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  Локација и адреса школе 
  Средња школа у Великом Градишту налази се у улици Житни трг бр. 4. Велико 
Градиште. Телефони школе су: директор 662-896, секретар 663-131, шеф рачуноводства 
663-225. Сајт школе www.ssvg.edu.rs и са више e-mail адреса, од којих су неке 
direktor@ssvg.edu.rs и sekretar@ssvg.edu.rs.  
 
  Оснивање и историјат школе 
  Данашња Средња школа налази се на Житном тргу у делу Просторне културно-
историјске целине старог језгра Великог Градишта. Смештена је у згради бивше Државне 
гимназије  престолонаследника Петра саграђеној наменски и освећеној 1929. године и 

спада у најлепше грађевине у нашем граду. 
Исте године прослављено је и педесет 
година од оснивања прве реалне гимназије 
(1879) настале од прве приватне гимназије 
основане пре првог Турског рата, пре 1876. 
године у Великом Градишту. Тадашње 
Велико Градиште имало је само нешто више 
од три хиљаде становника, али захваљујући 
својим школованим трговцима и њиховој 
вези са Пештом, Бечом и пречанским 

градовима, дожвљавало је економски и културни процват. Зато није ни чудо што се баш у 
то време појавила потреба Градиштанаца да имају своју гимназију. То је време када су 
Градиштанци добили и читалиште и телеграф. 
  Године 1880. Гимназија је била у кући Мишка Бајкића која се налазила према 
цркви. Године 1881. отворен је и трећи разред, а 1882. године и четврти разред за који је 
општина узела под закуп још једну малу кућу од две собе у малој улици према Бајкићевој 
кући. Број ђака је био око стотину, али се стално мењао. Једне године било је у четвртом 
разреду свега два ученика и две ученице. Један од те двојице био је Милоје Васић, 
познати археолог и професор Београдског универзитета. 
  Посматрано из угла целокупне историје школе, а на основу досадашњих 
истраживања и расположивих извора, од познатих личности који су је похађали у првих 
педесет година можемо издвојити следећа имена: др Милоје Васић, археолог и 
професор Београдског универзитета, Милан Миловановић, шеф Југословенског 
генералштаба, Велимир Бајкић, познати финансијски струшњак и уредник недељног 
часописа Благостање, Стеван Милорадовић, генерал, Владимир Чукавац, генерал, Љуба 
Дабић војно судски генерал, Милан Костић, директор гимназије. 
  У истом периоду ову школу похађали су и браћа Ђорђевић (Павле, завршио високу 
политичку школу на Сорбони и био високи конзуларни представник у Берлину, Лондону, 
Паризу и Вашингтону у периоду између два светска рата и Ђорђе, завршио високу 
политичку школу на Сорбони, био председник суда у Београду), Милица Јанковић, 
књижевница (похађала само основну школу у Великом Градишту), Милован Јовановић, 
песник и члан Удружења књиевника Србије, сарадник у бројним часописима (Српски 
књижевни гласник, Летопис Матице српске, Југословенски расвит…). За каснији период 
осим податка о др Николи Гавриловићу, професору Новосадског универзитета, нема 

http://www.ssvg.edu.rs/
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сређених података. Ученици градиштанске средње школе из осамдесетих година XX века 
који су се афирмисали у области спорта, јесу одбојкаши Владимир Трифуновић, Слободан 
Ковач, Ненад Ђорђевић и рукометашица Славица Ђукић. 
  И данас се можемо похвалити великим бројем наших бивших ђака који су 
постигли велике  успехе у науци, уметности и осталим сегментима јавног живота.  
  Упорношћу и залагањем радника школе и локалне заједнице, почетком 90-тих, 
ова школа поново постаје гимназија. Од 2005. године постаје Средња школа, где је поред 
гимназије општег типа, школа Решењем Министарства просвете и спорта добила 4 нова 
профила: туристички техничар, трговац, конобар и кувар. У четвртом разреду су још увек 
туристички техничари – оглед. 
 
  Материјално-технички услови рада школе  
  У току школске 2015/16. године наставили смо са опремањем школе и 
побољшањем услова рада, повећању безбедности ученика, у складу са Развојним 
планом школе и у складу са потребама које намеће савремена школа и нови наставни 
планови.  
  Школа је протеклих година континуирано радила на побољшању материјално -
техничких услова и увођењу савремене технологије. Веома смо водили рачуна да школа 
постане амбијент,  који ће бити пријатан и за ученике и све запослене. Недостатак новца 
у буџету делом смо надокнадили интензивнијим залагањем домара, помоћних радника, 
као и свих запослених. 
  Ове године комплетно је реконструисана интернет мрежа у школи, чиме је 
доведен стабилан интернет сигнал у све учионице, што омогућава савременију наставу. 
  Такође, урађена је комплетна реконструкција спортске хале Средње школе, 
уграђен је нов под, ново осветљење, комплетно су уређене свлачионице, тоалети и туш 
кабине.  
   
  Учионица за језике 
  У школи се уче три страна језика: енглески, немачки и француски. Учионица је 
опремљена савременом опремом и поседује интерактивну и белу таблу, лаптоп, 
пројектор, озвучење и музичку линију. Користе је сви професори страног језика према 
утврђеном распореду. 
 

 
Учионица за језике 
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  Учионица за информатику 1 
  Школа има две учионице за информатику. Прва  учионица је резултат учешћа 
школе у пројекту Модернизација средњег стручног образовања. Учионица је опремљена 
са 16 умрежених рачунара, лаптопом, пројектором ,штампачем, интерактивном и белом 
таблом. У њој се одржавају часови информатике и часови стручних предмета за 
туристичке техничаре. 

   
Информатика  1 

  Учионица за информатику 2 
  Учионица је опремљена са 16 умрежених рачунара, лаптопом, штампачем, 
пројектором, интерактивном и белом таблом. И у овој учионици се, осим информатике, 
одржавају часови стручних предмета за туристичке техничаре. 

 
Информатика 2 

  Учионице  за математику  
  Две повезане учионице на спрату, користе се за наставу математике. У једној од 
њих је класичан намештај  са белим таблама, а у другој намештај, интерактивна и бела 
табла са лаптопом и пројектором. 

  
Математика  
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Учионица за историју 
  Опремљена је лаптопом, штампачем, пројектором, интерактивном и белом 
таблом  и литературом за историју. Максимално се користи. 
 

 
 
 Учионица за географију 
 Опремљена белом, интерактивном таблом, пројектором, лаптопом, 
географским картама. 

 
  

 
Учионица за биологију 

  Опремљена белом, интерактивном таблом, пројектором, лаптопом, 
микроскопима. 
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Учионица за физику 
Опремљена белом, интерактивном таблом, пројектором, лаптопом.  
 
Учионица за хемију 

 
 Опремљена белом, интерактивном таблом, пројектором, лаптопом, хемијским 
посуђем и хемикалијама. 

 
Учионица за Српски језик и књижевност 
Опремљена је намештајем, белим таблама, лед телевизором, лаптопом. 

    
 
Учионица за куварство и услуживање 

 Школа поседује и специјализовану учионицу за куварство и услуживање, која је 
опремљена неопходним намештајем и опремом и омугућава кавалитетно извођење 
практичне наставе. Опремљена неопходном опремом за куварство и услуживање, 
белом и интерактивном  таблом, компјутером, пројектором. 

 

        
Кабинет куварства  и услуживања 
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Учионица за агенцијско и хотелијерско  

 Школа на спрату поседује учионицу за агенцијско и хотелијерско. То је  један 
савремен простор у којем ученици користе савремени хотелски програм  и обучавају 
се за будући посао.  

  
Учионица  за туристичке техничаре 

 
Учионица за грађанско васпитање 
У старом делу школе, простор који је користила  музичка школа, преуређен  у 

учионицу за грађанско  васпитање. Пошто су групе до 15  ученика, тај мали простор 
може да послужи у те сврхе. 

 

 
            Верска настава се одржава у 
парохијском дому великоградиштанске цркве што је резултат потписаног уговора о 
пословно-техничкој сарадњи: парохијски дом је прикључен на грејни систем школе, а за 
узврат школа користи простор за одржавање часова Верске настава. 
 

Библиотека 
  Библиотека је део школе који се интензивно користи. У библиотеци су нови 
ормари за књиге, донација општине Голубац. Простор је опремљен умреженим 
компјутерима, озвучењем, сервером.  
  У току је увођењемелектронске библиотеке. Тиме се добија прецизна евиденција 
о свакој књизи, локацији књиге у библиотеци и њеном кретању: коме је издата, када, за 
који рок и сл. Задужење, раздужење, резервације, опомене, извештаји и остали облици 
библиотекарског пословања пресељени су у школску е-сферу. 
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                                                                       Библиотека  

 
Свечана сала 

  Свечана сала је мултифункционалан, репрезентативан простор, опремљена са 100 
конференцијских столица, плазма телевизором, озвучењем, миксетом, микрофонима, 
уметничким сликама. У њој је електрични клавир који служи за наставу Музичке културе 
и школске приредбе. Интензивно се користи током целе године. 

                                                                                   
Свечана сала 

 
Спортска хала 
Спортска хала је издвојена целина Средње школе коју у преподневној смени користе 

ученици школе, а поподне спортски клубови (одбојкашки, кошаркашки, џудо и карате) из 
Великог Градишта и Пожаревца за тренинге и утакмице. Ове године је комплетно 
реконструисана средствима општине Велико Градиште. Стари под од паркета, који је био 
у веома лошем стању, замењен је савременим еластичним спортским подом који 
задовољава све стандарде за извођење наставе и одржавање спортских утакмица. 
Урађена је реконструкција осветљења хале. Окречени су плафон и зидови хале. 
Реконструисане су и мушка и женска свлачионица и убачен је нов намештај. Сређени су 
тоалети и туш кабине. Тиме су створени услови које омогућавају квалитетнију наставу 
физичког васпитања и боље успехе у спортским такмичењима. То су одмах показали 
одбојкаши Средње школе, који су освојили прво место на државном такмичењу, што им 
је омогућило учешће на светском првенству екипа средњих школа. 
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Спортска хала 

 
 Педагошка служба 

  Педагошка служба се налази на спрату и опремљена је савременим рачунаром са 
штампачем. Пријатан простор, отворен за ученике, родитеље и наставнике. 

   
Педагошка служба 

 
 Канцеларија директора 

  Канцеларија директора опремљена је савременим рачунаром, штампачем, новим 
намештајем. Ту се налази и видео надзор, који заједно са 16 камера покрива све објекте 
школе. На тај начин повећана је безбедност ученика и запослених. 
 

 
Канцеларија директора 
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 Канцеларије за администрацију 
  Канцеларије административних радника опремљене су функционалним 
намештајем, компјутерима, скенером и штампачима. 
  Канцеларија шефа рачуноводства има компјутер, лаптоп, штампач, фотокопир 
апарат, директну телефонску линију, као и локал и интернет. 
 

    
 
  Канцеларија секретара ове године је опремљена новим компјутером, лаптопом и 
фотокопир апаратом. 

  
 

 Простор за пријем родитеља  
  Простор за родитеље  је пријатан, уређен кутак, који омогућава да родитељ на 
дискретан начин добије  жељене информације. Простор се користи интензивно.  
 

       
           Простор за пријем родитеља                                 Простор за дежурног ученика 
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  У холу испред службеног простора, дежурају ученици. У те сврхе постављен је 
компјутер у који ученици евидентирају ко улази у школу и сврху посете. На истом месту 
налази се плазма телевизор на којем иду важна обавештења за ученике, родитеље и 
запослене. 
  Школа током целе године ради на опремању школе и побољшању услова и сви 
запослени и ђаци чувају и воде рачуна о естетском изгледу школе. Школа сваке године 
све боље изгледа, простор је оплемењен са доста цвећа, слика, новог намештаја... 
 

   
Зборница  

 
  Зграда школе је лепо, али старо архитектонско здање, које захтева изузетну бригу 
током целе године. Сви запослени заједно са ученицима воде бригу о школи, њеном 
уређењу и естетском изгледу. 
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Уређен и оплемењен простор школе 
 

Савремена наставна средства     
 

Наставна средства Количина 

Компјутери  45 

Лаптоп  14 

Штампач  12 

Видеопројектор  10 

Пројекциона платна 4 

Фотокопир апарати 3 

Плазма  лцд телевизори  7 

Телевизори  3 

Музичке линије  10 

Фотоапарат  1 

Камера  1 

Скенер  2 

Видео надзор  1 

Камере  16 

Електрични клавир 1 

Разглас  1 

Озвучење за свечану салу 2 

Звучници за стране језике 1 комплет 

Миксета  1 

Микрофон  3 

Каса са скенером 2 

Електронска вага 1 

Интерактивна табла(„паметна“) 10 

 
  Кадровски услови 
  Протекле школске године ангажован је 51 наставник. Неки су радили на замени и 
одређено време. У току школске године долазило је до малих промена, што се види у 
табели. 
 
 
  Структура наставног особља по квалификацијама 
 

-Висока школска спрема 48 

-Виша школска спрема / 

-Пети степен стручне спреме 2 

-Четврти степен стручне спреме 1 

УКУПНО  51 
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Име и презиме Врста стручне спреме Степен лиценца 
Радни 
стаж 

Струч. 
Заступљеност 

1. Јелић Бојан Проф.српске књиж. и јез. VII Пријављен 8 Да 

2. Милена Дрндаревић Проф.српске књиж. и јез. VII Да 12 Да 

3. Мирјана Николић 
Проф. југословенских и опште 
књиж. 

VII Да 37 Да 

4. Весна Ташић Гимназија IV Не  Не 

5. Ђокић Сања 
Дипломирани филолог србиста 
компаратиста 

VII Пријављена 2 Да 

6. Обрадовић Светлана Проф. француског језика и књиж. VII Да 11 Да 

7. Јаношевић Данијела  Проф. француског језика и књиж. VII Пријављена 9 Да 

8. Миловановић Војка 
Дипломирани фил. франц. јез. и 
књижевности 

VII Да 20 Да 

9. Наташа Стевић Професор латинског језика VII Да 12 Да 

10. Јовановић  Биљана 
Дипломирани фил. нем. јез. и 
књижевности 

VII Не 3 Да 

11. Милица Пауновић  Дипломирани економиста VII Не 1 Не 

12. Величковић Сандра Проф. енглеског језика VII Да 9 Да 

13. Стојковић Велина Проф.енглеског језика VII Да 17 Да 

14. Милић Наташа Дипл. фил. за енг. јез. и књиж. VII Да 19 Да 

15. Стокић Вера 
 Дипл. Инжењер пољ. 
Дипл.Економиста, мастер 

VII Пријављена 14 Да 

16. Тодоровић Недељко Дипл.математичар  VII Да 34 Да 

17. Бојана Живковић Дипл. математичар VII Пријављена 2 Да 

18. Јелена Голубовић Дипл. Инг. електротехнике VII Не 1 Не 

19. Михајловић Ненад Дипл. Историчар VII Да 17 Да 

20. Парезановић Данијела Дипл. Географ VII Да 16 Да 

21. Мишић Горан Дипл. Биолог VII Да 10 Да 

22. Бунчић Јелена Дипл. биолог,  VII Да 10 Да 

23. Рајић Марија Дипл. професор философије VII Пријављена 3 Не 

24. Новковић Весна Дипл. Хемичар VII Да 30 Да 

25. Драгољевић Тодор Дипл. Физичар VII Да 31 Да 

26. Видуљевић Душица Дипл. Физичар VII Да 13 Да 

27. Стојановић Иван (по 
уговору) 

