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

васпитања, («Службени гласник РС» број 88/2017, 27/2018,10/2019, 6/2020 и 129/2021) 

директор Гимназије у Рашки  подноси: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

о рализацији Годишњег плана рада школске  2021/2022. године 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;  

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; 



 4 

 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. 

 

            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 2021/22. 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. 

 



 5 

 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ  И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 Нацрт Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. 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 2021. године усвојио. Захваљујући томе, Годишњи план 

рада школе је правовремено достављен Школској управи Краљево. 

      Школска 2021/2022. година је почела како је и планирано, од 1. септембра 2021. 

године. Укупан број уписаних ученика је 347  распоређених у 15 одељења. Гимназија 

је у први разред уписала 105 ученика, и то 56 ученика у природно-математички смер, 

29 ученика у друштвено-језички смер и 20 ученика у одељење ученика са посебним 

способностима за рачунарство и информатику. У други разред природно- математички 

смер уписано је 56 ученика, у друштвено-језички 15 и у одељење ученика са посебним 

способностима за рачунарство и информатику 16 ученика, укупно 87. Трећи разред 

уписало је 76, природно-математички 34 ученика распоређених у два одељења,  24 

ученика у једно одељење друштвено-језичког смера, и 18 ученика у одељење ученика 

са посебним способностима за рачунарство и информатику. У четврти разред 

Гимназија је уписала 79 ученика, 54 у два одељења природно-математичког и 25 у 

једно одељење друштвено-језичког смер . У настави је ангажовано 46 настaвника, 2 

доктора наука, 1 магистра, и 43 наставника са високом стручном спремом. Када је реч 

о кадровским условима за рад школе, може се рећи да неких већих проблема није било.   

Пре почетка наставне 2021/22. 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: Стручни 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.  

 Влада Републике Србије и Републички Кризни штаб за сузбијање заразне 

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

болести, на седници одржаној 24.августа 2021.године, је донео Закључак о усвајању  

Стручног упутства за организацију образовно-васпитног рада у средњој школи у 

школској 2021/2022.години (остваривање наставе непосредним путем, модел1, 

комбинована настава, модел-2 и учењем на даљину, модел - 3, за средње школе), шко и 

Упутство о мерама заштите здравља  ученика и запослених за основне и средње школе. 
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 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру своје 

надлежности, је школама проследило Стручно упутство за организовање и 

остваривање наставе непосредним путем за средње школе у школској 2021/2022. 

години. 

Образовно-васпитни рад у школској 2021/2022.години се остварује по Посебном 

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

програм се у Гимназији остварује по Моделу 1, и у једном периоду на основу Закључка 

Тима за школе по Моделу 2 који подразумева наставу по комбинованом моделу, и по 

Моделу 3,који подразумева учење на далјину. У првом полугодишту настава је 

реализована применом сва три модела , на препоруку Тима за школе. Одељења су по 

потреби дељена у две групе. Једна група је на непосредној настави, друга на онлајн, 

које су се мењају на дневном нивоу. 

 Платформа коју школа користи за учење на даљину је GOOGLE- учионица( 

путем гугл мита). 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.  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 2021/2022.годину, 

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

васпитног рада и школског распуста. На основу  Одлуке Кризног штаба за сузбијање 

заразне болести Covid-19, јесењи распуст је продужен и трајао је од 08.до 12.новембра 

2021.године. Први наставни дан био је 15.новембар 2021.године. На основу 

Правилника о календару рада прво полугодиште завршено је 30.децембра 2021.године. 

Зимски распуст трајао је од 31.децембра до 22.јануара 2022.године. Друго полугодиште 

почело је 24.јануара 2022.године по Моделу 2. 

        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 25% од пуног радног 

времена , почев од 01.09.2021.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.  
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Екскурзија ученика  IV разреда, није предвиђена Годишњим планом рада  због 

лоше епидемиолошке ситуације.   

 Настава се у току првог и другог полугодишта текуће школске 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 десет наставника. Поред 

планираних активности, које су реализоване током првог и другог полугодишта, 

задужени наставници по тачно утврђеном распореду своје активности ставили су у 

функцију додатне подршке ученицима током учења у школи и на даљину. Годишњи 

Извештај о раду тима наставника који су реализовали планиране активности у оквиру 

пројекта Обогаћеног једносменског рада је саставни део Годишњег извештаја о раду 

школе. 

        Настава се одвијала на непосредан начин по утврђеном распореду током првог 

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

реализације наставе и учења на даљину не деле на групе( 2-г, 2-а, 3-б, 3-в и 3-а).  Током 

другог полугодишта настава је реализована на непосредан начин. 

 Гимназија је донела Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав 

рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести. Усвојен је и истакнут 

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.  Семинар под називом 

„Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха“, одржан је 26.03.-

27.03.2022.. На обуци је присуствовало 46 наставника. 

           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  
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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 мају 2022. године у Гимназији је организован пријемни испит из математике за 

одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику. 

Пријемни испит је полагало 32 ученика осмог разреда, а положило је 22 ученика. 

Школску 2021/22. годину, са позитивним успехом завршило је 340 ученика. Одличан 

успех је постигло 187 ученика, врло добар 133 ученика и добар 16 ученика. Статус 

ванредних ученика је имало три ученика, од којих је један завршио школску годину. 

Почетком школске године исписало се 7 ученика првог разреда, 1 ученик другог 

разреда и 1 ученик трећег разреда. 

 

 У извештајном периоду су реализоване следеће АКТИВНОСТИ: 

 

1. Европски дан језика 

 

Библиотека Гимназије заједно са наставницом немачког језика Анђелом 

Стефановић и ученицима друге године језичког и математичког смера припремили су 

презентацију о немачком језику и тиме допринели обележавању Европског дана језика. 

Одлично излагање, које је било на немачком језику, пратио је и превод на српском 

језику. У презентацији су најпре говорили о породицама језика и 

најраспрострањенијим светским језицима, а затим о немачком језику, његовој 

историји, распрострањености, граматичким особинама немачког језика и разликама 

између српског и немачког. Речи је било и о немачкој књижевности и најистакнутијим 

ауторима, а излагање су завршили рецитовањем Гетеове песме Близина драгог и 

цитатима на немачком језику. 

