској 2020/2021. години;
усвојило

план

уписа

за

нивоа

-подизло

школску

2021/2022.

постигнућа

годину;
ученика;

-разматрало извештаје са реализованих семинара и стручних усавршавања за школску
2020/2021.

годину;

-анализирало
-усвајало

распоред

упис
припремне

у

први
наставе

и

разред
полагање

поправних

Гимназије;
испита;

- усвајало предлог поделе предмета на наставнике и именовање разредних старешина за
први

разред;

-усвајало предлог поделе задужења у оквиру пројекта „Обогаћеног једносменског рада“;
-усвајало извештаје о раду стручних већа, актива и тимова у школској 2020/2021. години;
Извештај сачинила записничар на седницама Наставничког већа
Душица Сретеновић
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Извештај о рaду Педагошког колегијума
Педагошки колегијум је конституисан почетком школске 2020/21. године. Чланови
Педагошког колегијума су: директор, педагог, председници стручних већа и стручних
актива и координатори стручних тимова.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор.
Педагошки колегијум је у току школске 2020/21. године одржао десет седница.
Чланови Педагошког колегијума су разматрали Извештаје о раду школе, стање у
школи, анализирали успех, давали предлоге за побољшање истог.

На седницама су

разматрани приоритети у погледу наставних средстава, разматран је распоред блок
наставе, као и распоред писаних провера.
Чланови овог стручног органа бавили су

се и питањима сталног стручног

усавршавања наставника и стручних сарадника.
Велика пажња посвећена је организацији рада школе у новонасталој ситуацији.
Због неповољне епидемиолопке ситуације школа је ову школску годину почела на
другачији начин у односу на претходне године. Настава се одвијала по комбинованом
моделу. Часови су почињали у 730 часова и

су трајали 30 минута до 30.новембра

2020.године. Након тога су сви ученици прешли на он-лајн наставу до 18. децембра, када
се завршава прво полугодиште. У друго полугодиште ученици су кренули по
комбинованом моделу.
У сарадњи са директором, Педагошки колегијум се старао о осигурању квалитета и
унапређивања образовно-васпитног рада, остваривању развојног плана установе и другим
мерама за унапређивање и усавршавање наставе.
Марина Милошевић, педагог
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Извештај о раду Савета родитеља у току школске 2020/21. Године
У току школске 2020/2021. године одржано је четири седнице Савета родитеља.
Саветом родитеља председавао je Александар Симовић, представник родитеља ученика
одељења 1б.
На седницама Савета родитеља расправљано је о темама које су битне за рад
Школе. На првој седници конституисан је нови сазив Савета родитеља за школску
2020/21. годину, дефинисане су надлежности Савета, изабрани су председник и заменик
Савета родитеља као и представник родитеља за Општински савет родитеља. Разматран је
Извештај о раду Школе за школску 2019/2020. годину, Извештај о раду директора Школе
за школску 2019/2020. годину као и Годишњи план рада Школе за школску 2020/2021.
годину. Изабрани су представници из реда родитеља за поједине Тимове Школе.
Члановима Савета представљен је Извештај о постигнутом успеху ученика на крају
класификационих периода у школској 2020/2021. години, као и предлог мера за
побољшање

успеха.

Маршута

матурантске

екскурзије

планирана

за

школску

2020/21.годину Рашка-Београд-Будимпешта-Праг-Дрезден-Беч-Рашка није реализована
због епидемиолошке ситуације и пандемије вируса КОВИД 19.
Савету родитеља представљен је Полугодишњи извештај рада школе. На седници
одржаној у јуну 2021. Чланови Савета родитеља су упознати са избором уџбеника за
школску 2021/22. годину, као и са успехом ученика на такмичењима и матурским
испитима. Последња седница Савета родитеља је одржана онлајн.
Председник савета родитеља
Александар Симовић
Извештај о раду Школског одбора у школској 2020/21.години
У школској 2020/21. години Школски одбор Гимназије у Рашки радио је у следећем
саставу: Борко Зечевић, Ана Поповић, Звездана Кузмановић, Весна Михаиловић, Весна
Тодоровић, Марина Маричић, Оливера Бабић, Милица Минић и Марија Мутавџић.
Седницама Школског одбора увек је присуствовала директорка школе Јованка Луковић.
Повремено су били присутни секретар школе Душица Димитријевић, педагог Марина

16

Извештај о раду Гимназије у Рашки у школској 2020/21.години
Милошевић, председник синдиката Слободан Стојановић, шеф рачуноводства Биљана
Макојевић, као и ученици, чланови Ученичког парламента.
Школски одбор је у школској 2020/21.години одржао 7 седница. За сваку од ових
седница постојао је кворум, тако да су све донешене одлуке биле валидне.
На седницама је усвојен полугодишњи и годишњи Извештај о раду школе и
Извештај о раду директора; Годишњи план рада школе за школску 2020/21.годину;
Анекси школског програма и Годишњег плана рада; дата је сагласност на правилник о
организацији и систематизацији послова; донешене су одлуке о усвајању финансијског
плана; о попису имовине; о плану уписа; о плану јавних набавки; о усвајању завршног
рачуна за 2020.годину; о коришћењу сопственог аутомобила услужбене сврхе; усвојен је
Правилник о награђивању запослених...
Председник Школског одбора
Борко Зечевић
Извештај стручног актива за развој Школског програма
Школски програм обезбеђује остваривање потреба ученика и родитеља. Школски
програм је основни документ који обухвата све садржаје, процесе и активности
који су усмерени ка остваривању задатака и циљева обавезног образoвања, који су
регулисани на школском нивоу.
Стручни актив за развој Школског програма у току школске 2020/21. Године састао
се три пута. С обзиром да је реформа гимназијског образовања у току, школску 2020/21.
ученици трећег разреда су започели по новом наставном плану и програму, као и са
новим обавезним изборним програмима, тако да је школски програм допуњен анексом.
Шкoлски прoграм садржи