Дипл. Физичар VII Да 8 Да 

28. Петровић Милош Дипл. Историчар VII Да 6 Да 

29. Тодоровић Славица Дипл. Математичар VII Да 26 Да 

30. Ерић Маргита Дипл. Хемичар VII Да 31 Да 

31. Драгољевић Живана Проф. Физичког васпитања VII Да 39 Да 

32. Јатић Катарина Проф. физичког васпитања VII Да 38 Да 

33. Илић Драгана 
Мастер Проф. Физичког 
васпитања 

VII Да 5 Да 

34. Пршендић Бојана 
Дипломирани вајар и проф. 
Ликовне културе 

VII Да 5 Да 

35. Стефановић Сања 
Дипломирани историчар 
уметности 

VII Пријављена 11 Да 

36. Ђенадер Анкица Проф. Музике VII Да 36 Да 

37. Стефановић Светлана Дипл. Економиста VII Да 12 Да 

38. Васић Милена Дипл. Економиста VII Да 11 Да 

39. Милисављевић Предраг Дипл. Теолог VII Не 12 Да 

40. Обрадовић Љиљана 
Менаџер  хот. и дипл.економиста 
економске струке 

VII Пријављена 9 Да 
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41. Симић Мирко Струковни менаџер гастрономије VII Не 1 Да 

42. Јовановић  Тања 
Дипл. инж. прех. технол. кувар 
специјалиста 

V Да 8 Да 

43. Дучић Урош Конобар специјалиста V Да 8 Да 

44. Лукић Биљана Дипл. проф. инф. VII Да 20 Да 

45. Стокић Драгана 
Дипл. проф. информатике и 
технике 

VII Да 10 Да 

46. Рашић  Снежана Дипл. Економиста VII Да 6 Да 

47. Милорадовић Снежана Дипл. економиста VII Да 11 Да 

48. Стојановић Марија Дипл. Психолог VII Да 9 Да 

49. Добан Трајан 
Проф. Румунског језика и 
књижевности 

VII Не 2 Да 

50. Вељковић Миљан Дипл. Социолог VII Пријављен 3 Да 

51. Илић Ана Дипл. Географ VII Да 8 Да 

 
 

Бројно стање ученика   на почетку школске године 
 

Одељење Женски пол Мушки пол Број група Укупно 

I-1 18 11 2 29 

I-2 19 11 2 30 

I-3 20 10 2 30 

I-4 12 3 1 15 

I-5 10 17 2 27 

II-1 15 13 2 28 

II-2 9 13 2 22 

II-3 15 15 3 30 

II-4 10 4 1 14 

II-5 7 15 4 22 

III-1 8 15 2 23 

III-2 14 11 2 25 

III-3 11 6 2 17 

III-4 16 9 4 25 

III-5 16 8 1 24 

III-6 12 11 2 23 

IV-1 16 15 2 31 

IV-2 18 13 2 31 

IV-3 12 14 3 26 

УКУПНО 258 214 41 472 
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА  
 
  Резултати ученика у редовној настави    
УСПЕХ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 2015/16. 

Одељење Одлични Врлодобри Добри Довољни Недовољни Неоцењени 

1-1 14 11 1 0 0  

1-2 8 12 4 0 5  

1-3 1 13 13 0 3  

1-4 2 6 5 0 0 3 

1-5 3 12 7 0 5 1 

2-1 9 9 1 0 8  

2-2 9 9  0 6 1 

2-3 5 19 6 0 0  

2-4 3 5 1 0 4  

2-5 2 5 10 1 3  

3-1 10 7 5 0 1  

3-2 7 6 5 1 5  

3-3 6 4 2 0 3  

3-4 4 10 2 0 0 7 

3-5 4 5 9 0 4 1 

3-6 5 8 8 0 1 1 

4-1 14 12 2 0 0 2 

4-2 19 10 1 0 1  

4-3 9 11 3 0 1  

Укупно 134 174 85 2 50 16 

 
УСПЕХ НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 2015/16.  

 

Одељење Одлични Врлодобри Добри Довољни Недовољни Неоцењени Укупно 

1-1 17 9 0 0 0 0 26 

1-2 12 12 4 0 1 0 29 

1-3 / / / / / / / 

1-4 4 7 7 0 0 0 18 

1-5 / / / / / / / 

2-1 9 14 2 0 1 0 26 

2-2 15 6 3 0 1 0 25 

2-3 / / / / / / / 

2-4 2 6 5 0 0 0 13 

2-5 / / / / / / / 
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3-1 10 10 2 1 0 0 23 

3-2 8 9 6 1 0 0 24 

3-3 7 4 3 1 0 0 15 

3-4 7 13 3 0 0 0 23 

3-5 5 9 9 0 0 0 23 

3-6 7 13 3 0 0 0 23 

4-1 23 7 0 0 0 0 30 

4-2 26 4 1 0 0 0 31 

4-3 12 10 2 0 0 0 24 

Укупно 164 133 50 3 3 0 353 

Проценат 46,46 37,68 14,16 0,85 0,85 0  

1-3,1-5, 2-3 и 2-5 немају успех, јер имају професионалну праксу преко лета. Сведочанства 
добијају у августу . 
 
УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2015/16. АВГУСТ 
 

Одељење  Одлични Врлодобри Добри Довољни Недовољни Неоцењени Укупно 

1-1 17 9 0 0 0 0 26 

1-2 12 12 4 1 0 0 29 

1-3 6 17 7 0 0 0 30 

1-4 4 7 7 0 0 0 18 

1-5 8 8 9 1 0 0 26 

2-1 9 14 3 0 0 0 26 

2-2 15 6 4 0 0 0 25 

2-3 6 17 6 0 0 0 30 

2-4 2 6 5 0 0 0 13 

2-5 4 7 9 1 0 0 21 

3-1 10 10 2 1 0 0 23 

3-2 8 9 6 1 0 0 24 

3-3 7 4 3 1 0 0 15 

3-4 7 13 3 0 0 0 23 

3-5 5 9 9 0 0 0 23 

3-6 7 13 3 0 0 0 23 

4-1 23 7 0 0 0 0 30 

4-2 26 4 1 0 0 0 31 

4-3 12 10 2 0 0 0 24 

 
   Успех у протеклој години је задовољавајући. Разред су завршили сви ученици. 
Велики је проценат одличних и врлодобрих  ученика. 
 

 Резултати ученика на смотрама и такмичењима  
  У Средњој школи  је на почетку школске 2015/16. утврђен распоред допунске и 
додатне наставе за професоре којима је  по Решењима о 40-часовној радној недељи та 
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обавеза утврђена Годишњим планом рада. Евиденција се води у посебним књигама 
евиденције тако да се лако прати реализација. 
  Допунска настава се организује за ученике који заостају у учењу и савладавању 
наставног градива. 
  Додатна настава организована је за ученике кроз различите облике: припреме за 
такмичења, смотре, припреме за пријемне испите, упућивање на литературу и друге 
изворе, организовање посета, приредби, трибина, турнира, такмичења. 
  Организација додатне, допунске, ваннаставних активности је отежана због 
великог броја путника и ограниченог превоза.  
 

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И ОСТАЛИХ ВАННАСТАВНИХ 
АКТИВННОСТИ 

 

Ана Илић Понедељак 7. Час 

Биљана Лукић Четвртак 7. Час 

Бојан Јелић Уторак 7. Час 

Велина Стојковић Четвртак 7. Час 

Весна Новковић Среда 7. Час 

Војка Миловановић Понедељак 7. Час 

Горан Мишић Петак 7. Час 

Данијела Јаношевић Уторак 8. Час 

Данијела Парезановић Среда 7. Час 

Драгана Стокић Уторак 8. Час 

Живана Драгољевић Четвртак 8. Час 

Иван Стојановић Среда 7. Час 

Јелена Бунчић Понедељак 7. Час 

Јелена Голубовић Четвртак 7. Час 

Катарина Јатић Понедељак 8. Час 

Маргита Ерић Четвртак 7. час 

Марија Рајић Понедељак 7. Час 

Милена Дрндаревић Понедељак 7. Час 

Милица Пауновић Четвртак 7. Час 

Милош Петровић Уторак 7. Час 

Миљан Вељковић Понедељак 7. Час 

Мирјана Николић Среда 7. Час 

Наташа Милић Уторак 7. Час 

Наташа Стевић Среда 7. Час 

Недељко Тодоровић Среда 7. Час 

Ненад Михајловић Понедељак 7. Час 

Предраг Милисављевић Среда 7. Час 

Сандра Величковић Понедељак 7. Час 

Сања Ђокић Петак 7. Час 
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Сања Стефановић Четвртак 7. Час 

Светлана Обрадовић Среда 8. Час 

Славица Тодоровић Понедељак 7. Час 

Тодор Драгољевић Уторак 7. Час 

 
Број одржаних часова редовне наставе: 
 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 
ЧАСОВА РЕДОВНЕ 

НАСТАВЕ 

БРОЈ НЕОДРЖАНИХ 
ЧАСОВА РЕДОВНЕ 

НАСТАВЕ 

1-1 1181 0 

1-2 1181 3 

1-3 1368 0 

1-4 1215 0 

1-5 1286 0 

2-1 1240 0 

2-2 1215 0 

2-3 1174 0 

2-4 1209 0 

2-5 2054 0 

3-1 1254 0 

3-2 1254 0 

3-3 1254 0 

3-4 1238 0 

3-5 1051 1 

3-6 1170 0 

4-1 1118 0 

4-2 1118 0 

4-3 1300 12 

 
  Мали је број неодржаних часова. Занемарљив број у односу на укупан број 
часова. План и програм реализован за све наставне предмете. 
Разлог су углавном оправдани изостанци наставника . 
 

ОДЕЉЕЊЕ  ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ 

1-1 1774 8 

1-2 3344 28 

1-3 3027 35 

1-4 2066 41 

1-5 2236 118 

2-1 2900 64 
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2-2 3606 53 

2-3 1972 71 

2-4 1711 24 

2-5 3369 160 

3-1 3154 55 

3-2 3101 45 

3-3 2366 45 

3-4 2410 46 

3-5 3472 140 

3-6 1477 75 

4-1 3903 57 

4-2 5547 85 

4-3 2939 29 

Укупно  54374 1179 

 
  Број изостанака је велики и поред добро разрађене процедуре за правдање 
изостанака (лекарско оправдање и родитељи). Стручна служба и одељењске старешине 
се максимално труде да стриктном применом процедура и превентивним радом смање 
број изостанака. 
 

 Анализа изречених васпитно-дисциплинских мера 
  Током школске године, сви актери наставног процеса, заједно са ППС службом  и 
директором, интензивно раде на очувању дисциплине, поштовању кућног реда, као и 
понашању ван школе.  
  Стручни сарадник је интензивно сарађивао са директором и одељењским 
старешинама и радио на васпитном раду са ученицима. То је имало позитивне ефекте и 
утицало на побољшање понашања ученика који су  кршили дисциплину. 
  Васпитне и васпитно-дисциплинске мере изричу се према Закону о средњој 
школи, Закону о основама система образовања и васпитања и школском Правилнику о 
васпитно дисциплинској одговорности ученика. Највећи број изречених васпитно-
дисциплинских мера је због неоправданог изостајања са наставе. Велики број ових мера 
током године је васпитно деловао на  ученике. 
  Мали број је тежих дисциплинских прекршаја. Против таквих ученика води се 
дисциплински поступак  у присуству родитеља пред комисијом, коју чине: директор, 
стручни сарадник и одељенски старешина. Васпитно-дисциплинску меру изриче 
Наставничко веће. 
 
  Број изречених васпитно-дисциплинских мера   
 

 

Укори 

Искључење 
Одељенског 
старешине 

Одељенског 
већа директора 

наставничког 
већа 

1-1 / / / / / 

1-2 / / / / / 
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1-3 / / / / / 

1-4 1 / 1 / / 

1-5 9 1 4 3 1 

2-1 1 / / / / 

2-2 / / 1 / / 

2-3 / / / / / 

2-4 / / / / / 

2-5 9 2 / / / 

3-1 / / / / / 

3-2 / / / / / 

3-3 1 / / / / 

3-4 / / / / / 

3-5 4 7 2 / / 

3-6 / / / / / 

4-1 / / / / / 

4-2 / / / / / 

4-3 / / / / / 

 Укупно  25 10 8 3 1 

 
  Такмичења 
  Ученици наше школе учествовали су на бројним такмичењима и смотрама које 
организује Министарство просвете. Ове године наши ученици су постигли низ изузетних 
и запажених резултата на различитим нивоима такмичења.  

 
Окружно такмичење у одбојци 
Mушка одбојкашка екипа наше школе на окружном такмичењу одржаном у 

Пожаревцу 18.11.2015. освојила је прво место и пласман на међуокружно такмичење. 
Честитамо и желимо пуно успеха у наставку такмичења.  

 
Међуокружно такмичење у одбојци 
На међуокружном такмичењу одржаном у Кладову 26.11.2015, мушка одбојкашка 

екипа Средње школе Велико Градиште освојила је прво место. Тим успехом изборила је 
пласман на државно такмичење које ће се одржати 8 – 9. децембра на Копаонику.  
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 Државно такмичење у одбојци – прваци Србије 

Преко окружног и међуокружног такмичења, одбојкаши Средње школе из Великог 
Градишта стигли су на државно такмичење, међу осам најбољих школских екипа Србије. 
Такмичење је одржано у Брзећу од 7. до 9. децембра 2015. Тамо су били супериорни. 
Редом су побеђивали Средњу школу из Косовске Митровице, Средњу школу из Суботице, 
Средњу школу из Пирота и на крају у великом финалу побеђена је и велика Спотска 
гимназија из Београда. Тиме је остварен историјски успех за нашу школу. МУШКА 
ОДБОЈКАШКА ЕКИПА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ИЗ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА ПОСТАЛА ЈЕ ПРВАК СРБИЈЕ. 
Тим подвигом изборила је и пласман на светско првенство средњих школа.  

 

 
 
Најбоља млада екипа Браничевског округа 
У свечаном салону Града Пожаревца, 25.12.2015. проглашене су најбоље екипе, 

најбољи спортисти и најбољи спортски радници у Браничевском округу у 2015. години. У 
категорији најбоље младе екипе, награду је добила одбојкашка екипа Средње школе из 
Великог Градишта за освојено прво место на државном такмичењу ученика средњих 
школа. 

 
Пријем одбојкаша Средње школе Велико Градиште 
Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, примио је 28.12.2015. у 

свечаној сали Скупштине општине, тим одбојкаша Средње школе Велико Градиште како 
би им честитао још један изузетан успех.  
 



 

стр. 22 oд 145 

Средња школа Велико Градиште 

 Пријем одбојкаша Средње школе Велико Градиште у Одбојкашком Савезу 

Србије 

  Традиционални, новогодишњи коктел ОСС одржан је 28.12.2015. у београдском 

хотелу Метропол, под називом “Дан више за одбојку”. Драган Станковић и Никола Грбић, 

капитен и први тренер мушке сениорске репрезентације Србије, предали су дресове 

мушкој екипи Средње школе из Великог Градишта, која ће представљати Србију на СП 

2016. 

 
 

Спот који ће бодрити наше одбојкаше на светском првенству 

  27.04.2016. у холу школе премијерно је приказан спот који је бодрио наше 

одбојкаше на школском светском првенству. „Љубав је у ваздуху“ снимио је спот за 

химну одбојкаша Средње школе Велико Градиште уочи почетка светског школског 

првенства у одбојци које је одржано у Београду од 25. јуна до 3. јула 2016.  

  На школском светском првенству у мушкој конкуренцији, Србију је представљала 

Средња школа Велико Градиште. Наши момци такмичење су почети у групи Ф, где су још 

биле екипе представнице Грчке, Словачке и Чилеа. Екипу наше школе чинили су:  

техничари - Никола Илић и Богдан Станојевић, примачи - Иван Ћировић, Боривоје 

Голубовић, Александар Ђоловић и Стефан Мркаљ, средњи блокери - Милош Милошевић, 

Вељко Бохарев и Марио Живојиновић, либеро - Петар Јанковић. 

  Београд је угостио 64 школске екипе из 35 држава у којиме се игра најбоља 

одбојка на свету. Средњошколци и средњошколке рођени између 1997. И 2000. године 

одиграли су 224 утакмице у 11 хала и на 16 терена. 