 

 

     

 

2. Пројекат „Знањем до посла“ 

 

Гимназију, нашу школу посетила је Ивана Илић, председница Комисије за 

унапређење родне равноправности општине Рашка а у оквиру пројекта"ЗНАЊЕМ ДО 

ПОСЛА". Нашим матурантима 4б и 4г одељења, као и многобројним заинтересованим 

ученицима, одржала је Ивана предавање о каријерном напредовању, могућностима 

запослења током школовања и након завршетка школовања. 
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У оквиру избора и развоја будуће каријере ова групна радионица обухватиће 150 

младих, између 15 и 30 година а према заинтересованости ученика биће реализоване и 

индивидуалне радионице каријерног саветовања. Професори обухваћени Обогаћеним 

једносменским радом у нашој Гимназији, дали су  подршку присуством и дискусијом 

која је обогатила  радионицу. 

Ученици су попунили Пријавни образац пројекта које ће Удружење психолога 

Нови Пазар реализовати и трансферисати носиоцу програма Е2Е, компанији НИРАС-

ИП Цонсулт ГмбХ. Све информације о Програму "Знањем до посла" ученици могу 

пронаћи на: http://znanjemdoposla.rs 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

3. Посета спомен соби  

 

Матуранти Гимназије, ученици 4г одељења, посетили су СПОМЕН СОБУ, 

посвећену РАШКИ -РАТНОЈ ПРЕСТОНИЦИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ. 

Речима добродошлице и исцрпним представљањем културе сећања на догађај 

кад је Рашка била ратна престоница, Данијела Матовић,је веома заинтересовала наше 

матуранте. Предавања историје у Центру за културу "Градац",можемо рећи, постала су 

традиција Гимназије, у плану и програму наставе историје, као и у свим облицима 

ваннаставних активности, са професрком историје Марицом Вуковић. 

Спомен собу су током наставе историје  посетили  и ученици 3б и 3в одељења, 

којима је ова тематика део обавезног плана и програма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://znanjemdoposla.rs/?fbclid=IwAR0WH4887ILcnoxJ4gVvVrr_11A7cWdPTj1_ztxb9fV9cZV6EfA7y7dXZiI
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4.  Обележавање европске недеље кодирања, CODEWEEK 2021 

 

У нашој школи на часовима програмирања, ученици Ia одељења су заједно са 

професорицом Тамаром Чоловић обележили Европску недељу кодирања CODEWEEK 

2021.  CODEWEEK  се традиционално сваке године обележава широм света. Наши 

ученици су креирали мини апликације на рачунарима, након чега су их преузимали на 

своје мобилне телефоне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5. Радионице у оквиру пројекта „Вакцини треба твоја помоћ“ 

 

Током новембра, након предаје дезинфекционих средстава и опреме Дому 

здравља у Рашки, у оквиру пројекта „Вакцини треба твоја помоћ“, делегација Развојног 

центра за младе из Београда, предвођена пројектном координаторком Александром 

Кнежевић и Драганом Радошевић, посетила је Рашку и том приликом одржала више 

радионица у средњој школи “Краљица Јелeна” и у Гимназији. Радионице су биле 

информативно-едукативног карактера. Основни циљ радионица односио се на 

креирање нове и свеобухватне прилике за младе у Рашки да донесу информисану 

одлуку по питању вакцинације као мере заштите од вируса Корона. До краја пројекта 

односно до 30. новембра текуће године биће креиран видео спот с одговорима на 

питања која су ученици и ученице средњих школа поставили на горе наведеним 

радионицама. 

Радионицама је присуствовао и представник локалне самоуправе, Ђорђе Радоичић. 
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6. Посета стоматолошкој клиници „Тодоровић“  

 

У оквиру пројекта ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД у нашој Гимназији, 

радионица - РЕПЕРИ-ОРЈЕНТИРИ, "Занимању у походе" коју води професорка 

историје Марица,  реализована је посета стоматолошкој клиници "Тодоровић". 

Наиме, матурант Данило Чоловић, ученик 4б, а верујемо, ускоро, и студент 

стоматологије, гостовао је на клиници. 

 Импресије, којима је био испуњен доласком на клинику,али и боравком у њој, 

Данило описује само речима захвалности и изузетном доктору Милинку и радионици 

Гимназије. Најављујемо да ће и будући лекари,наши гимназијалци, обући беле мантиле 

и блузе и обићи на раду лекаре,за које верујемо да ће, као и др Милинко, бити 

несебични у представљању професије, на практичан начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Презентације из српског језика и књижевности 

 

Ученици одељења 4 б учествују у изради презентација о изборним садржајима 

које изучавају из српског језика и књижевности код професорке Зорице Чешљарац. У 

плану је израда неколико пројеката, а први су се у улози професора опробали ученици 

Ана Вукајловић, Александра Кошанин, Николија Несторовић, Исидора Премовић, 

Данило Вељовић и Данило Чоловић. Њихов задатак је био везан за тематику дела 

„Пролеће Ивана Галеба“ Владана Деснице. На овај изазов ученици су храбро 

одговорили, припремили одличну презентацију и још боље излагање. Циљ оваквих 

презентација је развијање информатичких вештина, дигиталних компетенција, 

решавање проблема, учење и сарадња. 
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8. Књижевно поподне са Николијом 

 

Библиотека Гимназије је заједно са Николијом Несторовић, ученицом одељења 

4 б, организовала Књижевно поподне. О Николији и њеном књижевном стваралаштву 

говорили су библиотекарка Душица Сретеновић, професор историје Марица Вуковић, 

професор српског језика Тијана Лазовић, професор филозофије Марија Радојковић и 

професор грађанског васпитања Љиљана Маринковић.  

