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На основу члана 126. став 17. Закона о основама система образовања и васпитања, 

(«Службени гласник РС» број 72/09,52/2011,55/2013) директор Гимназије у Рашки  

подноси: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

о рализацији Годишњег плана за  школске  2020/2021. годину и Извештај о раду 

директора 

 

 

 Члaном 126 Закона о основама система образовања и васпитања утврђене су 

нaдлeжнoсти и oдгoвoрнoсти дирeктoрa устaнoве:  

1) плaнирa и oргaнизуje oствaривaњe прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и свих 

aктивнoсти устaнoвe;  

2) je oдгoвoрaн зa oбeзбeђивaњe квaлитeтa, сaмoврeднoвaњe, ствaрaњe услoвa зa 

спрoвoђeњe спoљaшњeг врeднoвaњa, oствaривaњe стaндaрдa пoстигнућa и 

унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa;  

3) je oдгoвoрaн зa oствaривaњe рaзвojнoг плaнa устaнoвe;  

4) oдлучуje o кoришћeњу срeдстaвa утврђeних финaнсиjским плaнoм и oдгoвaрa зa 

oдoбрaвaњe и нaмeнскo кoришћeњe тих срeдстaвa, у склaду сa зaкoнoм;  

5) сaрaђуje сa oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, oргaнизaциjaмa и удружeњимa;  

6) пружa пoдршку у ствaрaњу aмбиjeнтa зa oствaривaњe прeдузeтничкoг oбрaзoвaњa и 

прeдузeтничких aктивнoсти учeникa; 

7) oргaнизуje и врши инструктивнo-пeдaгoшки увид и прaти квaлитeт 

oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa и пeдaгoшкe прaксe и прeдузимa мeрe зa унaпрeђивaњe и 

усaвршaвaњe рaдa нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa;  

8) плaнирa и прaти стручнo усaвршaвaњe зaпoслeних и спрoвoди пoступaк зa стицaњe 

звaњa нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa;  

9) je oдгoвoрaн зa рeгулaрнoст спрoвoђeњa свих испитa у устaнoви у склaду сa 

прописима; 

10) прeдузимa мeрe у случajeвимa пoврeдa зaбрaнa изчл. 110-113. овoг зaкoнa;  

11) прeдузимa мeрe рaди извршaвaњa нaлoгa прoсвeтнoг инспeктoрa и прeдлoгa 

прoсвeтнoг сaвeтникa, кao и других инспeкциjских oргaнa; 

 12) je oдгoвoрaн зa блaгoврeмeн и тaчaн унoс и oдржaвaњe aжурнoсти бaзe пoдaтaкa o 

устaнoви у oквиру jeдинствeнoг и нфoрмaциoнoг систeмa прoсвeтe;  
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13) oбaвeзaн je дa блaгoврeмeнo инфoрмишe зaпoслeнe, дeцу, учeникe и рoдитeљe, 

oднoснo другe зaкoнскe зaступникe, стручнe oргaнe и oргaнe упрaвљaњa o свим 

питaњимa oд интeрeсa зa рaд устaнoвe у цeлини;  

14) сaзивa и рукoвoди сeдницaмa вaспитнo-oбрaзoвнoг, нaстaвничкoг, oднoснo 

пeдaгoшкoг вeћa, бeз прaвa oдлучивaњa; 

 15) oбрaзуje стручнa тeлa и тимoвe, усмeрaвa и усклaђуje рaд стручних oргaнa у 

устaнoви;  

16) сaрaђуje сa рoдитeљимa, oднoснo другим зaкoнским зaступницимa дeцe и учeникa 

устaнoвe и сaвeтoм рoдитeљa; 

 17) пoднoси извeштaj oргaну упрaвљaњa, нajмaњe двa путa гoдишњe, o свoм рaду и 

рaду устaнoвe;  

18) oдлучуje o прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa учeникa и зaпoслeних, у склaду сa 

oвим и другим зaкoнoм; 

19) дoнoси oпшти aкт o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa, у склaду сa зaкoнoм; 

 20) oбeзбeђуje услoвe зa oствaривaњe прaвa дeцe и прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти 

учeникa и зaпoслeних, у склaду сa oвим и другим зaкoнoм; 

 21) сaрaђуje сa учeницимa и учeничким пaрлaмeнтoм;  

22) oдлучуje пo жaлбинa рeшeњe кoнкурснe кoмисиje зa избoр кaндидaтa зa приjeм у 

рaдни oднoс;  

23) oбaвљa и другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм и стaтутoм. 
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УВОД 

 Општа намена извештаја директора школе не дозвољава детаљно приказивање 

укупног живота и рада у школи који су остварени у извештајном периоду. Извештај ће 

бити приказан у сажетом облику, уз навођење само важнијих задатака које је директор 

школе извршио у складу са законским обавезама, остварујући свој годишњи програм 

рада. 

 Треба већ у уводном делу овог извештаја нагласити да је рад у овом 

извештајном периоду био плодан и садржајан. Учињено је доста тога на 

осавремењавању наставног процеса као и на едукакацији наставног кадра. 

 Годишњим планом рада за школску 2020/21. годину, дефинисани су најважнији 

послови и задаци које је директор обављао: 

 

 Планирање и програмирање рада школе 

 oрганизација рада школе 

 oрганизовање рада стручних органа школе  

 oрганизација ученичких екскурзија  

 материјално-финансијско пословање школе  

 набавка нових наставних средстава  

 oрганизација такмичења и учешћа ученика на такмичењима 

 стручно усавршавање наставника  

 рад са Ученичким парламентом 

 педагошко-инструктивни и саветодавни рад 

 аналитички рад 

 рад у стручним и другим органима школе 

 праћење и реализација Програма рада школе, 

 организација културне и јавне делатности школе,  

 другим наставним и ваннастваним пословима, 

 сарадња са Школским одбором и Саветом родитеља, сарадња са институцијама 

и организацијама. 
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1. ПЛАНИРАЊЕ  И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 Нацрт Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину је у 

предвиђеном року припремљен , анализиран на седници Наставничког већа и 

једногласно  предложен  Школском одбору на усвајање. Школски одбор га је у 

законском року   15. септембра 2020. године усвојио. Захваљујући томе, Годишњи план 

рада школе је правовремено достављен Школској управи Краљево. 

      Школска 2020/2021. година је почела како је и планирано, од 1. септембра 2020. 

године. Укупан број уписаних ученика је 329 распоређених у 15 одељења. Гимназија је 

у први разред уписала 60 ученика у природно-математички смер, 19 ученика у 

друштвено-језички смер и 17 ученика у одељење ученика са посебним способностима 

за рачунарство и информатику. У други разред природно- математички смер уписано је 

34 ученика, у друштвено-језички 24 и у одељење ученика са посебним способностима 

за рачунарство и информатику18 ученика, укупно76. Трећи разред уписало је 79, 

природно-математички 54 ученика распоређених у два одељења и 25 ученика, једно 

одељење друштвено-језичког смера. У четврти разред Гимназија је уписала 78 ученика 

у подва одељења природно-математичког и друштвено-језичког смера(45 и 33). У 

настави је ангажовано 49 настaвника, 2 доктора наука, 1 магистра, 46 наставника са 

високом стручном спремом,  и један са средњом . Када је реч о кадровским условима за 

рад школе, може се рећи да неких већих проблема није било.   Пре почетка наставне 

2020/21. године креирана је организациона структура школе, извршена је 

систематизација радних места  путем израде 40-часовне радне недеље, са дефинисаним 

пословима и радним задацима, укључујући подршку ученицима преко веб алата. 