елементе

прoписане

трајање програма, сврху, циљеве и задатке, стандарде
сваки

разред

Закoнoм

( назив, врста и

постигнућа, фонд

часова

за

и предмет. Школски програм садржи програмске садржаје обавезних

изборних предмета, факултативних и осталих облика образовно-васпитног рада.
Школским програмом се обезбеђује остваривање прописаних
програма.
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Сви предвиђени задаци и активности планирани за овај период су реализовани.
Задаци су се реализовали кроз формирање Tима за израду школског програма, сакупљање
свих планова за обавезне и изборне предмете, праћење свих активности из Школског
програма и др.
Записничар
Ивана Павловић
Извештај Тима за развојно планирање
Тим за развојно планирање је у протеклој школској години одржао четири састанка
у школи и један преко гугл мита, дакле онлајн.
Од конструктивног разговора о раду Тима за протеклу школску годину 2019/20,
преко увода у нову, тада 2020/21, до састанка уочи 2021/22.школске године, протекли су
састанци, а који су најавили и нову еппоху у развоју наше школе. Заправо, петогодишњи
план се реализује, уз квалитетне допуне у донацијама које је школа остварила.
Најважнији задатак Тим је такође испунио у протеклом периоду, а то је
обезбеђивање квалитета рада установе, на свим нивоима и наставног и ваннаставног
процеса. Посебност завређује реализација промоције Гимназије, а која се огледа и у
уписној остварености, у успеху ђака и у школи и у академској средини у наставку
образовања
Записничар, Марица Вуковић
Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
У току школске 2020/21. Године, Тим је у складу са Акционим планом одржао четири
састанка. На састанцима је анализирано стање што се тиче насиља у школи. Закључено је
да је био 1 случај насиља где би по Правилнику било потребно да се укључи Тим. Радило
се о насиљу првог нивоа.
У оквиру редовних активности Тима у циљу едукације ученика и наставника у току
првог полугодишта обављане су активности на нивоу Тима, Наставничког већа,
одељенских заједница као и у оквиру часова редовне наставе. На видном месту у
учионицама су истакнута права и обавезе ученика, а на огласним таблама на спратовима
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Протоколи о заштити ученика од дискримнације, насиља, злостављања и занемаривања,
кораци у поступању у случају насиља, као и бројеви телефона релевантних институција.
Даље су у циљу превенције спроведене различите ваннаставне активности;
хуманитарне акције обележавање дана посвећених људским правима ( Дан толеранције,
Дан трговине људима, Дан особа са хендикепом, Дан борбе против сиде, Дан борбе
против болести зависности... ).
У циљу превенције школа је покривена видео надзором, наставници су распоређени на
дежурства.
Праћено је понашање ученика у току онлајн наставе, као и осталих учесника у
наставном процесу.
Предузете су следеће активности;
У све одељенске вибер групе укључен је педагог Марина Милошевић.
Кроз онлајн часове одељенског старешине ученици су поново упознати са правилима
понашања и условима безбедне и примерне комуникације.
Одељенске старешине као и предметни наставници су активно учествовали у
спровођењу и осигуравању услова безбедне и примерне комуникације учесника онлајн
наставе.
Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележен je 24.фебруара.
2021.године. Oбележавa се последње среде у фебруару под називом „Дан розих
мајица“. Све је почело 2007.године, када је група активиста у једној канадској провинцији
покренула иницијативу након што је канадски ученик Чарлес Мек Нил у школу дошао са
розе мајицом на себи и због тога претрпео ругање и вербално насиље од својих
вршњака. Ученик је розе мајицу обукао у знак подршке мајци оболелој од карцинома
дојке. Активисти су купили 50 розе мајица и поделили их његовим вршњацима у школи
који су их носили као подршку дечаку. Ученици су почели и сами да долазе у школу
облачећи розе мајице, које су тако постале симбол борбе против вршњачког насиља у
школама.
Гимназија из Рашке сваке школске године велику пажњу посвећује превенцији
насиља кроз редовну наставу, ваннаставне активности, обележавањем Дана толеранције,
Дана против трговине људима, Дана осмеха...
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Гимназија из Рашке овај дан је обележила бројним активностима и тај начин
промовисала превенцију и заштиту деце и ученика однасиља и дискриминације. Том
приликом је указано на: знача јтолеранције, емпатије, поштовања права и различитости,
развијање сарадње и оснаживање за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање
конфликата.
Професорица информатике и рачунарства Тамара Чоловић одржала је радионицу
на ову тему у одељењима друге године. Ученицима је приказана презентација на тему
вршњачког насиља у наставку радионице ученици су на стикерима у облику розе мајици
писали поруке против вршњачког насиља.
Ученици II-a урадили су пано на ову тему заједно са професорицом српског језика
и књижевности Тијаном Лазовић. Заједно на паноу школе окачене су и поруке на
стикерима као подсетници

против вршњачког насиља који су писали ученици

на

радионици. Већина професора и ученика овог дана имали су на себи одеређен одевни
предмет или детаљ розе боје. Ученицима су дељени флајери посвећени промовисању
превенције и заштита ученика однасиља и дискриминације.
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Константно је остваривана онлајн сарадња између чланова Тима и свих учесника у
наставном процесу као и праћење понашања на мрежи.
Током спровођења онлајн наставе није било потребе за ангажовањем Тима за заштиту
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Извештај поднела Марина Милошевић
Извештај о раду Тима за пројекте
У протеклој школској години Тим за пројекте се састао десет пута, дакле сваког
месеца плодоносно бележио је састанке. Највећу пажњу Тима заокупљивао је рад у тзв
ОБОГАЋЕНОМ ЈЕДНОСМЕНСКОМ РАДУ, пилот пројекту који је школа добила први
пут ове године. Без обзира на тешку епидемиолошку ситуацију која је задесила Србију,
Еврпопу и свет, Школа је успела да у потпуности реализује своје планове и програме
Тима, на радост ђака, професора, родитеља и свих запослених у школи, пре свега
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директора и педагога. Поред промоције часописа "Гимназијалац", двоброја,

издвајам,

изложбе слика младе уметнице Марије Ивановић, многобројне трибине, научне
експерименте, радионице генетике, живописање школе у ентеријерима, дивне белешки
фотографијама и новинарске чланке... Тим је јако поносан на награђене филмове
радионице "Моја школа, моја позорница", настале у тимском раду са радионицама за
филм и новинарство.
Директорка школе,која присустује сваком састанку Тима за пројекте, похвалила је
труд и рад Тима, нарочито истакнуте чланове који су са пуно труда и прегалаштва
обогатили план и програм, најавивши тако наставак УСПЕШНЕ САРАДЊЕ и у новој
школској години, са малим изменама а у новој енергији коју ће обогатити одабрани Тим.
Извештај о каријерном вођењу и саветовању
Каријерно вођење и саветовање ученика у школи одвија се током целе школске
године кроз наставне и ваннаставне активности и кроз посебне облике рада на каријерном
вођењу и саветовању ученика. У извођењу учествују непосредно сви чланови колектива.
Циљ рада на каријерном вођењу и саветовању ученика у средњој школи је подстицање
професионалног развоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о
својим способностима, особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај,
услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој
развој.
Активности везане за каријерно вођење обухватају професионално информисање,
професионално васпитање и праћење развоја ученика. У оквиру професионалног
информисања, школски педагог, професор психологије и други предметни наставници уз
редован програм из својих стручних области пружају обавештења о карактеристикама
појединих занимања. Професионални развој пратиће се кроз рад одељенских заједница и
одељенских старешина као и кроз редован програм психологије и грађанског васпитања.
У току школске 2020/21. године, подршка ученицима у оквиру професионалне
орјентације, пружена је кроз пројекат обогаћеног једносменског рада, посебно кроз Модул
Репери“ (Орјентири) који је водила Марица Вуковић, професор историје. У оквиру
професионалне орјентације, ученици наше школе су посетили Универзитет у Новом
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Пазару, у школи је одржана трибина „Дипломирани човек“, на којој су гостовали угледни
лјуди из нашег града (лекари, стоматолози, професори...).
Током школске године није било посета од стране високосколских установа, већ су
само слали рекламне материјале.
Извештај поднела Марина Милошевић
Извештај Тима за самовредновање
Тим за смовредновање рада школе, конституисан је на почетку школске 2020/21.
године. Тим за самовредновање рада школе је одржао четири састанка.
На седници Наставничког већа, одржаној у новембру чланови школског тима за
самовредновање су уз сагласност осталих чланова Наставничког већа одабрали кључну
област која ће бити предмет самовредновања у овој школској години, а то је Подршка
ученицима.
На састанцима су подељена задужења, направљен је акциони план, направљене чек
листе...
Извештај о самовредновању рада школе за школску 2020/21. годину налази се у
прилогу Извештаја о раду Школе.
Извештај поднела Звездана Кузмановић