Њена дубоко сентиментална и осећајна прозна остварења, читали су другови из 

разреда и присутни професори. Николија ствара од своје десете године. Пише оно што 

види и осећа, оно што јој лежи на срцу. Каже да свако од нас може бити писац, само је 

потребно да своје мисли преточимо на бели папир који је пред нама. Не стиди се ни да 

призна да је имала и стваралачких криза, да пише по сопственом нахођењу, а не крије 

ни своје узбуђење над страницама које је исписала. Иако није одабрала писање као свој 

примарни животни позив, обећала је да ће свој роман првенац ускоро подарити 

вршњацима и суграђанима. Емотивним говором захвалила се професорима на указаном 

поверењу и лепим речима, а друговима из одељења на несебичној подршци и помоћи.  

Драго нам је што ученици Гимназију препознају као место на коме могу да покажу 

своје таленте, искажу своја интересовања и обогате своје искуство. Надамо се 

реализацији нових пројеката и сарадњи са нашим ученицима. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

9. Угледни час: „Значајне историјске личности средњег века“ 

У одељењу 2г, данас је одржан угледни час. 

Исцрпно истраживање о супругама владара династије 

Немањића, представила је ученица Јана Јелић. Према 

квалитету  презентовања, а  и по изреци "Није знање знање 

знати, већ је знање знање дати", заслужује да се награди 

звањем ПРОФЕСОРА ИСТОРИЈЕ на данашњем часу. 

Можда, Јана изјављује, и буде једног дана ПРОФЕСОРКА, 

И ТО ИСТОРИЈЕ! Угледни часови из историје се 

настављају  следеће недеље,презентовањем истраживања 

историјских извора средњег века и литературе и осталих 
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ђака у овом дивном одељењу. 

10.  Учешће на такмичењу „Дабар“ 

 

У периоду од 15.11. до 19.11.2021. године ученици прве и друге године су уз 

сарадњу са професорицом Тамаром Чоловић, узели учешће у такмичењу из рачунарске 

и информатичке писмености "Дабар". Циљ укључивања у ово такмичење је развијање 

интересовања за рачунарство и инфроматику и примену техничких знања за решавање 

проблема.   

 

 

11. Дигитална експедиција 

 

27. и 28. новембра 2021.год. у Рашки је гостовала Дигитална експедиција, под 

покровитељством Уједињених нација. Наши ученици су присуствовали предавањима 

„Ја као дигитални уредник“ и „Ја као медиј“ у оквиру којих су могли нешто више да 

чују о самој користи Интернета, као и његовим манама. Шта је битно да знају, и којих 

правила морају да се придржавају када су на „мрежи“. Такође, могли су да чују и саме 

инфлуенсере како да креирају садржаје, фотографије, и какву улогу они имају у нашим 

животима, као и одговорности и утицају који свако од нас као медиј има. 
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12. Обогаћен једносменски рад – ФИЗИКА 

 

Обогаћен једносменски рад реализује се у Гимназији већ другу годину за редом. 

Осим подршке учењу, наши ученици имају могућност и да различитим 

експериментима обогате своје искуство. 

Ученици друге и треће године информатичког смера 

учествовали су у реализацији различитих активности 

из физике 19.11. и 25.11.2021.године.  

Рађени су следећи огледи: 

• шибица у чаши и балон 

• доказ за постојање атмосферског протоска 

• лава лампа 

• вртлог у флаши 

• лимун као подморница 

• пинг-понг лоптица у левку 

На овом часу ученици су имали могућност да се ближе 

упознају са теоријом физике. Свали оглед је успешно 

одрађен.  

Такође, ученици су имали могућност и да се забаве и на нов начин усвоје неке нове 

појмове из физике путем игре асоцијација. 

 

13. У сусрет Међународном дану људских права 

 

Дана 29.11. у оквиру једносменског рада професорка Љиљана Маринковић, у 

сусрет Међународном дану људских права, који се обележава 10.12. задужила је 

ученице Дарију Виријевић, Сенку Томовић, Анастасију Пејчиновић из одељења ИИв, 

да ураде пано на напред наведену тему. 

Ученице су се потрудиле, урадиле су пано и он  је постављен по договору 

06.12.2021.године неколико дана пре обележавања Међународног дана људских права. 

Целокупан рад је њихов, све је како су оне осмислиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-1969707886625508/photos/pcb.3061918724071080/3061916850737934/?__cft__%5b0%5d=AZX625KyP60rL8cRI7LdVleJPsm_edWWWnHLZAw-tlcIE_dsGf5IxFpwgOndZy78qkTjeUa_-Cd0M6c1hu9A6N6SnyWEB7nrZ0AM08DAWkw3Lo__8WiVr7xx383RdyA2b3bEiKMp9Etoy0M0MIW9PXNw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-1969707886625508/photos/pcb.3061918724071080/3061916850737934/?__cft__%5b0%5d=AZX625KyP60rL8cRI7LdVleJPsm_edWWWnHLZAw-tlcIE_dsGf5IxFpwgOndZy78qkTjeUa_-Cd0M6c1hu9A6N6SnyWEB7nrZ0AM08DAWkw3Lo__8WiVr7xx383RdyA2b3bEiKMp9Etoy0M0MIW9PXNw&__tn__=*bH-R
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14.  Међународни дан људских права  

 

Међународни дан људских права обележава се сваке године 10. децембра – на 

дан када је Генерална скупштина Уједињених нација 1948. године усвојила 

Универзалну декларацију о људским правима. Декларација је прекретница у документу 

који проглашава неотуђива права на која сваки као човек има право – без обзира на 

расу, боју коже, религију, пол, језик, политичко или друго мишљење, национално или 

социјално порекло, имовину, рођење или други статус. Доступан је на више од 500 

језика, то је најпревођенији документ на свету. 

Библиотека Гимназија Рашка и Канцеларија за младе заједно са ученицима 

Гимназије обележели овај датум. Ученицима II-г и IV-г одељења је одржано предавање 

о људским правима и приказан филм. На крају су ученици интерактивно давали своје 

мишљење о нарушавању људских права како у свету тако у нашој непосредној 

близини. 