 
Светско првенство у одбојци 

  Мушка одбојкашка екипа Средње школе из Великог Градишта представљала је 

Србију на светском школском првенству које је одржано у Београду од 25.06. до 
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03.07.2016. Учествовале су екипе из 32 земље. Наша екипа била је распоређена у групу Ф, 

заједно са представницима Грчке, Словачке и Чилеа. Победили су екипу Словачке са 2:1 и 

екипу Чилеа са 2:1, а поражени су од екипе Грчке са 2:1. Због лошијег поен количника, 

заузели су 3. место у групи и на жалост нису били у прилици да се такмиче за највиша 

одличја. У наставку такмичења, у борби за пласман, екипа наше школе победила је 

представнике Португала и Аустрије, а поражени су од представника Хрватске и Републике 

Српске. 

  Све време, наша екипа имала је подршку професора и ученика са трибина за које 

је био организован превоз за групну фазу такмичења. Честитамо нашим момцима на 

одличној игри и највећем успеху у историји спортских такмичења Средње школе Велико 

Градиште. 

*  

  

Дочек одбојкаша 

  У недељу, 03.07.2016. испред Средње школе у Великом Градишту, организован је 

дочек мушке одбојкашке екипе наше школе која је учествовала на светском првенству 

школских екипа које је било организовано у Београду о 25.06. до 04.07.2016.Бројни 

ученици, професори, родитељи и мештани Великог Градишта честитали су велики успех 

нашим одбојкашима. 
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Окружно такмичење – рукомет 
Окружно такмичење екипа средњих школа у рукомету одржано је у Пожаревцу 

09.03.2016. године. И мушка и женска екипа Средње школе у Великом Градишту освојиле 
су треће место.  

 

   
 

Карате 

Ученици наше школе су остварили велики успех на такмичењима у каратеу. 

Марковић Кристина, ученица првог разреда, освојила је прво место на државном 

првенству и друго место на интернационалном такмичењу. Марија Ђорђевић, 

освојила је прво место, Тијана Стојиљковић, ученица првог разреда, освојила је прво 

место, а Александра Ђорђевић, освојила је треће место на међународном такмичењу.  
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  Међународно такмичење из енглеског језика HIPPO 

  У суботу 05.03.2016. у нашој школи је одржана прелиминарна рунда 

међународног такмичења из енглеског језика под називом HIPPO. Поред ученика наше 

школе, учешће су узели и ученици Основне школе `Иво Лола Рибар` из Великог Градишта, 

као и из Основне школе `Вук Караџић` из Мајиловца.  

 

Међуокружно такмичење из хемије 
 

  У суботу, 16.априла, у Медицинској школи у Пожаревцу, одржано је међуокружно 

такмичење из хемије. Наша школа је имала три такмичара. Сви су били   врло успешни. 

Вук Стефановић, ученик првог разреда гимназије, освојио је треће место, Никола 

Кнежевић, ученик  другог разреда гимназије, прво место, а Сара Струњаш, матуранткиња 

гимназије, треће место. Сви су се пласирали на Републичко такмичење.  
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Републичко такмичење из хемије 

  На републичком такмичењу из хемије, одржаном у Нишу 21-22.05. учествовала су 

три наша ученика, Вук Стефановић, ученик првог разреда, Никола Кнежевић, ученик 

другог разреда и Сара Струњаш, ученица четвртог разреда. Никола Кнежевић освојио је 

друго место и пласман на Српску хемијску олимпијаду.   

 

 

  Српска хемијска олимпијада 

  Ученик другог разреда наше школе, Никола Кнежевић, учествовао је на српској 

хемијској олимпијади која је одржана 27-28. маја у Београду и Новом Саду. Српска 

хемијска олимпијада представља изборно такмичење на коме се бира састав екипе 

Србије за учешће на међународној хемијској олимпијади. 

 

Окружно такмичење из српског језика и језичке културе 

  У суботу, 23.04.2016. године у Средњој школи у Великом Градишту организовано 

је окружно такмичење из српског језика и језичке културе. Ученик трећег разреда наше 

школе, Немања Милошевић, освојио је друго место. 
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Државно такмичење из српског језика и језичке културе 

  На државном такмичењу из српског језика и језичке културе, одржаном у Тршићу 

28-29. маја 2016. ученик трећег разреда наше школе, Немања Милошевић, освојио је 

прво место. 

Окружно такмичење из књижевности -  књижевна олимпијада  

  На окружном такмичењу, књижевна олимпијада, одржаном у Пожаревачкој 

гимназији 09.04.2016. учествовало је шест наших ученика. Сви су остварили изузетан 

успех. Растко Јокић, ученик првог разреда, освојио је прво место. Петар Јанковић, ученик 

првог разреда, освојио је друго место. Кристина Ђорђевић, ученица другог разреда, 

освојила је друго место. Немања Милошевић, ученик трећег разреда, освојио је прво 

место. Ирена Чучковић, ученица трећег разреда, освојила је друго место. Александра 

Ђорђевић, ученица трећег разреда, освојила је друго место.  

  Растко, Петар, Немања, Ирена и Александра пласирали су се на државно 

такмичење, које је одржано у Сремским Карловцима.  

 

 

Државно такмичење из књижевности -  књижевна олимпијада  

На државном такмичењу из књижевности – књижевна олимпијада одржаном у 

Сремским Карловцима 15. маја 2016. учествовали су ученици наше школе Растко 

Јокић, Кристина Ђорђевић, Ирена Чучковић  

Окружно такмичење из историје 

  На окружном такмичењу из историје, одржаном у Пожаревцу 16.04.2016. године, 

ученик трећег разреда наше школе, Немања Милошевић, освојио је прво место и 

пласман на државно такмичење. 
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  Државно такмичење из историје 

  На државном такмичењу из историје одржаном у Новом Пазару 07.05.2016. 

ученик трећег разреда наше школе, Немања Милошевић освојио је друго место.  

 

Окружно такмичење из биологије 

  У недељу, 10.04 у Петровцу на Млави одржано је окружно такмчење из биологије. 

На такмичењу је учествовало укупно 38 ученика. Средњу школу из Великог Градишта 

представљало је 8 ученика. Растко Јокић, ученик првог разреда, освојио је друго место, а 

Милица Адамовић, ученица трећег разреда, освојила је треће место. 

  

Државно такмичење из биологије 

  На државном такмичењу из биологије одржаном у Новом Саду 08.05.2016. 

учествовала су три ученика наше школе и сви су постигли веома запажен резултат. Растко 

Јокић, ученик 1. разреда, освојио је друго место. Драган Живановић, ученик 4. разреда, 

тек је други матурант наше школе који је изборио пласман на државно такмичење у 

последњих десет година. Милица Адамовић, ученица 3. разреда, једина је ученица која 

је у претходних десет година два пута изборила пласман на државно такмичење. 

 
  Резултати матурских  и завршних испита 
  4-1 

Р.Б. 
Презиме и име 

ученика 
Матурски рад Тема матурског рада 

С
р

ед
њ

а 

о
ц

ен
а 

1 Алексић Јелена Историја Краљ Александар и краљица Драга 4,33 

2 Арсић Катарина Историја Бој на Косову-историја и народно предање 5,00 
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3 Аћимовић Сања 
Ликовна 
култура Винсент Ван Гог 5,00 

4 Благојевић Јован Историја Балкански ратови 3,67 

5 Докић Лука Биологија Морфологија и систематика мекушаца 5,00 

6 Ђокић Петар Биологија 
Методе генетичког модификовања 
организама 5,00 

7 
Живановић 
Наталија Математика Полиедри 4,67 

8 Живковић Ђорђе 
Ликовна 
култура Франциско Гоја 4,00 

9 Живковић Марко Математика Геометрија древних цивилизација 4,33 

10 Зарић Катарина 
Ликовна 
култура Сава Шумановић 4,67 

11 Ивић Маја Историја Краљ Милутин 4,67 

12 
Јанковић 
Кристина Социологија Првобитни облици религије 5,00 

13 Јеремић Сара Историја 1915. 4,33 

14 Максић Ненад 
Ликовна 
култура Леонардо Да Винчи 4,00 

15 Марић Марија Филозофија 
"Без чега љубав не може-то је живот, без 
чега живот не вреди-то је љубав" 5,00 

16 
Миленковић 
Јована Социологија 

Култура-типови и последице културних 
додира 5,00 

17 

Мухаммед 
Стојадиновић 
Теимур 

Рачунарство и 
информатика Рачунарски вируси и заштита 3,33 

18 Пајић Никола Историја Топлички устанак 3,33 

19 Петровић Бобан Биологија 
Начини одређења пола код животиња и 
људи 5,00 

20 
Радосављевић 
Јулијана Социологија 

Утицај образовног статуса родитеља у 
социјализацији њихове деце 5,00 

21 Ранђеловић Јана Биологија 
Квалитативан састав гљива у Туманској 
шуми 5,00 

22 Рашић Урош Историја Облици отпора окупатора у Србији 1941.год. 4,33 

23 Савић Јована Социологија Алкохолизам и наркоманија 4,00 

24 Секулић Страхиња Социологија Глобализација 5,00 

25 
Станковић 
Милица Социологија Криминал и преступничко понашање 5,00 

26 
Стојадиновић 
Горан Социологија Мит и митологија 5,00 

27 
Стокић 
Александра Историја 

Властимир Павловић Царевац -личност и 
уметност 5,00 

28 
Тодоровић 
Никола Географија Природне одлике Војводине 3,67 

29 Тошић Милош Биологија Специјација 4,33 

30 
Цвјетичанин 
Душан 

Рачунарство и 
информатика Примена Java Script-a 5,00 
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  4-2 

Р.Б. 
Презиме и име 

ученика 
Матурски рад Тема матурског рада  

1 
Адамовић 
Алекса 

Рачунарство и 
информатика Процесори нове генерације-Интел 5,00 

2 Арсић Милијана Историја Турско освајање Београда 3,67 

3 Буразор Јелена Историја Вук Бранковић 4,33 

4 Граовац Јелена  Математика Комбинаторика 5,00 

5 Денић Милица Енглески језик Present tenses 5,00 

6 Ђокић Милан Историја Развој наоружања у првом и другом св.рату 4,33 

7 Ђукић Марија  
Француски 
језик "Jane Eyre",Charlotte Bronte 5,00 

8 
Живановић 
Драган Биологија 

Моногена обољења и достигнућа у њиховом 
лечењу генском терапијом 4,33 

9 
Живковић 
Војислав Хемија Загађење ваздуха 

         
5,oo 

10 
Животић 
Александар Енглески језик Holidays in the United Kingdom 5,00 

11 
Јокић-Бановић 
Наталија Биологија 

Примена микроорганизама у привредним 
делатностима 3,67 

12 
Крсмановић 
Урош Географија Анди-стари народ Инка 4,33 

13 
Милановић 
Драган Психологија 

Психолошке припреме у сврси остварења 
смиреног ума за репрезентативне спортске 
утакмице 4,33 

14 Милетић Невена 
Ликовна 
култура Антони Гауди-Живот и дело 5,00 

15 
Милосављевић 
Милица Физика Рефлексија и рефракција 5,00 

16 
Мирковић 
Никола Историја Душан Силни 4,33 

17 
Михајловић 
Немања Историја Успон нацизма 5,00 

18 
Лукић 
Александар Психологија Мотивација у психологији 4,67 

19 Николић Зорана Филозофија Човек је биће које се игра 3,33 

20 
Новаковић 
Јелена Српски језик На Дрини ћуприја-љубав, смрт и снови 4,67 

21 
Обрадовић 
Дијана Психологија Родитељи и мотивација у раду код деце 3,33 

22 
Омеровић 
Тијана Психологија Теорије личности и поремећаји личности 5,00 

23 Пантић Ана  Математика Математика рубикове коцке 5,00 
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24 
Пеливановић 
Филип Историја Крсташки ратови 5,00 

25 Рашић Тамара Математика Теорија игара 5,00 

26 Станић Софија Социологија 
Проституција као појам девијантног 
понашања 3,67 

27 
Стефановић 
Лука Филозофија О сопству и свему битном 5,00 

28 Струњаш Сања Биологија Ваљкасти црви 5,00 

29 Струњаш Сара Хемија Биоелементи 4,33 

30 
Ћировић 
Александра Математика Низови 5,00 

31 
Хрваћанин 
Немања Математика Криве другог реда 4,67 

 
  4-3 туристички техничар-оглед 

Презиме и име ученика 
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, 
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њ

а 
о

ц
е

н
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Аћимовић Александра 5 5 5 5,00 

Благојевић Ненад 5 5 5 5,00 

Влајковић Владимир 5 5 5 5,00 

Ђоловић Владимир 3 5 3 3,67 

Ђурић Ивана 4 5 5 4,67 

Живковић Михајло 5 5 5 5,00 

Ивков Милица 5 5 5 5,00 

Јовановић Александар 5 5 5 5,00 

Јовановић Жељана 5 5 5 5,00 

Карапанџић Силвија 5 5 5 5,00 

Кузмановић Александра 4 5 5 4,67 

Кузмановић Милица-
ванредни ученик 

4 5 4 4,33 

Марић Бојан 4 5 5 4,67 

Марковић Јована 4 5 5 4,67 

Мијаиловић Милан 4 5 4 4,33 

Милетић Стефан 4 5 4 4,33 

Милосављевић Велиша 5 5 5 5,00 

Милуновић Кристина 5 5 5 5,00 
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Младеновић Александра 5 5 4 4,67 

Пандуровић Никола 5 5 5 5,00 

Пауновић Бојана 4 5 4 4,33 

Пацић Милош 4 5 4 4,33 

Радовановић Душан 3 5 4 4,00 

Рајнић Лазар 4 5 4 4,33 

Стефановић Алекса 5 5 5 5,00 

Ристовић Илија  4 5 4 4,33 

 
3-5 Трговац  

Р.б. Презиме и име ученика Тема Оцена 

1 Гашпаревић Стеван Продаја текстилне робе 3 

2 Дрикић Анита Продаја робе у самоуслугама 5 

3 Живковић Милица 
Продаја робе у класичним 
продавницама 

3 

4 Ивановић Марија Техника завршних послова продаје 5 

5 Јанковић Анђела 
Продаја робе у класичним 
продавницама 

5 

6 Јанковић Борислав Снабдевање продавнице робом 2 

7 Јовановић Христина Продаја робе у самоизбору 5 

8 Карапанџић Ивана Техника завршних послова продаје 5 

9 Кузмановић Јован 
Техника вођења благајничких 
пословања 

3 

10 Љубомировић Марина Продаја робе у самоуслугама 5 

11 Милошевић Владимир Инвентарисање 3 

12 Мишић Александар Продаја робе у робним кућама 5 

13 Момировић Аница Припрема продавнице за рад 5 

14 Огњановић Јована Преузимање робе 3 

15 Пауновић Марина Инвентарисање 5 

16 Спасић Предраг Припрема робе за продају 5 

17 Стојићевић Ивана Продаја робе у робним кућама 5 

18 Стокић Јелена Продаја прехрамбених производа 5 

19 Стокић Катарина Припрема робе за продају 5 

20 Стокић Кристина Продаја робе у самоизбору 4 

21 Тимић Марко Снабдевање продавнице робом 5 
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22 Томић Марко Преузимање робе 4 

23 Богдановић Алекса Припрема продавнице за рад 4 

 
3-6 кувар 

ред
ни 

бро
ј 

Презиме  
ученика 

Име  
ученика 

предјело главно јело десерт 
збирна 
оцена 

1 
Андрејеви
ћ  

Ивана 
Велуте од 
пилећег 
меса 

Соте "Строганов", 
динстани пиринач, 
парадајз салата 

Гратиниран
е палачинке 
са орасима 

одличан 
(5,00) 

2 Благојевић Лазар 
Валдорф 
салата 

Кордон блу, мешано 
вариво, зелена 
салата 

Кох са 
винским 
шатоом 

одличан 
(5,00) 