Образована су стручна тела и тимови: Сручни актив за развој Школског програма,  

Стручни актив за школско развојно планирање, Педагошки колегијум, Тим за 

инклузивно образовање, Тим за  прилагођавање и подршку развоју ученика и 

професионалну оријентацију, Тим за  безбедност и заштиту ученика и запослених  од 

насиља, злостављања и занемаривања, Тим  за  израду школског часописа и ажурирање 

сајта гимназије, Тим за  стручно усавршавање и праћење , Тим за самовредновање, Тим 

за израду Годишњег плана рада, Тим за оезбеђивање квалитета и развој 

установе(промоцију школе), Тим за пројекте, Тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва, и комисију за рад у оласти слобдних активности 

културно-забавног живота.  
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 Влада Републике Србије и Републички кризни штаб за сузбијање заразне 

болести COVID-19, услед неповољне епидемиолошке ситуације, и сузбијање ширења 

болести, на седници одржаној 11.августа је донео Закључак, о усвајању  Стручног 

упутства за организовање и остваривање наставе непосредним путем и учењем на 

даљину за средње школе у школској 2020/2021години, као и Упутство о мерама 

заштите здравља  ученика и запослених за основне и средње школе. 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру своје 

надлежности, је школама проследило Стручно упутство за организовање и 

остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у 

школској 2020/2021.години. 

Образовно-васпитни рад у школској 2020/2021.години се остварује по Посебном 

програму, који је припремио Завод за унапређивање образовања и васпитања. Посебан 

програм се у Гимназији остварује по Моделу Б, који подразумева наставу по 

комбинованом моделу. Одељења су подељења у две групе. Једна група је на 

непосредној настави, друга на онлајн, које се мењају на седмичном нивоу. Платформа 

коју школа користи за учење на даљину је GOOGLE- учионица. Програм Наставе и 

учења у целини нарочито део који се остварује на даљину, остварује се коришћењем 

савремених информационо-комуникационих технологија за учење и Јавног медијског 

сервиса РТС. Влада Републике Србије, на основу препоруке Кризног штаба, на 

седници одржаној 25.11.2020.године, донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за  

спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19. Према наведеној Уредби у 

периоду од 30. новембра до 18.децембра 2020. године настава у Гимназији се изводи 

учењем на даљину. У оквиру наставе на даљину Гимназија пружа подршку ученицима 

на другом нивоу, применом видео-конференцијског алата и то GOOGLE Meet  и путем 

платформи Viber, Whatsapp, Skype Zoom, и других веб алата. Директор школе и 

педагог имају приступ гугл учионицама, часовима на даљину и другим облицима 

наставе на даљину, и на тај начин врше инструктивно-педагошки надзор, односно 

пружају саветодавну подршку наставницима.  

Министар просвете, науке и технолошког развоја, донео је Правилник о 

календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021.годину, 

број:110-00-305/1/2020-03, којим се уређује календар за остваривање образовно-

васпитног рада и школског распуста. На основу наведеног Правилника прво 

полугодиште завршено је 18.децембра 2020.године. Зимски распуст трајао је од 

21.децембра 2020.године до 15.јануара 2021.године. Друго полугодиште почело је 
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18.јануара 2021.године по Моделу Б. Настава у другом полугодишту за ученике 

четвртог разреда завршена је 25.маја, а за ученике осталих разреда 22.јуна. 

        Сви  запослени су упознати са организационом структуром школе и свог радног 

места. Директор школе координира радом стручних органа, тимова и појединаца у 

установи и обезбеђује ефикасну комуникацију између њих. Правилником о изменама и 

допунама правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност средњег образовања школи је признато  право на укупно 50% 

библиотекара. На радно место библиотекара  распоређена је Душица Сретеновић са 

50% радног времена на неодређено време.    

Немања Тимотијевић, дипломирани теолог, вероучитељ са 20% од пуног радног 

времена , почев од 01.09.2020.године, ангажован је по уговору о извођењу наставе па 

до краја наставне године; Наташа Милосављевић, доктор математичких наука 

Уговором о допунском раду, ангажована је са 30% радног времена. 

 Распоред часова је урађен благовремено, важио је од првог наставног дана, у 

складу са педагошким захтевима.  

Екскурзија ученика  IV разреда,  предвиђена Годишњим планом рада за  септембр 

неће бити реализована због лоше епидемиолошке ситуације.   

 Настава се у току првог и другог полугодишта  школске 2020/21. године 

одвијала по усвојеном распореду часова. Коришћење учионица, кабинета и осталих 

школских простора је такође било рационално и у складу са распоредом утврђеним 

Годишњим планом рада школе. Часови допунске и додатне наставе, као и слободних 

активности ученика се реализују по планираном распореду. Директор има у виду да 

ови облици наставе и те како доприносе бољем успеху ученика, и у текућој школској 

години ће посветити више времена праћењу реализације и квалитету часова допунске и 

додатне наставе и слободних активности. Гимназија у Рашки је обухваћена пројектом 

обогаћеног једносменског рада, у који је укључено осам наставника. Поред планираних 

активности, које су реализоване током првог полугодишта, задужени наставници по 

тачно утврђеном распореду своје активности ставили су у функцију додатне подршке 

ученицима током учења у школи и на даљину. 

        Настава се одвијала на непосредан начин по утврђеном распореду током првог и 

другог  полугодишта у школи у одељењима са мањим бројем ученика и која се током 

реализације наставе и учења не деле на групе( 1-а,1-г, 2-а, 2-б, 2-в, 4-а и 4-г).  

 Гимназија је донела Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав 

рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести. Усвојен је и истакнут 
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План мера за спречавање и ширење заразне болести. Особа задужена за праћење 

поштовања мера и извештавање је Душица Сретеновић, стручни сарадник, 

библиотекар. 

        У извештајном периоду радна тела и тимови су редовно и плански обављали 

своје функције. План стручно-педагошког усавршавања наставника је саставни део 

Годишњег плана рада школе и у највећој мери је реализован. У просторијама школе, 

информатичком кабинету наставник Тамара Чоловић је реализовала обуку за све 

наставнике, за коришћење  гугл учионице, гугл мита и других апликација. Поједини 

запослени су похађали семинаре преко веб апликације ZOOM. Планирани семинари за 

наставнике у школи  реализовани су у другом полугодишту. Током маја је реализован  

семинар Дигитална учионица. 28. и 29.августа је реализован семинар Корак по корак 

до интерактивног часа и евиденција портфолиа. 

           Директор школе обезбеђује контролу рада у установи непосредним увидом у 

рад запослених или анализом остварених резултата рада. Организовано је анализирање 

резултата, процес израде  извештаја и прослеђивање извештаја свим заинтересованим 

структурама. Такође су планиране и предузете корективне мере  у случајевима 

незадовољавајућих резултата рада.  

         Директор школе је путем огласних табли у школи и усменим путем на 

састанцима са запосленима, преко вибер групе Гимназија, путем гугл учионице 

обезбедила да сви запослени буду правовремено и тачно информисани о свим важним 

питањима живота и рада установе. Родитељи  ученика  школе  се  обавештавају  путем  

огласне  табле  за  родитеље  а  ученици  путем  књиге  обавештења  и  огласне  табле  

за  ученике.Такође, све  структуре    рада  у  школи  као  и  шира  јавност,  од почетка   

могу  се  информисати  путем  школског  сајта.   

 У извештајном периоду, током школске 2020/2021.године  реализоване су 

следеће АКТИВНОСТИ: 

 

1. Међународни дан писмености  

 

Библиотека Гимназије у корелацији са предметом српски језик и књижевност и 

наставником Тијаном Лазовић 08.09.2020. год. 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 
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правила. Циљ радионице је да се скрене пажња на важност читања и писмености, како 

у животу појединца, тако и друштва у целини. 

 

     

 

 

2. Европски дан језика 

 

Поводом 26. септембра-Европског дана језика који слави вишејезичност, 

вишекултурност и интеркултирност, толеранцију, отвореност и радозналост према 

другом. Друштво за стране језике и књижевност Србије заједно са библиотеком 

Гимназије обележило је овај дан заједничким активностима. Захваљујемо се Смиљани 

Миленковић-наставници француског језика, Соњи Маринковић-наставници енглеског 

језика, Ирина Максимовић-наставници руског језика и одељењима 3а,б,2в,. 

 

3. 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. 
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   Поводом бележавање 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. 

