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ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА 

 

Гимназија у Рашки је верификована за остваривање наставног плана и програма  за:  

 Природно- математички смер 

 Друштвено-језички смер 

 Одељење  ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику. 

 

Кратка ретроспектива рада и развоја школе 

 

 Гимназија у Рашки основана је Решењем Народног одбора општине Рашка, број 1024. од 

5.2.1963.године. Од дана оснивања до 1978.године школа егзистира као самостална васпитно-образовна 

организација. Године 1978. формиран је Мешовити образовни центар за усмерено образовање и 

васпитање, за чији је рад, Решењем Републичког секретаријата за образовање и науку СР Србије, број 

022-49/78-08 („Службени гласник СР Србије“, број 31/78), дата сагласност да Гимназија буде у саставу 

овог Центра. 

 Полазећи од закључака Скупштине Србије од маја 1983.године о рационализацији мрежа и 

капацитета средњих школа у свим регионалним међуопштинским заједницама у СР Србији ван САП, 

усвојен је Програм развоја мрежа и капацитета средњих школа. Према овом Програму извршена је 

трансформација Мешовитог образовног центра за средње усмерено образовање и васпитање у 

Образовни центар „25. мај“ на чији је рад Републички комитет за образовање и физичку културу, 

Решењем број 022-302-82-08 („Службени гласник СРС“, број 3/82), дао сагласност. 

 У Образовном центру Гимназија је имала природно-математичку и културно-језичку струку, и као 

таква егзистирала је пуних дванаест година.  

  Законом о средњем образовању и васпитању из 1990.године, утврђена су два основна типа средње 

школе: гимназија као опште-образовна школа и средња стручна школа. 

Одлуком Скупштине СР Србије о броју, структури и просторном распореду средњих школа („Службени 

гласник СРС“, број 25/90 и 55/90; „Службени гласник РС“, број 30/91), и Одлуком Владе Републике 

Србије о мрежи средњих школа („Службени гласник СРС“, број 25/90 и 55/90; „Службени гласник РС“, 

број 30/91), и Одлуком Владе Републике Србије о мрежи средњих школа у Републици Србији 

(„Службени гласник РС“, број 7/93), општини Рашка поново је враћена Гимназија са друштвено-

језичким и природно-математичким смером као самостална образовно-васпитна организација. 

  Гимназија у Рашки је организована као установа, и као таква, Решењем рег.бр. 1-300-00 од 

8.4.1991.године, уписана је у регистар код Општинског привредног суда у Краљеву. 



 Решењем Министарства просвете Републике Србије 022-05-138/93-03 од 11.3.1994.године испуњени 

су прописани услови да школа остварује наставни план и програм Гимназије друштвено-језичког и 

природно-матемаатичког смера у I, II, III и IV разреду. 

 Школа данас има 15 одељења: пет у друштвено- језичком смеру, осам у природно-математичком 

смеру и три одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

 

Општи подаци о школи 

 

Назив школе- Гимназија 

Адреса- Милуна Ивановића 2, 36350 Рашка 

Број телефона: 036/737-043 

Сајт школе: www.gimnazijaraska.edu.rs 

Е-адреса: direktor@gimnazijaraska.edu.rs 

 sekretar@gimnazijaraska.edu.rs 

 pedagog@gimnazijaraska.edu.rs 

 racun@gimnazijaraska.edu.rs 

 

Просторни услови рада 

 

Укупна површина школске зграде износи 1530m
2
. Објекат школске зграде обухвата приземље, 

високо приземље, два спрата и поткровље у ком се налазе наставне просторије које одговарају 

стандардима за средње школе. 

 

Структура школског простора: 

 14 учионица опште намене 

 2 специјализована учионица 

 2 кабинета за рачунарство и информатику 

 Кабинет за физику 

 Кабинет за биологију 

 Наставничка канцеларија 

 Канцеларија за директора школе 

 3 канцеларије за рачуноводствене послове, секретарске и педагошке 

 Друге просторије (магацински простор, ходници, степениште, тоалети и друго) 

 

Поред сопственог школског простора, Гимназија у Рашки, користи кабинет за хемију у делу зграде 

СШ „ Краљица Јелена“.  

http://www.gimnazijaraska.edu.rs/
mailto:direktor@gimnazijaraska.edu.rs
mailto:sekretar@gimnazijaraska.edu.rs
mailto:pedagog@gimnazijaraska.edu.rs
mailto:racun@gimnazijaraska.edu.rs


Школа нема сопствену фискултурну салу већ користи простор Спортске хале која је у непосредној 

близини, у чијој је изградњи и учествовала (Уговор о удруживању средстава за изградњу хале број 583 

од 12.12.1983.године). 

Гимназија у Рашки располаже, заједно са школом „Краљица Јелена“, школским двориштем 

величине 400m
2
 и спортским теренима за рукомет, кошарку и одбојку величине 650m

2
. 

Грејање просторија школа решава у сарадњи са Основном школом „Рашка“ и Средњом школом 

„Краљица Јелена“. 

Овај школски простор задовољава потребе уписаних ученика и предвиђеног броја одељења за 

школску 2021/2022.годину, па су се несметано реализовале  све планиране образовно-васпитне 

активности. 

  

КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 

У току школске 2021/22.године наставу је изводило 46 професора. Настава је била стручно 

заступљена из свих предмета. 

 35 професора има положен стручни испит/лиценцу, а 11 професора нема положен стручни 

испит/лиценцу. 

 У ваннастави је ради 11 радника. 

 
 

НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

 

 Настава и други облици образовно-васпитног рада су почели у среду, 01.09.2021. године. Настава 

је била стручно заступљена из свих предмета. Настава се на почетку године одвијала непосредно, а 

касније због специфичне епидемиолошке ситуације и епидемије вируса Ковид 19, настава се одвијала по 

МОДЕЛУ „Б“, тј. на непосредну наставу је долазила по једна половина сваког одељења. Половина 

одељења, која није у школи, наставу је пратила путем наставе на даљину и путем јавног медијског 

сервиса. 8 дана у октобру ученици су ишли на онлајн наставу због проблема са грејањем. Бог 

епидемиолошке ситуације јесењи распуст је продужен и трајао је од 8-12. новембра 2021.године. 

 Према календару образовно-васпитног рада зимски распуст трајао је од 31. децембра 2021.године 

до 21. јануара 2022.године. Друго полугодиште почело је 24. јануара 2022.године. Сви наставни 

програми и остали садржаји предвиђени Годишњим планом рада су реализовани. 

 

 

 

 



РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА 

 

Број ванредних ученика 

Разрд Број ученика 

I / 

II / 

III / 

IV 3 

Укупно  3 

Одељење 
Број 

ученика 
Дечаци Девојчице Одељенски старешина  Смер 

1а 20 16 4 Ана Поповић ИТ 

1б 27 11 16 Ана Мишовић Природно-математички 

1в 24 7 17 Марица Вуковић Природно-математички 

1г 30 17 13 Радољуб Маричић Друштвено- језички 

Укупно 101 51 50   

2а 16 13 3 Тијана Лазовић ИТ 

2б 27 11 16 Љиљана Милосављевић Природно-математички 

2в 29 11 18 Звездана Кузмановић Природно-математички 

2г 14 / 14 Милица Рајовић Друштвено- језички 

Укупно 86 35 51   

3а 18 13 5 Љиљана Дражовић ИТ 

3б 18 9 9 Соња Марковић Природно-математички 

3в 14+1в 5 10 Бранка Цветић Природно-математички 

3Г 25 7 18 Смиљана Миленковић Друштвено- језички 

Укупно 75+1в 34 42   

4б 28 10 18 Андријана Шарац Друштвено- језички 

4в 26 9 17 Љиљана Маринковић Природно-математички 

4г 24+1в 16 9 Надица Вељовић Природно-математички 

Укупно 79 35 44   

УКУПНО 340+2в 155 187   
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Iа 20 10 10 / / 20 100 / / / / / / / / 

Iб 27 14 12 1 / 27 100 / / / / / / / / 

Iв 24 17 7 / / 24 100 / / / / / / / / 

Iг 30 9 17 4 / 30 100 / / / / / / / / 

СВЕГА 

I 101 50 46 4 / 101 100 / / / / / / / / 

IIа 16 8 4 4 / 16 100 / / / / / / / / 

IIб 27 15 10 2 / 27 100 / / / / / / / / 

IIв 29 14 13 2 / 29 100 / / / / / / / / 

IIг 14 5 9 / / 14 100 / / / / / / / / 

СВЕГА 

I I 86 42 36 8 / 86 100 / / / / / / / / 

IIIa 18 16 2 / / 18 100 / / / / / / / / 

IIIб 18 5 9 4 / 18 100 / / / / / / / / 

IIIв 14 8 5 / / 14 100 / / / / / / / / 

IIIг 25 14 10 1 / 25 100 / / / / / / / / 

СВЕГА 

I I I 75 43 26 5 / 75 100 / / / / / / / / 

IVб 28 22 5 1 / 28 100 / / / / / / / / 

IVв 26 22 4 / / 26 100 / / / / / / / / 

IVг 24 8 16 / / 24 100 / / / / / / / / 

СВЕГА 

I V 78 52 25 1 / 78 100 / / / / / / / / 

УКУПН

О 340 187 133 16 / 340 100 / / / / / / / / 



Кретање ученика у току школске 2021/22.године 

 

 У току школске 2021/22. године није било искључених ученика. Исписало се се седам  

ученика првог разреда, јeдан ученик другог и једна ученица трећег разреда. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Такмичења 

 

 

 