3 Ђорђевић Миљан 
Пуњена 
јаја Касино 

Говеђи гулаш, 
широки резанци, 
витаминска салата 

Палачинке 
са џемом 

одличан 
(5,00) 

4 Зарић Јелена 
Рижото са 
печуркама 

Розбратна на српски 
начин, купус салата 

Воћна 
салата 

одличан 
(5,00) 

5 Јовић Миодраг 
Крофне са 
сиром 

Телећи соте са 
печуркама, париске 
кнедле, српска 
салата 

Принцес 
крофне са 
шлагом 

одличан 
(5,00) 

6 Коцић 
Александ
ра 

Поховане 
палачинке 
са шунком 

Соте "Строганов", 
пиринач вариво, 
српска салата са 
сиром 

Гратиниран
е палачинке 
са орасима 

одличан 
(5,00) 

7 Кузмић Ален 
Руски 
Боршч 

Соте "Строганов", 
пиринач вариво, 
витаминска салата 

Палачинке 
са џемом 

одличан 
(5,00) 

8 
Недељков
ић 

Марија 
Велуте од 
пилећег 
меса 

Турнедо Росини, 
мешано вариво, 
мимоза салата 

Принцес 
крофне са 
шлагом 

одличан 
(5,00) 

9 Панић Наташа 
Пилећа 
салата 

Ћуфте на грчки 
начин, зелена салата 

Палачинке у 
винском 
шатооу 

одличан 
(5,00) 

10 Петруц Драгана 
Пуњена 
јаја Касино 

Турнедо Росини, 
мешано вариво, 
зелена салата 

Сува пита са 
орасима 

одличан 
(5,00) 

11 
Радованов
ић 

Александ
ра 

Попијети 
од смуђа 

Котлет "Парма", 
парадајз салата 

Воћна 
салата 

одличан 
(5,00) 

12 Радојевић Ивана 
Салата од 
лигњи 

Телећи котлет 
"Орлов", мешано 
вариво, српска салата 

Палачинке 
са 
чоколадом 

одличан 
(5,00) 

13 Радојчић Катарина 
Поховане 
лигње 

Хајдучки ћевап, 
краставац салата 

Сува пита са 
орасима 

одличан 
(5,00) 

14 Рајковић Јован 
Поховане 
лигње 

Ајмокац од пилећег 
меса, пиринач 

Кох са 
винским 

одличан 
(5,00) 
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вариво, српска салата шатоом 

15 Селић Јован 
Потаж од 
печурака 

Карађорђева 
шницла, мешано 
вариво, мимоза 
салата 

Палачинке у 
винском 
шатооу 

одличан 
(5,00) 

16 Селић Марија 
Поховани 
качкаваљ 

Срнећи рагу са 
печуркама, париске 
кнедле, краставац 
салата 

Воћна 
салата 

одличан 
(5,00) 

17 Симурдић Михајло 
Валдорф 
салата 

Хајдучки ћевап, 
парадајз салата 

Палачинке 
са 
чоколадом 

одличан 
(5,00) 

18 Спасић Никола Смуђ у 
маринату 
од поврћа 

Котлет "Парма", 
парадајз салата 

Воћна 
салата 

одличан 
(5,00) 

19 Стевић Моника 
Шпагете 
карбонаре 

Котлет "Бон-фам", 
витаминска салата 

Принцес 
крофне са 
шлагом 

одличан 
(5,00) 

20 
Стојадинов
ић 

Милош Смуђ Орли 
Крменадла на 
цигански начин, 
витаминска салата 

Кох са 
винским 
шатоом 

одличан 
(5,00) 

21 Стојковић 
Андријан
а 

Велуте 
потаж од 
целера 

Роловано пилеће 
месо, мешано 
вариво, парадајз 
салата 

Кох са 
винским 
шатоом 

одличан 
(5,00) 

22 
Трифунови
ћ 

Бошко 
Валдорф 
салата 

Чобански ћевап, 
српска салата 

Гратиниран
е палачинке 
са орасима 

одличан 
(5,00) 

23 Шћекић Шћепан 
Говеђа 
салата 

Пилав од пилећег 
меса, зелена салата 

Принцес 
крофне са 
шлагом 

одличан 
(5,00) 

 
  Одржано 5 испитних одбора. 
  Наши ученици традиционално добро пролазе на пријемним испитима за упис на 
факултете. И ове године упис матураната на факултете био је врло успешан. 

 
 Дипломе, награде, похвале 
 
 Свечана додела диплома 2016. 

  У понедељак 20.06.2016. још једна генерација ученика успешно је завршила своје 
школовање. У препуној свечаној сали Средње школе, пред бројним ученицима, 
професорима и родитељима, директор Зоран Ташић уручио је награде ученицима 
генерације, Милици Милосављевић (гимназија) и Силвији Карапанџић (трговина, 
угоститељство и туризам). Затим су одељенске старешине доделиле дипломе „Вук 
Караџић“ и дипломе за посебно истицање у појединим наставним предметима. Сви 
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одлични ученици су награђени. Свим матурантима желимо успешан наставак 
школовања. 

 

 
 

 
Свечана додела диплома 

 

Носиоци „Вукове дипломе“ и ђаци генерације 

                

Милица Милосављевић        Силвија Карапанџић 

1. Милица Милосављевић – ђак генерације за гимназију 

2. Силвија Карапанџић – ђак генерације за трговину, угоститељство и туризам 

3. Алекса Адамовић  
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4. Александра Аћимовић 

5. Ненад Благојевић  

6. Михајло Живковић  

7. Александар Јовановић 

8. Велиша Милосављевић  

9. Душан Цвјетичанин  

10. Јована Миленковић 

11. Јана Ранђеловић 

12. Бобан Петровић 

13. Кристина Јанковић 

14. Марија Марић 

15. Марија Ивановић  

16. Марина Љубомировић 

17. Лука Докић 

18. Јелена Граовац 

19. Војислав Живковић 

20. Александар Животић 

21. Невена Милетић 

22. Немања Михајловић 

23. Ана Пантић 

24. Тамара Рашић 

25. Лука Стефановић 

26. Сања Струњаш 

27. Александра Ћировић 
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 Додела награда у општини Велико Градиште 
 

  Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, на свечаном пријему 

20.06. уручио је награде носиоцима дипломе “Вук Караџић“, ђацима генерације, 

добитницима награда на републичким такмичењима и њиховим професорима и 

најбољим студентима са територије општине. Ове године изузетан успех у образовању 

постигла су 27 “вуковца“ Средње школе из Великог Градишта, два ђака генерације, 

освојена су три друга и два прва места на републичким такмичењима које организује 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Посебно се истакао ученик 

Немања Милошевић који је освојио прва два места на републичком такмичењу и 

одбојкаши Средње школе са освојеним првим местом и који већ овог викенда играју на 

светском првенству у Београду. 

  Заслужним професорима Средње школе припале су, такође, награде. Успех 

овогодишњих ђака генерације награђен је и истицањем на билборду. Одбојкашкој екипи 

Средње школе и заслужнима за њихов успех председник општине уручио је спортску 

опрему, а општина је обезбедила и аутобусе за одлазак на светско првенство 

        

   

Додела награда 
 
 Општинске награде за Дан општине  

  Као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим 
областима од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште, СО 
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Велико Градиште, за дан општине, 2.августа 2016. најуспешнијим грађанима и 
институцијама доделила је  награде у виду дипломе. 
  Општинску награду добила је Милица Милосављевић, ђак генерације наше 
школе. Милица  се захвалила у име свих награђених.  

 
Извештаји о раду стручних органа  

 
Наставничко веће  

У току школске 2015/16. године Наставничко веће је радило према утврђеном плану 
предвиђеном Годишњим планом рада. Одржане су неке седнице које нису планиране, а 
које су биле неопходне. На седницама се говорило о стручним и најважнијим питањима 
школског рада. Детаљно се разговарало о резултатима рада ученика, проблемима и 
мерама за побољшање успеха. Решавани су актуелни проблеми, а све у интересу доброг 
и организованог рада школе. 
Одржано је 16 седница Наставничког већа. 
Дневни ред седница Наставничког већа:   
 
08.09.2015. 

1. Разматрање извештаја о реализацији годишњег плана рада за 2014/2015 школску 

годину 

2. Разматрање извештаја о раду директора за 2014/2015 школску годину 

3. Разматрање годишњег плана рада школе за 2015/2016 школску годину 

4. Ослобађање од наставе физичког васпитања 

5. Разно 

 
22.09.2015. 

1. Усвајање измена распореда часова 

2. Дежурства наставника 

3. Вођење школске документације  

4. Извештај са семинара одржаног 12. и 13. септембра у Средњој школи у Великом 

Градишту  

5. Извештај са матурске екскурзије 

6. Презентација тима за превенцију насиља 

7. Разно 

 
16.10.2015. 

1. Актуелна психолошко – кризна ситуација у школи 

 
02.11.2015. 

1. Избор два професора која су се посебно истакла својим успехом у протеклој 

години за награду општине поводом дана просветних радника 

2. Васпитно-дисциплински поступци против ученика 
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3. Разно 

 

26.11.2015. 

1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

2. Васпитно – дисциплинске мере 

3. Извештај педагошке службе о условима живота и рада ученика првог разреда 

4. Ослобађање од наставе физичког васпитања 

5. Извештаји са семинара 

6. Упознавање Наставничког већа са садржајем записника о редовној инспекцијској 

контроли бр. 614-16/2015-02 од 10.11.2015. 

7. Разно 

 

18.12.2015. 

1. Васпитно-дисциплински поступци против ученика 

2. Ослобађање од наставе физичког васпитања 

3. Разно 

 

23.12.2015. 

1.  Давање мишљења објављеног у листу „Послови“ од 02.12.2015. по конкурсу за 

радно место директора школе  

 

25.01.2016. 

1. Давање сагласности на измењени и допуњени сатав тимова, актива и комисија 

школе 

2. Доношење програма матурске екскурзије за 2016/2017 школску годину 

3. Усвајање тема за матурске испите 

4. Разно 

 

17.02.2016. 

       1.  Усвајање новог распореда часова 

       2.  Разно 

 

24.02.2016. 

1. Васпитно-дисциплински поступак против ученика јусић јована 

2. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта (педагог) 

3. Разно 

 

16.03.2016. 
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1. Упознавање наставничког већа са садржајем записника о редовном 

инспекцијском надзору бр 614-3/2016-02 

2. Стручно усавршавање у школској 2015/2016 

3. Разно 

 

25.04.2016. 

1. Такмичења ученика 

2. Стручно усавршавање 

3. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

4. Извештај ментора о изради матурских радова 

5. Васпитно-дисциплинске мере 

6. Разно 

 

17.05.2016. 

     1.   Такмичења ученика 

     2.   Стручно усавршавање 

     3.   Разно 

 

14.06.2016. 

1. Усвајање оцена после одржаних матурских и завршних испита (секретар испитног 

одбора), 

2. Избор ученика за доделу диплома за посебно истицање из појединих предмета, 

3. Избор ученика генерације (комисија за избор ученика генерације), 

4. (потенцијално) учешће школе у пројекту министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, 

5. Саопштење тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. 

6. Обавезе до краја школске године, 

7. Разно 

 

24.06.2016. 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта, 

2. Реализација редовне, допунске, додатне и припремне наставе, 

3. Предлози за похвале и награђивање ученика, 

4. Годишњи извештаји свих Тимова, Актива и Стручних већа, 

5. Учешће школе у пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

6. Предлог за Општинску награду, 

7. Комисија за упис, 

8. Обавезе до краја школске године. 

9. Разно 
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19.08.2016. 
1. Распоред обавеза до почетка нове школске године 

2. Комисија за израду годишњег плана рада школе 

3. Евиденција, матичне књиге, дневници 

4. Наставни планови 

5. Разно 

   
  Одељењска већа 
  Одељењска већа чине наставници, стручни сарадници, сарадници у настави који 
изводе васпитни-образовни  рад у одељењу, као и представници одељењских заједница. 
Одељенска већа су радила као и претходних година. Седнице су одржаване за 
класификационе периоде. Ове седнице су имале јединствен дневни ред, а обухватио је 
извештај о успеху и изостајању ученика и реализацији наставног плана и програма. 
Одељенска већа су посебну пажњу посвећивала прекршајима ученика и благовременом 
изрицању мера и праћењу ученика како би дошло до корекције понашања.  
 

ПРВА СЕДНИЦА ОДРЖАНА ПОЧЕТКОМ НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ. 

Дневни ред: 

1. Успех ученика на крају првог класификационог периода, 

2. Дисциплина и изостајање ученика, 

3. Реализација часова, 

 

ДРУГА СЕДНИЦА ОДРЖАНА КРАЈЕМ ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ. 

Дневни ред: 

1. Резултати успеха постигнути на крају првог полугодишта, 

2. Владање ученика, 

3. Реализација редовне, додатне и допунске наставе,  

4. Реализација ваннаставне активности 

 

ТРЕЋА СЕДНИЦА ОДРЖАНА ПОЧЕТКОМ АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ. 

Дневни ред: 

1. Успех, дисциплина и изостајање ученика на крају другог класификационог 
периода 

 

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТАУ ЈУНУ МЕСЕЦУ 2016. 

Дневни ред: 

1. Успех и владање ученика на крају школске године, 

2. Реализација наставних планова и програма, 

3. Предлог ученика за похвале и награде, 
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ПЕТА СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У АВГУСТУ МЕСЕЦУ 2016. 

Дневни ред: 

1. Резултати поправних и разредних успех и владање ученика на крају школске 
године,и успех ученика првог и другог разреда кувар и конобар. 

Поједина одељењска већа одржала су већи број седница у односу на план. 
 
  Стручна већа из области предмета 
Протекле године формирана су следећа Стручна већа: 
- веће професора српског и страних језика   
- веће професора енглеског језика 
- веће професора природних наука 
- веће професора друштвених наука 
- веће професора ликовне културе, музичке уметности и физичког васпитањ 
- веће професора економске групе предмета 
Већа су радила по плану. 
 

Извештај стручног већа српског језика и књижевности и страних језика за 
школску 2015/16 годину 

Рад Стручног већа професора српског језика и књижевности и страних језика, у 
протеклом периоду, поред редовне наставе остварен је кроз следеће активности: 
додатну и допунску наставу, рад секција, посете позоришту, сарадњу са осталим већима 
и секцијама, Ђачким парламентом школе, Музејом, Културним центром из Великог  
Градишта и Народном библиотеком „Вук Караџић“ из Великог Градишта . 

Додатна настава и рад секција се реализовао према Плану и остварио кроз 

 Припрему ученика за такмичење из језика и књижевну олимпијаду  

 Упутства за израду матурских радова 

 Увођење ученика у вештину превођења 

 Драмска секција  

 Припрема за рецитовање 

 Припрема Светосавске академије 

 Посете позоришту  

 Посета Сајму књига 

 Наставак рада на електронском часопису  

 Подршка формирању библиотечке секције  

 Учешће у акцијама Ђачког парламента школе, Народне библиотеке „Вук 
Караџић“, Музеја (активно учешће у обележавању јубилеја писаца, ученици 
у улози библиотекара, час у Библиотеци) 

 Припреме ученика за јавну презентацију радова и талената  

 Припрема пригодног програма за Свечану доделу диплома матурантима 
 

Изводи из записника са седница Стручног већа професора српског и страних језика 
Прва седница одржана је у септембру 2015. са следећим дневним редом: 

1. План Стручног већа за школску 2015/16.  
2. Упознавање нових чланова Већа са активностима и циљевима постојања стручних 
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већа  
3. Разно 

На седници су присуствовали следећи чланови: Мирјана Николић, Бојан Јелић и 
Сања Ђокић, професори срског језика и књиевности; Светлана Обрадовић, Војка 
Миловановић, Данијела Јаношевић, професори француског језика, Наташа Стевић, 
професор латинског језика, Милица Пауновић, професор немачког језика. Седницом је 
руководио председник Стручног већа, Милена Дрндаревић, професор срског језика. 

Предлог Плана је усвојен од свих чланова Већа и председник остаје исти и у овој 
школској години. 