 

4. Обука за коришћење G suite платформе 

 

Дана 30.09.2020. године у просторија Гимназије одржана је обука за наставнике у 

циљу оспособљавања и усавршавања за коришћење првенствено гугл учионоце, а 

затим и осталих додатних алата. Обуку је водила наставница рачунаства и 

информатике, Тамара Чоловић.  Наставницима је објашњено како да креирају и да 

управљају гугл учионицама, како да додају кориснике, материјале, да креирају тестове 

знања. Такође, и на који начин могу да користе google meet (конференцијски позив) са 

својим ученицима у оквиру учионице. Наставници су успешно савладали обуку. 
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5. Прво пилотирање Државне матуре 

 

Гимназија у Рашки узела је учешће у пилот програму Државне матуре. 

Одабрана одељења од стране Министарства Просвете су 3г и 3в. Ученици су полагали 

тестове под истим условима и поштујући исте процедуре као што ће бити на правим 

матурским испитима. Избор задатака је био прилагођен обиму градива које су до 

пробног теста ученици савладали. Питања и задаци су били из области којом је 

обухваћен први и други разред средње школе. Одабрани ученици наше школе полагали 

су тест из српског језика и књижевности, математике и хемије. Генерација ученика 

средњих школа, која се уписала школске 2018/2019 године, прва ће полагати нове 

националне стандардизоване испите на крају средњег образовања. 

Прво тестирање Државне матуре спроведено је 28. 29. И 30. октобра 2020. год.  

у првом пилотирању учествовало је око пет хиљада ученика у сто једној средњој 

школи. Полагање Државне матуре најављено је за мај 2021. год. у коме ће учествовати 

сви ученици трећег разреда. 

  

 

 

6. Пројекат прекограничне сарадње 

 

Наши ученици су учествовали на завршници пројекта који реализују општине 

Плужине и Рашке који је одобрен кроз Програм прекограничне сарадње Србија- Црна 

Гора 2014-2020. Пројекат под називом  „Повећање могућности запошљавања за 

текстилну и туристичку индустрију на подручју прекогрничне сарадње“.  Циљ 

пројекта је повећање шанси за запошљавање и самозапошљавање младих. 

  

 



 13 

7.  Светски дан осмеха 

 

Светски дан осмеха се обележава  широм света, сваког првог петка у октобру, када 

се  симболично прославља смех и осмех.   Поводом oвoг дана професорице Марица 

Вуковић, Љиљана Милосављевић и Тијана Лазовић заједно са одељењима Iг,б,  IIa,в, 

IV a,б,в, осмислиле су и реализовале фотографску радионицу  и издраду паноа под 

називом "Вендета" 

 

 

 

 

8. 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 званичнике, 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. 
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Ученици наше Гимназије већ традиционално у Данима сећања на Рашку као ратну 

престоницу Краљевине Србије 1915, а у оквиру плана и програма наставе историје , 

посећујуЦентарза 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 најважнији 

ходлука била та да се држимо својих савезника у наставаку натчовечанске борбе. 

Професорка Марица Вуковић заједно са ученицима IV-а и  IV-г, 13.11.2020. је  

посетила Спомен собу у знак сећања на овај датум када је Влада Краљевине Србије у 

Првом светском рату напустила Рашку. 
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9. Фестивал науке у Тутину  

На овогодишњем фестивалу науке у Тутину узели су учешће ученици прве 

године наше школе и то: Дарија Виријевић,  Хелена Ковачевић, Јаков Вељовић,  

Стефан Губеринић са ментором професором Јовицом Павловић.  На фестивалу смо се 

представили са више занимљивих огледа из хемије што је изазвало велику пажњу код 

посетилаца. Од стране организатора  смо похваљени да смо имали најпосећенију 

поставку од свих учесника, што нам је веома драго. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Пројекат „Одржива удружења за јаку заједницу" 

 

Гимназија има богаство – то су њени ђаци који су подједнако успешни како у 

наставним тако и у ваннаставним активностима. У оквир пројекта "Одржива удружења 

за јаку заједницу" који спроводи  Развојни центар у партнерству са Дечијем савезом 

општине Рашка , реализовао је обуку  у току викенда на Златибору, где су наше 

ученице имале учешће Емилија Кућеровић и Николија Несторовић. Оне су зачетнице 

идеје да окупе талентоване гимназијалце у свим уметничким сферама и помогну 

традицијоналну манифестацију "Весели спуст". Идеја је завредила похвале од стране 

организатора. Пројекат је у току, биће описан у следећем извештају. 
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11. ПИЛОТ-ПРОЈЕКАТ „Обогаћени једносменски рад“ 

 

На основу одобрења Министарства просвете, науке и технолошког развоја ове 

школске године почела је реализација пројекта „ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ 

РАД“ у Гимназији, у Рашкој. Изузетно је важно што је и наша школа успела да постане 

део овог пројекта који је изазов и ученицима и наставницима, у наставном и 

ваннаставном процесу. 

Пилот-програмом су обухваћене школе које су већ радиле у једној смени, да би 

простор школе користиле у поподневним сатима испуњавајући изабране активности. 

Пилот-програм „Обогаћени једносменски рад“ је постављен врло флексибилно. 

Оквирно планиране активности на годишњем нивоу, недељно се преиспитују, 

реализују, мењају... према потребама, заинтересованости, креативним способностима, 

вештинама, знању и умењу ђака. 

Ученици имају слободу да започету активност пилот-програма могу да замене другом 

или да истовремено искажу ангажовање у две активности. 

У Србији се највећи број школа определио за реализацију пројекта „ПОДРШКА У 

УЧЕЊУ“, затим за уметничке пројекте, подршке у учењу за појединачне предмете, 

здравствене, еколошке пројекте... 

У Рашком округу наша Гимназија је једна од 17 школа која спроводи пилот-пројекат. 

„Обогаћени једносменски рад“. Осам професора наше Гимназије веома домишљато 

приступило је реализацији својих пилот-пројеката: 

-Владан Секулић- „ Радионице за филм и фотографију“ 

-Тијана Лазовић- „ Моја школа-моја позорница“ 

-Борко Зечевић- „ Осликавање зидова учионица наменским, едукативним цртежима“ 

-Ана Мишовић- „ Центар за природне науке и истаживање“ 

-Љиљана Дражовић- „ Практична и примењена математика“ 

-Марица Вуковић- „ Репери (оријентири)“- професији у походе  

-Звездана Кузмановић- „ Подршка у учењу“ 

-Андријана Шарац- „ Слободне активности по избору ученика“ – новинарска секција 

У  развијању функција знања и вештина, остваривању међупредметног повезивања, 

кроз активно учешће у радионицама и пројектима, у подстицању вршњачког учења, 

критичког мишљења, стваралачких способности, истаживачког духа...пронаћићемо 

неки  од циљева програма. 
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Пилот-пројекат „ Обогаћени једносмеснки рад“ је и прилика да разменимо међусобно 

искуство, да пронађемо нове идеје, оснажимо се ка „већим“ , смелијим циљевима. 

Школска 2020/21 година је почела у измењеним околностима применом комбинованог 

модела наставе, уз примену и поштовање превентивних мера заштите здравља ученика 

и свих запослених у школи. Зато је реализација пилот-програма код свих професора 

наше школе, али и у Србији, ишла у измењеном правцу  тзв. „ПЕДАГОШКЕ 

ПОДРШКЕ“ у свим захтевима и потребама ученика, свакодневно. 

Од октобра до данас уз „педагошку подршку“ реализује се предвиђен програм готово у 

потпуности. Захвалност дугујемо подстреху који долази од наших ђака-

ГИМНАЗИЈАЛАЦА! Плодови рада се виде у два снимљена филма, изложби 

фотографија, уметничким сликама, новинарским репортажама, тестовима који 

оснажише  ученике ка академским студијама ,кораком ближе, занимљивијој 

математици, биологији и хемији, са много  експеримената у сигурној реализацији 

фестивала науке наше Гимназије. 

Можемо рећи да смо тек почели...  

„Обогаћени једносменски рад“ увек  изнова рађа нове идеје, и наставника и ученика, ка 

вишем циљу знања и вештина. 

Једни другима ћемо бити и инспирација у усвајању различитих креативности. 

Могућности су милионите, пројектом Гимназија већ има загарантован успех! 