РЕПУБЛИЧКИ НИВО 

Српски језик и језичка култура 

Име и 

презиме 

ученика 

Разред Смер 
Број 

бодова 
Ранг Име и презиме наставника 

Теодора 

Алексић 
трећи ИТ 15/20 / Тијана Лазовић 

Матија 

Вујовић 
први 

природно-

математички 
13/20 / Ана Поповић 

Књижевна олимпијада 

Андријана 

Јемовић 
први 

друштвено-

језички 
18/20 3. Зорица Чешљарац 

Сава 

Беочанин 
први 

природно-

математички 
16/20 / Ана Поповић 

Огњен 

Поповић 
први ИТ 16/20 / Ана Поповић 

Латински језик 

Матија 

Вујовић 
први 

природно-

математички 
89/100 / Смиљана Миленковић 

Сунчица 

Кошанин 
први 

природно-

математички 
70/100 / Смиљана Миленковић 

Историја 

Сава 

Беочанин  
први 

природно-

математички 
38/40 3. Марица Вуковић 

Матија 

Вујовић 
први 

природно-

математички 
35/40 / Марица Вуковић 

Биологија 

Данило 

Вељовић 
четврти 

природно-

математички 
93/100 / Звездана Кузмановић 

Милица 

Павловић 
четврти 

природно-

математички 
63/100 / Звездана Кузмановић 

Матија 

Вујовић 
први 

природно-

математички 
75/100 / Звездана Кузмановић 

Магдалена 

Јовановић 
трећи 

природно-

математички 
/ / Бранка Цветић 

Физика 

Јаков 

Вељовић  
други 

природно-

математички 
78/100 2. Надица Вељовић 



ОКРУЖНИ НИВО 

Српски језик и језичка култура 

Име и 

презиме 

ученика 

Разред Смер 
Број 

бодова 
Ранг Име и презиме наставника 

Теодора 

Алексић 
трећи ИТ 15/20 3. Тијана Лазовић 

Матија 

Вујовић 
први 

природно-

математички 
19/20 1. Ана Поповић 

Сунчица 

Кошанин 
први 

природно-

математички 
17/20 / Ана Поповић 

Ана   

Радоњић 
први ИТ 17/20 / 

Ана Поповић 

Жељка 

Бодрожић 
први ИТ 16/20 / 

Ана Поповић 

Огњен 

Поповић 
први ИТ 15/20 / Ана Поповић 

Андријана 

Јемовић 
први 

друштвено-

језички 
15/20 / Зорица Чешљарац 

Књижевна олимпијада 

Андријана 

Јемовић 
први 

друштвено-

језички 
19/20 1. Зорица Чешљарац 

Сава 

Беочанин 
први 

природно-

математички 
18/20 2. Ана Поповић 

Огњен 

Поповић 
први ИТ 18/20 2. Ана Поповић 

Историја 

Сава 

Беочанин  
први 

природно-

математички 
40/40 1. Марица Вуковић 

Матија 

Вујовић 
први 

природно-

математички 
38/40 2. Марица Вуковић 

Биологија 

Данило 

Вељовић 
четврти 

природно-

математички 
90/100 1. Звездана Кузмановић 

Милица 

Павловић 
четврти 

природно-

математички 
81/100 2. Звездана Кузмановић 

Матија 

Вујовић 
први 

природно-

математички 
93/100 1. Звездана Кузмановић 

Магдалена 

Јовановић 
трећи 

природно-

математички 
66/100 2. Бранка Цветић 

Драгутин 

Рајовић 
први ИТ 65/100 / Звездана Кузмановић 

Физика 

Јаков други природно- 85/100 1. Надица Вељовић 



 

На Смотри рецитатора „Песниче народа мог“ учествовале су три ученице наше школе: 

1. Жељана Кошанин- трећи разред 

2. Миња Мутавџић- трећи разред 

3. Милица Павловић- четврти разред 

Ученице Гимназије учествовале су на окружном такмичењу у РУКОМЕТУ и освојиле су 

треће место.  

Велики број ученика је учествовао на  Кросу РТС-а „Кроз Србију“ који је одржан 13.маја 

2022. године. 

 

Ученици Гимназије у Рашки су учествовали на такмичењима која су одржана према 

календару такмичења. Као и претходних година, Гимназија у Рашки је била домаћин свих 

општинских такмичења и окружног такмичења из историје. 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Вељовић  математички 

Матија 

Вујовић 
први 

природно-

математички 
24/100 2. Зоран Јовановић 

Ана    

Радоњић 
први ИТ 18/100 3. 

Зоран Јовановић 

Огњен 

Поповић 
први ИТ 17/100 / Зоран Јовановић 

Математика 

Ања    

Вујанац 
први ИТ  / Филип Самчевић 

Огњен 

Поповић 
први ИТ  / Филип Самчевић 

Ана  

Радоњић 
први ИТ 20 / Филип Самчевић 

Василије 

Грбовић 
први ИТ  / Филип Самчевић 

Војин     

Лазић 
други 

природно-

математички 
3 / Ана Томовић 



Извештај о раду Одељенских већа 

 

Своје циљеве и задатке одељењско веће остварује плански и континуирано у току целе школске 

године. Одељењска већа су се, најпре, као својим најважијим задатком, бавила свим питањима везаним 

за остваривање циља и задатака образовно–васпитног рада у сваком одељењу.  

Поред анализе постигнутих образовно–васпитних резултата и утврђивања успеха и владања за 

сваког појединачаног ученика праћен је и проучаван развој ученика, социјално–економске и породичне 

прилике у којима ученици живе. 

На редовним седницама предлагане су мере и поступци за унапређење радне атмосфере и 

побољшање успеха ученика.  

Предлози Одељењских већа су разматрани на седницама Наставничког већа и другим стручним 

органима школе ради подизања нивоа резултата. 

Одржано је укупно 86 седница  Одељенских већа за свих 15 одељења.Записници су евидентирани 

у електронским дневницима. 

 

 

Извештај о раду Наставничког већа у току школске 2021/22.године 

 

 

У школске 2021/2022.години одржано је укупно пет седница Наставничког већа. Три седнице 

Наставничког већа је одржано онлине преко вибер групе „Гимназија“ и Google учионица – Google Meet. 

Наставничко већа на својим редовним седницама имало садржај следећих активности:                                                                                           

-разматрало Извештаја о самовредновања за школску 2020-21.годину;                                                           

-разматрало Извештаја о раду школе за школску 2020-21. годину;                                                                    

-разматрало Извештаја о реализацији програма рада директора у школској 2020-21. години; 

-извршило изор области за самовредновање рада школе;                                                                               

-разматрало нацрт Годишњег плана рада школе за школску 2021-22. годину; 

-разматрало Извештај о почетку школске 2021-22. године;                                                                                 

-упознало наставнике Наставничког већа о припремама за реализацију пројекта, под називом „ 

Пројектна настава и итеркултуралност “, у оквиру програма Еразмус +; Анализа реализације свих 

видова образовано-васпитног рад;                                                                                                                      

--анализом успеха, дисциплине и изостајање ученика са наставе у првом класификационом 

периоду и првом полугодишту;                                                                                                                                                                          

- упознавало се са Извештајем о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 



злостављања и занемаривања;                                                                                                                                         

- бавило се одређивањем тема за матурски испит у школској 2021-22. години;                                                    

- евидентирањем могућих кандидата за носиоце посебних диплома;                                                                    

- анализом родитељских састанака-сарадња са родитељима;                                                                                  

- разматрало организацију припремне настава из математике за пријемни испит;                                                 

- упознавало са начином организације Пилот пројекатом  Државна матура;                                                      

- разматрало  предлог плана уписа за школску 2022-23. годину;                                                            

- разматрало извештаје рада стручних већа,актива и тимова за школску 2021/2022.годину, прво 

полугодиште;;  - упознало  и разматрало Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању 

и васпитању;- анализом реализације свих програмских задатака; 

У другом полугодишту, школске 2021/2022. години одржано је укупно једанаест  седница  

Наставничког већа. Четирири седнице Наставничког већа је одржано онлине преко вибер групе 

„Гимназија“ и Google учионица – Google Meet. Одржана је једна посебна седница 02.06.2022. на којој су 

присуствовали сви запослени са тачком дневног реда о изјашњавању о кандидату за избор директора 

Гимназије у Рашки на мандатни период од четири године.    

  Наставничко већа на својим редовним седницама у другом полугодишту :                                                                                           

- разматрало  Извештајај о прегледу педагошке документације;                                                                            

- анализирало извештаје посећених часова у току  школске 2021-22.године;                                                                  

-  разматрало извештаје са реализованих семинара и стручних усавршавања за школску 2021/2022. 

годину;                                                                                                                                                                                   

- упознавало и разматрало календар такмичења;                                                                                                       

-  организовало обележавања школске славе „Свети Сава“;                                                                                                                                                       

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

- усвојило распоред блок наставе;                                                                                                                                                                                                        

-  разматрало Извештаја о раду школе у току првог полугодишта за школску  2021-22. годину;                                                                    

-разматрало Извештаја о раду директора у школској 2021-22. години;                                                                       

-разматрало Анекса II  Годишњег плана рада школе;                                                                                                                             

-  анализирало реализацију свих видова образовано-васпитног рада;                                                                    

-анализом успеха, дисциплином, изостање ученика са наставе;                                                                                   

- усвајањем 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).                                                                             - 

одређивало и усвајало теме за матурске испите у школској 2021/2022 години;                                                          

-разматрало извештаје о резултатима успеха у учењу и владању ученика на крају школскке 2021/2022 

години;                                                                                                                                                                     



донело одлуку о избору четири изборна програма који ће се реализовати у првом и другом разреду 

Гимназије;                                                                                                                                                                  

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

Гимназије;                                                                                                                                                                  

-донело одлуку о избору уџбеника за школску 2022-23.годину;                                                                        

- донело одлуку о похвалама и наградама ученика;                                                                                                                                              

-изабрало ученика генерације;                                                                                                                                            

- разматрало  Нацрт Школског програма Гимназије у Рашки за период 2022. до 2026. године                   - 

усвојило план уписа за школску 2022/2023.годину;                                                                                                

-анализирало упис у први разред Гимназије;                                                                                                                         

-усвајало распоред припремне наставе и полагање поправних испита;                                                            

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

-усвајало предлог поделе задужења у оквиру пројекта „Обогаћеног једносменског рада“;                              

-усвајало извештаје о раду стручних већа, актива и тимова у школској 2021/2022. години;                          

- изабрало чланове за Школски одбор из реда запослених;                                                                                     

-упознавало са дописима МПНТР о препорученим мерама превенције КОВИД-19  у школама и 

установама ученичког и студентског стандарда; 

 

Извештајсачинила записничар на седницама Наставничког већа 

Душица Сретеновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду Савета родитеља у току школске 2021/22. године 

 

У току школске 2021/2022. године одржано је седам седница Савета родитеља. Саветом родитеља 

председавао je Александар Симовић, представник родитеља ученика одељења 2б.  

На седницама Савета родитеља расправљано је о темама које су битне за рад Школе. На првој 

седници конституисан је нови сазив Савета родитеља за школску 2021/22. годину, дефинисане су 

надлежности Савета, изабрани су председник и заменик Савета родитеља као и представник родитеља 

за Општински савет родитеља. Разматран је Извештај о раду Школе за школску 2020/2021. годину, 

Извештај о раду директора Школе за школску 2020/2021. годину као и Годишњи план рада Школе за 

школску 2021/2022. годину. Изабрани су представници из реда родитеља за поједине Тимове Школе.  

Члановима Савета представљен је Извештај о постигнутом успеху ученика на крају полугодишта 

школске 2021/2022. године, као и предлог мера за побољшање успеха. Вршена је анализа стања у школи, 

анализа пилотирања државне матуре, такмичења, плана екскурзије за школску 2022/23.годину... 

Чланови Савета родитеља дали су мишљење на избор уџбеника за наредну школску годину. 

 

Председник савета родитеља 

Александар Симовић 

Извештај о рaду Педагошког колегијума 

 

Педагошки колегијум је конституисан почетком школске 2021/22. године. Чланови Педагошког 

колегијума су: директор, педагог, председници стручних већа и стручних актива и координатори 

стручних тимова.  