Као један од циљева у овој школској години јесте постављен задатак формирања 
усаглашених критеријума у оцењивању, у складу са одлуком Педагошког колегијума и 
Тима за школско развојно планирање, тако да је предложено да се на нивоу актива 
размишља у том правцу и изађе са конкретним предлозима на некој од следећих 
седница. 

Истакнуто је да би ове године требало разрадити концепт и подстаћи активнији 
однос ученика и професора кад је у питању рад редакције електронског часописа.  

Под тачком разно разговарало се о укључивању ученика у праћење и организацију 
ШИК фестивала (Штап и канап фестивал – такмичење аматерских позоришта у 
организацији Културног центра на којем би наши ученици требало да се појаве као 
новинари, репортери и водитељи програма). Седници је присуствовао и Ненад 
Михајловић, професор историје и организатор Фестивала ШИК. 

Друга седница одржана је у октобру са следећим дневним редом: 
1. Изводи из Записника са Педагошког колегијума 
2. Сајам књига  
3. Разно 
Седници нису присуствовале професорке француског језика (па им је достављен 

штампани материјал накнадно). Састанку су присуствовале Весна Новковић (проф.хемије 
и координатор библиотечке секције), Сања Стефановић (историчар уметности и 
професор грађанског васпитања) и  Велина Стојковић (професор енглеског језика), ради 
договора у вези са заједничким активностима.   

Трећа седница Стручног већа одржана је у новембру са следећим дневним редом: 
1. Рад драмске секције и припрема Светосавске академије 
2. Сарадња са Ђачким парламентом и Народном библиотеком „Вук Караџић“ из 

Великог Градишта 
3. Огледни и угледни часови 
4. Разно 
У вези са функционисањем драмске секције разговарало се о интересовањима 

полазника, о начину рада и усклађивању са редовном наставом с обзиром да ученици 
имају 7.час. С обзиром на ту чињеницу и нарочито да међу заинтересованим ученицима 
има путника, постављен је најпре први реални задатак ове секције а то је осмишљавање 
концепта овогодишње Светосавске академије. 

Као резултат састанка Актива за школско развојно планирање, дат је приоритетан 
задатак за све чланове већа. То је инсистирање на већем укључивању у реализацију 
угледних и огледних часова. 

Четврта седница Стручног већа одржана је са следећим дневним редом: 
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1. Извештај са Педагошког колегијума 
2. Припрема Светосавске академије 
3. Списак тема за матурске радове 
4. Разно 
Пета седница није одржана на уобичајен начин због немогућности да се сви чланови 

већа окупе, те је члановима подељен извод из записника са Педагошког колегијума са 
следећим дневним редом   

 Анализа безбедности и заштита деце 

 Договор о завршетку полугодишта 

 Стручно усавршавање 
Шеста седница одржана је као седница Актива професора српског језика и чланова 

других стручних већа.. 
Дневни ред  

 Светосавска акдемија 
Састанку су присуствовали професори Ненад Михаиловић, Бојан Јелић, Милена 

Дрндаревић и директор Зоран Ташић. 
 Концепт у којем доминира рок музика и поезија из тог периода, прихваћен је као 
адекватан за овогодишњу Академију.  

Седма седница одржана је у фебруару 2016. након седнице Педагошког 
колегијума где је члановима Стручног већа предочен комплетан и детаљан извештај са 
колегијума, дата упутства и одштампани материјали за све чланове Већа. Седници 
присуствовали сви чланови Већа. 

Осма седница оджана је у априлу са следећим 
Дневним редом 

 Изводи са седнице Педагошког колегијума 

 Такмичења 
Члановима Већа је предочено уктратко шта нас очекује у идућој школској години. С      
обзиром на сагласје у Педагошком колегијуму да је део предвиђених активности и 
обавеза наставника, најављен као обавезан за убудуће, у нашој школи већ реализован у 
пракси, само без адекватне (до сада необавезне званичне документације и аката, 
нарочито у области међусобне сарадње различитих већа и етоса), истакнуто је да би 
требало говорити о задацима за следећу школску годину (иницијални тестови, 
интерактивна настава, тематски дани..) и наставку већ започете добре праксе. 

Девета седница одржана је у јуну са следећим дневним редом 

 Уџбеници 

 Извештај Већа за претходну годину 

 План Већа за наредну годину 
Уџбеници углавном остају исти (допуне и измене се односе на стручне профиле) 

Извештај за претходну годину је оцењен као добар уз жаљење што су време и објективне 
околности успориле или онемогућиле реализацију појединих идеја предвиђених Планом 
Већа, али исто тако и уз изражавање задовољства због успешно реализованих садржаја, 
који не само да су оставили траг у ширењу и потврђивању вредности, већ се и наметнуле 
као домет и принцип који треба следити и убудуће. 
 План Већа за наредну годину прихваћен и заједнички конципиран (садржи већ 
уобичајене активности, нереализовано а започето у претходној години, израду 
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заједничких иницијалних тестова на нивоу актива, што између осталог представља и пут 
ка успостављању јединствених критеријума у оцењивању, који и даље остаје једна од 
приоритетних области у развоју и даљем напредовању Школе) 
 У презентацији извештаја свих стручних већа, на седници Наставничог већа 
одржаној у јуну по завршетку наставе у овој школској години, председник овог стручног 
већа је инсистирао на нужности разумевања и тражења начина да се побољшају 
могућности за одржавање рада драмске секције (чији план већ три школске године није у 
потпуности реализован). Наиме, у Школи је велика заинтересованост ученика, као и 
постојање талената међу ученицима у овој области, тако да би била права штета не 
направити школску представу. Чланови Наставничког већа су указали подршку тој идеји и 
изашли са конкретним предлозима у вези са техничким предусловима и међусобној 
колегијалној сарадњи, у циљу презентовања Школе, општег добра као и наставка 
традиције Школе која је са својим приредбама део базичног статуса у представљању 
културе овог места. 
 

Такмичење из српског језика и језичке културе 
И у овој школској години ученици су показали интересовање за ово такмичење и 

остварили веома добре резултате на школском и општинском такмичењу. На окружном, 
наши ученици, као и већина учесника овог такмичења у Браничевском округу, нису 
остварили резултате који су омогућили бројне пласмане на републичко такмињење. 
Ученик трећег разреда гимназије, Немања Милошевић, јесте остварио пласман и 
поновио прошлогодишњи успех на Републичком такмичењу у Тршићу. Освојио је 1. 
место. 

   
 

Наша школа је и ове године била домаћин окружног такмичења. Такмичење је 
протекло у лепој атмосфери, доброј организацији, сарадњи међу колегама и дружењу 
међу ученицима. 
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Књижевна олимпијада 
Књижевна олимпијада је недавно покренуто такмичење из познавања 

књижевности и науке о књижевности. У нашој школи се одржава трећи пут, и сасвим 
разумљиво, ове године је био највећи број учесника од покретања такмичења. Сви 
ученици који су учествовали на окружном нивоу, пласирали су се на Републичко 
такмичење, али нажалост због поклапања термина са другим такмичењима, неки од њих 
су морали да одустану од учешћа. Резултати са окружног изгледали су овако: 

I разред 
1. место Растко Јокић  
2. место Петар Јанковић 

II разред 
2. место Кристина Ђорђевић 

III разред 
1. место Немања Милошевић 
2. место Ирена Чучковић 
2.  место Александра Ђорђевић 

Заслуге за овако добар резултат свакако највише припадају раду ових ђака, али 
као мотив, подстицај и подршку треба напоменути и заслуге предметних наставника 
(Весна Ташић, Бојан Јелић, Милена Дрндаревић). 

Ученик Растко Јокић је остварио добар резултат на Републичком такмичењу, које 
се традиционално одржава у Сремским Карловцима, у Гимназији. Освојио је 4. место. 
 

Такмичење у рецитовању 
1. Ирена Чучковић („Шта можемо да урадимо“, Ч. Буковски, I место на општинском) 
2. Теодора Урошевић („Кад остарим“ , В. Шимборска, II место на општинском) 
3. Јелена Буразор (Десанка Максимовић, III место на општинском) 
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Матурски радови из српског језика и књижевности у школској 2015/16. 
У овој школској години само је једна ученица бранила матурски рад из 

књижевности. Назив рада, био је „Љубав, кривица и снови Андрићевих јунака у роману 
На Дрини ћуприја“. Кандитат је била ученица Јелена Новаковић. Менторски рад започела 
је Мирјана Николић, а након њеног одласка у пензију, рад је настављен под менторством 
Сање Ђокић. Рад је оцењен од стране комисије као одличан, како у формалном смислу 
јер задовољава критеријуме научног приступа у изради, тако и као самосталан, надахнут 
и веома садржајан рад. 
 

Угледни и огледни часови 
У овој школској години одржана су два тимска часа. Наставна јединица Андрић и 

Гоја, обухватила је предавање из историје, књижевности и историје уметности. 
Реализатори: Милош Петровић, проф.историје, Сања Ђокић, проф.књижевности, Сања 
Стефановић, професор историје уметности. Наставна јединица Гладијатори, обухватила је 
предавање из историје и латинског језика. Реализатори Наташа Стевић, проф. Латинског 
језика и Милош Петровић, проф.историје. 
 

Сарадња са другим институцијама - Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико 
Градиште 

                
                          Ученици библиотекари 
 
 
 
                Дан матерњег језика 

 Новогодишња јелка у Библиотеци и 
наши ученици 
 
„Просветљење“  
Обележавање Светског дана књиге и 
ауторских права и дружење са писцем 
Урошем Петровићем 



 

стр. 48 oд 145 

Средња школа Велико Градиште 

                            
 

 
 
 
Сарадња са другим институцијама - Културни центар Властимир Павловић 

Царевац (Наши ученици као репортери на фестивалу „Штап и канап“) 

 

 

 
   

 

 

 

 
 
Сајам књига и изложба графика Албрехта Дирера 
И ове школске године, у октобру, наша школа је посетила Међународни сајам 

књига у Београду. Ово путовање обогатила је и посета Конаку кнегиње Љубице, у којој је 
била поставка изложбе графика Албрехта Дирера. Организатори овог путовања биле су 
професорке Весна Новковић, Сања Стефановић, Велина Стојковић и Милена Дрндаревић. 
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Ксенија Гончарова  
У сарадњи са Интеркултуром, и ове године у  нашој школи боравила је на размени 

ученица из Русије, Ксенија Гончарова. Похађала је други разред гимназије и слушала 
наставу на српском језику целе школске године. Индивидуалном раду са овом ученицом 
нарочито се посветила професорка Сања Ђокић, која и сама говори руски језик, а сви смо 
имали прилике да видимо колико је, и шта све Ксенија усвојила боравећи код нас, кроз 
сјајну презентацију Русије кроз видео материјале и једну малу, надахнуту приредбу. 
Њени другови из разреда читали су стихове из поезије чувених руских песника, и 
говорили на српском језику нешто о чувеним личностима из историје Русије, науке, 
књижевности, астрономије, спорта. Ксенија нам се обратила на српском и била водич 
кратке филмове о Русији које је сама направила. Ксенијина предметна професорка  
српског језика, Милена Дрндаревић, прочитала је одломке из Ксенијиних литерарних 
састава, што је посебно обрадовало публику, с обзиром да је ова ученица отворенија у 
писаном изражавању, а у комуникацији је суздржанија, нарочито кад има више 
саговорника одједном. Ксенија Гончарова је посебан таленат показала у препевима 
поезије, што свакако богати и искуство наставника, а посебно ученика, који се ретко и 
сусрећу са преводилаштвом, а нарочито препевима.  

У прилогу који следи, дат је препев песме са руског језика коју је написала Ана 
Гончарова, Ксенијина сестра. 
 

Светосавска академија 
Овогодишња Светосавска академија, осмишљена је као позив за истинске 

вредности и подсећање на улогу Светог Саве у националном, културном и 
просветитељском деловању. У времену у којем живимо, често се говори о нарушеном 
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систему вредности. Светосавље подразумева духовност, мир, ширину, образовање, 
просветитељство, али и борбу, искрену и срчану за сваки од ових постулата. Препознало 
се да је један од начина да се то искаже и рок поезија са бившег југословенског простора. 
Беседник је била Јелена Буразор, матурант, успешан учесник такмичења у рецитовању и 
у беседништву. Приредбу је подржао и хор под руководством Надежде Цветковић, 
бившег наставника наше школе, и учешће Ксеније Гончарове, ученице на размени, која је 
овом приликом свирала флауту. 

Свечана додела диплома матурантима 
Овогодишњу доделу диплома пратио је концепт ослоњен на хипи-покрет, 

пацифизам и позив на буђење космополитског духа. С тим циљем говорио се одломак из 
чувеног антиратног романа Доналда Трампа „Џони је кренуо у рат“, поезија Виславе 
Шимборске, певале се песме из чувеног мјузикла Коса и говорила поезија Милана 
Младеновића и Бранимира Штулића, југословенских рок музичара. Уводни текст 
написала је и говорила Ана Ацић, ученица трећег разреда. Остали учесници су ученици: 
Емилија Радосављевић, Катарина Илић, Теодора Урошевић, Растко Јокић (ученици првог 
разреда) и Александра Ђорђевић, Ирена Чучковић, Александра Ивковић, Давид 
Обрадовић и Стефан Милојковић (ученици трећег разреда). 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
Стручно веће професора енглеског језика чине Наташа Милић, Сандра Величковић 

и Велина Стојковић. На састанку одржаном 24.06. 2016. усвојен је извештај о раду за 
претходну школску годину 2015-2016. Стручно веће професора енглеског језика је 
редовно одржавало састанке на којима је анализирало постигнуте резултате и планирало 
даље активности.  

 

Време реализације                                                                                              Активности   Носиоци активности  

Септембар Набавка књига за ученике 
прве године 
Организовање допунске и 
додатне наставе 
Израда плана СУ, пријава 
чланова већа, планирање 
дисеминације на стручном 
већу 
Присуство семинару 
„Тематски и 
интердисциплинарни приступ 
планирању наставе“ 

Наташа Милић 
 
Сандра Величковић  
 
Чланови већа 
 
 
 Чланови већа 

Октобар Прављење списка потребне Сандра Величковић 



 

стр. 53 oд 145 

Средња школа Велико Градиште 

литературе 
Планирање квиза општег 
знања 
Одлазак на једнодневне 
семинаре  
Реализација свих облика 
наставе 
Организација посете Сајму 
књига 

 
Чланови већа  
 
Чланови већа  
 
Чланови већа  
 
Велина Стојковић 

Новембар Реализација свих облика 
наставе 
Одржавање квиза општег 
знања 
Одлазак на једнодневне 
семинаре 

Чланови већа 
 
Чланови већа  
 
Чланови већа 
 

Децембар Реализација свих облика 
наставе 
Анализа рада на крају првог 
класификационог периода 
Припреме за Вече енг. језика 
Припреме  за одржавање 
школског такмичења 
Организовање припремне 
наставе за ученике четврте 
године  

Чланови већа 
 
Велина Стојковић 
 
Велина Стојковић 
Наташа Милић 
 
Сандра Величковић 

Јануар Реализација свих облика 
наставе 
Припреме за Вече енг. језика 
Припрема за  школско 
такмичења 
Одлазак на једнодневне 
семинаре 
Одржавање припремне 
наставе  

Чланови већа 
 
Велина Стојковић 
Наташа Милић 
 
Чланови већа 
 
Сандра Величковић 

Фебруар Реализација свих облика 
наставе 
Одлазак на једнодневне 
семинаре 
Одражавање школског 
такмичења  
Припрема за општинско 
такмичење 
Припреме за Вече енг. Језика 
Одржавање припремне 
наставе  

Чланови  већа 
 
Чланови  већа 
 
Наташа Милић 
 
Наташа Милић 
 
Велина Стојковић 
Сандра Величковић 
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Организација Хипо Глобал 
Инпут такмичења 

Наташа Милић 
 

Март Реализација свих облика 
наставе 
Одлазак на једнодневне 
семинаре 
Одржавање општинског 
такмичења 
Припрема за окружно 
такмичење  
Припреме за Вече енг. Језика 
Одржавање припремне 
наставе 
Организација Хипо Глобал 
Инпут такмичења 

Чланови  већа 
 
Чланови већа 
 
Наташа Милић 
 
Наташа Милић 
 
Велина Стојковић 
Сандра Величковић 
 
Наташа Милић 
 

Април Реализација свих облика 
наставе  
Одлазак на једнодневне 
семинаре 
Одлазак на окружно 
такмичење 
Припреме за Вече енглеског 
језика 
Одржавање припремне 
наставе 

Чланови  већа 
 
Чланови  већа 
 
Наташа Милић 
 
Велина Стојковић 
 
Сандра Величковић 

Мај Реализација свих облика 
наставе  
Одлазак на једнодневне 
семинаре 
Вече енглеског језика “The 
Beatles” 
Одржавање припремне 
наставе 
Присуство семинару 
„Управљање стресом код 
ученика, родитеља и 
наставника“ 

Чланови  већа 
 
Чланови  већа 
 
Чланови  већа 
 
Сандра Величковић 
 
Чланови  већа 
 

Јун Реализација свих облика 
наставе  
Одлазак на једнодневне 
семинаре 
Избор уџбенка за следећу 
школску годину 
Одржавање припремне 

Чланови  већа 
 
Чланови  већа 
 
Сандра Величковић 
 
Сандра Величковић 
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наставе 
Анализа рада Стручног већа на 
крају ш.г. 2015-2016 

 
Велина Стојковић 
 

 
Чланови већа су доставили планове ра редовну, допунску и додатну наставу 

педагогу школе. У септембру су набављени потребни уџбеници  за ученике у сарадњи са 
„The English Book „ из Београда, званичним дистрибутером Oxford University Press-a. Сви 
уџбеници су добили акредитацију Министарства просвете Републике Србије.  