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, 

Европу и свет, школа је успела да у потпуности реализује своје програме и планове 

Тима на радост ђака, професора, родитеља и свих запослених у школи. Поред 

промоције часописа Гимназијалац, двоброја релизована је изложба слика Мрак у боји 

Марије Ивановић ученице трећег разреда, многобројне трибине, радионице, збирке 

фотографија, новинарских чланака и сређивање ентеријера... 

Највећи успех је постигао Тим који је реализовао модел Моја школа, моја позорница и 

и Радионице за филм и фотографију са снимљена три краткометражна филма: 

Документарни филм, Марионета и Светилиште који се налази на сајту Гимназије 

приказан је у Сава центру,  а у филму Марионета Милица Павловић је освојила титулу 

најбоље женске улоге. Ученици су снимили и играни филм Иза маске, који је награђен 

првом наградом на Републичком такмичењу. Руководилац Тима Обогаћеног 
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једносменског рада била је Марица Вуковић, Тим је држао састанке и подносио 

извештаје о раду на месечном нивоу. Месечни и извештаји на годишњем нивоу је у 

документацији школе. 

 

12. Свечана академија поводом Дана примирја у Првом светском рату  

 

Запослени и ученици програм посвећен овом важном историјском догађају су 

пратили преко јавног сервиса. 

 

13. 16. новембар – Међународни дан толеранције  

 

Поводом Међународног дана толеранције, који се обележава 16.новембра, 

часови грађанског васпитања које су реализовале професорке Душица 

Сретеновић,Ивана Павловић, Марија Радојковић и Милица Сочанац  , а који су 

одржани тога дана, посвећени су обележавању овог дана, уз јасну поруку да 

познавањем других култура, упознајемо друге људе, њихове наде, жеље, веровања и 

кроз њих сагледавамо и своје. Познајући њих настојимо да разумемо себе, постајемо 

толерантни према другачијем и тако постајемо свесни да је различитост људско 

богатство. Учећи о другима постајемо толерантни према ономе што је различито.Реч 

толеранција потиче од  грчке речи толераре што значи уважавати туђа мишљења и 

уверења. Претпоставља се да је толеранција "изум" људског рода.УНЕСКО-ва 

дефиниција толеранције: Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање 

богатства различитости у нашим и светским културама, наша форма изражавања и 

начин да будемо људи. Она је заснована на знању, отворености, комуникацији и 

начину  мишљења и уверењу.Толеранција је хармонија у различитостима, досљедно 

поштовање људских права. Бити толерантан, не значи толерисање социјалних 

неправди, одбацивање или слабљење туђих уверења. То значи бити слободан, чврсто се 

држати својих уверења и прихватати уверења других, различитих. 

Према Декларацији Уједињених нација која је установљена 1995. године у Паризу, 

толеранција је прихватање чињенице да "људска бића природно различита по изгледу, 

положају, говору, понашању и вредностима имају право да живе и буду то што 

јесу".Уставом Србије загарантована је једнакост свим грађанима. Забрањује се свака 

дискриминација, непосредна или посредна, а нарочито по основу пола, националне 
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припадности, друштвеног порекла, политичког уверења, културе, језика, старости, 

психичке и физичке инвалидности. 

 

14.  17. новембар - Међународни дан средњошколаца  

 

У оквиру пројекта Достигнућа младих у Србији , ученици Гимназије нису 

учествовали на такмичењима. Директор школе, Јованка Луковић, присуствала је онлајн 

конференцији, Достигнућа младих, путем зум апликације. У Гимназији су основане 

четири ученичке компаније, које воде професори Мрица Вуковић и Тијана Лазовић. 

Ментор Марија Урошевић, из Достигнућа младих. 

 

15. Обележен 1. децембар, Међународни дан борбе против АИДС-а  

 

Обележен, учествововањем ученика Гимназије у активностима у сарадњи са 

Канцеларијом за младе и Црвеним крстом. 

 

16. Активност Ученичког парламента  

 

Ученички парламент реализује своје активности на основу годишњег плана 

рада. Рад ученичког парламента и активности усмерава педагог школе, Марина 

Милошевић.  Учешће у хуманитарним акцијамаааа су узели сви професори и ученици 

Гимназије. Сакупњена  новчана средства парламент је расподелио деци за коју је 

вођена акција прикупљања новчаних средстава за лечење. Ученици наше школе имају 

високо развијену свест о хуманости и солидарности. Редовно учествују и  у акцијама 

давања крви.  Парламент Гимназије преко својих представника учествује у многим 

пројектима и раду свих тимова у школи. 

 

17. Новогодишња чаролија  

 

И ове године је Деда Мраз поделио пакетиће деци запослених радника 

Гимназије. Била је ово прилика да се деца друже, забављају и истражују у ишчекивању 

онога за њих најважнијега - новогодишњих пакетића, али због епидемиолошке 

ситуације није организовано дружење у школи. Деда Мраз је поделио пакетиће свој 

деци до 10 година старости. 
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18. У славу Светога Саве  

 

„Свети Сава је симбол свих српских тежњи ка добру. Било је Срба и пре Светог 

Саве али је Свети Сава први Србин који је знао ко је. Било је и пре Немање српске 

државе и пре Светог Саве српске цркве, али је Немања постао оснивач српске државе, а 

Свети Сава духовни отац српске цркве….“ – део је беседе о Светом Сави, Матије 

Бећковића. Ове године свечаност поводом обележавања школске славе, Светог Саве, 

била је у складу са епидемиолошким мерама. На свечаности организованој у 

просторијама школе, на Светога Саву, присуствовали су запослени и ученици у малом 

броју. Програм обележавања школске славе, остварен је низом активности у школи.  

Ученици са Марицом Вуковић, професорком историје и Тијаном Лазовић, 

професорком српског језика и књижевности у сарадњи са другим наставницима су 

уредили тематске паное и паное са литералним радовима ученика. Борко Зечевић, 

наставник ликовне културе са ученицима и наставницима припрема изложбени 

простор у школи. Сечење славског колача  обављено је у цркви, а подизање славе и 

здравичење у школи. Пригодним говором директор Гимназије  је поздравио све 

присутне, посебно ученике. Домаћоин славе, Марија Вучетић, здравицом је предала 

колач колеги Слободану Стојановићу, наредном домаћину. У току Савине недеље 

интезивно се припрема други број школског листа „ГИМНАЗИЈАЛАЦ“ 

.  
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19.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 

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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20.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. 

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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21. Национални дан књиге у Србији се обележава сваког 28. фебруара, дана кадаје 

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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22. 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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23. 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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24. Библиотека Гимназије заједно са наставницима и ученицима присуствовала је 

промоцији романа Небески чувар наше ученице Жељане Кошанин. 
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25. Општинско такмичење 

 

По календару такмичења одржано је такмичење из математике и физике. 

Гимназија ће бити домаћин свих општинских такмичења и домаћин окружног 

такмичења из историје. 

 Пријављени су ученици на Окружна такмичења. На окружним такмичењима 

које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са 

стручним друштвима учествоваће  ученици из математике, физике, из осталих 

предмета након општинских такмичења. Ученици 2-а одељења, са два тима 

учествовали су веома успешно на такмичењу из програмирања, које организује 

Телеком Србије. Ментор Наташа Милосављевић.  Извештај са такмичења је саставни 

део Извештаја о раду школе, и биће приказан на крају школске године. 

 

26. Активности библиотеке су ојављене на сајту библиотеке и у извештају о раду 

библиотеке и школе. 

 

27. Педагошки колегијум, је одржао три састанка у првом и седам у другом 

полугодишту. Педагошки колегијум се старао о осигурању квалитета и унапређивања 

образовно-васпитног рада, остваривању развојног плана установе и другим мерама за 

унапређивање и усавршавање наставе. 

 

 

2. ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВАН УВИД И НАДЗОР И ПРЕДУЗЕТЕ 

МЕРЕ ЗА УСАВРШАВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА 

 

Директор и педагог школе су у току извештајног периода посетили 29 часова.  У 

оквиру педагошко-инструктивног рада директор је посетио часове редовне наставе,  и 

одељењске заједнице. У првом полугодишту планирани часови посете нису остварени 

према плану, 17 часова, већ према избору и у већем обиму, и то преко гугл учионице и 

путем гугл мита. 