Педагошким колегијумом председава и руководи директор. 

 Педагошки колегијум је у току школске 2021/22. Године одржао девет седница. Записници са 

састанака педагошког колегијума налазе се код педагога школе. 

Чланови Педагошког колегијума су разматрали Извештаје о раду школе, стање у школи, 

анализирали успех, давали предлоге за побољшање истог.  На седницама су разматрани приоритети у 

погледу наставних средстава, разматран је распоред блок наставе, као и распоред писмених провера.  

Чланови овог стручног органа бавили су  се и питањима сталног стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника, такмичењима, промоцијом Школе, државном матуром... 

У сарадњи са директором, Педагошки колегијум се старао о осигурању квалитета и 

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

унапређивање и усавршавање наставе.  

 

 Марина Милошевић, педагог 



 

Извештај стручног актива за развој Школског програма 

 

Стручни актив за развој школског програма обезбеђује самосталност и флексибилност 

наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука. Такође, припрема 

нацрт Школског програма на основу наставног плана и програма, процењује и вреднује постигнуте 

резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања. Осим 

наведеног, учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације 

и властите процене своје образовне праксе. Утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте 

школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, 

интересовања и потребе. 

Школски  програм обезбеђује остваривање  потреба ученика и  родитеља. Школски  програм је 

основни  документ  који  обухвата  све  садржаје,  процесе  и  активности  који  су  усмерени  ка 

остваривању задатака и циљева обавезног образoвања, који су регулисани на школском нивоу. 

Стручни актив за развој Школског програма у току школске 2021/22. године састао се пет  пута. 

С обзиром да постојећи Школски програм истиче следеће школске године, Школа је у обавези да 

школски програм донесе миним два месеца пре почетка школске године. Нови школски програм је 

одрађен и усвојен на седници Школског одбора 01.07.2022.године. 

Шкoлски прoграм  садржи   елементе   прoписане   Закoнoм   ( назив, врста  и трајање програма, 

сврху, циљеве и задатке, стандарде   постигнућа, фонд   часова   за   сваки   разред   и предмет. Школски 

програм садржи  програмске  садржаје обавезних изборних предмета, факултативних и осталих облика 

образовно-васпитног рада. Школским програмом се обезбеђује остваривање  прописаних   наставних   

планова   и   програма. 

Сви предвиђени задаци и активности планирани за овај период су реализовани. Задаци су се 

реализовали кроз формирање Tима за израду школског програма, сакупљање свих планова за обавезне и 

изборне  предмете, праћење свих активности из  Школског програма и израду новог Школског 

програма. 

 

Записничар 

Ивана Павловић 

 

 

 

 

 

 



Извештај Тима за развојно планирање 

 

Стручни актив за развојно планирање је у току школске 2021/22.године одржао шест састанка. 

Записнике је водила Марица Вуковић, проф.историје. На састанцима се говорило о унапређивању 

Годишњег плана рада школе и његовом усклађивању са Школским програмом и Развојним планом, о 

сегментима које школа и запослени треба да унапреде.  

Акценат је стављен на унапређивање образовно-васпитног процеса, промовисање здравих 

стилова живота, као и пружању помоћи ученицима при избору даљег школовања. 

Чланови стручног актива су упознати са резултатима самовредновања у претходној години, на 

основу којих је направљан развојни план на годишњем нивоу. У школској 2021-22.години Тим за 

развојно планирање је одржао шест састанака на којима је, и з д в а ј а м, Тим водио рачуна о 

унапређењу Годишњег плана и програма,елем о усклађености Годишњег плана са школским програмом 

и развојним планирањем. Затим, Тим је водио рачуна о приоритетима за напредак школе, 

самовредновању ученика, наставника и радника школе (извештај педагога школе) кроз рад и дебате, али 

и о промовисању здравих стилова живота и заштити животне средине. 

Помоћ при професионалној оријентацији такође је била преокупација Тима, али је Тим давао 

подршку и родитељима у раду деце у свим наставним и ваннаставним активностима. Издвајам посебним 

тимско припремање ДРЖАВНЕ МАТУРЕ, пилот програма којим је била обухваћена и наша Гимназија и 

промоцију школе на свим нивоима као задатак и овог Тима за развојно планирање. 

Тим за развојно планирање је на самом крају школске 2021-22.године, у августу, имао још један 

састанак  за добре припреме  за предстојећу школску 2022-23.годину. 

 

                                                                      Марица Вуковић,записничар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду Тима за пројекте 

 
Тим за пројекте оформљен је у августу 2021.године. Чланови Тима су:  

Марица Вуковић, 

Борко Зечевић, 

Тијана Лазовић, 

Зорица Чешљарац, 

Владан Секулић, 

Звездана Кузмановић, 

Љиљана Дражовић, 

Љиљана Маринковић, 

Анђела Стефановић, 

Милица Рајовић. 

 

Тим се састајао укупно десет пута током школске године. У оквиру Тима за пројекте 

функционише и Обогаћен једносменски рад. У његовом саставу су следећи модули:  

Радионице за филм и фотографију: Владан Секулић 10% и Зорица Чешљарац 10% 

Моја школа, моја позорница – Тијана Лазовић 10% 

Осликавање зидова учионице наменским едукативним цртежима – Борко Зечевић 10% 

Центар за природне науке и истраживање – Ирена Мутавџић 10% 

Практична и примењена математика – Љиљана Дражовић 10% 

Репери (Орјентири) – Марица Вуковић 10% 

Подршка у учењу – Звездана Кузмановић 10% 

Слободне активности по избору ученика – Љиљана Маринковић 10% 

Подршка развоју личности – Милица Рајовић 10% 

 

Током првог полугодишта Тим се састајао пет пута. Изабран је руководилац Тима, обележени су 

битни датуми и јубилеји (Европски дан језика, Дани Милунке Савић, сећање на Рашку као ратну 

престоницу, Дан толеранције, Међународни дан особа са инвалидитетом...). Реализована су бројна 

предавања (предавање о каријерном напредовању, Оживимо прошлост...), књижевне вечери, трибине 

(Дигитална експедиција, Безбедност у саобраћају). Реализовани су пројекти у оквиру професионалне 

оријентације (посете бројним фабрикама, фирмама, ординацијама).  Ученицима је пружена подршка у 

учењу у свим сегментима васпитно-образовног рада.  

Током другог полугодишта рад Тима се одвијао по плану. Обележен је Дан Светог Саве 

пригодним програмом. Реализовани су онлајн обиласци већине факултета захваљујући данима 



отворених врата и линковима који су били прослеђени школи. Тестирани су ученици у оквиру пројекта 

Професионална оријентација, а  у сарадњи са  Друштвом психолога Нови Пазар. Бивши ученици 

Гимназије такође су били укључени у пројекат представљања факултета. Обележен је Европски дан 

матерњег језика, Национални дан књиге и Међународни дан борбе против вршњачког насиља. Ученици 

Гимназије су учествовали и у акцији школске библиотеке под називом „Читајмо гласно“. Реализовани 

су бројни конкурси и награђени су најуспешнији ученици. Ученици осмог разреда су посетили 

Гимназију и имали су могућност да се упознају са смеровима и начином рада. Анализирано је и 

загађење животне средине кроз фотографије наших ученика. Ученици су учествовали у бројним 

добровољним и хуманитарним акцијама ( Крв живот значи, Хуманитарни маскенбал...). Припремани  су 

за бројна такмичења и конкурсе. Обележени су значајни јубилеји ( јубилеј Иве Андрића, Достојевског, 

Доситеја Обрадовића), радионице у оквиру професионалне оријентације, трибине и предавања на којима 

су учествовали професори Гимназије, али и остали грађани (правници, доктори, професори). Ученици су 

се припремали за матурски плес под називом „Плеши са Европом“. Говорило се и о актуелним 

питањима свакодневнице, па су се издвојиле и теме везане за нуклерано загађење и  чернобиљску 

катастрофу.  

  Гимназија је укључена у пројекат „Пројектна настава и интеркултуралност“ који функционише у 

оквиру програма Еразмус +.  Чланови пројекта „Пројектна настава и интеркултуралност“ требало је да 

оду у Естонију на размену искустава и присуствују предавањима, али због епидемиолошке ситуације, 

пројекат је одложен. До краја се нису стекли услови да се путовање оствари. 

Школа је укључена у пројекат државне матуре – прошле године је одржано прво пилот тестирање, а 

током априла реализовано је још једно пилот тестирање ученика четвртих разреда из предмета српски 

језик и књижевност, математика и изборни предмет. Анализирани су резулати пилот пројекта, сумирани 

утисци.  

Пружена је додатна подршка у учењу у свим видовима васпитно-образовног процеса. Ученици су 

имали  огућност бесплатне припреме за пријемни испит за факултете, али и за ИТ смер у Гимназији. 

Реализовани су многи садржаји путем којих су се ученици ближе упознали са садржином предмета и 

занимљивостима.  

Сумирани су резултати рада током читаве године. Анализирани су модули, активности ученика и 

наставника. Разговарало се и о новинама у даљем раду Тима. 

Закључак: Тим за пројекте несметано је радио током наставне 2021/22. године. Реализоване су све 

предвиђене активности. Закључили смо да је опсег ученика био изузетно велики; око 80% ученика је 

похађало активности у оквиру једносменског рада. Сарадња међу члановима Тима била је одлична. 

Међусобно смо се допуњавали, сарађивали, решавали исте проблеме и покушавали да све функционише 

беспрекорно. Имали смо велику подршку директора, али и школске библиотеке. Рад Тима је завршен 



свечаном доделом диплома матурантима и ученицима који су постигли изузетне резултате током ове 

школске године. 

 

Неке од активности којима смо заокупили пажњу ученика: 

 

Важни датуми 

 

                                  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Књижевне вечери 

 

                                
 

                                  
 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Професионална оријентација 

                                        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бројна предавања 

 

                     
 

                         
 

                          
 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Креативност и информациона писменост наших ученика 

 

                                           
 

 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посете  

 

                                       
 

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Природне науке и истраживања 

 

 

                                         
 

                                                        
 

 

                                                           
 



Позориште и хуманост 

 

                                                   
 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о каријерном вођењу и саветовању 

 

Каријерно вођење и саветовање ученика у школи одвија се током целе школске године  кроз 

наставне и ваннаставне активности и кроз посебне облике рада на каријерном вођењу и саветовању 

ученика. У извођењу учествују непосредно сви чланови колектива. Циљ рада на каријерном вођењу и 

саветовању ученика у средњој школи је подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи 

појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама личности, интересовањима и да 

у односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније 

планира свој развој. 