Извештај о стручном усавршавању запослених у току школске 2020/21.године
У току школске 2020/21.године у нашој школи организован је један семинар
„Корак по корак до интерактивног учења, евиденција портфолија 2“, који носи 16 сати
стручног усавршавања. Један део запослених је похађао онлајн семинаре.
У оквиру установе стручно усавршавање се реализује по плану СУ који су
запослени предали на почетку школске године (кроз реализацију угледних часова,
припрему часописа, припрему школских и ваншколских активности, организацију
одлазака ученика на различита културна дешавања..). Сваки запослени има свој
портфолио где води евиденцију о свом стручном усавршавању.
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Извештај поднела Ивана Павловић
Извештај комисије за рад у области слободних активности и културно-забавног
живота у току школске 2020/21. год.
Културна и јавна делатност школе као значајан сегмент васпитно образовног
процеса представља скуп активности које школа реализује у сарадњи са институцијама
локалне средине, културним установама у земљи и иностранству. Посебан значај ових
активности огледа се у васпитном смислу чиме се промовишу културне и естетске
вредности, развија потреба за очувањем културног наслеђа и неговањем културних
добара. Као и предходних година наша школа је значајан партнер локалној самоуправи у
обележавању датума који имају велики културно-историјски значај, али ће и ученици у
сарадњи са професорима самостално покренути низ активности које могу допринети
културном развоју школског окружења.
У току школске 2020/21. спроведене су следеће активности:
Обележавање Дана општине Рашка
Поводом дана Општине Рашка реализована је активност " СВИ РАЗЛИЧИТИ, А СВИ
РАВНОПРАВНИ". Ученици Гимназије посетили су Удружење особа са инвалидитетом
"Срна" где су учествовали у изради и изложби предмета коју је организовало Удружење
"Срна". Ова активност је реализована у оквиру предмета Грађанског васпитања за другу
годину. Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик, изучавајући различите друштвене
појаве и процесе, постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе
појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске
вредности. Ученици Гимназије и чланови Удружења "Срна" сарађују на бројним
пројектима, активностима и манифестацијама.
-Oбележавање Дана општине Рашка- "Млади историчари" Гимназије, ученици IV-а и IV-г
одељења поводом Дана општине Рашка учествовали су у изради паноа посвећен
историјату општине. Пано су осавременили и својим искреним, реалним жељама: да
општина порасте у броју становника, популација да јој буде увек здрава, да добије музеје
и позоришта и још пуно спортских терена.
-Светски дан осмеха- Светски дан осмеха се обележава се широм света, сваког првог петка
у октобру, када се сиболично прославља смех и осмех. Поводом oвoг дана професорице
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Марица Вуковић, Љиљана Милосављевић и Тијана Лазовић заједно са одељењима Ig,b,
IIa,v, IV a,b,v осмислиле су и реализовале фотографску радионицу и издраду паноа под
називом "Вендета
-Меморијална спомен соба Милунке Савић-Дана 09.10.2020.године ученици наше
школе су са својим професорима и директорком Јованком Луковић отпутовали у
Јошаничку Бању на отварање Меморијалне спомен собе Милунке Савић.
Уз пригодан програм, републичке и општинске ваничнике, породице хероине, поштаваоци
наше историје, мештана и других гостију отворена је спомен соба. Меморијална спомен
соба Милунке Савић ће свима а нарочито младим покољењима у духу и савремене
технике дочарати сваку позадину настанка свих фотографија херојине Милунке Савић,
изложене у меморијалном центру.
-Ученици наше Гимназије већ традиционално у Данима сећања 1915, а у оквиру
плана и програма наставе историје, посећују Центар за културу "Градац" – Спомен собу
насталу у Стогодишњици сећања на Рашку као ратну престоницу Краљевине Србије.
Влада Србије је боравила две недеље у кући Курсулића и одржала једанаест седница на
којима је једна од најважнијих одлука била тада се држимо својих савезника у наставаку
натчовечанске борбе. Професорка Марица Вуковић заједно са ученицима IV-а и IV-г,
13.11.2020. посетила Спомен собу у знак сећања на овај датум када је Влада Краљевине
Србије у Првом светском рату напустила Рашку.
Чланови комисије за рад у области слободних активности и културно-забавног живота:
Извештај поднела Тијана Лазовић

Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе на крају првог
полугодишта школске 2020/21.год.
У току ове школске године тим је одржао пет састанака на којима су били
присутни чланови тима: Тијана Лазовић, Марица Вуковић, Звездана Кузмановић, Ана
Мишовић, Љиљана Дражовић, Владан Секулић, Србољуб Никић из Савета родитеља,
Марина Маричић из локалне самоуправе и Антонија Сретеновић из ученичког
парламента.
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На првом састанку је усвојен план рада тима и за координатора тима изабрана је
Тијана Лазовић, а за записничара Ана Мишовић.
Тим је учествовао у прављењу акционог плана у сарадњи са тимом за
самовредновање на основу резултата самовредновања кључне области наставе, подршке
ученицима.
Ове године наша школа је учествовала у првом пилотирању „Државне матуре“ које
је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Овим пројектом
били су обухваћени ученици трећег разреда Гимназије, са којима су чланови тима за
развој установе радили и обнављали градиво из претходних разреда, непосредно пред
полагање тестова које је издало ресорно министарство. Сматрамо да је наш рад са
ученицима у овом периоду имао за циљ како што боље показано знање на тесту, тако и
помоћ ученицима да што сталоженије и опуштеније приступе решавању непознатих
задатака.
Како је настава у протеклој школској години организована по комбинованом
моделу, а настава на даљину трајала дуже од непосредне наставе, чланови тима за развој
установе су редовно разговарали о стручним упутствима за организацију наставе које је
дало Министарство просвете, са циљем што већег укључивања ученика у рад али и
остваривања што бољег успеха ученика у таквим околностима.
Као једна од бројних активности тима за развој, промоција наше школе, имала је за
циљ да ученицима основних школа покаже шаролику палету активности којима се
ученици Гимназије баве у паузама од учења.
Важан пројекат у протеклој години био је и „Обогаћени једносменски рад“ који је
обухатио осам наставника, али и све заинтересоване ученике школе. Наставници су
показали изузетно ангажовање и са ученицима одржали бројне радионице, а да притом
нису изостали ни часови подршке ученицима у савладавању и обнављању градива.
Целокупан рад и залагање тима за развој установе је и ове школске године
заокружио припремама за свечану доделу диплома нашим матурантима. У оквиру доделе
ученици другог и трећег разреда Гимназије су приремили забавни програм како би овај
дан матурантима остао у што лепшем сећању. Школа је и ове године ученицима који су
постигли завидне резултате поклонила књигу.
Извештај поднела
Ана Мишовић, професор хемије
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Извештај о раду школског пегагога у току школске 2020/21.години
У току првог полугодишта школске 2020/21. године
предвиђење Годишњим и месечним планом

обављала

сам послове

рада: планирање, програмирање,

организовање и праћење образовно-васпитног рада, педагошко-инструктивни рад,
праћење и вредновање рада школе, рад са ученицима и родитељима, рад у стручнм
органима и школским тимовима, аналитичко-истраживачки рад, сарадња са стручним
институцијама и локалном заједницом и остале послове од значаја за функционисање
наставног рада.
У оквиру планских и програмских активности радила сам на изради Извештаја о
раду школе на крајушколске године, Годишњег плана рада школе, програма заштите
ученика од насиља, злостављања и занемаривања, програма сарадње са родитељима,
програму рада стручних већа и унапређивању образовно-васпитног рада. Присуствовала
сам часовима редовне наставе у оквиру педагошко-инструктивног рада.
Са стручним органима радила на планирању и припремању наставника, анализи
образовно-васпитног рада, унапређивању наставе, сарађивала