Циљ посете је редовно планирана посета, посета код новопримљених чланова 

колектива и присуство на угледним часовима. 

Записници са посећених часова су у прилогу. 
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Будући да је педагошко-инструктиван рад један од најважнијих задатака 

директора школе, у наредном периоду овом послу треба посветити више времена.  

У периоду другог полугодишта планирани часови у циљу праћења квалитета 

образовно-васпитног рада и инструктивно педагошког увида, су обухваћени посетом 

12 часова непосредне наставе и часовима путем гугл мита и зум апликације. 

Електронском комуникацијом преко вибер група и гугл учионица успостављена је 

интеракција директора Гимназије и педагога са свим наставницима и ученицима. 

Увидом у електронски дневник директор школе је свакодневно пратио реализацију 

наставе и евиденцију. 

 

3.УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

Максимална пажња је посвећена овом питању и свим заинтересованим 

наставницима је омогућено учешће на стручним семинарима. И поред недовољних 

средстава за финансирање редовне делатности гимназије, предност је дата стручном 

усавршавању наставника. Реформа гимназија подразумева и нову мрежу ових школа на 

територији Србије. Према плану обуку коју је спровео Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања  реализована су два  циклуса Обуке запослених у средњим 

школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег 

образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу 

општеобразовних предмета за наставнике који предају у гимназијама. Обука су 

успешно завршили, и у њој су учествовали наставници српског језика, математике, 

историје, биологије, физике, хемије, географије, рачунарства и информатике, енглеског 

и француског језика, директор и стручни сарадник из наше гимназијије. Планирани 

семинари, су  реализовани у другом полугодишту, Дигитална учионица и Корак по 

корак до интерактивног часа и евиденција портфолиа. 

Извештај о стручном усавршавању наставника за  школску 2020/2021.годину 

налази се у склопу свих извештаја о раду школе. 

Сада је у Гимназији само један наставник са звањем педагошки саветник. 

Очекује се да ће се остварити значајан утицај овог наставника, Слободана Стојановића 

на рад осталих чланова колектива, и да ће се унапредити наставни процес.  
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4. ПРОШИРЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ОСНОВЕ РАДА И ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕ  

НАСТАВЕ 

 

ГИМНАЗИЈА је школске 2019/2020. прешла на електронско вођење 

педагошке документације, и вођење е-дневника. 

За потребе коришћења електронских дневника , школа је купила дванаест лаптоп 

рачунара и четири статична компјутера и обезбедила за свих 15 одељења. Петнаест 

одељењских стерешина рачунаре користи за потребе електронских дневника и  

наставе.Кабинети,наставна средства и компјутери су као техничка подршка  доступни 

свим наставницима и ученицима. 

 Реформисаним планом и програмом наставе и учења, и одељењем ученика са 

посебним спосоностима за рачунарство и информатику, повећан је број часова 

информатике, и самим тим потреба за новим савременим кабинетима.  

 У складу са реформом и променама у општем средњем образовању 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја узело је учешће у финансирању и 

опремању кабинета и мултимедијалних учионица, ради унапређења наставе и учења. 

Гимназија из Рашке једна је од школа које су добиле поменута финансијска  

средства. Добијени новац, грант од 500.000,00 динара искоришћен је за опремање 

кабинета рачунарства и информатике. Кабинет ће имати вишеструку намену- редовну 

наставу, наставу изборних програма, за реализацију ваннаставних активности, секције, 

радионице...Купили смо седамнаест рачунара и опремили специјализовану учионицу, 

за ученике одељења са посебним способностима за рачунарство и информатику. 

Кабинет је опрељен новим компјутерским столовима, тракастим завесама и окречен. 

Додела финансијских средстава нашој школи  је од великог значаја, јер су 

ученици и запослени на тај начин добили квалитетнију наставу, а самим тим и већу 

мотивисаност за рад. 

 Током школске године  школе, а пред припрему нове 2021/2022,године 

опремили смо две учионице са пројекторима за наставу.  За специјализовану 

учионицоу ИТ смера купили смо два рачунара. Током јула и августа делом је 

реализован  пројекат Модернизација школа, који реализује Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја. Гимназија је добила 158 ђачких клупа, 316 ђачких 

столица,  5 столова за зборницу, 32 тапациране столице за наставнике, 3 зелене и 3 беле 



 33 

табле, 12 катедри и 2 мултифункционална фотокопир штампача. Током августа 

извршена је санација тоалета на високом приземљу (постављене су WC шоље, 

керамичке плочице и нове инсталације). Извршена је и адаптација просторија у 

приземљу (молерски радови са изолацијом). Извршено је кречење, чишћене и 

дезинфекција унутрашњег простора школе. 

У периоду учења на даљину од 17.марта 2020.године и током школске 

2020/2021.године за успешан рад Учењем на даљину, наставницима је омогућено 

преузимање лаптоп рачунара из школе као техничка подршка у реалицацији наставе. 

        Пројекат, Повезане школе „ Средња школа Гимназија , Рашка“ Министарства 

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ГРУПЕ ПОНУЂАЧА,  носилац 

Телеком Србија,  реализован је  пред почетак школске године. Урађена је нова 

кабловска инфраструктура, мрежни прикључци, свичеви...Локална рачунарска мрежа 

повезује све уређаје на локацији школе са АМРЕС мрежом и приступ интернету. 

 

5. ОСТВАРЕНИ  РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 

2020/2021.ГОДИНИ 

 

 Такмичења ученика су у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја  Републике Србије, у сарадњи са стручним друштвима. 

Такмичења су се одржала  према календару кога је објавило ово министарство. 

Ученици Гимназије су према интересовањима учествовали. 

Резултати на такмичењима су резултат напора који улажу ученици и професори на 

часовима редовне и додатне наставе, чиме се већ известан број година са правом 

поносимо. Велики број учесника Републичких , показатељ су да ентузијазам, таленат и 

рад, увек буду са правом вредновани. Гимназија је била домаћин окружног такмичења 

из историје, пласман на Републичко такмичење остварили су Томислав Поповић, 

ученик четвртог разреда, Страхиња Кнежевић и Димитрије Роглић ученици првог 

разреда. На Републичком такмичењу из физике ученик првог разреда Јаков Вељовић је 

освојио другу награду. Каратисти Михајло Марковић, Огњен Живковић и Мина 

Трикош су остварили запажене резултате на међународним такмичењима, а на 

домаћим такмичењима су освојили награде. 

 

 

 



 34 

 

 

РУКОВОЂЕЊЕ СЕДНИЦАМА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

  

         Седнице су благовремено заказиване , по плану и указаној потреби и одржаване 

без одлагања. Седнице Наставничког већа одржане су према упутству о мерама 

заштите здравља ученика и запослених у основној и средњој школи. 

 Дискусије на седницама су биле конструктивне. Директор је усмеравао усвајање 

предлога који су од значаја за успешан рад и даљу афирмацију школе. 

 Најважнија питања којима се бавило Наставничко веће су унапређивање 

образовно-васпитног рада у школи, успех и дисциплина ученика, сарадња са 

родитељима, информисање наставника и договор око реализације свих образовно-

васпитних активности школе. Директор школе је посебно инсистирао на 

благовременом формулисању, усвајању и реализацији мера за побољшање успеха и 

дисциплине ученика.  

         У првом полугодиштеу школске 2020/2021.години, одржано је 6 седница 

Наставничког већа са следећим дневним редом: 

I седница Наставничког већа, одржана је  11.09.2020.године, са следећим 

Дневним редом: 

2. Разматрање Извештаја о реализацији програма рада директора гимназије у школској 

2019/2020.години; 

1. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2019/2020.годину 

4.Анализа Нацрта Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021.г 

5. Корекција и усвајање распореда часова за школску 2020/2021. 

3.Разматрање Анекса 3 Школског програма; 

6. Текућа питања  

 Седница је одржана преко вибер групе. Присуствовало је 35 чланова. 