Активности везане за каријерно вођење обухватају професионално информисање, 

професионално васпитање и праћење развоја ученика. У оквиру професионалног информисања, 

школски педагог, професор психологије и други предметни наставници уз редован програм из својих 

стручних области пружају обавештења о карактеристикама појединих занимања. Професионални развој 

пратиће се кроз рад одељенских заједница и одељенских старешина као и кроз редован програм 

психологије и грађанског васпитања. 

Од школске 2019/20. године, у  оквиру професионалне орјентације, остварена је одлична сарадња 

са Канцеларијом за младе, где су наши ученици имали прилику да буду тестирани од стране психолога и 

ближе се упознају са својим склоностима.  

Ученици су упознати са промоцијама факултета, данима отворених врата, били у посети Дому 

здравља, стоматолошким ординацијама, различитим фирмама и предузећима... 

У оквиру једносменског рада, проф. историја Марица Вуковић кроз област Репери (Орјентири) 

велику пажњу посвећује каријерном вођењу. 

 

 ЗАНИМАЊУ У ПОХОДЕ 

 

Na mesečnom nivou, rukovodiocu Tima za projekte, slati su izveštaji o realizaciji... 

Ovaj godišnji izveštaj šaljem više kao utisak realizacije, globalnih postignuća i velike radosti na višestruko 

zadovoljstvo. Naime, škola je uvek davala veliku podršku učenicima u profesionalnoj orjentaciji. Ovom 

radionicom, lepo je, obuhvaćeni su učenici od prvog do četvrtog razreda, dakle, krenuli smo "na vreme" ka  

izboru budućeg zanimanja... 

 

Plan i program je ostvaren ove godine stopostotno, a bio je i oplemenjen zahtevima učenika koji su 

radionici pristupili od drugog polugodišta. 

Stekla sam utisak da smo o pojedinim profesijama gradili zajednički potpuno nove stavove, pristupajući 

im  i kroz teoriju, ali i praksu. Učenicima su se naročito dopale tribine podrške dragih, uzornih profesora škole, 



ali i životne, profesionalne priče  gostiju iz naše šire lokalne zajednice.Fotografijama zabeleženi trenuci o 

profesionalnoj orjentaciji krasili smo zidove škole. Naš rad se dopadao svima i radionica je okupljala mnogo 

učenika- polaznika koji su prateći svoje drugare davali samo podršku, ali za uzvrat dobijali su mnogo,mnogo 

odgovora, rešenih testova o profesionalnoj orjentaciji,a neki pasivni posmatrači postajali su veliki aktivisti, čak i 

motivatori, predavači... 

Od značajnijih poseta izdvajam posetu stomatološkoj klinici "Todorović", zatim gradskoj bolnici, OTP banci, 

benzinskoj pumpi "Sadović", Centru za kulturu "Gradac" i gradskoj biblioteci, a od poseta starim zanatima 

izdvojila bih radionicu "Makrame" kojom su naši polaznici imali priliku da se nauče tehnici starog  vezivanja  

čvorova i ornamentici. 

Televizija KCN nas je ugostila više puta i svaki put različitim pričama o profesijama koje je krase. Interesantna 

je bila i poseta firmi Adriatik-metals, ali i njihova poseta Gimnaziji koja je za cilj imala da učenicima predstavi 

zanimanje geologa. 

Radionica je gotovo stopostotno propratila sa učenicima onlajn prezentacije fakulteta svih univerziteta u 

Srbiji, kao i što je obaveštavala sve učenike škole o aktivnostima fakulteta tipa dana otvorenih vrata, 

promocijama i pripremama za prijemne ispite. 

Jednostavno, i kroz rad ove radionice "Zanimanju u pohode" naša Gimnazija je uspela da u svemu 

učenicima  bude podrška. 

Marica Vuković, prof istorije  

 

 

Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање су: 

1. Марица Вуковић _____________________________ 

2. Марина Милошевић ___________________________ 

3. Ивана Павловић ___________________________ 

4. Милица Рајовић ___________________________ 

5. Марија Радојковић ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај Тима за самовредновање 

 

 Тим за смовредновање рада школе, конституисан је на почетку школске 2021/22. године. Тим за 

самовредновање рада школе је одржао два састанка.  

На седници Наставничког већа, одржаној у новембру чланови школског тима за самовредновање 

су уз сагласност осталих чланова Наставничког већа одабрали кључну област која ће бити предмет 

самовредновања у овој школској години, а то је ЕТОС. 

 

Чланови Тима за самовредновање: 

1. Звездана Кузмановић _______________________________ 

2. Ивана Павловић  _______________________________ 

3. Марина Милошевић _______________________________ 

4. Надица Вељовић _______________________________ 

5. Марица Вуковић _______________________________ 

6. Милица Рајовић  _______________________________ 

7. Тамара Чоловић  _______________________________ 

8. Оља Профиловић _______________________________ 

9. Марина Маричић _______________________________ 

10. Александар Миладиновић_____________________________ 

 

Због обимности, Извештај о самовредновању рада Школе се налази у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о стручном усавршавању запослених у току првог полугодишта школске 2021/22.године 

  

У току школске 2021/22.године у нашој школи је организован семина „Дијагностика, превенција и 

отклањање узрока школског неуспеха“, који носи 16 бодова. Један део запослених је похађао онлајн 

семинаре. У оквиру установе стручно усавршавање се реализује по плану СУ који су запослени предали 

на почетку школске године (кроз реализацију угледних часова, припрему часописа, припрему школских 

и ваншколских активности, организацију одлазака ученика на различита културна дешавања..). Сваки 

запослени има свој портфолио где води евиденцију о свом стручном усавршавању. 

Чланови тима за стручно усавршавање: 

 

1. Марина Милошевић  _____________________ 

2. Звездана Кузмановић _____________________ 

3. Тамара Чоловић  _____________________ 

4. Андријана Шарац  _____________________ 

5. Ивана Павловић  _____________________ 

 

Извештаји о СУ су саставни део Извештаја о раду Школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе на крају школске 2021/22.год. 

 

На основу плана рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе до краја првог 

полугодишта реализоване су следеће активности: 

- Анализа стандарда квалитета рада установе.  

- Прилагођавање и израда инструмената за самовредновање рада школе. 

- Примена свих релевантних података из извештаја самовредновања и развојног плана школе у 

циљу развоја школе. 

- Прављење акционог плана у сарадњи са Тимом за самовредновање на основу резултата 

самовредновања кључне области Настава и учење. 

-Професори , чланови тима, у децембру месецу су извршили презентацију Гимназије и 

представили Установу у Основним Школама у Општини Рашка.  Урађена је ПП презентација, а тим 

професора и ученика ове године због актуелне епидемиолошке ситуације није могао да  обиђе  ОШ 

„Рашка” у Рашки, ОШ „Сутјеска” у Рашки, ОШ „Јосиф Панчић”, Баљевац , ОШ „Јосиф Панчић”, 

Јошаничка Бања.  Презентације је прослеђена свим школама  и у договору са разредним старешинама 

осмих разреда, представљена ученицима.Професори  су нарочиту пажњу посветили  ИТ смеру и 

припремној настави за предстојећи упис. Промовисали су изборне предмете   али и ваннаставне 

активности које се одвијају у корелацији са другим предметима и јачају међупредметне компетенције. О 

прошле године у Гимназији се спроводи једносменски рад што знатно утиче на развојни процес наставе 

и учења код ученика, али и на развијање афинитета самих ученика.  Школа је добила донацију у виду 

рачунара и нових ђачких клупа, и у току је опремање кабинета за  ИТ ј смер треће уписане генерације, 

који ће бити оспособљен за рад у другом полугодишту.  Набављени су  лап-топови за све професоре и у 

току је набавка  пројектора за све учионице како би се настава одвијала на најсавременије начине и 

користила дигиталне  методе. Ученици прве године и њихови предметни наставници добили су 

дигиталне уџбенике, планирано је да до краја године сви професори добију дигиталне уџбенике. 

- Стратешки циљеви развоја Гимназије у Рашки одређени су са задатком постизања нове 

димензије у настави у наставном процесу који прати европске образовне токове и модерне технологије, 

као и давање међународне димензије која је на више нивоа општеприсутна у образовању. Зато је наша 

установа израдила и усвојила Европски развојни план и укључила се у Еразмус+ програме и пројекте. 

Први пројекат везан је за област КА1  усмерен је на пројектну наставу и интеркултуралност. Пројекат је 

финансиран од фондације Темпус у оквиру програма Еразмус +, и припремна фаза одласка професора 

на мобилност је у току. Време трајања пројекта је две године. 

- У оквиру обогаћеног једносменског рада школе наставници пружају додатну подршку 

ученицима у учењу и развоју професионалне оријентације. Кроз једносменски рад урађено је неколико 



пројеката у области филма, фотографије, позоришне уметности, медијске писмености и ликовне 

уметности. У току је израда и четвртог броја школског часописа. 

Ушколској 2021-22.год Тим је имао седам састанака на које  скрећем пажњу  да је од усвајања 

плана и програма, пролонгирања рада на усвајању савремених модела рада, промоције Гимназије, 

уобичајених анализирања успеха и дисциплине ученика, свих облика васпитно-образовног рада, 

предлога за побољшање услова рада...усвајање пројекта "Ти се питаш" 

и реализација пилот програма ДРЖАВНЕ МАТУРЕ,као и самовредновање рада школе(извештај 

педагога школе),завредило посебност. 

Наравно, на крају матурантске године додала бих и реализацију СВЕЧАНЕ АКАДЕМИЈЕ, 

односно програм свечане доделе диплома матурантима, али и осталим истакнутим ученицима-

такмичарима школе . 

 

 
Извештај поднела Тијана Лазовић 

  

 
 

Извештај Тима за за међупредметне компетенције и предузетништво 

 
 

 У овој школској години, Тим за РМПК се од почетка састао четири пута.Урађен је и усвојен план 

за ову школску годину.Подељена су задужења члановима Тима и исти се придржавали својих обавеза.  

Тим је осмислио и предложио низ активности и тема које се могу реализовати у нашој школи у 

циљу развоја предузетништва код ученика.Наставници су добили протокол за праћење развоја 

међупредметних компетенција код ученика. Протокол за праћење међупредметних компетенција код 

ученика се у овој школској години бавио часовима који изискују веће ангажовање како наставника тако 

и ученика.Примену различитих метода и средстава за рад и могућност да се компетенције боље уоче, а 

то су часови корелације, угледни/огледни часови, радионице, тематски дани, приредбе, пројекти, 

изванучионична настава, излети, различите акције и сл.  Након анализе достављених података од стране 

наставника,  уочено је да активности које су реализоване  у предметној настави (корелације, радионице, 

тематски дани, фестивали у школи и ван наше школе, приредбе, излети, пројекти, огледни часови) 

постоје, али садржаји активности које треба да прате присутност и оствареност одређених 

компетенцијама ученика, не постоје, не могу се прихватити као оствариве. 