 

15. Трибина „Узори су међу нама“  

 

У просторијама,  Гимназије је одржана  прва од три планиране трибине "Узори 

су међу нама". У оквиру Обогаћеног једносменског рада "Занимању у походе" ђаци 

Гимназије су, препознавши узоре у својим професорима, пожелели да чују начине 

њихове професионалне орјентације и током школовања и након завршетка. Велику 

мотивациону подршку својим причама о школовању и напредовању до сада пружили 

су професори Звездана Кузмановић, Петар Петровић, Борко Зечевић и Тијана Лазовић. 

Трибину је подржала директорка школе, педагогица и професорка Марица која 

води радионицу "Занимању у походе" у Гимназији. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-1969707886625508/?__cft__%5b0%5d=AZWHJMFXZKcaZG98IPvQGqIFBRN-WB-4Y9Rxn19K8hvDBTfksQKSvGL4DQLC2JdFUAs70UiB3364Qbbtlg0w1zSGlks6G02DR7rEdhP1AeOUCc1rTQESMFc7LrTgRISmGeEmpAEGvar4Wx3BZAZNB5v7&__tn__=kK-R
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16. Друго пилотирање Државне матуре 

 

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

завршног разреда 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. Ученици наше школе 

полагали су тест из српског језика и књижевности, математике и изборног предмета. 

Генерација ученика средњих школа, која се уписала школске 2020/2021. године, прва 

ће полагати нове националне стандардизоване испите на крају средњег образовања. 

Друго тестирање Државне матуре спроведено је 05. 06. И 07. априла 2022. год. 

Полагање Државне матуре најављено је за мај, а одржано је у априлу  2022. год. у коме 

су учествовали сви ученици четвртог разреда. 

 

 

 

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. 

 

18. Aктивности ученичког парламента 

 

Ученички парламент реализује своје активности на основу Годишњег плана 

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

Милошевић. Директор школе, Јованка Луковић присуствовала је састанцима 

Ученичког парламента, и учествовала у раду. Ученици Гимназије учествују у пројекту 

„Ти се питаш“ и на тај начин су укључени у планирање локалног буџета. Ученички 

парламент је дао предлоге пројеката ученика , на које је директор дао сагласност. 

Током друге недеље новемра, представник општинске управе, Тијана Пајевић је 

ученицима Гимназије поделила гласачке лисиће, мајице и постере. Ученици су 

17.новембра 2021.године, гласали за предложене пројекте. Ученици су се изјаснили за 

предлог „Опремање ученичког кутка“, који ће се финансирати из буџета општине 

Рашка, у износу од 250.000,00 динара. Ученици Гимназије учествовали су у многим 

хуманитарним акцијама и акцијама добровољног давања крви. Гимназијалци сарађују 

и учествују у активностима  организација, удружења, друштава и спорских клубова. 
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Парламент Гимназије преко својих представнка учествује у многим пројектима и раду 

свих тимова, и Школског одбора у школи. 

  

19. У славу Светога Саве  

 

Школска слава Свети Сава ове године обележена је скромно, уз мали број 

професора који су се окупили у Гимназији. Због тренутне епидемиолошке ситуације 

све активности које су биле планиране, реализоваће се током наредне недеље.  

Свети Сава је заштитник Срба, писац, законодавац, ходочасник, дипломата, 

духовни вођа српског народа. Својим делима дао нам је путоказ и усмерио нас на 

размишљање шта све човек може постићи ако се руководи чистим срцем и племенитим 

умом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Активности библиотеке су објављене на сајту библиотеке и у извештају о раду 

библиотеке и школе. 

 

 

 21. 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, 
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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 и Зорица Чешљарац- „ Радионице за филм и фотографију“ 

-Тијана Лазовић- „ Моја школа-моја позорница“ 

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

-Ирена Мутавџић - „ Центар за природне науке и истаживање“ 

-Љиљана Дражовић- „ Практична и примењена математика“ 

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

-Звездана Кузмановић- „ Подршка у учењу“ 

-Љиљана Маринковић - „ 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. 

Пилот-пројекат „ Обогаћени једносмеснки рад“ је и прилика да разменимо међусобно 

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

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, хемији и физици са много  експеримената у сигурној 

реализацији фестивала науке наше Гимназије. 

Можемо рећи да смо тек почели...  
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„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 

други 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 релизоване су 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 чији је филм и ове године награђен. Руководилац 

Тима Обогаћеног једносменског рада била је Зорица Чешљарац, Тим је држао састанке 

и подносио извештаје о раду на месечном нивоу. Месечни и извештаји на годишњем 

нивоу је у документацији школе 

 

 

 

 

 

2. ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВАН УВИД И НАДЗОР И ПРЕДУЗЕТЕ 

МЕРЕ ЗА УСАВРШАВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА 

 

Директор и педагог школе су у току извештајног периода посетили 26 часова.  У 

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

одељењске заједнице. Педагог школе је по налогу директора присусвовала на десет 

часова француског и латинског језика код Едине Тахировић. У првом полугодишту 

планирани часови посете остварени су према плану,и а  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. 

Будући да је педагошко-инструктиван рад један од најважнијих задатака 

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

У периоду првог и другог полугодишта школске 2021/22.године,  планирани 

часови у циљу праћења квалитета образовно-васпитног рада и инструктивно 
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педагошког увида, биће обухваћени посетом 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,  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 гимназије. Планирани 

семинар за све наставнике под називом„Дијагностика, превенција и отклањање узрока 

школског неуспеха“ , реализован је у другом полугодишту. 

Извештај о стручном усавршавању наставника за прво полугодиште школске 

2021/2022. Године налази се у склопу свих извештаја о раду школе. 

 

 

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 петнаест лаптоп 

рачунара  и обезбедила за свих 15 одељења. Петнаест одељењских стерешина и сви 

предметни наставници 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. У 

оквиру пројекта „Модернизација школа“, Гимназија је добила пет лаптоп рачунара. 
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Пројектом „Повезане школе“ Гимназија је 14. јуна 2022.године добила осам Tesla 

лаптоп рачунара, осам пројектора и осам Beng колица за пројектор. 

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. Директорка је почетком месеца, пријавом конкурисала за доделу 

средства, на Јавни позив МПНТР-а.  