II седница Наставничког већа, одржана је 23.10.2020.године, са следећим 

Дневним редом: 

1.Усвајање записника са предходне седнице НВ 

2. Упознавање са начином организације првог пилотирања Државне матуре; 

3. Избор области за самовредновање у школској 2020/2021.години; 

3. Текућа питања. 
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Седница Наставничког већа је одржана преко вибер групе „Гимназија“. Присуствовало 

је 39 чланова. 

III седница Наставничког већа, одржана је 26.11.2020.године, са следећим 

Дневним редом: 

1.Усвајање записника са предходне седнице НВ 

2.Анализа рада васпитно-образовног рада на крају 1.класификационог периода 

школске 2019/2020.године; 

3. Анализа успеха и изостајања ученика са наставе; 

4. Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; 

5. Именовање испитних комисија и испитног одбора за реализацију матурског испита; 

6.  Утврђивање тема за изборни матурски рад у школској 2020/21.години 

7. Евиденција могућих кандидата за носиоце посебних диплома;                                 8. 

Анализа родитељских састанака-сарадња са родитељима; 

9. Разматрање предлога плана уписа за школску 2021/2022.годину;                                    

10.  Текућа питања. 

Седници Наставничког већа присуствовало 41 члан, преко вибер групе. 

IV седницa Наставничког већа, одржанa je 14.12.2020.године, путем гугл мита, 

са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање записника са предходне седнице НВ 

2. Усвајање тема за матурски испит-допуна; 

3. Упознавање са Правилником о изменама и допунама Правилника о календару 

образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021.годину; 

4. Обавештење чланова Наставничког већа о сређивању кабинета; 

5. Текућа питања. 

V седница Наставничког већа, одржана 18.12.2020.године са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање записника са предходне седнице НВ 

2. Анализа реализације свих програмских задатака; 

3. Успех, дисциплина и изостајање ученика са наставе у току првог полугодишта 

школске 2020/2021.године; 

4.  Анализа извештаја о раду стручних већа, актива и тимова у току првог 

полугодишта школске 2020/2021.године; 
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5. Разматрање извештаја о сталном стручном усавршавању у току првог 

полугодишта школске 2020/2021.године; 

6. Текућа питања 

Седница Наставничког већа, одржана путем Google Meet,  преко Google 

учионице Наставничко веће. Присуствовало је 45 чланова. 

 

VI седница Наставничког већа одржана је 25.12.2020.године, са следећим 

 Дневним редом: 

1.Усвајање записника са предходне седнице НВ; 

2. Доношење одлуке о усвајању Предлога плана уписа за школску 

2020/2021.годину; 

3. Текућа питања. 

Седница Наставничког већа је одржана преко вибер групе, „Гимназија“. 

Присуствовало је 38 чланова Наставничког већа. 

У другом полугодишту одржано је једна седница Наставничког већа. 

У другом полугодишту школске 2020/2021. године одржано је 8 Седница Наставничког 

веће са следећим дневним редом: 

 

VII седница Наставничког већа одржана је 25.01.2021.године са следећим 

дневним редом: 

1.Усвајање записника са предходне седнице НВ; 

2. Анализа родитељских састанака-сарадња са родитељима; 

3. Усвајање плана писаних провера; 

4.Усвајање распореда блок наставе; 

5.Упознавање са календаром такмичења; 

6.Обележавање школске славе, Светог Саве; 

7.Текућа питања. 

Седница је одржана преко вибер групе. Присуствовало је 39 чланова Наставничког 

већа. 

VIII седница Наставничког већа одржана је 22.02.2021.године са следећим 

дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
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2. Разматрање Извештаја о раду школе у току првог полугодишта школске 

2020/2021. године; 

3. Разматрање Извештаја о раду директора у току првог полугодишта школске 

2020/2021. године; 

4. Разматрање Извештајао прегледу педагошке документације; 

5. Текућа питања. 

 

IX седница Наставничког већа одржана је 22.04.2021.године са следећим 

дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа реализације свих видова образовно-васпитног рада; 

3. Анализа успеха дисциплине и изостајања ученика са наставе у 

трећем класификационом периоду; 

4. Анализа родитељских сатсанака сарадња са родитељима; 

5. Анализа Извештаја о резултатима првог пилотирања Државне 

матуре; 

6. Договор и подела задужења за реализацију пријемног испита; 

7. Упознавање са дописом МПНТР од 13.04.2021.године; 

8. Текућа питања. 

X седница Наставничког већа одржана је 11.06.2021.године са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Доношење одлуке о додели диплома Вук Караџић; 

3. Доношење одлуке о додели посебних диплома и награда матурантима; 

4. Избор ученика за похвалу „Ученик генерације“ и „Спортиста генерације“; 

5. Текућа питања. 

XI седница Наставничког већа одржана је 22.06.2021.године са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа остварених планова и програма из свих облика рада; 

3. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта; 

4. Предлог поделе часова на предмете; 
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5. Доношење одлуке о четири изборна програма од шест понуђених 

који би се реализовали у првом и другом разреду Гимназије; 

6. Доношење одлуке о пет изборних програма од девет понуђених који 

би се реализовали у трећем ичетвртом разреду; 

7. Доношење одлуке о избору уџбеника за школску 2021/2022.годину; 

8. Ажурирање педагошке документације; 

9. Именовање комисија за упис ученика школске 2021/22. године; 

10. Текућа питања. 

 

XII седница Наставничког већа одржана је 12.07.2021.године са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Анализа распореда ученика по школама за школску 2021/2022.годину; 

3. Предлог поделе предмета на наставнике; 

4. Утврђивање кадровских потреба школе; 

5. Подела решења за одмор; 

6. Текућа питања. 

XIII седница Наставничког већа одржана је 20.08.2021.године са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Усвајање распореда припремне наставе и полагање поправних испита; 

3. Анализа уписа у прби разред Гимназије; 

4. Предлог подела предмета на наставнике и одређивање одељенских старешина; 

5. Утврђивање кадросвких потреба школе; 

6. Подела задужења у оквиру пројекта „Обогаћеног једносменског рада“; 

7. Текућа питања. 

XIV седница Наставничког већа одржана је 30.08.2021.године са следећим дневним 

редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 

2. Усвајање Извештаја о раду стручних већа, актива и тимова у 

школској 2020/2021. години; 

3. Корекција поделе предмета на наставнике; 

4. Избор чланова стручних већа, актива, тимова, њихових 

руководилаца и сталних комисија за школску 2021/2022. годину; 

5. Усвајање распореда часова за школску 2021/2022. годину; 
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6. Одређивање смена и распореда звоњења; 

7. Доношење одлуке о коришћењу простора за образовни рад; 

8. Организовање дежурства наставника и ученика; 

9. Припрема за почетак нове школске године-Дописи министарства; 

10. Текућа питања. 

Током школске 2020/2021. године директор школе је руководио седницама 

Педагошког колегијума. Педагошки колегијум је одржао 10 седница, на 

којима су разматрана сва питања важна за васпитно-образовни процес. 

  

6. САРАДЊА СА ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ 

 

У школској 2020/2021. године одржано је  састанка Школског одбора.   

 

ЗАПИСНИК 

са 13. седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане дана 15.09.2020.године у 

канцеларији директора школе , са почетком у 12.00 часова , у прилогу. 

Седници присуствују: 

1.Борко Зечевић,председник 

2.Ана Поповић, 

3.Оливера Бабић , 

4.Милица Минић,  

5. Марија Мутавџић, 

6. Весна Тодоровић, 

7.Весна Михаиловић, оправдано одсутна и 

8. Марина Маричић, 

По службеној дужности, седници присуствује Јованка Луковић,директор школе, 

Душица Димитријевић, секретар школе, Слободан Стојановић, председник Синдиката 

Гимназије. 

Борко Зечевић – председник отворио је седницу . Констатовао да постоји кворум. 

Прочитао предлог дневног реда.  

Након тога,  једногласно је усвојен следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходнe  седницe Школског одбора Гимназије  

2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Директора; 
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3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду школе; 

5. Разматрање и Доношење Одлуке о усвајању Годишњег плана рада школе за 

школску 2019/2020. годину  

4. Доношење одлуке о усвајању Анекса 3 Школског програма;  

6.Текућа питања, решавање по жалби запосленог. 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 14.седнице Школског одбора Гимназије у Рашки,одржане дана 17.09.2020.године у 

канцеларији директорке школе , са почетком у 12 часова, у прилогу. 