 Активности које су реализоване у циљу промоције школе јесу:  

 



- Активности у току Дечије недеље – ученици су својим учешћем развили своје комуникацијске, 

сарадничке, естетичке вештине, одговоран однос према околини, одговоран однос у друштву, учење и 

предузетничке способности.  

 - „Школски фестивал науке“ у нашој школи – избором великог броја експеримената из различитих 

области науке. Поред компетенција за учење, развијала се сарадња, одговоран однос преам околини, 

одговорно учешће у демокртском друштву и предузетништво.  

- Спортска такмичења – одговоран однос према здрављу. 

 - Хуманитарна акција – прикуплјање средстава за децу оболелу од карцинома. Учили смо их сарадњом 

и одговорном учешћу у демократском друштву. Ученици су показали своје организационе и 

предузетничке вештине. На нивоу Гимназије организован је маскембал и пронађени су спонзори. 

 - „Дан здравља“- код ученика је развијан одговоран однос према здрављу, околини, сарадња, 

учествовање у демократском друштву. Ради бољег праћења развоја ученика, наставницима је дат 

приручник за наставнике основних и средњих школа „Сарадњом до знања“ који може помоћи у будућем 

планирању различитих активности и праћењу развоја компетенција код ученика.  

- У оквиру акције „Срце пријатеља“ ученици ИТ смера израдили су апликацију за удомљавање 

животиња. Апликација представља мрежу на државном нивоу и окупља различита удружења која се 

баве овим проблемом. Ученици су показали изузетне предузетничке вештине и креирали апликацију са 

дугорочним циљем. За неколико месеци, колико апликација постоји, умрежено је преко сто удружења и 

организација са циљем да помогну животињама. 

 

Извештај о раду Тима за информисање 

 

Тим за информисање радио је у следећем саставу током школске 2022/23. године: 

1. Миљан Бабић, професор информатике 

2. Душица Димитријевић, секретар 

3. Марина Милошевић, педагог 

4. Душица Сретзеновић, библиотекар 

5. Тамара Чоловић, професор информатике 

6. Зорица Чешљарац, професор српског језика, руководилац Тима 

Тим за информисање је радио током читаве школске године. Све активности на нивоу школе су 

забележене од старне чланова Тима, а неке су и објављене на сајту школе. Направљен је попис свих 

чланова наставничког већа са мејл адресама, списак уџбеника од прве до четврте године по смеровима, 

списак одељенских старешина. Сви ови спискови су ажурирани на седници на сајту школе. Пропраћени 

су и обележени сви битни и важни датуми: Европски дан језика, Дан матерњег језика, Дан сећања на 



Доситеја, Дан розе мајица. Фотографијама и извештајима забележене су све посете школи и гостовања 

попут: Дигиталне експедиције, каријерног напредовања, Фестивала науке, презентација бројних 

факултета. Тим за информисање пратио је и дешавања у школи: израду ученичког сајта, песничке 

вечери, књижевне вечери. Блиско се сарађивало са Библиотеком Гимназије у обележавању свих битних 

датума кроз различите активности. Рад Тима је употпуњен и сарадњом са другим Тимовима, посебно са 

Тимом за пројекте.  

Током рада није било никакавих проблема. Сви чланови Тима су вредно и одговорно обављали своја 

задужења, прикупљали информације и сарађивали са другим тимовима, институцијама, удружењима. 

Руководилац Тима: 

Зорица Чешљарац 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај о раду школског пегагога у току школске 2021/22.години 

 

Р.Б. НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ 
НАСТАВНА 

ЈЕДИНИЦА 
ТИП ЧАСА 

1. 
Анђела  

Стефановић 

Немачки 

језик 

30.11.2021. 

2.час 
3б,в,г 

Wovon traumen 

die leute 
обрада 

2. 
Смиљана  

Миленковић 

Француски 

језик 

30.11.2021. 

5.час 
1г 

Voice notre 

quartier, Norte 

quartier est ideal 

обнављање 

3. 
Едина 

Тахировић 

Француски 

језик 

30.11.2021. 

4.час 
1б,в 

Voice notre 

quartier, Surles 

lespas d Emilie 

обнављање 

4. 
Ана 

Мишовић 
Хемија 

06.12.2021. 

1.час 
1б 

Својства 

супстанци са 

ковалентном и 

јонском везом 

систематизација 

5. 
Ана 

Мишовић 
Хемија 

06.12.2021. 

2.час 
1в 

Својства 

супстанци са 

ковалентном и 

јонском везом 

систематизација 

6. 
Зоран 

 Јовановић 
Физика 

01.12.2021. 

4.час 
1б 

Закон инерције; 

Закон акције и 

реакције 

утврђивање 

7. 
Зоран 

 Јовановић 
Физика 

01.12.2021. 

6.час 
1а 

Закон инерције; 

Закон акције и 

реакције 

утврђивање 

8. 
Јовица  

Павловић 
Хемија 

01.12.2021. 

5.час 
2в 

Елементи 

16.групе ПСЕ 
утврђивање 

9. 
Радољуб  

Крсмановић 
Географија 

02.12.2021. 

4.час 
1б Падински процес обрада 

10. 
Јелена  

Вељковић 
Географија 

02.12.2021. 

6.час 
1в 

Крашка ерозија; 

глацијална 

ерозија 

утврђивање 

11. 
Филип   

Самчевић 
Математика 

03.12.2021. 

3.час 
1а 

Сабирање и 

одузимање 

алгебарских 

разломака 

вежбање 

12. 
Ана  

Томовић 
Математика 

10.12.2021. 

2.час 
2б 

График ф-је 

y=аx
2
+bx+c 

вежбање 

14. 
Милица  

Ћурчић 

Примена 

рачунара 

03.12.2021. 

5.час 
3а 

Апроксимација и 

интерполација 
обрада 

15. 
Иван 

Премовић 

Објективно 

орјентисано 

прог. 

03.12.2021. 

6.час 
3а 

Конструкција и 

деструкција 

објеката 

вежбе 

16. 
Дијана  

Кнежевић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

28.02.2022. 2г 
Гимнастика-

провера пређених 

елемената 

провера 

17. Ирена  Физика 02.03.2022. 3в 
Таласно кретање. 

Врсте механичких 
обрада 



Мутавџић таласа 

18. 
Маја  

Вулићевић 
Математика 02.03.2022. 2в 

Логаритамска 

функција 
вежбање 

19. 
 Данило 

Јосијевић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

03.03.2022. 3в 
Активност по 

избору ученика 
увежбавање 

20.  
Слободан 

Симовић  

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

03.03.2022. 4в 
Основни елементи 

тактике 
увежбавање 

21. 
 Светлана 

Деспотовић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

03.03.2022. 4б 
Гимнастика- вежбе 

у партеру 
провера 

22. 
Љиљана 

Дражовић 
Математика 04.03.2022. 4г 

Одређивање 

површине фигура 
обрада 

23. 
Милица  

Ћурчић 

Примена 

рачунара 
04.03.2022. 3а 

Блендер-окружење, 

пречице,спец.мени, 

брзи преглед, 

брисање, панел 

обрада 

24. 
Сања 

Миловић 

Српски језик 

и  

књижевност 

13.05.2022. 2в 
Глаголски вид и 

глаголски род 
обрада 

25. 
Милица  

Рајовић 

Здравље и 

спорт 
13.05.2022. 1б 

Израда 

истраживачко-

пројектног задатка 

радионица 



 У току школске 2021/22.године са директором школе посетила сам 25 часова 

редовне наставе. Због проблема са грејањем и продужетка јесењег распуста првобитни 

план посете часовима је измењен. 

            У школи постоји одштампан образац  за припрему-скицу  за непосредни рад  са 

ученицима који садржи:  Школу,  име и презиме наставника, разред и одељење, редни 

бреој часа, наставну јединицу, тип часа, планиране исходе), активност наставника, 

активност ученика, облик рада, наставне методе, наставна средства, уређаји и помагала, 

корелација са другим предметима, извори и литература,  ток наставног часа (уводни, 

главни, завршни) ,евалуација и напомена-допуна и корекција.  

               Приликом обиласка наставе може се закључити да сви наставници имају урађене    

глобалне и оперативне планове рада. Такође, сви су имали припреме за посећене часове.  

            Већина наставника јасно истиче циљ часа, дају објашњења која су јасна ученицима, 

истичу кључне појмове које би ученици требало да науче и постављају све сложенија 

питања. Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу оцењен је 

оценом 4. 

Код стандарда 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика, треба напоменути да у нашој школи нема ученика који раде по ИОП-у. 

Ретко се врши индивидуализација, углавном сви раде исте задатке, истим темпом, осим у 

случајевима када ученик затражи помоћ. Овај стандард можемо оценити оценом 3. 

             Када је у питању стандард 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају 

вештине и компетенције на часу, може се рећи да су ученициу довољној мери 

заинтересовани и активни на часу и да њихова активност показује да су разумели предмет 

учења, с тим што би чешће требало извиодити на таблу ученике који се не јављају и на тај 

начин проветити да ли су разумели. Већина ученика повезује предмет учења са претходно 

наученим градивом и примењује повратну информацију у циљу решавања задатака. С 

обзиром на број присутних индикатора овај стандард можемо  сматрати  врло добро 

оствареним (4). 

        Стандард 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења оцењен је оценом 4, 

јер су код већине били присутни следећи индикатори: наставник формативно и сумативно 

оцењује у складу са прописима,  ученику су јасни критеријуми вредновања, наставник даје 

јасну повратну информацију о раду ученика, укључујући препоруке, ученик уме критички 



да процени свој напредак. Повратна информација се углавном односи на исправност датих 

одговора.  

       Стандард 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан  оцењен је оценом 5, јер су 

били присутни следећи индикатори: наставници подстичу ученике на међусобно 

уважавање, на конструктиван начин успостављају дисциплину на часу, наставник користи 

разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихову различитост ипретходна 

постигнућа, наставник показује поверење у могућности ученикаи има позитивна 

очекивања у погледу успеха. Велика већина наставника показује пошовање и емпатију 

према ученицима. Није било непоштовања, нити неприкладног понашања ученика и 

наставника на посећеним часовима. 

Наставници  се редовно припремају за час. У раду са ученицима постављају  јасна и 

прецизно формулисана питања. Комуникација између ученика и наставника се одвија са 

узајамним уважавањем. Има и часова  где наставник улаже више труда како би  одржао 

концентрацију и пажњу  код ученика. Ученици који ометају рад  углавном су  записани у 

напомени, након чега следи  разговор одељенског старешине са учеником. Потребно је  

изнаћи  начине и методе рада како би рад на појединим часовима био подједнако 

интересантан свим  ученицима. 

           У већини случајева, што је за похвалу,  часови су  занимљиви, креативни, активност 

ученика је максимална и углавном се  води рачуна да ученци  сами дођу до  закључака и 

решења. наставници се уклапају у планирано време и постижу све планирано. 