на усаглашавању

критеријума оцењивања.
Са разредним старешинама сарађивала на решавању васпитних проблема ученика,
као и оних који показују неуспех у раду. Саветодавни рад са ученицима и родитељима
реализован је најчешће индивидуално. Било је групних саветовања ученика и родитеља
због неоправданог изостајања ученика са наставе. Сарадња са групом родитеља углавном
се одвијала преко Савета родитеља.
На првим родитељским састанцима (прва недеља септембра), родитељи су
упознати са: кратким историјатом школе, успехом у претходној школској години,
календаром рада, кућним редом и изводима из Правилника о оцењивању, дужностима
одељењског старешине и сл.
Родитељи су позивани да својим присуством дају подршку ученичким
активностима и постигнућима.
Такође, координирала сам у реализацији рада Ученичког парламента.
У сарадњи са одељењским старешинама радило се
статуса свих ученика.
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У оквиру рада Тима за самовредновање квалитета рада школе учествовала сам у
изради и реализацији акционог плана процеса самовредновања. Такође, радила сам на
подизању свести код наставника о потреби и неопходности самовредновања сопственог
рада, те предлагала потребне инструменте за те сврхе..
У оквиру рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања
радила на акционом плану и пратила и учествовала у реализацији истог.
Аналитичко-истраживачки рад подразумевао је и анализе успеха и владања
ученика на класификационим периодима, а презентован је Наставничком већу и Савету
родитеља. Остале анализе се односе на адаптацију ученика првог разреда, утврђивање
безбедносног стања ученика у школи, утврђивање социјалног статуса ученика као и на
анализе које су биле потребне за реализацију активности предвиђених ШРП-ом и
програмом Тима за самовредновање рада школе. Праћена је и реализација свих облика
наставе .
Сарађивала сам са Дечјим савезом Рашка, Центром за социјални рад, Домом
здравља Рашка, Локалном самоуправом и осталим релевантним институцијама које су
значајне за живот и рад школе.
Своје стручно усавршавање реализовала сам помоћу стручне литературе, посетом
сајтова Педагошког друштва, Института за педагошка истраживања и сл.
Поред свега наведеног, организациони послови и послови припреме представљали
су велики део послова педагога у свакодневном раду, посебно послови везани за школске
манифестације, такмичења и сл.


Извештај о посећеним часовима

У току школске 2020/21.године заједно са директором школе посетила сам 20
часова редовне наставе. Због епидемије вируса КОВИД 19, настава се одвијала по
комбинованом моделу, моделу „Б“. Часови трају 30 минута. На непосредној настави је
једна половина одељења, док друга половина одељења прати наставу на даљину. Одељења
у којима је 15-18 ученика су на непосредној настави, не деле се на групе.
У школи постоји одштампан образац за припрему-скицу за непосредни рад са
ученицима који садржи: Школу, име и презиме наставника, разред и одељење, редни
бреој часа, наставну јединицу, тип часа, планиране исходе), активност наставника,
активност ученика, облик рада, наставне методе, наставна средства, уређаји и помагала,
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корелација са другим предметима, извори и литература, ток наставног часа (уводни,
главни, завршни) ,евалуација и напомена-допуна и корекција.
Поједине часове сам посећивала преко google meeta,

због епидемиолошке

ситуације. Већина наставника јасно истиче циљ часа, дају објашњења која су јасна
ученицима, истичу кључне појмове које би ученици требало да науче и постављају све
сложенија питања.
У раду са ученицима постављају

јасна и прецизно формулисана питања.

Комуникација између ученика и наставника се одвија са узајамним уважавањем. Има и
часова где наставник улаже више труда како би одржао концентрацију и пажњу код
ученика.
Дешава се да наставници „сервирају” ученицима готова знања, чиме се улога
ученика своди на пасивно посматрање, а самим тим се смањује и могућност повезивања
новог знања са претходним.
У већини случајева, што је за похвалу часови су занимљиви, креативни, активност
ученика је максимална и углавном се води рачуна да ученци сами дођу до закључака и
решења.
Примењују се различити облици, методе и технике рада на часу. Школа је
умрежена и интернет је доступан ученицима и наставницима на свим рачунарима у
школи.
Наша школа

се у свакодневном раду труди да промовише одговорност ученика

како према учењу тако и према понашању, чувању школске имовине, толеранцији и
вршњачком насиљу, бављењу ваннаставним активностима, поштовању традиције и
културног наслеђа.
Педагог
Марина Милошевић
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Извештај о раду одељењских старешина од првог до четвртог разреда
Одељенске старешине су одржале око 500 часова одељенске заједнице свих 15
одељења.
На часовима су вођени разговори о дисциплини ученика, изостајању са наставе,
обављању

редарске

дужности,

коришћење

слободног

времена,

ваннаставним

активностима, међусобном уважавању и толеранцији, као и о превентивним мерама у
заштити од заразне болести КОВИД 19.
Углавном је поштован план који је договорен на почетку године. Одржани су
родитељски састанци на којима је извршена анализа остварених резултата у раду ученика.
Одржан је велики број индивидуалних разговора и са родитељима и ученицима.
Родитељски састанци су организовани у групама, у складу са епидемиолошким мерама
или онлајн.
Вођени су разговори са осталим професорима одељенског већа, договарани
термини организације писмених задатака и вежби. Обављани су разговори са педагогом
школе и ученицима у циљу побољшања успеха ученика који су имали проблема . Поред
тога били су и на свим обавезним предавањима која су одржана у школи.
Радило се и на плану укључивања ученика првих разреда у ваннаставне активности
и традиционалне манифестације које се одржавају у оквиру школе.
Сређена је педагошка документација и подељена сведочанства ученицима .
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Бибиблиотека Гимназије из Рашке
Извештај за школску 2020- 2021
Рад библиотеке Гимназије од почетку школске године се реализује са 50 процената
и са радом једног библиотекара. Разлог смањења рада библиотеке је смањење броја
одељења на нивоу школе.
Часови у Гимназији у првом полугодишту су реализовани тако што је пола
одељења једне недеље ишло на непосредну наставу а други део одељења на онлине
наставу. Због смањења броја ученика на непосредној настави у току недеље самим тим и
активности библиотеке су биле смањене.
На почетку школске године библиотеке, фондомкњига, начином и правилима рада
наше библиотеке.Ажурирани су спискови дужника и слате су опомене или директно или
преко разредних старешина. Ученици Гимназије су вредни и одговорни. Поред обавезне
лектире, постоје ученици прави заљубљеници у писану реч који пронађу књигу за свој
књижевни укус.
Књижевни фонд се не мења битно у последњих неколико година због недостатка
новца. Добар део књига је застарео, због измене и осваремењавања школства и због
друштвено -историјских околности. Књижевни фонд библиотеке Гимназије задовољава
потребе ученика и школског програма.
На почетку школске године купљено je 29 уџбениka, који су по новом наставном
плану и програму од различитих издавача.
Руски дом у Београду је предао Гимназији у Рашки 167 издања дечје образовне
литературе, књижевности и уџбеника из руског језика.
Библиотека је добила донацију

књига од породице Ракитић (син Слободана

Ракитића) донирали су 14 наслова књига .
Сарадња са градском библотеком је стална кроз бројне активности.
Рад у библиотеци се одвија уз сталну сарадњу и консултацију са предметним
професорима.
Од септембра 2017. Године почео је попис књига у Књигу инвентара за
монографске публикације, тренутно је пописано 2596 књига.
У школској 2020- 2021. године у току првог полугодишта на основу евиденције о
броју корисника и о броју издатих књига.
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Ученички фонд: укупно издато 151 књига ( дела из програма матерњег језика, дела
из осталих предмета, приручна литература)
Наставнички фонд: укупно издато 45књига (дела из програма матерњег језика, дела
из осталих предмета, приручна литература, психолошка литература, литература изван
програма).
Извршен назор над стручним радом Библиотеке Гимназије од стране Народне билиотеке
„ Стефан Првовенчани“ Краљево и овлашћено лице Данка Спасојевић.
У школској 2020-2021 прво полугодиште Библиотека Гимназије организовала је следеће
активности на популарисању књига и читања:
-Међународни дан писмености 8. септембар.
Библиотека Гимназије у корелацији са предметом српски језик и књижевност и
наставником Тијаном Лазовић и одељењима II а и г обележили су Међународни дан
писмености . Час се реализовао у виду радионице под називом "Завештање књиге и
писама" на којој

су ученици показали своје знање из правописних правила. Циљ

радионице је да се скрене пажња на важност читања и писмености, како у животу
појединца, тако и друштва у целини.
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-Ученици I-а,б,г заједно са наставницом Тијаном Лазовић уредили су пано поводом
Међународног дана писмености.