Седници присуствују: 

1.Борко Зечевић,председник 

2.Милица Минић,   

3. Марија Мутавџић  

4.Марина Маричић, 

5. Весна Михајиловић, 

6.Весна Тодоровић. 

По службеној дужности, седници присуствује Јованка Луковић ,директор школе , 

Душица Димитријевић, секретар школе, Слободан Стојановић, председник синдиката. 

Седници је присуствовала Ивана Павловић, наставник Социологије, која је упутила 

жалбу Школском одбору. 

Борко Зечевић – председник отворио седницу .  Констатовао да постоји кворум. 

Прочитао предлог дневног реда.  

Након тога,  једногласно је усвојен следећи 

Дневни ред 

1.Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора Гимназије, одржане 

15.09.2020. године ; 

2. Доношење Одлуке на основу жалбе запосленог, Иване Павловић 

3. Текућа питања. 
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ЗАПИСНИК 

са 15. седнице Школског одбора Гимназије у  Рашки , одржане дана 27.11.2020. године 

у прилогу. Састанак је одржан преко вибер групе, електронским путем. 

Присуствовали су седници: 

1.Борко Зечевић,председник 

2. Ана Поповић,  

3. Марија Мутавџић, 

4.Марина Маричић, 

5. Милица Минић  

6. Весна Тодоровић, 

7. Оливера Бабић. 

По служеној дужности Јованка Луковић, директор Гимназије, Душица Димитријевић, 

секретар школе, Слободан Стојановић, председник синдиката.  

 Борко Зечевић, је констатовао да има кворум. Прочитао је предлог дневног реда 

који је једногласно усвојен. 

Дневни ред: 

1.Усвајање записника са предходне седнице; 

2. Доношење одлуке о Попису имовине и обавеза за 2019.годину; 

3. Доношење одлуке о усвајању предлога плана уписа за школску 

2020/21.годину; 

4. Текућа питања. 

ЗАПИСНИК 

Са 16. седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане дана 25.12.2020.године 

преко вибер групе , са почетком у 10.00 часова, у прилогу. 

Седници су присуствовали: 

 1.Борко Зечевић,председник 

      2. Ана Поповић 

      3. Марија Мутавџић, 

      4. Весна Тодоровић, 

      5.Оливера Бабић , 

      6.Милица Минић, 

      7. Весна Михаиловић 

      8. Звездана Кузмановић 

      7. Слободан Стојановић, председник синдиката  
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По службеној дужности, седници присуствује Јованка Луковић , директорka школе, 

Душица Димитријевић, секретар школе. 

Борко Зечевић – председник је отворио седницу. Констатовао да постоји кворум. 

Прочитао предлог дневног реда.  

Након тога,  једногласно је усвојен следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора Гимназије 

одржане 27.11.2020. године ; 

2. Доношење одлуке о усвајањуАнекса Годишњег плана рада; 

3. Доношење одлуке о усвајању Плана уписа за школску 2021/2022.; 

4. Текућа питања 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 17. Седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане 28.01. 2021.године у 

канцеларији директора са почетком у 13:00 часова. Седници су присуствовали по 

службеној дужности Јованка Луковић, директор школе и Душица Димитријевић , 

секретар школе.Председник Школског одбора Борко Зечевић је констатовао да има 

кворум, отвори је седницу и предложио дневни ред који је усвојен: 

1.Усвајање записника са предходне седнице ШО 

2.Доношење Одлуке о усвајању Правилника о ближем  уређењу  планирања набавки, 

спровођење поступка набавкии праћења извршења уговора о набавкама; 

3.Доношење Одлуке о усвајању Плана ЈН за 2021.годину; 

4. Доношење Одлуке о усвајању Правилника о награђивању запослених; 

5.Доношење одлуке о усвајањуИзвештаја о попису имовине и обавезаза 2020.годину; 

6.Доношење Одлуке о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе; 

7. Текућа питања. 

Седници су присуствовали: 

1. Борко Зечевић, 

2. Ана Поповић, 

3. Звездана Кузмановић, 

4. Милица Минић 

5. Марија Мутавџић 
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ЗАПИСНИК 

Са 18. Седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане 24.02. 2021.године у 

канцеларији директора са почетком у 13:00 часова. Седници су присуствовали по 

службеној дужности Јованка Луковић, директор школе и Душица Димитријевић , 

секретар школе. Председник Школског одбора Борко Зечевић је констатовао да има 

кворум, отвори је седницу и предложио дневни ред који је усвојен: 

1. Усвајање записника са 17. седнице; 

2. Доношење Одлуке о усвајању завршног рачуна за 2020.годину; 

3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду директора; 

4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду школе; 

5. Доношење Одлуке о висини надокнаде трошкова ученика на Републичком 

такмичењу; 

6. Текућа питања. 

 

ЗАПИСНИК 

Са 19. Седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане 05.07. 2021.године у 

канцеларији директора са почетком у 13:00 часова. Седници су присуствовали по 

службеној дужности Јованка Луковић, директор школе и Душица Димитријевић , 

секретар школе. Председник Школског одбора Борко Зечевић је констатовао да има 

кворум, отвори је седницу и предложио дневни ред који је усвојен: 

1. Усвајање записника са 18. седнице; 

2. Именовања Комисије за утврђивање запослених за чијим радом је престала 

потреба са пуним или непуним радним временом; 

3. Давање сагласности на мишљење Комисије Наставничког већа за награђивање 

запослених; 

4. Усвајање финансијског плана по првом ребалансу буџета; 

5. Текућа питања. 
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7. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ И МИНИСТАРСТВОМ 

ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Сарадња са локалном самоуправом је коректна. У складу са Упутством Министарства 

просвете науке и технолошког развоја о начину планирања уписа за школску 

2020/2021.годину урадили смо следеће: 

  Школски одбор је на предлог Наставничког већа донео одлуку о плану уписа, и 

то два одељења природно-математичког 60 ученика, једно одељење друштвено-

језичког смера 30 ученика и једно одељење ученика са посебним способностима за 

рачунарство и информатику и то 20 ученика, укупно 110 ученика. Локална самоуправа 

је подржала и потписала предлог плана уписа. 

 План уписа у предходној школској години је остварен са четири планирана одељења и 

укупно 96 ученика. 60 ученика је уписало природно-математички смер, 19 ученика 

друштвено-језички смер и 17 ученика у одељење ученика са посебним способностима 

за рачунарство и информатику. 

  У Гимназији у Рашки је реализована припремна настава из математике за 

ученике осмог разреда основних школа са територије Општине Рашка. Ученици се 

припремају за пријемни испит из математике за упис у одељење ученика са посебним 

способностима за рачунарство и информатику. Припремну наставу похађа 34 ученика. 

Настава је реализована непосредно у школи у два термина на недељном нивоу и преко  

зум апликације.  

Пријемни испит из математике за ученика са спсебним способностима за 

рачунарство и информатику одржан је 09.05.2021. године. Пријемни је полагало 34 

ученика, а положило 28 ученика. Након сумирања резултата пријемног и завршног 

испита на основу коначне ранг листе уписано је 20 ученика. Реализација уписа у први 

разред Гимназије у Рашки је реализована са 96,36% и то 30 ученика у друштвено-

језичком смеру, 56 ученика у природно-математичком смеру и 20 ученика у одељењу 

са посебним способностима за рачунарство и информатике. Укупан број уписаних 

ученика у Гимназију је 347. 

Четврти разред Гимназије завршило је 78 ученика који су полагали матурски 

испит по утврђеном програму и распореду. На седници Наставничког већа од 

11.06.2021. године донета је одлука о додели Вукових и Посебних диплома. Десет 

ученика је остварило услов за доделу Вукове дипломе и десет ученика је остварило 

услов за доделу Посебних диплома, на основу остварених резултата из одређених 
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предметних области. Носиоци Вукових диплома, Посебних диплома, Председник 

парламента, Игњат Чоловић, и Тамара Колаковић су награђени књигама. Ученик 

генерације је Ђурђица Мартаћ, спортиста генерације је Мина Трикош и они су 

награђени књигом. Програм у част испраћаја матураната и свечана додела диплома је 

уприличена у Дому културе Градац 15.06.2021. године. 