        Рад на часу  је углавном фронтални, рад у пару, индивидуални у зависности од  

наставне јединице и типа часа. 

          Часови замене одсутних радника  се углавном  коректно одраде. 

           Школа је умрежена и  интернет  је доступан ученицима и наставницима на свим 

рачунарима у школи. Наставници користе рачунаре, пројекторе и штампаче за припрему 

наставе, контролних задатака, израду планова и наставних средстава. 

        Наставници пишу припреме за час, користе и  старе-допуњене припреме,као и 

припреме које су добили од издавача уџбеника, преуређене и  прилагођене потребама часа.     

У школи се  рационално  користе време, простор, средства и  други ресурси школе. 

Организација часова(избор метода и облика рада) у функцији је остваривања       

постављених циљева, као и образовних, васпитних и функционалних циљева часа. 



        Подстицању ученика и промоцији позитивних примера и стилова живота на нивоу 

целе школе  придаје  се велики значај. Школа тежи да  максимално  развија и подстиче 

напредак свих ученика не само  у стицању школског знања, већ и укључивања ученика у 

ваннаставне активности, учешћем у раду спортских друштава,  културно уметничких 

друштава.  Ученици у школи редовно  обележавају значајне датуме културним програмом. 

        Код ученика не треба  само  „форсирати „ пуко запамћивање градива, меморисање 

података, већ тежити вишим мисаоним активностима, сталном  оспособљавању за 

коришћење  различитих извора знања из енциклопедија, књига, интернета,  редовним 

одласком у библиотеку, изради семинарских радова, мини пројеката, бавити се 

хуманитарним активностима.             

Важно је истицати употребљивост знања, животно искуство на свим часовима где 

је то могуће. 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.           

Након сваког посећеног часа одржала сам индивидуални разговор са сваким 

наставником у коме је свакоме указано на одређене пропусте и дате сугестије и начини 

како да их отклоне.  

 

Педагог 

Марина Милошевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду одељењских старешина од првог до четвртог разреда 

 

Одељенске старешине су одржале око 560 часова одељенске заједнице  свих 15 

одељења.  

На часовима су вођени разговори о дисциплини ученика, изостајању са наставе, 

обављању редарске дужности, коришћење слободног времена, ваннаставним 

активностима, међусобном уважавању и толеранцији.  

Углавном је поштован план који је договорен на почетку године. Одржани су 

родитељски састанци на којима је извршена анализа остварених резултата у раду ученика. 

Одржан је велики број индивидуалних разговора и са родитељима и ученицима. 

Родитељски састанци су организовани у групама, у складу са епидемиолошким мерама 

или онлајн. 

Вођени су разговори са осталим професорима одељенског већа, договарани 

термини организације писмених задатака и вежби. Обављани су разговори са педагогом 

школе и ученицима у циљу побољшања успеха ученика који су имали проблема . 

Поред тога били су и на свим обавезним предавањима која су одржана у школи.  

Радило се и на плану укључивања ученика првих разреда у ваннаставне активности 

и традиционалне манифестације које се одржавају у оквиру школе. 

Сређена је педагошка документација и подељена сведочанства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бибиблиотека Гимназије из Рашке 
Извештај за школску 2021- 2022. 

 

Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и 

развијање информационе иинформатичке писмености .Посао библиотекара обавља 

дипломирани библиотекар Душица Сретеновић,  са 50% норме. Библиотека у свом 

фондусадржи : школску лектиру –дела из програма матерњег језика , дела из осталих 

предмета, енциклопедије, речнике, приручну литературу, уџбенике и приручнике за све 

предмете као и књижевну и научно-популарну литературу. 

Корисници библиотеке су: ученици, наставници, сарадници као и остали запослени 

ушколи. Све књиге се заводе у књиге инвентара за монографске публикације. Води се 

књига инвентара, свеска уписа. 

Планирање и програмирањерада:септембар 2021.године- израда плана и програма рада 

школске библиотеке, планирање обележавања значајних датума и јубилеја, планирање 

посета културним установама, планирање књижевних вечери и набавке нових књига. 

Непосредни рад са ученицима: 

- Упознавање ученика првог разреда са простором и фондом школске библиотеке, 

пружање подршке ученицима у набавци уџбеника и упућивање ученика на поуздане 

изворе информација. Промоција читалачких навика и презентација нових наслова. 

-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 српски језик. 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 био и о 

немачкој књижевности и најистакнутијим ауторима, а излагање су завршили рецитовањем 

Гетеове песме Близина драгог и цитатима на немачком језику. 

-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. 

-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 

-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. 

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

који су се окупили у Гимназији. Због тренутне епидемиолошке ситуацијије.  

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. 

-Међународни дан против вршњачког насиља -Широм света последње среде у 

фебруару месецу обележава се Дан розе мајица (Pink Shirt Day) који представља Дан борбе 

против вршњачког насиља. Све је почело 2007, када је група активиста у једној канадској 

провинцији покренула иницијативу, након што је канадски ученик Чарлс МекНил у школу 

дошао у розе мајици и због тога претрпео насиље, ругање и вербалне нападе вршњака. 

Ученик је мајицу обукао у знак подршке мајци оболелој од карцинома дојке. Активисти су 

купили 50 розе мајица и поделили их ученицима у школи, који су обучени у ову 

стереотипима проблематизовану боју, желели да пруже подршку дечаку. Розе мајице су 

тако постале симбол борбе против вршњачког насиља. 

 У нашој школи је обележен овај дан низом активности. У одељењу Ia, наставница Тамара 

Чоловић је одржала предавање на тему Вршњачког насиља. У оквиру предавања, ученици 

су одгледали и краћи филм. У склопу радионице су креирали постер на тему "Моја прва 

асоцијација на реч насиље". 

Наставница Тијана Лазовић и библиотекарка Душица Сретеновић заједно са одељењем II-

г указали на значај  обележавања Дана борбе против вршњачког насиља који има за циљ 

промовисање толерисања, емпатије, поштовања различитости, развијање сарадње и 

оснаживање за ненасилно решавање конфликата. Ученици су исписвали на балонима речи 

које су супротне  насиљу. 



 Већина ученика и наставника је носило розе боје одевни предмет, скоро у свим 

одељењима су се ученици фотографисали са слоганом „Овде насиље престаје“ 

Активности на тему заштите од насиља и дискриминације у школи се одвијају током целе 

године а на томе су ангажовани тимови који раде на превенцији вршњачког насиља. 

-Обележавање Националног дана књиге 

Библиотека Гимназија је обележила Национални дан књиге тако што је подржала акцију 

"Читајмо гласно" које организује Друштва школских библиотекара Србије. 

Ученици и наставници су читали гласно стихове и цитате: Иве Андрића, Боре Становића, 

Јована Дучића....  

Наставници српског језика су подстицали ученике на активно учествовање у данашњем 

дружењу. 

-Дан сећења на Доситеја Обрадовића 

“ Књиге, браћо моја, књиге, а не звона и прапорце!“ . 

Овим цитатом је почела радионица у част великом српском просветитељу и реформатору 

Доситеју Обрадовићу. Библиотека Гимназије заједно са наставницом српског језика и 

књижевности Зорицом Чешљарац и ученицима  I-г осмислили су и реализовали 

радионицу. На почетку је прочитано обраћање „Доситејев дан“ које је упутила Школска 

управа Краљево свим школама. Ово обраћање је прочитано свим ученицима Гимназије на 

часовима српског језика и књижевности у току недеље.У наставку ученицима је емитован 

филм о животу и раду Доситеја Обрадовића. Наставница Зорица у интеракцији са 

ученицима одржала је веома креативно и живописно предавање о занимљивостима из 

живота Доситеја.  

Ученици су показали велику кооперативност и знање о тумачењу Доситејевих дела  и  

разних сегмената његовог живота.Поред основних биографских података имали смо 

прилику да се упознамо са Доситејевим путовањима на којима је сабрао знања истока и 

запада. 

Доситеј је био полиглота, говорио је десет језика. Његова рад  било је  у служби 

добробити српског народа, од културе и образовања па све до политике и религије. 

-Ове школске године и поред комбинованог модела рад услед КОВИД-19 библиотека је 

радила успешно. Издато је 496 књига, организоване и реализоване бројне активности које 

су представњене на ФБ станици „Библиотека Гимназије Рашке“ поједине активности 



имале су преко 1900 прегледа то нас чини веома поносним што се на овакав начин 

презентује рад школе и наших ученика на које смо веома поносни.  

Библиотекар 

Душица Сретеновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду Ученичког парламентау току школске 2021/22.године 

 

Према Закону о основама система образовања и васпитања и у овој школској 

години конституисан Ученички парламент школе. Парламент чине по два ученика из 

сваког одељења. 

 У току школске 2021/22.године, Ученички парламент се бавио давањем мишљења 

и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о 

правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, 

школском програму, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и 

другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње; 

Разматрањем односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника; 

Обавештавањем ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.  

На првом састанку именовани су председник парламента, заменик председника и 

записничар; ученици су упознати са начином рада парламента, Пословником о раду 

парламента... Разматрани су Извештај о раду школе у школској 2020/21. години, као и о 

раду школе у току првог полугодишта школске 2021/22, разматрани су Годишњи план 

рада школе, Извештај о раду директора,  Школски програм... 

Ученички парламент Гимназије из  Рашке у току школске 2021/22.  године одржао је 6 

седница. Прва и последња седница одржане су онлајн, док су остале одржане у 

учионицама школе. На првом парламенту одабрани су: председник (Марко Томовић), 

подпредседник (Емилија Кућеровић) и записничар (Марта Милојевић).  

Турнир у малом фудбалу није реализован због временских услова и епидемиолошке 

ситуације.  

Ученици су у оквиру пројекта „И ти се питаш“   изгласали сређивање ученичког кутка, 

али до његове реализације није дошло у овој школској години. 

Парламент је организовао једну хуманитарну акцију у сарадњи са свим школама на 

територији општине Рашка, у којој је скупљено око 185 000 динара, као и хуманитарну 

маскенбал журку на којој је скупљено 80000 динара.  

 

Председник Ученичког парламента 

          Марко Томовић 



Извештај о сарадњи са родитељима у току школске 2021/22.године 

 

Основни циљ сарадње школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима за 

што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у 

реализацији образовно-васпитних задатака школе. План сарадње са родитељима нам је од 

посебне важности како би се родитељи на адекватан начин и увремењено укључили у 

живот и рад школе и побољшање наставе. Иницијативе родитеља се увек разматрају и они 

су упознати са свим условима и начинима остваривања наставног процеса. 

Сарадња са родитељима остварена је кроз рад на одељењским и општим 

родитељским састанцима, индивидуалним контактима и кроз рад Савета родитеља. 