Током првог полугодишта реализована је редовна допунска и додатна настава 
према плану.   У овом периоду у сарадњи са професорима српског језика и књижевности 
организована је посета 60. Сајму књига 29.10. 2015. године где је било укључено 54 
ученика наше школе. У конаку књегиње Љубице наши ученици имали су прилику да се 
упознају са графичким остварењима једног од најбрилијантнијих стваралаца ренесансе, 
али и са делима његових ученика и савременика, познатим именима немачке и 
италијанске графике - Хајнриха Алдегрефера, Албрехта Алдорфера, Луке Кранаха 
Старијег, Маркантонија Раимондија. Ученици и професори су били одушевљени 
изложбом. 
 

 
 

Током другог полугодишта поред редовних активности, интензивиране су 
припреме за такмичења из енглеског језика. Наша два ученика Милица Денић и Сања 
Аћимовић су се пласирали на окружно такмичење. 17.03. 2015. године у нашој школи је 
одржано и међународно такмичење из енглеског језика Global Hippo којим је било 
обухваћено 47 ученика.  

У суботу 28 новембра 2015. у Свечаној сали наше школе одржан је по први пут 
квиз општег знања на енглеском језику “ My English Quiz” у организацији The English Book-
a и Стручног већа професора енглеског језика. У квизу су учествовали тимови из 5 
средњих школа: Паланачка гимназија из Смедеревске Паланке, Средња школа „ 
Младост“ из Петровца на Млави, Пожаревачка гимназија и Политехничка гимназија из 
Пожаревца и ученици наше школе. Тимови су били састављени од представника свих 
разреда, а нашу школу су представљали: Бобан Петровић - капитен, IV година, Душан 
Цвијетичанин - IV година, Немања Милошевић - III година, Лука Роглић - III година, 
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Немања Ђурић - II година и Растко Јокић - I година. Победио је тим из Смедеревске 
Гимназије, а наши ученици су освојили 3. место.  
 
 

 
 
Веће професора енглеског језика је и ове године обухватило велики број ученика 

свих разреда и профила ваннаставним активностима. Као резултат овог рада 20.05.2016. 
године одржано је Вече енглеског језика са темом “The Beatles”. Учествовали су ученици 
свих разреда наше школе у организацији актива професора енглеског језика. Ученици су 
рецитовали, певали и плесали уз песме групе “The Beatles”, говорили о њиховој каријери, 
а неколико ученика је одглумило интервју из 1979. године. 

 

 
 
 

Извештај стручног већа економске групе предмета за школску 2015/2016. 
 

Стручно веће економске групе одржало је шест састанака ове године. На првом 
састанку утврђен је план за наредну школску годину, утврђен план блок наставе за све  
профиле и дат је предлог семинара на наредну школску годину. 

На састанцима чланови већа упознавали су се са закључцима донетим на  
Педагошком колегијуму који су се односили на следеће теме: 

1. Безбедност ученика и запослених у школи 
2. Протокол у случају здравствених проблема ученика 
3. План наставника и њихове обавезе 
4. План стручног усавршавања 
5. Правилник о оцењивању 
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6. Ваннаставне активности 
Чланови већа су допунску наставу изводили и адекватно водили. Додатна настава се 

реализовала кроз припреме за такмичења, матурски и завршни испит. 
На нашим састанцима смо се договарали  о  стручним посетама и излетима, правдању 

изостанака иинтерном вредновању, али и о многим другим темама. 
Као и сваке године наши ученици су били део Сила феста. У октобру 2015. наши 

ученици смера туристички техничар посетили су  локалитет Лепенски вир,  а ученици 
смера – трговац по први пут су  били у стручној посети једног тржног центра. Ове године 
смо се се одлучили за тржни центар“Ушће“ у Београду. Ученици су добили радни задатак 
на који су одлично одговорили.  

Као и сваке године ученици профила кувар-конобар предвођени својим професорима 
припремали су и реализовали  школску славу Светог Саву. 

Са ученицима смера туристички техничар и кувар-конобар посетили смо овогодишњи 
сајам туризма - најуспешнију туристичку  манифестацију  у  Србји и региону. Овде су наши 
ученици такође имали учешће у коктелу који је приредила Општина Велико Градиште 
после своје презентације. После сајма ученици су посетили тржни центар „ДЕЛТА СИТИ“. 
Посета сајму је прошла без икаквух проблема и у добром расположењу. Ученици су се 
вратили задовољни и са још једним искуством значајним за њихово дање школовање и 
рад. 

Посета Виминацијуму, винаријама и пимницама ове године није реализована због 
неинтересовања ученика. 

Чланови нашег већа имали су огледне часове: Снежана Милорадовић и Светлана 
Стефановић , одржале су час - Утицај  туризма на развој; Израда презентација пословних 
и свечаних скупова. 

По први пут наши ученици смера туристички техничари учествовали  су на такмичењу 
„Развој омладинског туризма у Србији“ које је организовао  Универзитет Сингидунум. 
Ученици : Силвија Карапанџић, Аћимовић Александра и Живковић Михајло освојили су 
пето место на овом такмичењу. 

Матура за туристе,  завршни испит за трговце, као и куваре-конобаре ове године је 
протекао без  проблема, захваљујући великом залагању наших   предметних професора , 
али и  као доказ знања и зрелости наших ученика, матураната. 
 
 
         Веће професора друштвених наука         
 

Веће професора друштвених наука у Средњој школи чине предметни професори 
историје, географије, социологије, психологије, филозофије, историје уметности, устава и 
права грађана и грађанског васпитања. У реализацији остваривања Годишњег плана рада 
овог већа учествовали су Ненад Михајловић, Милош Петровић, Данијела Парезановић, 
Ана Илић, Миљан Вељковић, Марија Рајић и Сања Стефановић, 

Професор Миљан Вељковић је активно учествовао у раду Тима за инклузију и 
Актива за школско развојно планирање, Марија Рајић у Тиму за самовредновање који је 
истраживао области ,,Подршка ученицима“, и Руковођење и рад организације”, Данијела 
Парезановић као председник Актива за стручно усавршавање, Сања Стефановић као члан 
Тима за Каријерно вођење, Ана Илић члан Тима за инклузију и израду школског 
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програма, док је Милош Петровић био члан Комисије за избор уџбеника за шк. 
2016/2017 год. 

Сви ови тимови имали су низ задатака предвиђених Планом рада за 
школску2015/2016. од којих је велика већина успешно реализована. 

Осим учешћа у многобројним активностима које је наша школа подржала или 
активно учествовала (Сила фест, месец књиге, посета Лепенском виру, међународни 
симпозијум - Портрети наставника, такмичење у беседништву, реализација школске 
славе Светог Саве, припрема и учешће ученика у Националној географској олимпијади, 
ликовна радионица - конкурс за визуелно решење маскоте Светског школског првенства 
у одбојци, учешће на републичком такмичењу ,,Развој омладинског туризма у Србији,, 
радионице - Отвори очи, обележавање недеље деце са Дауновим синдромом, 
новогодишња и светосавска ликовна радионица, израда презентације пословних и 
стручних скупова у којима су професори Већа друштвених наука дали свој допринос. 
Изведени су и угледни, огледни и тимски часови: Биоетика у примењеној биологији 
развића (Марија Рајић и Горан Мишић), Сава Шумановић (Сања Стефановић). Примена 
дебате у настави (Сања Стефановић и веће професора економске групе предмета), 
Дигитално  насиље (Сања Стефановић и Биљана Лукић), Франциско Гоја на прелазу из 18 
у 19. Век (С.Стефановић, М.Петровић и С.Ђокић), Гладијатори (М.Петровић и Н.Стевић). 
Овим начином рада успешној је изведна корелација више наставних  предмета и 
обједињен рад више Актива у оквиру рада професора овог Већа. 

Најупечатњивији резултати рада се могу видети на освојеном другом месту из 
историје Немање Милошевића ученика трећег разреда гимназије на републичком 
такмичењу у Новом Пазару 07.05.2016. год као и по учешћу први пут  наших ученика 
смера Трговина, угоститељство и туризам на републичком такмичењу ,,Развој 
омладинског туризма у Србији” у организацији Универзитета Сингидунум и освојеном 
петом месту. 

Осим интерног стручног усавршавања чланови Већа друштвених наука 
присуствовали су и семинару Управљање стресом деце, наставника и родитеља 
одржаном 21-22.06.2016. год и Стручном скупу тј. Конференцији ,,Каријерно вођење и 
саветовање ученика у школама Браничевског округа,, 10.06.2016. год одржаној у Средњој 
школи у Великом Градишту. 

Током маја и јуна месеца редовно су одржаване припреме за израду и одбрану 
матурских радова, а професори су учествовали на дежурствима и одбрани матурских 
радова. 

Седнице Стручног већа друштвених наука одржаване су по плану, али и по 
потреби у зависности он догађања и активности у школи и обавештења са Педагошког 
колегијума или седница Одељенских већа. Сви часови и активности за школску 2015/16 
су реализовани по плану и програму, али и многе активности које нису биле предвиђене 
истим, чиме закључујемо да је Веће друштвених наука радило у складу са потребама 
ученика и школе, а самим тим и на свом сопственом стручном усавршавању. 
 

Веће природних наука 
 

Председник Стручног већа 

Весна  Новковић, професор хемије  
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Чланови Стручног већа 

Недељко Тодоровић, професор математике Биљана Лукић, професор информатике 

Славица Тодоровић, професор математике Драгана Стокић, професор информатике 

Горан Мишић, професор биологије Маргита Ерић, професор хемије 

Јелена Бунчић, професор биологије Бојана Живковић, професор математике 

Тодор Драгољевић, професор физике Иван Стојановић, професор физике 

 
Веће  је ове школске године своје активности реализовало у складу са својим 

планом који је део Годишњег плана. У току школске године, одржали смо пет састанака 
са следећим дневним редом: 
 
      Први састанак, одржан 18.09. 
Дневни ред: 

1. Интерно усавршавање, план 
 
Други састанак, одржан  19.10. 
Дневни ред: 
1.  Упознавање са састанком педагошког колегијума 
2.  Упознавање са правилником о оцењивању 
 
Трећи састанак, одржан 21.01. 
Дневни ред: 

1. Реализација плана и програма за прво полугодиште 
2. Реализација такмичења 
3. Реализација допунске и додатне 

 
Четврти  састанак, одржан 17.03. 

Дневни ред: 
1. Реализација интерног усавршавања, портфолио 
2. Извештавање о чланку из Зборника са међународног симпозијума 

 
Пети састанак, одржан 09.06. 
Дневни ред: 

1. Реализација плана и програма за прво полугодиште 
2. Реализација такмичења 
3. Реализација допунске и додатне 
4. Писање извештаја 
Планови и програми свих облика васпитно-образовног рада су реализовани. Преглед  

осталих облика наставе по предметима: 
 

 Допунска  Додатна  Припремна  

Недељко Тодоровић 12 10  

Бојана Живковић 22 27 3 

Славица Тодоровић   6 

Весна Новковић 10 14  
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Маргита Ерић 14 24  

Горан Мишић 35 45 30 

Јелена Бунчић 3   

Драгана Стокић 13 16 ,( 192 e-mail-ова и 

post-ова) 
 

Биљана Лукић 23 14  

Иван Стојановић 5   

Тодор Драгољевић    

 
Професори овог већа током године су учествовавали у различитим активностима, а и 

сами су били организатори.Чланови нашег већа су и чланови других тимова и актива и 
дали су велики допринос њиховом раду. 

 13.10.2015. проф. рачунарства и информатике Биљана Лукић је одржала 
интерактивно предавање ученицима 2. разреда гимназије на тему 
„Програмирање – корак у напред“. Циљ овог предавања је био да се ученици 
мотивишу за учење програмирања.  
Они су добили информације на тему програмирање, програмски језици, 

програмери, могућности школовања за професију програмер...  
14.10.2015. проф.рачунарства и информатике Биљана Лукић је организовала радионицу 
на којој су ученици научили да пишу кратке програме и тако ушли у свет програмирања. 
Ови догађаји су ушли на званичну европску мапу Европска недеља програмирања. 

 

 Као и сваке године, наше веће било је организатор одласка 
ученика на Сајам науке у Београд. 4. децембра смо организовали 
одлазак ученика на сајам. Интересовање је било велико. Као и 
претходних година уживали су у интердисциплинарности и 
приказима практичне примене знања из бројних наука: од 
математике, преко физике, хемије, до географије, биологије, и 
примењених наука. 
 

 У сарадњи са професор Гораном Мишићем и педагошком 
службом школе, а у оквиру обележавања Европске недеље превенције рака 
грлића материце 28.1.2016. у свечаној сали Средње школе одржано је предавање 
о полно преносивим инфекцијама и заштити од истих кроз 
безбедан полни однос и путем вакцинације. Др Виолета 
Недић говорила је ученицима и о инфекцијама ХИВ-ом и 
могућношћу заштите вакцином.  

 
Радионица Online програмирање 14.03.2016. 
Реализатор: професор Рачунарства и информатике Биљана 

Лукић 
Радионица одржана у одељењу II-1, присуствовало 26 ученика. Ученици упознати са 
темама програмирање, програмски језици, онлине програмирање, занимањима у којима 
је потребно знање онлине програмирања, ученици написали своје прве програме.  
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Промоција школе путем Скајп везе са О.Ш. “Иво Лола Рибар” из Великог Градишта 
17.03.2016. 
Реализатори: Тим за промоцију школе, ученици школе. Користећи Скајп успостављене 
веза са ученицима 8. разреда О.Ш. “Иво Лола Рибар” из Великог Градишта. На тај начин 
је тим за промоцију наше школе представио Средњу школу будућим потенцијалним 
ученицима. Након тога одвијао се дијалог између основаца и  средњошколаца. 
  Skype у настави, вебинар 18.03.2016. Овај вебинар је пратило 29 професора, у 
циљу примене овог алата у настави. Основни циљ овог вебинара је коришћење нових 
информационих технологија у настави 

 У среду, 20. априла, у свечаној сали наше школе одржана је ускршња радионица, 
коју су ученици организовали заједно са професорком хемије Маргитом Ерић.  На 
радионици су учествовали ученици одељења I-1, II-1, III-1, III-2 i III-3.  