Новом информатичком опремом подигли смо квалитет опремљености и 

осавремењивања наставе и повећали мотивисаност запослених и ученика за рад. 

 Током првог полугодишта школске 2021/2022.године, из сопствених средстава 

Гимназија је купила четири рачунара и планирала средства за куповину рачунара и 

опремање специјализоване ИКТ, учионице. Наставићемо осавремењавање школе. 

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

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ГРУПЕ ПОНУЂАЧА,  носилац 

Телеком Србија,  реализован је  прошле 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. 

Пројекат Модернизација школа из 2016. године који финансира МПНТР је, преко 

Јединице за управљање пројектима у потпуности је реализован. 

 

5. ОСТВАРЕНИ  РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022.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 веомауспешно 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 у Рашки је била домаћин Окружног 

такмичења из историје, на ком су пласман на Републичко такмичење остварили Сава 

Беочанин и Матеја Вујовић ученици првог разреда. На Републичком такмичењу су 

учествовали и постигли добре резултате следећи ученици: Јаков Вељовић, друга 

награда из физике; Андријана Јемовић, трећа награда-Књижевна олимпијада; Сава 

Беочанин, трећа награда из историје; Матеја Вујовић(латински језик, српски језик и 

језичка култура, историја и биологија), Сунчица Кошанин(латински језик), Теодора 

Алексић(српски језик и језичка култура), Огњен Поповић(српски језик и језичка 

култура), Сава Беочанин (српски језик и језичка култура), Данило Вељовић, Милица 

Павловић и Магдалена Јовановић (биологија). 

Изузетно добре резултате постигли су и каратисти Михајло Марковић, Огњен 

Живковић, Урош Крстовић, Филип Виријевић. 

             Филм „Глас природе“ у чијој су реализацији учествовали ученици и професори 

наше школе, је на фестивалу аматерског филма на тему живот села „Жисел“, који 

организује Дом културе „Вук Караџић“, Омољица, освојио прву награду.Аутори филма 
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су Теодора Алексић, Александра Малић, Ксенија Шаптовић, проф.Тијана Лазовић и 

проф.Владан Секулић. Награда предвиђена за прво место износи 25000 динара. 

Извештај са такмичења је саставни део Извештаја о раду школе. 

 

6. 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 2021/2022.години, одржано је 6 седница 

Наставничког већа са следећим дневним редом: 

Прва седница Наставничког већа, одржана је  13.09.2021.године, са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање записника са предходне седнице НВ-а; 

2. Разматрање Извештаја о самовредновању за школску 2020/2021.годину; 

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

2020/2021.години; 

3. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021.годину; 

5.Избор области за самовредновање рада школе; 

6.Разматрање Нацрта Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022.годину; 

7. Текућа питања  

 Седница је одржана преко Гугл учионице путем гугл мита . Присуствовало је 35 

чланова Наставничког већа. 

 

II седница Наставничког већа, одржана је 29.09.2021.године, са следећим 

Дневним редом: 

1.Усвајање записника са предходне седнице НВ 

2. Разматрање извештаја о почетку школске 2021/2022.године; 

3. Упознавање чланова Наставничког већа о припремама за реализацију пројекта, под 

називом “Пројектна настава и интеркултуралност“ у оквиру програма Еразмус+  

3. Текућа питања. 

Седница Наставничког већа је одржана преко Гугл учионице Наставничко веће путем 

гугл мита. Присуствовало је 30 чланова. 

 

III седница Наставничког већа, одржана је 23.11.2021.године, са следећим 

Дневним редом: 
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1.Усвајање записника са предходне седнице НВ 

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

школске 2021/2022.године; 

3. Анализа успеха, дисциплине и изостајања ученика са наставе; 

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

занемаривања; 

5.  Утврђивање тема за изборни матурски рад у школској 2021/22.години; 

6. Евиденција могућих кандидата за носиоце посебних диплома; 

7.  Анализа родитељских састанака-сарадња са родитељима; 

8. Припремна настава из математике за пријемни испит; 

 9. Текућа питања. 

Седници Наставничког већа присуствовало 41 члан, преко гугл учионице, путем гугл 

мита. 

IV седницa Наставничког већа, одржанa je 21.12.2021.године, путем гугл мита, 

са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање записника са предходне седнице НВ 

2. Пилот пројекат Државна матура; 

3. Упознавање са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и 

васпитању; 

4. Анализа рада стручних већа,актива и тимова; 

5. Предлог плана уписа за школску 2022/2023.годину; 

6. Текућа питања. 

7.  

V седница Наставничког већа, одржана 30.12.2021.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 2021/2022.године; 

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

полугодишта школске 2020/2021.године; 

5. Текућа питања 

Шеста седница Наставничког већа, одржана путем Google Meet,  преко Google 

учионице Наставничко веће. Присуствовало је 45 чланова. 

 

      VI седница Наставничког већа одржана је 21.01.2022.године, са следећим дневним 

редом: 

1.Усвајање записника са предходне седнице НВ; 

2. Разматрање Извештаја о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања; 

3. Разматрање Извештаја о прегледу педагошке документације; 

4. Анализа посећених часова у току првог полугодишта школске 

2021/2022.године; 
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5. Разматрање и анализа извештаја о раду стручних већа; 

6.Разматрање и анализа Извештаја о стручном усавршавању; 

7.Упознавање са организацијом рада у другом полугодишту; 

8.Упознавање са календаром такмичења; 

9. Обележавање школске славе Светог Саве; 

10. Текућа питања. 

 

У другом полугодишту одржано је  10 седница Наставничког већа. 

 

 

 

 

VII седница Наставничког већа, одржана је 04.02.2022.године са следећим 

Дневним редом: 

1.Усвајање записника са предходне седнице НВ; 

2. Пилотирање државне матуре; 

3. Усвајање плана писаних провера затреће тромесечје школске 2021/2022.године; 

4.Усвајање распореда блок наставе; 

5.Упознавање са календаром такмичења; 

6.Усвајање плана посете часовима у другом полугодишту школске 2021/2022.године; 

7. Упознавање са начином рада школе од 07.02.2022.године; 

8.Текућа питања. 