На првим родитељским састанцима (прва недеља септембра), родитељи су 

упознати са: кратким историјатом школе, успехом у претходној школској години, 

календаром рада, кућним редом и изводима из правилника о оцењивању, дужностима 

одељењског старешине и сл. Одељењске старешине су утврдиле термине за индивидуалне 

контакте и тај распоред је истакнутна огласној табли школе. Изабрани и представници за 

Савет родитеља. . 

 Сви разреди у току године имали су по четири редовна родитељска састанка. 

Одељенске старешине су на почетку  школске године одржале родитељски састанак са 

ученицима првог разреда и њиховим родитељима. Записници са родитељских састанака 

налазе се у електронским дневницима. 

1а________________      2а_________________ 

1б________________      2б_________________ 

1в________________      2в_________________ 

1г________________      2г_________________ 

 

3а_________________       

3б_________________      4б_________________ 

3в_________________      4в_________________ 

3г_________________      4г__________________ 

 

 



Сарадња са друштвеном средином  

 

 Ради остваривања васпитних циљева школе, неопходна је свестрана, конструктивна 

и активна сарадња са друштвеном средином. Наставници у сарадњи са ученицима 

настављају чврсту сарадњу са друштвеном заједницом чији су и сами део. 

 Професори историје заједно са ученицима редовно посећују Спомен собу, 

нарочито када теме теме кореспондирају са наставним јединицама из историје у датом 

периоду.  

Професори друштвених наука, професори књижевности и све одељенске 

старешине са својим одељењима активно посећују представе које се изводе у сали Дома 

културе.  

Чврста сарадња између наше школе и Локалне самоуправе успоставља се у циљу 

побољшања наставног процеса. Сарадња са образовним, здравственим и социјалним 

институцијама и другим установама доприносе остваривању циља и задатака образовно – 

васпитног рада (Министарство просвете, Дом здравља, Центар за социјални рад, основне и 

средње школе, Црвени крст, Тржиште рада, МУП, Војском Србије). 

У току школске 2021/22. Школа је остварила сарадању са друштвеном средином 

кроз различите активности о чему је више речи било у Извештају Тима за пројекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду Стручног већа за српски језик и књижевност  током наставне 

2021/22.године 

     

Стручно веће за српски језик и књижевност је у току првог полугодишта одржало 

четири састанка.Након усвајања плана рада,договорили смо се око израде годишњих и 

оперативних планова наставника.Сви планови,за све разреде,урађени су по новом 

програму.Затим су одабрани уџбеници и овога пута су то била издања Завода за 

уџбенике.Усвојен је и план стручног усавршавања,у складу са могучностима и 

епидемиолошком ситуацијом.Такође,договорен је и распоред одржавања угледних 

часова,а и усклађени су критеријуми оцењивања.Распоред писмених задатака уредно је 

уписан у електронске дневнике,а и усаглашене су теме између наставника који предају 

истом разреду.Пошто је у овом периоду обележено 60 год од доделе Нобелове награде 

Иву Андрићу,наставници су припремили презентације оје су на часовима прегледане 

са ученицима,а урађени су и панои.Исто то је урађени и у вези са обележавањем 200-е 

годишњице од рођења Достојевског.Ученици се редовно обавештавају о литералним 

конкурсима,на којима учествују.Планирано је и одржавање Књижевне вечери, али се 

због пандемије од тога одустало. 

           У другом полугодишту,акценат је стављен на такмичења.И на такмичењу из 

Српског језика и језичке културе,и на Књижевној олимпијади,ученици 1.,2.,и 3.разреда су 

остварили запажене резултате. На Републичком такмичењу из језика су учествовали 

ученик1.разреда Матеја Вујовић и 3.разреда Теодора Алексић,а на Књижевној олимпијади 

Огњен Поповић , Сава Беочанин и Андријана Јемовић, ученици 1.разреда.Андријана је 

освојила3.место. 

Ученица Мина Бељаковић је освојила 1.место на литерарном конкурсу Васкрс, дечија 

радост. 

Испит на пробној матури је протекао без компликација, ученици су показали солидно 

знање. 

Одабране су теме за матурски испит и он је спроведен у најбољем могућем реду. 

 

Руководилац стручног већа 

Сања Миловић 

 



Извешта о раду стручног већа страних језика за школску 2021/22. годину 

 

У другом полугодишту одржане су 3 сенице већа актива за стране језике (фебруар, 

мај и јун).  

     Наставници који су, према Решењу од стране директора школе, задужени за планирање 

и реализацију допунске и додатне наставе, сачинили су планове за то и доставили их 

школском педагогу.  Исто као у претходној тачки дневног реда, односи се на секције у 

оквиру страних језика.  Достављени су спискови са подацима о ученицима који су 

заинтересовани за учешће на такмичењима а према њиховим афинитетима и личним 

постигнућима из страних језика. 

 Угледни часови и остали облици стручног професионалног усавршавања су предвиђени 

наставним планом и програмом и планирани су од стране чланова актива страних језика, у 

оквиру стручног усавршавања у установи. Одређени су термини за реализацију угледних 

часова у договору са члановима нашег актива. 

 

  На седници одржаној 05.05. присуствовали су сви чланови актива. У оквиру прве тачке 

разговарало се о датумима писмених задатака и тестирања знања ученика. Дат је предлог 

да се на крају школске године ученици тестирају тестовима који се користе на 

институтима у циљу провере нивоа знања. Тестирање би обухватило четири вештине - 

писање, читање, слушање и комуникацију.  На републичко такмичење из латинског језика 

пласирали су се Сунчица Кошанин и Матеја Вујовић. Такмичење се одржава 15. маја. 

 

   На последњој седници наставници су оквирно поделили часове, коначна подела ће бити 

након уписа. На активу је предложено да остану исти уџбеници које смо користили и 

прошле године, будући да још увек није изашао списак уџбеника. Извештај о раду већа је 

благовремено предат педагогу школе.  У циљу промовисања школе и мотивисања ученика 

да развијају своје способности, друштвени активизам и жељу за академским постигнућем 

било би добро планирати ваннаставне активности као што се точинило и до сада 

(организовање хуманитарних акција , изложби итд.) 

Извештај актива психологије, социологије, устава и права грађана и филозофије  

школске 2021/2022.године 



 

Stručno veće pomenutih nauka u školskoj 2021/2022 sačinjavali su sledeći nastavnici: 

Marija Radojković- nastavnik filozofije 

Milica Rajović- nastavnik psihologije 

Ivana Pavlović- nastavnik sociologije 

 

 Tokom prvog polugodišta veće je razmatralo i usvojilo plan i program aktiva za školsku 

2021/2022 godinu. Planirane su aktivnosti za nastavnu godinu, dopunska i dodatna nastava. U 

okviru aktiva planirani su ugledni časovi, razmatrano je ocenjivanje i usklađivanje kriterijuma 

ocenjivanja, predlagni su programi stručnog usavršavanja, organizacija slobodnih i vannastavnih. 

Plan stručnog usavršavanja u ustanovi predat je pedagogu škole. U okviru veća određene su teme 

za maturske radove. Učenici su izabrali teme iz sociologije. 

 

Извештај о раду стручног већа за географију и историју у току школске 2021/22.године 

 

 

Школске 2021/2022 одржано је девет састанака стручних већа за историју и 

географију. Сви састанци су уписани у ЕС дневник. Сарадња међу професорима је била 

одлична и сви су активно учествовали у свим договореним активностима. 

                                                                              Маричић Радољуб 

 

Извештај о раду Стручног већа за математику и информатику током првог 

полугодишта наставне 2021/22.године 

 

У току школске 2021./2022.год веће математичара и информатичара одржало је седнице на 

којој су присуствовали професори: 

1. Владан Секулић 

2. Маја Вулићевић 

3. Љиљана Дражовић 

4. Ана Томовић 

5. Иван Премовић 

6. Тамара Чоловић 

7. Миљан Бабић 

8. Милица Ћурчић

Циљеви и задаци већа су били : 

1. Наставни планови 



2. Уџбеници 

3. Наставни материјал 

4. Договор око писмених задатака 

5. Помоћ ученицима у савлађивању наставног градива 

6. Договор око припремне наставе 

7. Усклађивање критеријума оцењивања 

8. Разно ( додела менторства приправницима) 

9. Припрема за матурски испит 

10. Договор о међусобној посети часовима 

11. Припрема за такмичења 

12. Припремна настава за полагање пријемног испита 

13. Стручна усавршавања 

14. Аналаиза успеха ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за 

побољшање успеха ученика 

15.  Анализа усклађености критеријума оцењивања 

16. Анализа реализације допунске и додатне наставе и рада секције 

17. Такмичење 

18. Извештај са семинара 

19. Аналаиза уједначености критеријума оцењивања 

20. Анализа успеха ученика на крају трчег класификационог периода 

21. Реализција матурског испита 

22. Предлог уџбеника и приручника Наставничком већу за школску 2022/20223. 

Годину 

23. Предлог поделе часова за наредну школску годину 

24. Анализа остварених резултата 

25. Анализа рада Стручног већа 

-  На састанку већа чланови су се договорили око писања планова часова на  месечнон 

нивоу. 

-  Договорено је да се уџбеници користе по одабраном каталогу. 

-  У недостатку уџбеника користиће се материјал са интернета или     

   припремљени материјал од стране професора. 

 

-  Вршен је разговор набавке наставног материјала и техничких уређаја (   



   средстава) за математику и информатику. 

 

-  Распоред писмених задатака је евидентиран у електронском дневнику. 

-  Професор Љиљана Дражовић у оквиру једносменског рада пружа помоћ   

    ученицима у савлађивању градива, такође и сви други професори учествују 

    у том раду. 

-  Разговор са родитељима око почетка припремне наставе. 

-  Критеријуми око оцењивања су усклађени са свим члановима актива. 

-  Обезбеђивање уџбеника ( разговор са диреком Јованком Луковић)   

   уџбеници ће бити обезбеђени. 

 

-  Извршена је додела  менторства приправницима 

    Ментор Иван Премовић - приправник Милица Ћурчић 

    Ментро Љиљана Дражовић - приправник Маја Вулићевић 

- Ученици су упознати са литературом, професори су припремили задатке за 

припремну наставу полагања матурског испита. 

-   Посета угледних часова се одвија према утврђеном распореду. 

-   Припремна настава за такмичења из математике и програмирања траје од 

     почетка школске године. 

-  Припремна настава за полагање пријемног испита из математике за ученике са 

посебним способностима за рачунарство и информатику почиње у другом 

полугодишту. 

- Стручна усавршавања ће се одржавати у школи или онлајн (проблем ковид) 

- Разговор професора око успеха ученика у првог полугодишту, разговор око тежине 

задатака и довољности за позитивну оцену 

-  Усклађеност критеријума око оцењивања и усклађеност писмених и контролних 

задатака 

- Да би се поправиле оцене ученици би требали да долазе на допунску наставу. 