-Обележавање Дана општине Рашка
Поводом дана Општине Рашка реализована је активност " СВИ РАЗЛИЧИТИ, А СВИ
РАВНОПРАВНИ". Ученици Гимназије посетили су Удружење особа са инвалидитетом
"Срна" где су учествовали у изради и изложби предмета коју је организовало Удружење
"Срна". Ова активност је реализована у оквиру предмета Грађанског васпитања за другу
годину. Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик, изучавајући различите друштвене
појаве и процесе, постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе
појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске
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вредности. Ученици Гимназије и чланови Удружења "Срна" сарађују на бројним
пројектима, активностима и манифестацијама.

-Oбележавање Дана општине Рашка.
"Млади историчари" Гимназије, ученици IV-а и IV-г одељења поводом Дана општине
Рашка учествовали су у изради паноа посвећен историјату општине. Пано су
осавременили и својим искреним, реалним жељама: да општина порасте у броју
становника, популација да јој буде увек здрава, да добије музеје и позоришта и још пуно
спортских тerena.

-Светски дан осмеха
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Светски дан осмеха се обележава се широм света, сваког првог петка у октобру, када се
сиболично прославља смех и осмех.

Поводом oвoг дана професорице Марица Вуковић,

Љиљана Милосављевић и Тијана Лазовић заједно са одељењима Ig,b, IIa,v, IV a,b,v
осмислиле су и реализовале фотографску радионицу

и издраду паноа под називом

"Вендета"

Меморијална спомен соба МилункеСавић
Дана 09.10.2020.године ученици наше школе су са својим професорима и директорком
Јованком Луковић отпутовали у Јошаничку Бању на отварање Меморијалне спомен собе
Милунке Савић.
Уз пригодан програм, републичке и општинске ваничнике, породице хероине, поштаваоци
наше историје, мештана и других гостију отворена је спомен соба. Меморијална спомен
соба Милунке Савић ће свима а нарочито младим покољењима у духу и савремене
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технике дочарати сваку позадину настанка свих фотографија херојине Милунке Савић,
изложене у меморијалном центру.

-Ученици наше Гимназије већ традиционално у Данима сећања 1915, а у оквиру плана и
програма наставе историје, посећују Центар за културу "Градац" – Спомен собу насталу у
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Стогодишњици сећања на Рашку као ратну престоницу Краљевине Србије. Влада Србије
је боравила две недеље у кући Курсулића и одржала једанаест седница на којима је једна
од најважнијих одлука била тада се држимо својих савезника у наставаку натчовечанске
борбе. Професорка Марица Вуковић заједно са ученицима IV-а и

IV-г, 13.11.2020.

посетила Спомен собу у знак сећања на овај датум када је Влада Краљевине Србије у
Првом светском рату напустила Рашку.
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Због препоручених епидемиолошких мера и ученика који похађају наставу
помоделу Б-настава на даљину, број корисника знатно је мањи у односу на предходне
године.

Укупно

је

издато

наслова-63-наставници

и

381-

ученици.

Ове школске године извршен је назор сагласно Програму Народне библиотеке
„СтефанПрвовенчани“ из Краљеваза 2020. годину. Назор је извршен 4.новембра 2020.
Године од стране Данке Спасојевић руководиоца Службе за развој и матичне послове
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ .
У школској

2020- 2021. Године (друго полугодиште) Библиотека Гимназије

организовала је следеће активности на популарисању књига и читања

у сарадњи са

предметним наставницима:
- У част СветогСаве, библиотека Гимназије заједно са ученицима и професорима
уредили су паное.У просторијама Гимназије скромно је обележена школска слава.

- Грађанско васпитање за другу годину гимназије –модул "СВИ РАЗЛИЧИТИ, А СВИ
РАВНОПРАВНИ", ученици Гимназије друге године су урадили пано на овутему. Циљ
учења Грађанског васпитања је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и
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процесе, постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и
заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности.
Библиотека Гимназија је учествовала на радионицама и у изради паноа.
Они су се смејали мени зато што сам другачији.
А ја сам се смејао њима зато што су сви исти.
Чарлс Буковски, амерички писац.

-Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележен je 24. фебруара.
Oбележавaсе последње среде у фебруару под називом „Дан розих мајица“. Све је почело
2007.године, када је група активиста у једној канадској провинцији покренула
иницијативу након што је канадски ученик Чарлес Мек Нил у школу дошао са розе
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мајицом на себи и због тога претрпео ругање и вербално насиље од својих
вршњака. Ученик је розе мајицу обукао у знак подршке мајци оболелој од карцинома
дојке. Активисти су купили 50 розе мајица и поделили их његовим вршњацима у школи
који су их носили као подршку дечаку. Ученици су почели и сами да долазе у школу
облачећи розе мајице, које су тако постале симбол борбе против вршњачког насиља у
школама. Гимназија у Рашки овај дан је обележила бројним активностима и тај начин
промовисала превенцију и заштиту деце и ученика од насиља и дискриминације. Том
приликом је указано на: значај толеранције, емпатије, поштовања права и различитости,
развијање сарадње и оснаживање за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање
конфликата. Професорица информатике и рачунарства ТамараЧоловић одржал је
радионицу на ову тему у одељењима друге године. Ученицима је приказана презентација
на тему вршњачког насиља. У наставку радионице ученици су на стикерима у облику розе
мајици писали поруке против вршњачког насиља.Ученици II-a урадили супано на ову
тему заједно са професорицом српског језика и књижевности Тијаном Лазовић. Заједно на
паноу школе окачене су и поруке настикерима као подсетници против вршњачког насиља
који су писали ученици на радионици. Већина професора и ученика овог дана имали су на
себи одеређен одевни предмет или детаљ розе боје. Ученицима су дељени флајери
посвећени промовисању превенције и заштита ученика од насиља и дискриминације.
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-Међународни Дан матерњег језика обележавасе 21. фебруара у циљу промовисања
језичке културе и разноврсности, као и вишејезичности. Генерална скупштина УНЕСКО
прокламовалаје 1999. Године Дан матерњег језика као сећање на студенте који су 21.
фебруара 1952. Године убијени у Даки у Источном Пакистану, данас Бангладешу, јер су
протестовали због тога што њихов матерњи језик није проглашен за званични. Према
проценама, готово свакодневно у свету нестане по један језик, а лингвисти прогнозирају
да ће од око 6.000 језика до краја 21.века одумрети више од половине, чак и до 90 одсто.
Библиотека Гимназије у корелацији са српским језиком и књижевношћу дала је допринос
у обележавању овог датума у виду радионице. Радионицу су реализовале наставница
српског језика и књижевности Зорица Чешљарац, библиотекарка Душица Сретеновић
заједно са ученицима одељења III-б и IV-г. У првом делу радионице наставница Зорица
Чешљарац јеуказаланазначајнашегматерњегјезика, потомсуученицичитали, рецитовали
песме, цитате и одломке омиљених српских писаца.
41

Извештај о раду Гимназије у Рашки у школској 2020/21.години
У другом делу радионице ученици су извлачили папириће са страним речима, где су
погађали њихово значење у српском језику. Српски језик је једано од језика са највише
израза и синонима, а ипак често користимо стране изразе и ако имамо своје.
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-Национални дан књиге у Србији се обележава сваког 28. фебруара, дана када је 1832.
године

у

Београду

основана

Народна

библиотека

Србије.