Седница је одржана преко гугл учионице, путем гугл мита. Присуствовало је 39 

чланова Наставничког већа. 

 

 

VIII седница Наставничког већа, одржана је 23.02.2022.године са следећим 

Дневним редом: 

1. Усвајање записника са предходне седнице НВ; 

2. Разматрање Извештаја о раду школе у току првог полугодишта школске 

2021/22. Године; 

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

2021/22. Године; 

4. Разматрање Анекса 2 Годишњег плана рада школе; 

5. Евидентирање могућих кандидата за носиоце Вукових диплома; 

6. Текућа питања. 

7.  

IX седница Наставничког већа, одржана је 18.04.2022.године са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање записника са предходне седнице НВ; 

2. Анализа реализације свих видова васпитно-образовног рада; 

3. Анализа успеха ученика у трећем класификационом периоду; 

4. Анализа дисциплине и изостајања ученика са наставе; 

5. Анализа родитељских састанака, сарадња са родитељима; 
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6. Анализа резултата другог пилотирања Државне матуре; 

7. Текућа питања. 

 

X седница Наставничког већа, одржана је 07.06.2022.године са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање записника са предходне седнице НВ; 

2. Усвајање дела Годишњег плана рада школе за школску 2022-23. годину (аванс)-

План и програм матурске екскурзије. Предлог дестинације-Средња Италија 

(Рашка-Лидо Ди Јесло- Венеција- Верона-Падова-Римини-Фиренца-Пиза-Сан 

Марино-Трст-Рашка). 

3. Текућа питања. 

 

XI седница Наставничког већа, одржана је 13.06.2022.године са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање записника са предходне седнице НВ; 

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. 

 

XII седница Наставничког већа, одржана је 27.06.2022.године са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са предходне седнице Наставничког већа; 

2. Aнализа оствареног плана и програма из свих облика рада; 

3. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта; 

4. Предлог поделе часова по предметима; 

5. Доношење одлуке о четири изборна програма од шест понуђених који би се 

реализовале у првом и другом разеду у Гимназији; 

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

реализовале у трећем и четвртом разеду у Гимназије; 

7.  Доношење Одлуке  о избору уџбеника за школску 2022-23. годину; 

8. Ажурирање педагошке документације; 

9. Именовање комисија за упис ученика школске 2022-23.године; 

10. Текућа питања. 

XIII седница Наставничког већа, одржана је 01.07.2022.године са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање Нацрта Школског програма Гимназије у Рашки за период од 2022. 

до 2026. године; 

3. Текућа питања. 

XIV седница Наставничког већа, одржана је 15.07.2022.године са следећим Дневним 

редом: 
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1. Усвајање записника са предходне седнице НВ; 

2. Анализа распореда ученика по школама за школску 2022/23. Годину; 

3. Предлог поделе предмета на наставниике; 

4. Утврђивање кадровских потреба школе; 

5. Подела решења за годишњи одмор; 

6. Текућа питања. 

 

XV седница Наставничког већа, одржана је 22.08.2022.године са следећим Дневним 

редом: 

1. Усвајање Записника са предходне седнице Наставничког већа; 

2. Усвајање распореда припремне наставе и полагање поправних испита; 

3. Анализа уписа у први разред Гимназије; 

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

5. Утврђивање кадровских потреба школе; 

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

7. Текућа питања. 

 

XVI седница Наставничког већа, одржана је 25.08.2022.године са следећим Дневним 

редом:  

1. Усвајање Записника са предходне седнице Наставничког већа; 

2. Предлог чланова за Школски одбор из реда запослених; 

3. Упознавање чланова Наставничког већа са дописима МПНТР; 

 Препоручене мере превенције КОВИД-19  у школама и установама 

ученичког и студентског стандарда; 

 Обавештење о одлуци Тима за праћење и кординисање примене 

превентивних мера у раду школа која се односи на организацију рада 

школа почевши од 1.септембра 2022.године. 

 Стручно упуство за поступање приликом ангажовање запослених у 

установама образовања  и васпитања у школској 2022-23. годин; 

 

4. Текућа питања. 

Током школске 2021/2022.године, директор школе је руководио седницама 

Стручних актива и тимова. Директор школе је руководио седницама Педагошког 

колегијума, на којима су разматрана сва питања важна за васпитно-образовни 

процес. Одржано је девет седница Педагошког колегијума. 

 

 

 

 

7. САРАДЊА СА ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ 

 

У школској 2021/2022. години одржано је  13 састанака Школског одбора.   
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ЗАПИСНИК 

 

са 20. 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.Звездана Кузмановић, 

3.Оливера Бабић , 

4.Милица Минић,  

5. Марија Мутавџић, 

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

Душица Димитријевић, секретар школе, Соња Марковић, 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 реализацији програма рада 

Директора Гимназије за школску 2020/2021.годину; 

3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду школе; 

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

школску 2021/2022. годину ; 

4. Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у 

Гимназији; 

6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о самовредновању за школску 

2020/2021.годину; 

7.Усвајање Предлога финансијског плана буџета за 2022.годину; 

8. Доношење Одлуке о усвајању Правилника о безбедности и здравља на раду; 

9. Текућа питања. 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 21.седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане дана 04.11.2021.године у 

канцеларији директорке школе , са почетком у 13 часова, у прилогу. 

Седници присуствују: 

1.Борко Зечевић,председник 

2.Милица Минић,   

3. Марија Мутавџић  

4.Оливера Бабић, 

5. Ана Поповић, 

6.Звездана Кузмановић. 
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По службеној дужности, седници присуствује Јованка Луковић, директор школе , 

Душица Димитријевић, секретар школе, Соња Марковић, председник синдиката. 

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

Прочитао предлог дневног реда.  