- Ученици Гимназије ће учествовати на општинском такмичењу из математике које ће 

се одржати у просторијама школе. 

- Усавршавања професора 26.03.2022. онлајн  

„ Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха “ 

Облаз Основних школа и предтсвљање Гимназије Рашка ( презентација, филм, 

разговор са ученицима и представљање радова ученика гимназије) 



-  Учествовање ученика на општинском такмичењу из математике које је одржано у 

просторијама школе. 

- Колеге су међусобно поразговарале око оцена, тежине задатака, довољности за 

позитивну оцену. 

-  Ученици да би имали боље оцене морају да по потреби посете допунску наставу. 

- Матурски испит је реализован успешно према одређеном плану и распореду 

Предложени су уџбеници за следећу години ( код информатичких предмета због 

недостатка уџбеника користиће се литература са интернета која је предвиђена по 

плану и програму Петља ) 

Предложена је и подела часова из математике и информатичких предмета. 

Извршена је анализа остварених резултата ученика и рада Струног већа 

 

Циљеви и задаци већа су реализовани. 

 

Руководилац стручног већа  

Владан Секулић 

 

Извештај актива физике у току школске 2021/2022.године 

 

Школску 2021/2022. обележио  је комбиновани модел наставе који се примењивао 

онда када ученици нису били на онлајн настави. У школи су примењиване строге 

хигијенске и здравствене мере, због епидемиолошке ситуације. 

Сходно поменутој ситуацији Актив професора физике се ипак уредно састајао и 

разговарао о планом предвиђеним темама за ову школску годину. 

У септембру смо усвојили план и програм Актива  за школску 2021/2022. годину, 

бавили се сређивањем кабинета иизрадом планова за све облике рада са ученицима. 

Урађенипланови стручног усавршавања. 

У октобру  се радило на формирању критеријума оцењивања при чему се водило 

рачуна о важећим прописима, реализовани и анализирани су огледни часови. 

У новембру и децембру извршили смо анализу  рада и успеха ученика. Вођена је 

дискусија  о мерама за побољшање успеха, а а на основу ситуације одређене су теме за 

матурски рад. 

У јануару је урађена анализа успеха ученика на крају првог полугодишта.  

У марту је одржано такмичење у складу са календаром рада. 

У априлу су одржаване консултације са матурантима и избору тема. 



У јуну је одржана одбрана матурских радова. На састанку је такође изнет предлог 

уџбеника и приручника, а представљен је наставничком већу за наредну школску  годину. 

Дат је предлог поделе часова за школску 2022/2023. год. 

Председник актива  

Зоран Јовановић 

 

Извештај већа за биологију и хемију за прво полугодиште школске 2021/2022. године 

 

У току школске 2021/2022 године одржано је осам састанака стручног већа 

професора хемије и биологије, што је евидентирано у есДневнику. 

Чланови стручног већа су: 

- Јовица Павловић, проф. хемије;Ана Мишовић, проф. хемије; Звездана Кузмановић, проф. 

биологије и Бранка Цветић, проф. биологије. 

На првој седници је усвојен план и програм рада. 

На редовним седницана припремљени су и предати оперативни и глобални планови рада, 

усвојени и усаглашени критеријуми оцењивања, континуирано прећен рад ученика са 

посебним акцентом на недовољне оцене. Напревљен је и у складу са ситуацијом 

реализован план стручног усавршавања наставника и одржавање угледних часова. Дате су 

теме и организовани матурски испити. Активно смо учествовали у реализацији 

пилотирања државне матуре. 

Током школске године настава се одвијала непосредно у школи, комбиновано и на 

даљину, у зависности од епидемиолошке ситуације изазване пандемијом Корона вируса. 

Ученици првог, трећег и четвртог разреда су учествовали и постигли завидне резултате на 

окружном и републичком такмичењу из биологије. 

Кроз часове једносменског рада ученицима је пружена додатна подршка у раду и 

припреми за полагања пријемних испита за упис на жељене факултете. 

Сарадња са другим органима у школи била је континуирана и конструктивна. 

Дат је предлог поделе часова на наставнике у оквиру четрдесеточасовне радне 

недеље и предлог уџбеника за наредну школску годину. 

 

Руководилац стручног већа  

Бранка Цветић 

 

 

 



 

 

Извештај рада Стручног већа за Физичко васпитање током првог полугодишта 

 

       Стручно веће за физичко и здравствено васпитање је у току школске године одржало 

шест седница према плану и програму рада.  

 

       Договарали смо се о изради школских планова,о изради плана за стручно 

усавршавање,о потребним наставним средствима.Због отежаних услова рада када имамо 

спојене часове,разговарали смо како је најбоље организовати час,а да притом не изгубимо 

на квалитету наставе и реализујемо све по плану и програму.Задовољни смо радом и 

успехом ученика. 

Водимо своје свеске формативног оцењивања у којима редовно бележимо ђачке 

активности и редовно их оцењујемо.Договарали смо се и о теоријском делу наставе у току 

зимских дана,када су се часови држали у учионицама.Припремани су ученици за школска 

такмичења,где су ученице освојиле прво место у рукомету на школском такмичењу,а 

треће на окружном.Дечаци су у футсалу освојили прво место на школском такмичењу. 

Одржан је и крос РТС-а у мају где имамо освојена прва,друга и трећа места.Часови за 

наредну школску годину су оријентационо подељени на четири професора. 

        Сарадња између чланова тима је добра. 

 

                                  Руководилац већа : Дијана Кнежевић 

 

      

Извештај о раду Стручног већа за изборне предмете 

 

Стучно веће чини укупно шеснаест наставника који предају изборне предмете и 

програме.У првом полугодишту у школској 2021-2022. години,одржанојепетсастанака. 

Због епидемиолошкеситуације, Веће је обавештавано електронским путем преко вибер 

групео закључцима одржаних Педагошкихколегијума. Три седнице Већа су одржане 

онлине док две су одржане непосредно, на једној од седница била је  присутнаидиректорка 

школе.Разлог присуства директорке је тај да се упозна на који начин се реализује план и 

програм изборних програма и предмета и да ли наставници наилазе на потешкоће у току 

рада, како би закључаке изнела на заседању Скупштине заједнице Гинмназија Србије која 

се одржала на Златибору у периоду од 16.-18.12.2021. године.Сви присутни наставници 



који реализују изборне програме су се изјаснили да има потешкоћа у самој реализацији 

плана рада. Многе теме је немогуће реализовати а такође и оцењивање ученика није 

адекватно. 

У првом полугодишту планирано присуство часовима реализовано је по утврђеном 

реду. Већем броју часова су присуствовале директорица и педагошкиња школе.  

Наставници који предају изборни програм Језик медији и култура заједно са 

ученицима су посетили Спомен собу "Рашка ратна престоница Краљевине Србије" у 

Културном центру "Градац". 

На седницама Већа вршена је анализа рада и успеха ученика, где је Веће направило 

анализу начина рада и успеха ученика, на првом тромесечију школске 2021/22. године. 

Изборни програми се реализују онлине, стим што ученици долазе у школу на 

консултације и да презентују своје радове. Ове године и код четвртог разреда извршена је 

реформа, тако да и у овим разредима имамо изборне програме.Изборни предмети се 

реализују непосредно и ученици извршавају своје задате активности. Код обе групе 

предмета ученици су подељени у групе, сваки ученик има своја задужења. Професор је тај 

који даје смернице у обради изабраних тема.  

Веће се бавило и предлогом  мера за побољшање успеха. Сваки од изборних 

програма и предмета направљен је тако да подстакне радозналост и мотивацију ученика, 

доприноси развоју социјалних, истраживачких вештина и подстакне креативност. Мере за 

побољшање успеха је више рада на терену, сусретање са реалним ситуацијама које се тичу 

одређених тема. Већа сарадња са локалном самоуправом, приватним и друштвеним 

сектором у складу са тренутном ситуацијом која се односи COVID-19.Стручно веће 

наставника није похађалo још ни један семинар у посматраном периоду од почетка 2021-

22. школске године. За ову школску годину планирани су семинари и стручна 

усавршавања наставника како у установи тако и ван ње. Сви изборни предмети и 

програми имали су презентовање својих активности у виду практичних радова, 

презентација, есеја, итд. На основу презентација ученици су добили оцене за прво 

полугодиште. 

У току другог полугодишта одржано је четири састанка. На састанцима се 

дискутовало о темама које су предвиђене планом  по месецима. 

У првом полугодишту, реализовани су сви облици рада. Бројне активности као и 

часови изборних програма због погоршане епидемиолошке ситуације реализовани су 

онлине преко платформе Google учионице. Ученици су непосредно у школи презентовали 

своје теме које су истраживали. 



На седници Стручног већа изнети су предлози о набавци нових учила како би се 

постигла модернизација наставе из изборних програма и предмета. Сви чланови већа су 

дали своје предлоге који су писмено прослеђени кадровској служби школе. 

Сви чланови Стручног већа имали су предивну и успешну менторску сарадњу са 

ученицима који похађају одређене програме и предмете. У току истаживачког рада, 

ученицима наставници дају смернице како би успешније урадили свој пројектни задатак. 

У току школске 2021.-22. сви предвиђени планови и активности су остварени у 

оквиру изборних предмета и програма. Већи број изборних програма имао је сарадњу са 

локалном заједницом у реализацији својих активности. 

Ученици који похађају програм Образовање за одрживи развој, одељења III-б и III-

г, посетили су Инфо центар компаније „Adriatic Metals Srbija“ заједно са наставницом 

Душицом Сретеновић која предаје овај програм. 

Промена друштвене свести према одрживом развоју представља промену у свакој 

области друштвеног живота. Образовање је основ и кључни фактор за остваривање 

економског, друштвеног и еколошког развоја земље. 

Током посете Инфо центру сарадник Ивана Милетић је на леп и приступачан начин 

причала ученицима о принципу и раду компаније, која поседује дозволе за геолошка 

испитивања на територије општине Рашке, а такође, говорила је и о улози рада Инфо 

центра у Рашки. Професионално је ученицима објаснила рад на терену, као и политику 

фирме у служби одрживог развоја, који је веома значајан за природну равнотежу и 

опстанак човечанства уопште. 

У току ове школске године у првој и другој години реализовани су изборни 

програми: 

1. Језик, медији и култура, Здравље и спорт,  Примењене науке,  Уметност и дизајн. 

У трећој и четвртој години изборни програми су били: 

1. Примењене науке I, Примењене науке II, Образовање за одрживи развој, Религија и 

цивилизације. 

-Због епидемиолошке ситуације, похађан је само један семинар онлине „Дијагностика, 

превенција и отклањање узрока школског неуспеха“ који је реализован 26.03.2022. године. 

 

Руководилац 

Душица Сретеновић 

 

 