Поводом обележавања Националног дана књиге Гимназија заједно са ученицима I- г и III г друштвено – језички смера, Градском Библитеком и Аматерским позориштем „
Рефлексија“ из Рашке је учествовала у акцији Друштва школских библиотекара „Читајмо
гласно“. Ученици су заједно са наставницама МарицомВуковић и Тијаном Лазовић
казивали гласно своје омиљене стихове или читали занимљиве одломке писаца који
потичу или живе у Рашки и околини. Идеја је била да се укаже на значај читања и сарадње
између установа и организација које се баве унапређењем писане речи и културом у нашој
општини. Ученици су у пријатном абијенту Градске Библиотеке имали прилике да се
упознају са биографским подацима и књижевним стваралаштвом наших писаца са овог
подручја,

већ

и

других

прозних

и

поетских

стваралаца

као

што

су:

Слободан Ракитић-Рашкинапеви, Миломир Кошанин - Дан помирења, ГојкоЋурчић Песме Рођевића-Можда вам се штуца, Зоран Распоповић – КалемегданскеМарије,
Мирољуб Јоковић - Стрма раван, Милан Мићо Николић - Рашански јунаци, Душан
Карановић - Анђели певају и Небо над пустињом,Ненад Нецо Вујанац – Исповест, Тиодор
Росић - Нектстене године,Соња Шљивић - Зид без плача, Милисав Савић - Хлеб и страх,
Жика Стефановић - Стефан Немања у Студеници, Дејан Јаснић - Кад процвета кактус,
Драгомир Зечевић - Мудре изреке.
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Активност „ Читајм гласно“ наши гимназијалци су успешно промовисали писану реч,
културу читања и читалачку писменост у добром расположењу са жељом да има више
оваквих сусрета.
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-Промоција часописа "Гимназијалац"- У Гимназијији 13.05.2021. године одржана
промоција часописа "Гимназијалац" уз присуство бројних гостију, директора, педагога,
професора и ђака Гимназије.
Директора Гимназије Јованка Луковић је топлим говором добродошлице, радост изласка
двоброја "Гимназијалац" поделила са гостима и сарадницима. Промоција је пропраћена
локалном ТВ станицом. У одабиру главне и одговорне уреднице часописа наставнице
Тијане Лазовић, гости су стваралаштво ђака кроз песме, делове романа али и новинарске
извештаје пропратили од самих аутора. У наставку била су приказана три краткометражни
докумената филма где су аутори наши ученици и наставница Тијана Лазовић. Директора
је овом приликом уручила захвалнице Гимназије институцијама и појединцима за
дугогодишњу сарадњу и подршку на свим пољима унапређење образовања. Захвалнице су
добили: Центар за социјални рад, Центар за културу " Градац", Канцеларија за младе,
Дечији савез Општине Рашка. Захвалнице за донацију књига за школску библиотеку:
Никола Михајловић,

породица Ракитић, Зајнел Ибрахимовић, Рускидом, Дејан

Котурановић –Центар за културу Градац, Историјски архив Краљево.
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Изложба слика Марије Ивановић
У наставку промоције "Гимназијалац" отворена је изложба слика Марије Ивановић,
ученице одељења III-b. Уз пригодан програм и овације публике. Поносни смо на нашу
ученици.
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- Библиотека Гимназије заједно са наставницима и ученицима присуствовала је
промоцији романа Небески чувар наше ученице Жељане Кошанин.

Извештај сачинила библиотекар
Душица Сретеновић
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Извештај о раду Ученичког парламентау току школске 2020/21.године
Према Закону о основама система образовања и васпитања и у овој школској
години конституисан Ученички парламент школе. Парламент чине по два ученика из
сваког одељења.
У токушколске 2020/21, Ученички парламент се бавио давањем мишљења и
предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о
правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану,
слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и
организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње; Разматрањем односа и
сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника; Обавештавањем
ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.
На првом састанку именовани су председник парламента, заменик председника и
записничар; ученици су упознати са начином рада парламента, Пословником о раду
парламента... Разматрали су Извештај о раду школе у школској 2020/21. години,
разматрали су Годишњи план рада школе, Извештај о раду директора...
Ученички парламент Гимназије из Рашке у току школске године одржао је 5 седница.
Прва седница одржана је онлајн, док су наредне две одржане у учионицама школе.
Последње две седнице одржане су он лајн. На првом парламенту одабрани су : председник
(Игњат Чоловић), подпредседник (Исидора Мартаћ) и записничар (Мина Милојевић).
Друге две седнице посвећене су хуманитарној акцији прикупљања новца за Мињу, Анику
и Оливера. Гимназија у Рашки прикупила је своту од 26250 динара и тај новац је
проследила равномерно на три дела, те послала свакоме од поменуте деце. На последњој
седници чланови парламента су гласали за ученика и спортисту генерације.

Председник Ученичког парламента
Игњат Чоловић
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Извештај о сарадњи са родитељима у току школске 2020/21.године
Основни циљ сарадње школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима за
што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у
реализацији образовно-васпитних задатака школе. План сарадње са родитељима нам је од
посебне важности како би се родитељи на адекватан начин и увремењено укључили у
живот и рад школе и побољшање наставе. Иницијативе родитеља се увек разматрају и они
су упознати са свим условима и начинима остваривања наставног процеса.
Сарадња са родитељима остварена је кроз рад на одељењским и општим
родитељским састанцима, индивидуалним контактима и кроз рад Савета родитеља.
На првим родитељским састанцима (прва недеља септембра), родитељи су
упознати са: кратким историјатом школе, успехом у претходној школској години,
календаром рада, кућним редом и изводима из правилника о оцењивању, дужностима
одељењског старешине и сл. Одељењске старешине су утврдиле термине за индивидуалне
контакте и тај распоред је истакнутна огласној табли школе. Изабрани и представници за
Савет родитеља. .
Сви разреди су у току школске године имали су по четири редовна родитељска
састанка. Одељенске старешине су на почетку

школске године одржале родитељски

састанак са ученицима првог разреда и њиховим родитељима.
Извештај поднела Марина Милошевић