Након тога,  једногласно је усвојен следећи 

Дневи ред: 

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

15.09.2021. године ; 

2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о остваривању развојног плана на 

годишњем нивоу; 

3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о остваривању плана стручног 

усавршавањаза школско 2020/2021.године; 

4. Доношење Одлуке о усвајању Плана стручног усавршавања за школску 

2021/2022.годину; 

5. Доношење Одлуке о вршењу пописа имовине и обавеза за 2021.годину; 

6. Доношење Одлуке о отпису старог намештаја; 

7. Доношење Одлуке о усвајању Правилника о буџетском рачуноводству и 

рачуноводственим политикама; 

8. Доношење Одлуке о усвајању Предлога финансијског плана подругом ребалансу 

буџета за 2021.годину; 

9. Текућа питања. 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 22. седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане 19.11.2021.године, са 

почетком у 13,00 часова. Седница је одржана преко вибер групе, Школски одбор. 

Седници су присуствовали: 

1. Борко Зечевић, председник 

2. Звездана Кузмановић, 

3. Ана Поповић, 

4. Марина Маричић, 

5. Милица Минић, 

6. Марија Мутавџић, 

7. Весна Тодоровић, 

8. Соња Марковић, председник синдиката, 

9. Душица Димитријевић, секретар и Јованка Луковић, директор Гимназије. 

Председник Школског одбора, Борко Зечевић је отворио електронску седницу, 

утврдио кфорум, поздравио чланове и предложио следећи  

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Усвајање записника са предходне седнице; 
2. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског плана по другом ребалансу; 

3. Усвајање Узвештаја  Комисије за расход старог намештаја; 

4. Текућа питања. 
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ЗАПИСНИК 

 

са 23. седнице Школског одбора Гимназије у  Рашки , одржане дана 24.12.2021. године 

у прилогу.  

Присуствовали су седници: 

1.Борко Зечевић,председник 

2. Ана Поповић,  

3. Марија Мутавџић, 

4. Оливера Бабић, 

5. Бојан Вујовић,  

6. Весна Тодоровић, 

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

секретар школе, Соња Марковић, 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. Усвајање Анекса 1 Годишњег плана рада; 

3.Доношење одлуке о усвајању предлога Плана уписа за школску 

2022/23.годину; 

4. Избор Заменика председника Школског одбора; 

5. Текућа питања. 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 24. седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане дана 31.01.2022.године , 

са почетком у 13.10 часова, у прилогу. 

Седници су присуствовали: 

 1.Борко Зечевић,председник 

      2. Ана Поповић 

      3. Марија Мутавџић, 

      4. Весна Тодоровић, 

      5. Бојан Вујовић, 

      6. Звездана Кузмановић 

       Соња Марковић , председник синдиката  

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: 
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1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора Гимназије 

одржане 24.12.2021. године ; 

2. Доношење Одлуке о усвајању Плана ЈН за 2022.годину; 

3. Доношење одлуке о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе; 

4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја комисије о попису имовине и 

обавеза за 2021.годину; 

5. Текућа питања. 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 25. седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане дана 

24.02.2022.године , са почетком у 12.00 часова, у прилогу. 

Седници су присуствовали: 

1. Борко Зечевић, председник 

2. Звездана Кузмановић, 

3. Ана Поповић, 

4. Марија Мутавџић, 

5. Весна Тодоровић, 

6. Бојан Вујовић 

7. Емилија Кућеровић(представник Ђачког парламента) 

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 24. Седнице; 

2. Доношење Одлуке о усвајању финансијског плана за 2022. Годину; 

3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању за 2021. Годину; 

4. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег обрачуна за 2021. Годину; 

5. Доношење Одлуке о усвајаеу Извештаја о раду директора; 

6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду школе; 

7. Доношење Одлуке о висини надокнаде трошкова ученика н Републичким 

такмичењима; 

8. Доношење Одлуке о усвајању Анекса 2 Годишњег плана рада школе за школску 

2021/22. Годину; 

9. Текућа питања. 

 

 

ЗАПИСНИК 
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Са 26. седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане дана 

11.04.2022.године , са почетком у 13.10 часова, у прилогу. 

Седници су присуствовали: 

1. Борко Зечевић, председник 

2. Ана Поповић, 

3. Марија Мутавџић, 

4. Весна Тодоровић, 

5. Бојан Вујовић 

6. Емилија Кућеровић(представник Ђачког парламента) 

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 25. Седнице; 

2. Доношење Одлуке о усвајању Статута Гимназије; 

3. Доношење Одлуке о усвајању предлога првог ребаланса финансијског плана 

буџета за 2022. годину; 

4. Текућа питања. 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 27. седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане дана 

21.04.2022.године , са почетком у 12.00 часова, у прилогу. 

Седници су присуствовали: 

1. Борко Зечевић, председник 

2. Ана Поповић, 

3. Марија Мутавџић, 

4. Весна Тодоровић, 

5. Бојан Вујовић 

6. Емилија Кућеровић(представник Ђачког парламента) 

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 26.  Седнице; 

2. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за итзбор директора школе; 

3. Доношење Одлуке о образовању Комисије за избор директора; 

4. Упознавање Школског одбора са записницима о инспекцијском надзору; 
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5. Текућа питања. 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 28. седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане дана 

07.06.2022.године , са почетком у 13.10 часова, у прилогу. 

Седници су присуствовали: 

1.  Борко Зечевић, председник 

2. Ана Поповић, 

3. Звездана Кузмановић 

4. Оливера Бабић 

5. Марија Мутавџић, 

6. Весна Тодоровић, 

7. Бојан Вујовић 

8. Емилија Кућеровић(представник Ђачког парламента) 

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 27. Седнице; 

2. Упознавање са Извештајем комисије за избор директора о срповеденом 

поступком за избор директора Гимназије у Рашки; 

3. Сачињавање образложене листе кандидата који испуњавају услов и предлог за 

избор директора Гимназије; 

4. Проширење плана рада школе за школску 2022/23. годину тј. План екскурзије-

матурска; 

5. Текућа питања. 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 29. седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане дана 

21.06.2022.године , са почетком у 13.10 часова, у прилогу. 