Циљ радионице била је израда ускршњих украса који су прављени од различитих 
материјала. Радионица је била веома успешна, а део направљених предмета ученици су 
продали, а новац је употребљен у хуманитарне сврхе. 
 
 

   
 

Ускршња радионица 
 

 У организацији професора Мишића, у нашој школи је у петак, 20.05.одржан 
необичан час. Час су нам држале – ћелије. Једна по једна представиле су нам се: Б 
лимфоцит, Т лимфоцит, НК ћелија, макрофаг и дендритична ћелија. Свака је 
понајвише хвалила своје особине, а само из разлога да би нас убедиле да су 
понајбољи кандидати за имунотерапију, перспективну методу биолошког лечења. 
Заправо, методички врло интересантно предавање осмислили су и извели нашим 
ученицима млади научници са Института за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“ из Београда. Повод за додатну едукацију био је Дан имунологије који 
је недавно обележен широм света. У тему нас је увела др Ивана Стојановић, 
некада ученица наше школе, а улоге ћелија одиграле су Сузана Станисављевић, 
Неда Ђедовић и њихови другари. Мада смо брзо схватили да је имунологија 
комплексна област, час је пролетео за трен, а ми смо из прве руке могли да 
увидимо како научници успевају да и себи и другима учине приступачном и 
занимљивом сложену тему. 
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Дан имунологије 
 
Професори нашег већа и њихови ученици били су врло успешни на такмичењима: 

 На окружном такмичењу из математике, Вук Стефановић, ученик првог разреда 
гимназије освојио је треће место, а Ивана Горановић, ученица другог разреда 
гимназије, друго место. 

 10.04 у Петровцу на Млави одржано је окружно такмчење из биологије. На 
такмичењу је учествовало укупно 38 ученика. Средњу школу из Великог Градишта 
представљало је 8 ученика. Растко Јокић, ученик првог разреда, освојио је друго 
место, а Милица Адамовић, ученица трећег разреда, освојила је треће место. 

 На државном такмичењу из биологије одржаном у Новом Саду 08.05.2016. 
учествовала су три ученика наше школе и сви су постигли веома запажен резултат. 
Растко Јокић, ученик 1. разреда, освојио је друго место. Драган Живановић, 
ученик 4. разреда, тек је други матурант наше школе који је изборио пласман на 
државно такмичење у последњих десет година. Милица Адамовић, ученица 3. 
разреда, једина је ученица која је у претходних десет година два пута изборила 
пласман на државно такмичење. 

 
Растко Јокић 

 У оквиру одржаног 6. Међународног конкурса за такмичарске филмове „Green 
Fest“, пријављено је укупно 695 филмова из 89 земаља. Након извршене 
селекције, одлучено је да се укупно 91 филм нађе у програму фестивала, и то у три 
категорије: аматерски филм, кратки филм (за професионалце) и дугометражни 
филм (за професионалце). Прошле године нисмо успели да се нађемо у 
званичном избору жирија, али је ове године, од неколико послатих филмова, 
један одабран и приказан, у среду 18.11.2015., на ревијалној вечери. У питању је 
филм „Мање смећа, више среће“ у трајању од 2’, ауторке Дајане Крсмановић, 
ученице 1.-3 одељења наше школе.  
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„Green Fest“ 

 

 16.априла, у Медицинској школи у Пожаревцу, одржано је међуокружно 
такмичење из хемије. Наша школа је имала три такмичара. Сви су били врло 
успешни. Вук Стефановић, ученик првог разреда гимназије, освојио је треће место, 
Никола Кнежевић, ученик другог разреда гимназије, прво место, а Сара Струњаш, 
матуранткиња гимназије, треће место. Сви су се пласирали на Републичко 
такмичење.  

 
Међуокружно такмичење из хемије 

 На републичком такмичењу из хемије, одржаном у Нишу 21-22.05. 
учествовала су три наша ученика, Вук Стефановић, ученик првог разреда, 
Никола Кнежевић, ученик другог разреда и Сара Струњаш, ученица 
четвртог разреда. Никола Кнежевић освојио је друго место и пласман на 
Српску хемијску олимпијаду.  

 
 

Никола – републичко такмичење  и Српска хемијска олимпијада 
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Извештај стручног већа за музичку, физичку и ликовну културу  

 
У првом полугодишту школске 2015/16. одржано је седам седница Стручног већа 

професора физичког, музичког  и ликовног васпитања. 
Рад Стручног већа у протеклом периоду, поред редовне наставе остварен је кроз 

следеће активности: 
• Рад секција, 
• Организовање и учествовање на такмичењима, 
• Сарадња са осталим већима, Ђачким парламентом Школе 

             Додатна настава и рад секција се реализује према плану за текућу школску годину 
и остварује се кроз 

• Припрему ученика за такмичење у баскету, фудбалу, одбојци, рукомету 
• Припрема Светосавске академије 
• Радионице 

 
Изводи из записника са седница Стручног већа професора физичког, музичког и 

ликовног васпитања: 
        Прва седница одржана је 25. септембра 2015. са следећим дневним редом: 
• План Стручног већа за школску 2015/16.   
        На седници су присуствовали сви чланови већа. 
        Формирање и рад секција је ове године стављено приоритете рада овог већа, 

како постоји заинтересованост за различите видеове уметничког ангажовања и 
могућност богаћења садржаја ван наставних активности.  

        Одржано је гласање на коме је изгласан председник већа. Председник већа 
остаје исти. 

        Друга седница одржана је 27.10.2015. са следећим дневним редом: 
• Школски програм 
• Ваннаставне активности 
• Разно 

 Разговор и предлози са осталим већима везана за драмске секције и 
свечаности. 

 
        Месец књиге 
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        У организацији школске библиотеке и Библиотекарске секције школе је 
почела са обележавањем Месеца књиге. Школа је преместила школску библиотеку и 
опремила је новим намештајем. Наше Веће је том приликом одржало ликовну  
радионицу на тему Букмаркери.  
Радови наших ученика су изложени у школској библиотеци као део декорације 

библиотеке. 
 

   Трећа седница Стручног већа одржана је 30. 11. 2015. године са следећим дневним 
редом: 
• Извештај са Педагошког колегијума  
• Резултати такмичења 
• Посета изложби графика Алберта Дирера 
• Разно 
• Изостанци, анализа, предлог мера 
 
         Рад стручних већа, тимова, актива-анализа (председници). 

Председници су истакли да стручна већа раде по плану и да своје извештаје 
спремају за полугодиште. 
 

Окружно такмичење 
Мушка одбојкашка екипа наше школе на окружном такмичењу у Пожаревцу 

18.11.2015. освојила је прво место и пласман на међуокружно такмичење. Честитамо и 
желимо пуно успеха у наставку такмичења. 
 

Међуокружно такмичење 
На међуокружном такмичењу одржаном у Кладову 26.11.2015, мушка одбојкашка 

екипа Средње школе Велико Градиште освојила је прво место. Тим успехом изборила се 
за пласман на државно такмичење које ће се одржати 8. и 9. децембра на Копаонику. 
Честитке нашим одбојкашма и пуно успеха на државном такмичењу. 
 
  И ове школске године, наса школа је посетила Међународни сајам књига у Београду. 
        Том приликом смо посетили Конак кнегиње Љубице, где је била постављена 
изложба Алберта Дирера. 
 
         Четврта седница Стручног већа одржана је 27 12. 2015. године са следећим дневним 
редом: 
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• Извештај са Педагошког колегијума 
• Припрема Светосавске академије 
• Резултати такмичења 
• Разно 
        Председници Већа треба да обавесте чланове да: 
        На Наставничком већу које ће се одржати крајем децембра се усвајају теме за 
матурски испит. Зато је потребно на време припремити теме.  
 
              Прваци србије 

Преко окружног и међуокружног такмичења стигли смо на државно такмичење, 
међу осам најбољих школа  Србије. Остварен је историјски успех за нашу школу. 
Мушка одбојкашка екипа је првак Србије!  
Честитамо! 
 
              Новогодишња ликовна радионица 

Двадесетчетвртог децембра 2015. године у Средњој школи у Великом Градишту 
одржана је Новогодишња ликовна радионица коју је водила проф. Сања Стефановић. 
Тема је била израда новогодишњих честитки. Као и увек, када су у питању ликовне 
радионице, ученици су се одазвали у великом броју. Тако да се након радионице 
одржала и изложба најуспешнијих ученичких радова у школи. 
Ове године школа и спонзори обезбедили су награде за најушпешније радове. 

 

      
 
Пета седница одржана 29. 01. 2016. године са следећим дневним редом: 
• Реализација првог полугодишта школске 2015/2016. године 
• Светосавска академија 
 
        У среду, 27. јануара наша школа је прославила школску славу. У препуној Сали школе 
одржана је свечана академија. Свечана академија је почела светосавском химном у 
извођењу школског хора под вођством професорке Надежде Цветковић. 
 

Шеста седница одржана је 24.04.2016. године са следећим дневним редом: 
• Рукомет 
• Ликовна радионица 
• Ускршња радионица 
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         Окружно такмичење у рукомету 
         Окружно такмичње екипа средњих школа у рукомету одржано је у Пожаревцу 09. 
03. 2016. године. И мушка и женска екипа Средње школе у Великом Градишту освојиле су 
треће место. 
 
      Ликовна радионица 

У свечаној сали школе, 22. марта одржана је ликовна радионица поводом 
конкурса за визуално решење и име маскоте Светског школског првенства у одбојци 
2016. Више од 40 ученика одазвало се позиву да учествује на конкурсу, а најушпеснија 
идејна ресења прослеђена су Савезу са школски спорт, под чијим поткровитељством је 
конкурс и расписан. 

 

   Ускршња радионица 
         У среду, 20. априла, у свечаној сали сколе одржана је ускршња радионица. Циљ 
радионице била је израда ускршњих украса који су прављени од различитих материјала. 
Радионица је била успешна, део украса су ученици продавали. 
 
Седма седница одржана 11. 06. 2016. године са следећим дневним редом: 
• Уџбеници 
• Светско првенство 
• Разно 
 
 
       Светско првенство 
       Мушка одбојкашка екипа Средње школе из Великог Градишта представљала је Србију 
на светском школском такмичењу које је одржано у Београду од 25. до 03.07.2016. 
године. Учествовале су екипе из 32 земље. 
       Честитамо нашим момцима на одличној игри и највећем успеху у историји спортских 
такмичења ученика Средње школе. 

 
 

Извештај Екосекције за школску 
2015/16. 
 

Страница „Ekosekcija SSVG“ редовно је 
била ажурирана и у току ђачког распуста, и 
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праћена од стране ученика, професора, сарадника и пријатеља школе. Пратили смо 
екоактивизам у свету и код нас: Петицију да се укине светковина исхране псима у Јулину, 
градићу у Кини; Превенцију уништавања станишта детлића и смањења бројности грлица 
у нашој земљи; Приказали смо филм о томе како се од пикаваца, жвака, карата за играње 
и сл. могу направити парковске клупе, уместо што бивају третирани као тешко разградив 
отпад; Промовисали смо причу породице која је научила да живи тако да уопште не 
ствара отпад; Придружили смо се својом објавом честиткама држави Данској која је 
успела да 100% своје електричне енергије обезбеди помоћу ветрогенератора, итд., итд. 
 Заправо, сама фејсбук страница постала је врло вредна збирка образовних 
прилога, која не садржи само дневник активности секције, већ актуелизује све 
релевантне теме које се тичу екологије и заштите животне средине и Концепта одрживог 
развоја, у свој његовој комплексности. Страницу уређују Горан Мишић, проф., и Христина 
Шћекић, ученица 3.-3.  

Са бројним објавама наставили смо почевши од септембра. Изузетно 
разноврсним и интереснатним прилозима скретали смо пажњу на проблеме, а још и 
више на решења, која иначе представљају велики изазов за људе у савременом свету. 
Циљ нам је био да информишемо, да опоменемо, а понајвише да помогнемо у развијању 
адекватних ставова. Теме су биле: законодавство, чисте енергије, Светска конференција 
СОР21, однос према животињама (угроженим, оним на ивици истребљења, 
крзнашицама, и др.), значај дрвећа, урбана средина, ваздух, вода, земљиште, управљање 
отпадом и сл. Пратили смо развој технолошких иновација које за циљ имају 
екологизацију света, али смо истраживали и другачије приступе читавој проблематици 
(начини живота који не продукују отпад).  

Први састанак екосекције одржан је 3. септембра. 
Истакнут је нови план и сви су позвани на сарадњу. Планирањем 
је екоактивизам повезан са праксом стручног усавршавања 
унутар установе. Апсолутна већина професора, заједно са 
ученицима, узели су учешће у реализовању садржаја од опште 
важности и користи. Захваљујући професорки Бојани Пршендић 
променили смо и симболична обележја екосекције. 
Број чланова се значајно повећао. И ове године остварили смо 

сарадњу унутар и изван школе. Укључивањем бројних професора у разноврне активности 
сарадња је поспешена унутар одељења, у оквиру разреда, између разреда и на нивоу 
целе школе, што представља посебну вредност ове врсте ангажовања. Ове године знатно 
је повећан број ученика који су показали самоиницијативу, о чему ће више речи бити у 
овом извештају. 

Ваншколски сарадници ове године били су: Организација Јазас, Центар за 
социјални рад Општине Велико Градиште и 
Канцеларија за младе, као и сваке године. 
Поред њих, богату сарадњу остварили смо 
са штићеницима центра „Велики Поповац“, 
ОШ „Иво Лола Рибар“ из Великог 
Градишта, представницима Помоћи за 
угрожене животиње из Великог Градишта - 

„ПУЖ“, и организаторима Интернационалног Фестивала туристичког и еколошког филма 
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„Силафест“, из Великог Градишта и Интернационалног Фестивала еколошког филма 
„Гринфест“, из Београда, и други. Остварили смо контакт са Рекан фондацијом и „WWF“ 
за Србију. 

 
Силафест 

 Екипа професора који предају на смеровима туристички техничар и 
кувар-конобар у нашој школи (Снежана Рашић, Снежана 

Милорадовић, Вера Стокић, Сања Стефановић, Љиљана 
Обрадовић, Тања Јовановић, Милена Васић, Мирко Симић и 
Урош Дучић) са ученицима су посетили Сила фест, 
Интернационални Фестивал еколошког и туристичког филма, 

који се сваке године одржава у Великом Градишту (више о томе у извештају Већа 
економске групе предмета). 

 
Папирни зид и помоћ угроженим животињама 

Реализован је пројекат „Папирни зид“, започет у септембру, а завршен у фебруару 
наредне године. Папир и картон уредно и пажљиво су обрађивани, раздвајани и 
паковани у кутије, које су на крају наслагане поред једног зида специјализоване 
учионице за биологију, који је тиме постао „папирни“. Све је рађено у складу са 
препорукама из рециклажних центара, а о чему смо сазнали раније посетивши Сајам 
науке претходних година (у организацији професора Биљане Лукић и Горана Мишића). У 
фази сакупљања папира помоћ смо имали и изван школе, од стране радница из 
продавнице мешовите робе и продавнице готове хране, у близини школе. 

 
У акцији су учествовали бројни ученици, професори и помоћни радници: Маргита 

Ерић, проф.хемије, Наташа Стевић, проф.енглеског језика, Миланка Ђоловић, 
пом.радница, Тодор Драгољевић, проф.физике, Миљан , проф.социологије и устава, и др. 
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У сакупљању папира и картона значајно су помогли ученици 2.-1 одељења, са 
својим одељењским старешином Биљаном Лукић, професорком рачунарства и 
информатике, која је у свој план рада одељењског старешине унела и неколико 
активности које се тичу екологије и заштите животне средине.  

 
Новац који смо добили продајом папира и картона рециклерима, у потпуности 

смо утрошили на куповину хране за напуштене псе у „ПУЖ“-у (Помоћ угроженим 
животињама) у Великом Градишту, са којима смо први пут ступили у сарадњу ове године. 