Сарадња са друштвеном средином
Ради остваривања васпитних циљева школе, неопходна је свестрана, конструктивна
и активна сарадња са друштвеном средином. Наставници у сарадњи са ученицима
настављају чврсту сарадњу са друштвеном заједницом чији су и сами део.
Професори историје заједно са ученицима редовно посећују Спомен собу,
нарочито када теме кореспондирају са наставним јединицама из историје у датом периоду.
Професори друштвених наука, професори књижевности и све одељенске
старешине са својим одељењима активно посећују представе које се изводе у сали Дома
културе.
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Чврста сарадња између наше школе и Локалне самоуправе успоставља се у циљу
побољшања наставног процеса. Сарадња са образовним, здравственим и социјалним
институцијама и другим установама доприносе остваривању циља и задатака образовно –
васпитног рада (Министарство просвете, Дом здравља, Центар за социјални рад, основне и
средње школе, Црвени крст, Тржиште рада, МУП, Војском Србије, локална самоуправа...).
Школа је остварила са радању са друштвеном средином кроз различите активности.
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Извештаји о раду стручних већа у школској 2020/21.години
Извештај о раду Стручног већа за српски језик и књижевност наставне
2020/21.године
Стручно веће за српски језик и књижевност састајало се седам пута. Током седница
Стручног већа усвојен је план, изабран је руководилац већа, усвојени су планови рада.
Наставни планови за прва три разреда израђени су по новом наставном плану и програму,
а четврти разред ради по старом наставном плану. Израђени су лични планови за стручно
усавршавање током наставне 2020/21.године. Набављени су примерци уџбеника за
наставнике за прву и другу годину. Писмени и контролни задаци реализовани су по плану
за сва одељења и све ученике уз поштовање свих препоручених мера и у времену које је
унапред предвиђено за израду писмених задатака.
Усаглашени су критеријуми оцењивања, договарало се око начина рада, тема за
писмене задатке и матурске испите. Изабране су теме за изборни део матурског рада из
српског језика књижевности. Угледни часови и остали облици стручног усавршавања
одвијају се према унапред предвиђеном плану уз одређене измене због епидемије корона
вируса. У школи се поштују све препоручене мере превенције и заштите.
Настава је реализована делом непосредно,а делом на даљину у зависности од
епидемиолошких препорука. Ученицима се редовно прослеђује материјал, комуникација
се остварује путем Гугл учионице и вибер група. Прати се рад и напредовање ученика,
ученици се оцењују сумативно и формативно. Анализирани су пристигли правилници о
оцењивању ученика, нови наставни планови и програми, договарало се око реализације
изборних садржаја из српског језика и књижевности. Редовно је анализиран успех
ученика. Радило се на усаглашавању критеријума оцењивања.
Такмичења су реализована за ученике трећег и четвртог разреда. Одржано је и
рецитаторско такмичење „Песниче народа мог“, а ученици су узели учешћа и на
рецитаторском такмичењу у Врњачкој Бањи. Током школске године радило се на
остваривању предвиђених исхода, али и на промоцији школе и ваннаставних активности у
складу са епидемиолошком ситуацијом.
Матурски испит је реализован уз поштовање свих мера превенције у времену
унапред предвиђеном и без икаквих проблема. Извршена је подела предмета на
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наставнике у оквиру четрдесетосатне радне недеље. Установљено је да недостаје један час
српског језика, па ће колегиница Тијана Лазовић узети један час изборних предмета.
Закључак: Стручно веће за српски језик радило је према унапред усвојеном плану
уз поштовање сви препоручених мера заштите. Комуникација са члановима већа остварује
се редовно што путем састанака што путем свакодневне размене искустава и наставних
материјала.
Руководилац већа:
Зорица Чешљарац
Извешта о раду стручног већа страних језика за школску 2020/21. Годину
У току 2020-2021 године веће се састајало по усвојеном акционом плану и
разматрало питања која су се тицала наставно – образовног процеса. У току ове школске
године веће се састајало осам пута и на састанцима су присуствовали сви чланови већа.
На првом састанку иѕабран је руководилац већа, Соња Марковић.
Остварена је сарадња на нивоу већа у вези са усклађивањем распореда писмених
задатака, критеријума оцењивања и побољшања наставе кроз размену искустава са
колегиницама.
У

току

школске

године

анализиран

је

успех

ученика

после

сваког

класификационог периода. Разматрани су предлози мера за побољшања успеха и
мотивисање ученика да редовно похађају наставу. Часови додатне и допунске наставе
нису могли бити реализовани због специфичности наставног процеса у току ванредних
услова изазваних епидемијом. Због актуелне епидемијске ситуације такмичења из језика
нису одржана.
У току наставе на даљину веће се састајало путем Вибер групе.
Утврђене су теме за матурски испит у складу са бројем пријављених ученика.
Стручно усавршавање је усклађено са условима ванредних околности под којима се
настава одвијала. У току је online семинар ,, Дигитална учионица „‟ а заинтересовани су
могли да похађајуи семинар ,,Чувам те”.
За међународно такмичење Willkommen 2021,које се одржава по девети пут а за
који смо добили позив да учествујемо , није било заинтересованих ученика.
Руководилац већа
Соња Маркови
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Извештај актива психологије, социологије, устава и права грађана и филозофије за
школску 2020/2021.године
У току 2020/21. године Веће се састајало по усвојеном Акционом плану и разматрало
питања која су се тицала наставно-образовног процеса.
Одржано је седам састанака којима су присуствовали сви чланови.
На првом састанку је конституисано Веће и изабран је руководилац ( Милица Рајовић).
Остварена је сарадња на нивоу Већа у вези са усклађивањем критеријума оцењивања и
побољшањем наставе кроз размену искустава са колегиницама.
У току школске године анализиран је успех ученика после сваког класификационог
периода. Разматрани су предлози мера за побољшање успеха и мотивисање ученика да
редовно похађају наставу.
Због актуелне здравствене ситуације такмичење из социологије није одржано. За
такмичење из психологије које је Департман за психологију из Ниша организовао онлајн у
мају месецу није било заинтересованих ученика.
Утврђене су теме за матурски испит у складу са бројем пријављених ученика. Редовно
су одржаване консултације са професорицом.
Стручно усавршавање је усклађено са захтевима ванредних околности под којима се
настава одвијала и спровођено је онлајн. У току је семинар Дигитална учионица, а
заинтересовани су могли да похађају и семинар Чувам те.
Часови додатне и допунске наставе нису могли бити реализовани због специфичности
наставног процеса у току ванредних услова изазваних епидемијском ситуацијом.
У складу са наводима из Правилника о оцењивању, број оцена ће бити у складу са
условима у којима се настава одвијала ( ризик по здравље и безбедност ученика ).
У онлајн наставе, састанци Већа су одржавани путем вибер групе.
Руководилац:
Милица Рајовић