Седници су присуствовали: 

1. Борко Зечевић, председник 

2. Ана Поповић, 

3. Звездана Кузмановић 

4. Оливера Бабић 

5. Марија Мутавџић, 

6. Бојан Вујовић 

7. Емилија Кућеровић(представник Ђачког парламента) 
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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 28. Седнице; 

2. Доношење Одлуке о усвајању Плана јавних набавки за 2022. годину-допуна 

услуге матурске екскурзије; 

3. Текућа пиатања. 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 30. седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане дана 

01.07.2022.године , са почетком у 13.00 часова, у прилогу. 

Седници су присуствовали: 

1. Борко Зечевић, председник 

2. Ана Поповић, 

3. Звездана Кузмановић 

4. Оливера Бабић 

5. Марија Мутавџић, 

6. Весна Тодоровић, 

7. Бојан Вујовић 

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

Душица Димитријевић, секретар школе; Соња Марковић, председник синдиката 

Гимназије; Марина Милошевић, педагог 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 29. Седнице; 

2. Доношење Одлуке о усвајању школског програма Гимназије у Рашки за период 

2022-2026. године; 

3. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског плана по првом ребалансу буџета 

за 2022. годину. 

4. Текућа питања. 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 31. седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане дана 

15.07.2022.године , са почетком у 11.00 часова, у прилогу. 

Седници су присуствовали:  
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1. Борко Зечевић, председник 

2. Звездана Кузмановић 

3. Оливера Бабић 

4. Марија Мутавџић, 

5. Бојан Вујовић 

6. Емилија Кућеровић(представник Ђачког парламента) 

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

Зоран Јовановић представник синдиката образовања. 

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 30. Седнице; 

2. 2. Доношење Одлуке по приговору Радојковић Марије, наставника филозофије, 

на решење директора; 

3. Текућа питања. 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 32. седнице Школског одбора Гимназије у Рашки, одржане дана 

25.08.2022.године , са почетком у 13.00 часова, у прилогу. 

Седници су присуствовали: 

1. Борко Зечевић, председник 

2. Ана Поповић, 

3. Звездана Кузмановић 

4. Оливера Бабић 

5. Марија Мутавџић, 

6. Весна Тодоровић, 

7. Радомир Распоповић 

8. Марина Маричић 

9. Емилија Кућеровић(представник Ђачког парламента) 

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

Душица Димитријевић, секретар школе, Соња Марковић, председник синдиката. 

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 31. Седнице; 

2. Доношење Одлуке о утврђивању статуса директора Гимназије; 

3. Усвајање предлога II ребаланса буџета за 2022. годину; 

4. Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета за 2023. годину; 
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5. Текућа питања. 

 

8. 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 

2021/2022.годину урадили смо следеће: 

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

то два одељења природно-математичког смера са 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 105 ученика. 56 ученика је уписало природно-математички смер, 29 ученика 

друштвено-језички смер и 20 ученика у одељење ученика са посебним способностима 

за рачунарство и информатику. 

  У Гимназији у Рашки се реализује 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 36 ученика. 

Настава се реализује непосредно у школи у два термина на недељном нивоу и преко  

зум апликације. Пријемни испит из математике за ученике са посебним способностима 

за рачунарство и информатику одржан је 21. маја. Пријемни је полагало 32 ученика, а 

положило 22 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 77,3% и то 21 ученик у друштвено-језичком 

смеру, 44 у природно-математичком смеру и 20 ученика у одељење са посебним 

способностима за рачунарство и информатику. Укупан број уписаних ученика у 

Гимназији је 348. 

Четврти разред Гимназије завршило је 78 ученика који су полагали матурски испит по 

утврђеном програму и распореду. На седници Наставничког већа од 13.06.2022.године 

донета је одлука о додели Вукових и посебних диплома. Четрнаест ученика је 

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

доделу Посебних диплома, на основу остварених резултата из одређених предметних 

области. Носиоци Вукових диплома, Посебних диплома, за учешће у ваннаставним 

активностима и пројектима и за хуманитарне активности су награђени књигама. 

Ученик генерације је Данило Вељовић, спортиста генерације Марко Јелић и они су 

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

уприличена у Дому културе Градац 15.06.2022. 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: 



 36 

- 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, 

- 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. У другом полугодишту 

је одржана организована припремна настава из математике за пријемни испит. Часове 

припремне наставе држе професори математике по утврђеном распореду. 
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Током школске 2021/2022.године остварена је добра сарадња са Школском управом и 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја. 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 у школској 2021/22. години. 

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја наша Гимназија је и у 

следећој 2022/23. години укључена у овај пројекат.  

           Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Гимназија је 

укључена пилот пројекат 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 која је 

реализована у школској 2021/2022.години. Пробну матуру полагали су ученици 

4.разреда током априла месеца. 

 Директор, Јованка Луковић је потписала споразум о узјамној сарадњи са 

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

Новом  Пазару са којима је остварена одлична сарадња. 

 

9. 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, 

родитељске састанке и кроз Савет родитеља. 

Сарадња са родитељима у овом извештајном периоду  била је интензивна. 

Представници родитеља били су укључени у све комисије, тимове и Школски одбор 

који су доносили одлуке о питањима везаним за живот и рад ученика у школи. 

  

У претходном периоду одржано је седам 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. 
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10. 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. 

Од Министарства финансија 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 2021. дозвољена 

реализација је била процентном износу од 100% а реализовано је укупно 91,325%. 

Буџетом Општине  Рашка Гимназији је у 2021.години планирано 4.800.000,00 

динара. Реализовано је само 4.383.622,00 динара или 91,325% .  

Буџетом СО Рашка за Гимназију планирано је 5.450.000,00 динара за текућу 

2022.годину. У периоду од 01.01.2022. године до 31.08.2022. године извршена је 

реализација од 2.595.641,43 динара, што је 47,626%. 

 

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. 

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 

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 

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

реализованим активностима школе из Годишњег плана рада за за школску 2021/2022. 

годину. 

 

09.09.2022.године                                                         

Р А Ш КА                                                                                Директор   

             Јованка Луковић 
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