 

 Гимназија  је школа која је широко утемељена у ужу и ширу друштвену 

средину. Директорка је један део својих активности усмерила и на сарадњу са многим 

институцијама у разним сферама. Нарочиту пажњу и посебно помињање заслужују 

активна сарадња директора са: 

- Ђачким родитељима 

- Некадашњим ученицима и професорима Гимназије 

- Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

- Школском управом Краљево 

- Републичким заводом за унапређивање образовања и васпитања 

- Основним школама и средњој школи у Рашки и околини 

- Истраживачком станицом Петница 

- Државним и приватним факултетима на територији Републике Србије 

- Француски културни центар 

- Руски културни центар 

- Црвени крст 

- Заводом за трансфузију крви Србије 

- Домом здравља 

- Православном црквом  

- Спортским клубовима 

- Локалним и републичким медијима 

- Синдикалном организацијом у школи 

- Институцијама културе у граду- Културни центар“ Градац“:  

- Биоскоп  

- Културни центар 

- Библиотека 

- Канцеларијом за младе, 

- Центар за децу и омладину- дечији савез Рашка, 

- Министарством унутрашњих послова, полицијска станица Рашка, 
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- Војском Србије, 

- Предшколском установом, 

- Удружењем „Срна“ 

- Удружењем „ Рефлексија“, 

- Заједницом гимназија Србије, 

- Културно-уметничким друштвима, 

- Еко клубом, 

- Туристичким агенцијама, 

-  Јавним предузећима, и другим 

Гимназија је отворена за сарадњу и промоцију и других школа,  високошколских 

установа, удружења и организација. Током године многи факултети са свих 

универзитета су промовисали своје програме. 

Тим Гимназије за развој установе и промоцију школе, припрема презентацију и 

реализоваће промоцију школе посетом основним школама у Рашки. Директор школе  

својим уделом учествовује у организацији промоције Гимназије.  

Током школске 2020/2021.године остварена је добра сарадња са Школском управом и 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја.  Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја је финансирало са 500 000,00 динара  опремање кабинета 

информатике.  Гимназија је укључена у пилот пројекат Државна матура. 

 Директор Гимназије је 20.02.2020.године пријавила школу у пилот пројекат 

Обогаћене организације једносменског рада у школској 2020/2021.години. Тим 

професора је остварио план рада током једносменског рада. Одлуком Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја наша Гимназија је и у следећој 2021/2022. 

укључена у овај пројекат. 

Гимназија је Одлуком Министра просвете, науке и технолошког развоја 

укључена у Пилот пројекат обогаћеног једносменског рада са 100% ангажовања 

наставника кроз образовно-васпитне активности у циљу подршке развоју личности 

ученика. 

 Гимназија је добила пројекат у оквиру Еразмус + програма под називом 

Пројектна настава и интеркултуралност, који безповратно финансира фондација 

Темпус. Реализација пројекта је у току. 

Гимназија у Рашки је укључена у пилот пројекат Државна матура који је 

реализован у школској 2020/2021.години. 
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 Директор, Јованка Луковић је потписала споразум о узајамној сарадњи са 

Гимназијом из Ивањице, у плану је и са гимназијама у Краљеву, Врњачкој Бањи и 

Новом Пазару са којима је остварена одлична сарадња. 

 

8. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

Основни циљ сарадње школе са родитељима огледа се у пружању помоћи 

родитељима за што успешније остваривање васпитне улоге породице као и 

ангажовање родитеља у реализацији оразовно-васпитних задатака школе. 

Сарадња са родитељима остварила се кроз, индивидуалне контакте и кроз 

Савет родитеља. 

Сарадња са родитељима у овом извештајном периоду  била је интензивна. 

Представници родитеља били су укључени у све комисије које су доносиле одлуку о 

питањима везаним за живот и рад ученика у школи. 

  

У претходном периоду одржано је 4 састанка Савета родитеља. Савет родитеља  

је интезивно радио и доносио конструктивне одлуке. Све одлуке, о питањима која су у 

његовој надлежности, донета су једногласно.  

На састанцима су разматрана питања из надлежности, утврђена Законом о основама 

система образовања и васпитања, Законом о средњом образовању и васпитању, 

Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе: 

- верификовао мандат изабраним члановима Савета родитеља; 

- донео одлуку о прикупљању новца , и избор Осигуравјуће куће 

- разматрао извештаје о постигнућима ученика... 

- анализирао успех ученика и изостајање са наставе. 

 

9. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

 Законом о основама система образовања и васпитања  предвиђено је да се средства за 

редовну делатност обезбеђују из следећих извора: 

1) за плате, према цени услуга у средњој школи, Министарство финансија 

Републике Србије из буџета Републике Србије 

2) За материјалне трошкове школе, инвестиционо и текуће одржавање из 

буџета Општине РАШКА, од спонзора и донација. 
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Од Министарства финасија из буџета Републике Србије исплате зарада су редовне у 

два дела. 

Извесних помака било је и у набавци опреме за наставне и ваннаставне активности, али 

су буџетска средства за те намене била ограничена. Редовна средства буџета Општине 

Рашка су недовољна за квалитетну одржавање школског објекта и обнову наставних 

средстава. 

Од  укупних средства буџета СО Рашка која су планирана  за 2020. дозвољена 

реализација је била процентном износу од 100% а реализовано је укупно 84,44%.  

Буџетом Општине  Рашка Гимназији је у 2020.години планирано 4.800.000,00 

динара. Реализовано је само 4.052.933,96 динара или 84,44% . По трећем ребалансу, 

Одсек за буџет и финансије, Општине Рашка је усвојио предлог финансијског плана 

Гимназије у износу од 4.747.766,00 динара. Те је на основу тога реализација 85,36%. 

Буџетом СО Рашка је за протеклу 2020.годину планирано 4.800.000,00 динара. 

Ребалансом буџет Гимназије је смањен на 4.592.000,00 динара, реализација 88,26%. 

Буџетом СО Рашка за Гимназију планирано је 4.800.000,00 динара за текућу 

2021.годину. У периоду од 01.01.2021. године до 31.08.2021. године извршена је 

реализација од 1.988.052,57 динара, што је 41,41%. 

 Са рачуна сопствених средстава, одлуком Директора, на предлог Наставничког 

већа а уз сагласност Школског одбора, награђени су наставници Надица Вељовић са 

20% од личног дохотка за освојену 2.награду на Републичком такмичењу из физике са 

учеником Јаков Вељовићем, И Слободан Стојановић, наставник математике са 30% за 

укупан допринос у раду и афирмацији Гимназије. 

Финансијска средства планирана за одржавање објекта, током распуста 

усмерена су на куповину противпожарних апарата, санацију улазних врата, куповину 

рачунара, уградњу тракастих завеса у учионицама, адаптацију и санацију мокрих 

чворова-водоинсталатерски радови.  

Због епидемиолошке ситуације и мера заштите ученика и запослених , повећана 

је потрошња средстава за хигијену и заштитних средстава што је  знатно утицало на 

већу потрошњу новчаних средстава од планираних.  

У школи се рационално користи време, простор, средства и други ресурси 

школе. 

Наша школа се у свакодневном раду труди да промовише одговорност ученика 

како према учењу тако и према понашању, чувању школске имовине, толеранцији и 
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вршњачком насиљу, бављењу ваннаставним активностима, поштовању традиције и 

културног наслеђа. 

   Извештај који је пред вама је документ који говори о доприносу директора школе и 

настојањима да се велики труд и најзначајнији домети ученика, наставника и свих оних 

којима је до Гимназије искрено стало, забележи и преда на оцену историји за годишњи 

период. Поред рада директора у овом документу је било речи и о реализованим 

активностима школе из Годишњег плана рада за за школску 2020/2021. годину. 

 

10.9.2021.године                                                         

Р А Ш КА                                                                                Директор   

                 Јованка Луковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