54

Извештај о раду Гимназије у Рашки у школској 2020/21.години
Извештај о раду стручног већа за географију и историју у школској 2020/21.години
Састанке стручног већа држали смо редовно по месецима по унапред утврђеном
дневном реду, директно или путем вибер групе у зависности од услова у којим а се
настава одвијала.
На састанцима се разматрало по унапред утврђеним тачкама дневног реда:
1. Разматрање Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању(" Сл.
гласник РС" бр. 82/2015 и 59/2020).
2. Предлог расподеле предмета на наставнике у оквиру 40-часовне радне недеље.
3.Предлог уџбеника и приручника Наставничком већу за школску 2021/22 год.
4. Анализа резултата матурског испита.
5.Анализа успеха ученика.
6. Извештај о раду већа у школској 2020/21.
7. Давање предлога годишњег плана школе.
8.Разматрање о резултатима са такмичења
проф. Петар Петровић
Извештај о раду Стручног већа за математику и информатику
Стручно веће за математику и информатику састајало се шест пута. Током седница
усвојен је план, изабран је руководилац већа, усвојени су планови рада. Прва три разреда
раде по новом наставном плану и програму, док је четврти разред по старом плану рада.
Набављени су нови уџбеници за наставнике математике за прву и другу годину. Предати
су планови за стручно усавршавање наставника. Писмени и контролни задаци су
реализовани према плану уз мала одступања због епидемиолошке ситуације током корона
вируса. Тим се редовно састајао и договарао око усаглашавања критеријума оцењивања.
Одржана су такмичења што је и евидентирано у записницима Стручног већа. Одржана је
припремна настава за информатичко одељење током другог полугодишта ове школске
године. Део наставе је реализован непосредно са ученицима у школи, део он лине,све у
складу са условима током пандемије. Изабране су теме за изборни део матурског испита
из математике. Матурски испит је одржан уз поштовање свих мера и све је протекло по
плану и утврђеном распореду.
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Стручно веће је добро сарађивало, заједничким снагама су одрађене све предвиђене
активности чему се надамо и убудуће.
Проф. Светлана Вељовић
Извештај стручног већа физике за школску 2020/2021.годину
Školsku 2020/2021. obeležio je kombinovani model nastave koji se primenjivao onda
kada učenici nisu bili na onlajn nastavi. Kada polovina odeljenja dolazi u školu na direktnu
nastavu, druga polovina ima onlajn nastavu. Grupe su se smenjivale nedeljno, a dozvoljen broj
učenika u učionici najviše 15 uz stroge higijenske i zdravstvene mere, zbog epidemiološke
situacije.
Shodno pomenutoj situaciji Aktiv profesora fizike se ipak uredno sastajao i razgovarao o planom
predviđenim temama za ovu školsku godinu.
U septembru smo usvojili plan I program Aktiva za školsku 2020/2021. godinu, bavili se
sređivanjem kabineta I zradom planova za sve oblike rada sa učenicima, izradili lični plan
stručnog usavršavanja.
U oktobru se radilo na formiranju kriterijuma ocenjivanja pri čemu se vodilo računa o
važećim propisima, realizovani I analizirani ogledni časovi
U novembru I decembru izvršili smo analizu rada i uspeha učenika I razgovarali o
merama za poboljšanje uspeha, određene su teme za maturski rad
U februaru glavna tema bila je priprema učenika za takmičenje, u već vanrednim
uslovima, a takođe smo razgovarali i o eventualnim oblicima stručnog usavršavanja u ustanovi
U aprilu i maju analiziramomo uspeh na kraju trećeg klasifikacionog perioda kao I
kriterijum ocenjivanja, postigli dogovor oko realizacije pismenih zadataka na osnovu Dopisa od
9.4.2021. godine, posebno se sa velikim zadovoljstvom osvrnuli na veliki uspeh našeg učenika
prvog razreda Jakova Veljovića koji je na Državnom takmičenju iz fizike osvojio drugo mesto
U junu urađen predlog podele predmeta na nastavnike u okviru 40-časovne radne nedelje
,Nastavničkom veću predložili udžbenike za sledeću školsku godinu, sačinili predlog za izradu
Godišnjeg plana rada
Irena Mutavdžić, predsednik
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Извештај већа за биологију и хемију за школске 2020/2021. године
У току школске 2020/21 године, стручно веће за биологију и хемију је одржало
седам седница на којима је пратило остваривање програма у оквиру наставног предмета.
На првој седници је усвојен и договорен план рада, начин остваривања сарадње
чланова већа, као и услови извођења планирог у оквиру актуелне епидемиолошке
ситуације.
Настава се у току читаве школске године одвијала по комбинованом моделу. У
периоду када су ђаци наставу пратили у школи, часови су били 30 минута. Сарадња са
другим органима и већима у школи била је континуирана и конструктивна.
На редовним седницама веће је пратило успех ученика и стопу усвојеног градива у
складу са променама у организацији наставе ради промене епидемиолошке ситуације у
земљи. Разматран је критеријум оцењивања и вредновања знања ученика у протеклој
години.
Такмичења из хемије и биологије, ове школске године нису организована, јер то
није дозвољавала епидемиолошка ситуација. Надамо се да ће следеће школске године
организација такмичења бити могућа, како би наши ђаци били мотивисанији за рад али и
били у могућности да другим школама и ученицима представе своје знање.
Кроз часове једносменског рада ученицима је пружена додатна подршка у учењу и
припреми за полагање пријемних испита наших матураната, у циљу остваривања бољих
резултата и уписа жељених факултета.
Председник стручног већа
проф. Ана Мишовић
Извештај о раду стручног већа за ликовну и музичку културу
Стручно веће за ликовну и музичку културу је у току школске 2020/21. Године
одржало пет састанака. Стручно веће за ликовну и музичку културу пратило

је

остваривање програма у оквиру наставних предмета, или групе наставних предмета.
На првој седници договорен је начин рада, избор литературе и начин сарадње
чланова Стручног већа.
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Сарадња са другим органима у школи била је континуирана и конструктивна.
Остварена је и сарадња са другим установама и учествовање на прослави Дана Светог
Саве.
На редовним састанцима, Стручно веће припремало је оперативне планове рада,
пратило остваривање планираног програма рада, бавило се конкретним питањима који се
тичу појединачних наставних предмета, процењивало резултате рада наставника и
ученика како у раду тако и на такмичењима.
Ученици из ликовне културе учествовали су на разним ваншколским такмичењима
и постигли завидне резултате.
Разматрано је оцењивање и усклађивање критеријума оцењивања, предлагани су
програми стручног усавршавања, организација слободних и ваннаставних активности.
Чланови већа су закључили да је реализовано све што је планирано на почетку
школске године, али може се радити на већој афирмацији ученика за учешће у
ваншколским активностима..
Руководилац већа
Борко Зечевић
Извештај о раду стручног већа за физичко васпитање
Седнице стручног већа за физичко васпитање су у току школске 2020/21. Углавном
држане онлајн због епидемиолошке ситуације. Током седница сви чланови су били
присутни.
Договарали смо се о изради планова рада,подели часова,изради плана за стручно
усавршавање као и самом стручном усавршавању, потребним средствима за реализацију
часова.
Иако су услови за реализацију часова промењени због настале ситуације са вирусом
(часови трају пола сата,забрањени су колективни спортови,обавезне су маске и држање
дистанце ),одлучили смо да критеријум и редовност оцењивања остану исти, јер је то у
интересу деце, уз поштовање свих предложених мера за спречавање ширења вируса.
У току читаве године највише смо дискутовали о онлајн настави и како надокнадити
пропуштено за време непосредне наставе. Одговорност ученика према часу и њихов рад
током године и за време онлајн наставе су била на задовољавајућем нивоу.
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Такмичења нису организована у овој школској години, као ни крос.
Подељени су часови за наредну школску годину. Сарадња између чланова већа је била
добра.
Руководилац већа - Дијана Кнежевић
Извештај о раду Стручног већа за изборне предмете
Стручно веће за изборне предмете састајало се седам пута. Током седница
Стручног већа усвојен је план,изабран руководилац већа, усвојени су планови рада.
Израђени су лични планови за стручно усавршавање током наставе 2020/21.године.
Усаглашени су критеријуми оцењивања, договарало се око начина рада и извођењу
презентација у школи. Угледни часови и остали облици стручног усавршавања одвијају се
према унапред предвиђеном плану уз одређене измене због епидемије корона вируса. У
школи се поштују све препоручене мере превенције и заштите. Настава изборних
програма се реализује на даљину а у школи се презентују презентације и радови. Тада су
ученици подељени у групама.Ученицима се редовно прослеђује материјал, комуникација
се остварује путем Гугл учионице и вибер група. Прати се рад и напредовање
ученика,ученици се оцењују сумативно и формативно. Током школске године радило се
на остварењу предвиђених исхода, али и на промоцији школе и ваннаставних у складу са
епидемиолошком ситуацијом. Извршена је подела предмета на наставнике у оквиру
четрдесеточасовне радне недеље.
Закључак: Стручно веће за изборне предмете радило је према унапред усвојеном
плану уз поштовање свих препоручених мера заштите. Комуникација са члановима већа
остварује се редовно што путем састанка што путем свакодневне размене искустава и
наставних материјала.
Руководилац већа:
Ивана Павловић
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