И у другом полугодишту настављено је са прикупљањем и сортирањем картона и 
папира. Милена Васић, професорка, ангажовала је ученике из одељења 2.-3 у акцији 
доношења папира и картона из једне фирме. Бар једном у две недеље ученици из 
различитих одељења вредно су радили на сортирању папира и картона. 

 
 

Заштита ваздуха 
Проф. Маргита Ерић је са ученицама из трећег и првог разреда акцијама 

обележила Дан заштите озонског омотача и Дан заштите ваздуха од загађења. Сарадњом 
унутар одељења и између разреда направљени су информативни панои, који су затим 
били постављени у ходнику школе. 

 
 
 

Међународни дан пешачења 
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Међународни Дан пешачења обележава се 15.октобра. Због кише је акција била 
померена за недељу дана касније. Тринаесторо чланова екосекције су са Катарином 
Јатић, проф.физичког васпитања, обележили Дан шетњом која је изведена на путељцима 
и стазама поред река Пека и Дунава, на траси дужине 11км, 22.10.2015. Осим што су 
практиковали крилатицу „У здравом телу здрав дух“ вратили су се са изузетним фото-
извештајем Марије Ђорђевић, 1-1 и Бојане Армуш, 3-3, о стању животне средине, нивоу 
загађености, али пре свега разноврсности и лепоти природе.  

 

 
 

Садња дрвета трешње 
 Одељење 2-1, са професорком Биљаном Лукић су поред учешћа у сакупљању 
папира у школском дворишту засадили и дрво трешње у школском дворишту. Садњу су 
обавили у новембру, што је омогућило време очигледно измењено глобалним 
загревањем, на једном од часова одељењског старешине. 

 
 У мају смо констатовали да се дрво трешње одлично примило.  
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Такмичења 

Поред сакупљања папира и картона бавили смо се и сакупљањем лименки. У 
првом полугодишту је на иницијативу проф. Милене Васић организовано прво 
Међуодељењско такмичење у сакупљању лименки. Месец дана лименке су сакупљање, 
уредно бројане и адекватно одлагане. На крају смо имали два победника. Први 
победници су били наши сарадници из установе „Велики Поповац“, који су нам 
несебично помагали, а победу у конкуренцији ученика однело је одељење 1-3, са 
одељењским старешином Вером Стокић. 

 
  У оквиру одржаног 6. Међународног конкурса за такмичарске филмове „Green 
Fest“, пријављено је укупно 695 филмова из 89 земаља. Након извршене селекције, 
одлучено је да се укупно 91 филм нађе у програму фестивала. Прошле године нисмо 

успели да се нађемо у званичном избору жирија, 
али је ове године, од неколико послатих филмова, 
један одабран и приказан, у среду 18.11.2015., на 
ревијалној вечери. У питању је филм „Мање 
смећа, више среће“ у трајању од 2’, ауторке Дајане 
Крсмановић, уч. 1.-3 одељења туристичке школе 
(ментор, Горан Мишић, проф.биологије). 
 

 
 
 

Нова година 

    
 Део сакупљених чепова и картона искористили смо у децембру за прављење 
јелке. 
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Чепом до осмеха 
У току оба полугодишта бавили смо се сакупљањем чепова, придружујући се и ове 

године општој акцији „Чепом до осмеха“, која за циљ има помоћ особама са 
инвалидитетом. 
 У јануару смо, као и претходних година свакодневно скупљали чепове, како у 
школи тако и код куће, и нагомилавали их на једном месту. И у овој акцији су нам 
помогли пријатељи из „Великог Поповца“ (са Надом Петровић) доневши два џака 
препуна чепова. 
 С обзиром на то да је ОШ „И.Л.Рибар“ ушла у пројекат организованог сакупљања, 
све што смо сакупили у току првог полугодишта поклонили смо њима. 

 
 У другом полугодишту наставили смо са сакупљањем, при чему су сви учесници 
испољили мотивацију и самоиницијативност као никада раније. Практично је многима 
прешло у навику да код куће добро оперу чепове, а затим их донесу и одложе на 
договорено место.   

      
 

Самоиницијативност 
 У другом полугодишту многи су показали еко-зрелост кроз испољавање особине 
самоиницијативности. Иако је рециклажни посао још увек на нивоу инцидента на нашим 
просторима, бројни људи схватили су да не желе да допринесу томе да се смеће нађе у 
реци или на дивљој депонији, где ће ући у преспор и опасан ток кружења материје. 
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 Једни су се сетили да донесу батерије, други лименке, трећи ПЕТ, папир, чепове итд.. 

 
Неки су, попут Марије Ивановић, ученице 3-4 очистили поток у свом месту од ПЕТ-

а, и исти донели у школу. 

    
У другом случају, Никола Настасијевић је код куће сакупио десетак џакова ПЕТ-а, и 

кесу чепова. Заједно са својом сестром Кристином, нашом бившом ученицом, све је 
донео у школу. 

   
 
  

Ускршња радионица у Средњој школи Велико Градиште 
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У среду, 20. априла, у свечаној сали наше школе одржана је ускршња радионица, коју 
су ученици организовали заједно са професорком хемије Маргитом Ерић. На радионици 
су учествовали ученици одељења I-1, II-1, III-1, III-2 i III-3. Циљ радионице била је израда 
ускршњих украса који су прављени од различитих материјала. Радионица је била веома 
успешна, а део направљених предмета ученици су продавали.  
 

Ad hoc акције уређења просторија школе и дворишта 
26.септембра ученици 1-1 и 1-5 одељења учестововали су у сређивању сировина 

прикупљених у просторијама школе и школског дворишта.  

 
19 и 20.новембра ученици 2-3 и 1-4 учествовали су у акцији чишћења. Прошли су 

кроз читаву школу, а нарочито школско двориште. Прикупљени отпад сортирали су и 
одложили на, за то, предвиђена места. 

 
 У априлу су се догодиле чак четири спонтане акције: три уређења школског 
дворишта, 1.4, 4.4. и 8.4, а једна се одиграла у учионици – уобичајено сређивање папира 
и картона. 
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У јуну је акцију уређења сакупљеног материјала за рециклажу – ПЕТ-а, лименки, 

чепова, картона - остварило одељење 3-3, из кога су појединци били међу 
најредовнијима на састанцима и у активностима екосекције ове године (Христина 
Шћекић, Бојана Армуш и Ксенија Станисављевић). 

 
 

Захвалност за сарадњу и залагање 
Професори и радници школе, имена: Зоран Ташић, директор, професори: Биљана 

Лукић, Васић Милена, Катарина Јатић, Маргита Ерић, Бојана Пршендић, Вера Стокић, 
Тодор Драгољевић, Данијела Парезановић, Сања Стефановић, Наташа Стевић, 
Александра Димитријевић, Ана Илић, Биљана Јовановић, Бојан Јелић, Светлана 
Стефановић, Милош Петровић, Светлана Обрадовић, Миљан Вељковић, Бунчић Јелена, 
Величковић Сандра, Татјана Богићевић, Ђокић Сања, Новковић Весна, Снежана 
Милорадовић, Тања Јовановић, Урош Дучић, Снежана Рашић, Љубомир Лезић, Слађана 
Лезић, Зоран Блажевић, Миланка Ђоловић, Мирјана Пандуровић, Весна Фирловић, 
Драгица Алић, и други. 

Ученици који су своје време и енергију посветили раду у екосекцији су: Шћекић 
Христина, Армуш Бојана, Станисављевић Ксенија, Вилимоновић Урош, Стојадиновић 
Љубица, Милорадовић Анђела, Крсмановић Дајана, Фазлић Ана, Станојевић Теодора, 
Стевић Наташа, Живковић Катарина, Матејић Милица, Живковић Невена, Милорадовић 
Јелена, Поповић Јована, Благић Јована, Благић Александра, Ђорђевић Марија, 
Радосављевић Емилија, Стевановић Љиљана, Кнежевић Никола, Ђурић Немања, Ђурић 
Петар, Коцић Катарина, Јовановић Ивана, Стојадиновић Милан, Адамовић Анита, Ранић 
Тамара, Милорадовић Марија, Вујчић Ивана, Даутбашић Ивана, Адамовић Јована, 
Ђорђевић Александра, Обрадовић Маријана, Милорадовић Јована, Петровић Марина, 
Животић Марко, Урошевић Теодора, Шекуларац Александар, Стојковић Ивана, Станковић 
Бојана, Михајловић Јелена, Ристић Немања, Петровић Марија, Ивановић Валентина, 
Стокић Светлана, Стокић Александар, Мркаљ Стефан, Милојковић Стефан, Пуповић 
Богдан, Ђуричић Драган, Кузмановић Анита, Стокић Дејан, Рајковић Марија, Бановић 
Наталија, Обрадовић Дијана, Јанковић Анђела, Ивановић Марија, Михајловић 
Александар, Недељковић Александра, Тошић Ивана, Бранковић Никола, Стокић Јована, 
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Стевић Владимир, Станојевић Јелена, Рајчић Милан, Илић Катарина, Миловановић 
Јелена, Лукић Милица, Вујичић Ивана, Ранђеловић Јана, Живановић Драган, Новаковић 
Јелена, Струњаш Сања, Јанковић Тамара, Чучковић Ирена, Ђорђевић Кристина, Ивковић 
Александра, Адамовић Милица, Ивковић Тамара, Николић Урош, Ђорђевић Ивана. 

 

  Стручни активи (за развојно планирање, развој школског програма) и тимови 
 
  Стручни актив за развојно планирање на основу резултата Стручног актива за 
самовредновање  израдио је Развојни план за период од 2014-2018. године.  

 
Чланови Актива за ШРП: 

1. Зоран Ташић, директор школе 

2. Миљан Вељковић, наставник и координатор Актива 

3. Александра Димитријевић, педагог 

4. Сања Стефановић, наставник 

5. Наташа Стевић, наставник 

6. Велина Стојковић, наставник 

7. Милена Дрндаревић, наставник 

Школски развојни план је састављен ради предузимања даљих активности у 

временском периоду 2014–2018 и захтева додатну снагу и упорност у предстојећим 

реформама образовања. Са овим документом многи су се упознали и он усмерава даље 

путеве развоја средње школе и прецизира одређене  циљеве и задатаке са којима ће се 

установа у наредном периоду бавити. У протеклој школској години одржана су четири  

састанка Актива за ШРП и успешно је рађено на планирању активности и праћењу 

реализације.  

У складу са идејом израде Развојног плана и циљевима са којима је сачињен, остале 

су кључне области „Настава и учење-етос-ресурси“ из којих су издвојени битни 

приоритети: 

 Усклађивање критеријума у оцењивању ученика са новим правилником 

 Давање инструкција приликом израде матурских радова 

 Међуљудски односи у колективу 

 Уређење фискултурне сале 

 Увођење бежичног МТС интернета за наставнике и ученике  

 Анализа предложених мера и остваривање циљева 
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На почетку школске 2015/16 године на сваком уводном часу професори су 

упознали ученике са тим критеријумима и новим правилником о оцењивању и захтевали 

од ученика да то запишу у своје свеске и евидентирају као садржај часа. 

Дате су инструкције при изради матурских радова, а затим су одређени конкретни 

задаци како би председници стручних већа требали да упознају чланове већа са одлуком  

будућих ментора и разредних старешина. На сајту Средње школе постављено је упутство 

за израду матурских радова које благовремено упућује ученике. Најбољи матурски 

радови су се сваке године презентовали и похваљивали на Наставничком већу. 

У прошлој школској години било је пуно активности које су задовољавале и 

употпуниле циљеве развојног плана, док са друге стране значајно су утицале на стварање 

позитивне атмосфере у колективу. Узимајући у обзир реалну чињеницу да се колектив 

изменио у свом саставу, ради боље сарадње, у децембру организована је једнодневна 

просветна екскурзија у граду Сомбору. Поред тога, планирамо и настављамо са 

прославама  рођендана наших колега, што и предстаља пример добре праксе. 

Ове године је завршена унутрашња реконструкција фискултурне сале, док је у 

процесу реализације стављено њено осавремењивање. Током зимског распуста у школи 

је урађена реконструкција интернет мреже. 

 

Извештај тима за промоцију школе за 2015/16. 

Тим  чине: 

Зоран Ташић, директор школе 

Весна Новковић, координатор тима 

Милена Васић,члан 

Урош Дучић, члан 

Ненад Михајловић, члан  

У складу са Развојним планом школе и планом тима за промоцију, тим је 

реализовао активности које би требало да допринесу већем интересовању ученика за 

упис у нашу школу. 

Тим је одржао четири састанка, на којима је договорио активности и носиоце 

активности. Прва активност је реализована 17. марта и била је део активности, 

реализованих у оквиру Онлајн недеље. Тим је промовисао школу путем скајпа, 

ученицима ОШ “Иво Лола Рибар„ из Великог Градишта. Са ученицима и представницима 
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школе разговарали су чланови тима и по један ученик из сваког образовног профила. Тим 

и ученици су представили школу и образовне профиле, а онда смо одговарали на питања 

осмака. 

 

  

Промоција преко Скајпа 

Тим је као и претходних година, почетком маја, обишао основне школе из  наше 

општине  и општине Голубац. Тиму се придружила Милица Адамовић, ученица трећег 

разреда гимназије. Милица је говорила о својим искуствима из гимназије, предностима 

наше школе  и  препоручила  осмацима да изаберу нашу школу као прву жељу. 

 

Промоција у ОШ у Великом Градишту 

Осим разговора са ученицима  и њиховим наставницима, тим је приказивао и 

промотивни филм о нашој школи и делио промотивне флајере које је је дизајнирао 

професор Урош, а садржај осмислили чланови тима. 
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Извештај о раду дебатног клуба средње школе  

Због потребе да се мисли критички и аргументовано у оквиру средње школе 

Велико Градиште, оснива се Дебатни клуб. Клуб је почео са радом крајем 2015/2016. 

школске године. Координатори овог клуба су Марија Рајић проф. филозофије, Миљан 

Вељковић проф. социологије и Светлана Стефановић проф. економске групе предмета. 

На одржаном огледном часу у вези примене дебате у настави 09.06.2016. год. 

ученици III4 одељења примењују стечена знања из различитих предмета и модула у 

дебати, развијају критичко мишљење и усвајају одређене вештине. Значај овог часа је 

била селекција ученика млађих генерација ради бољег функционисања клуба.  

     

 Огледни час 

Одржан је састанак са ученицима појединих одељења и на њему се говорило о 

основим правилима дебате. Ради реализације овог циља, израђен је протокол који 

пружа оквирно упознавање ученика са програмом рада. У оквиру рада Дебатног клуба 

планирамо припреме за такмичења у беседништву и реторици, као и сарадњу и размену 

искуства у школи и изван ње. То се односи на организовање пробне дебате на којој ће се 

оформити дебатни тимови, осмислити дебатне теме и уједно припремити ученике за 

ваннаставне активности. 

Извештај  актива за школско развојно планирање - етос - основна активност 

Планом Актива за ШРП у области ЕТОС предвиђене су следеће активности: 

1. Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у школи 

кроз различите облике ваннаставних активности.  

2. Редовно извештавање о учешћу чланова колектива и ученика у активностима 

значајним за одвијање школског живота на сајту школе и путем електронског 

часописа, Стручна већа 

3. Покретање школског електронског часописа 

4. Сарадња са другим школама у земљи и иностранству 
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У оквиру првог задатака планирано је организовање приредби, спортских сусрета, 

изложби, радионица, предавања, трибина, посета позоришту и концертима у којима 

учествују и наставници и ученици. У току ш.г. 2015/2016.реализоване су следеће активности: 

СЕПТЕМБАР: 

 СИЛА Фест,  31. августа до 6. септембра 2015.  

 Светски дан очувања озонског омотача,16.09.2015.  

 Акција „ Зид од папира и храна за напуштене животиње“, 03.09.2016.  

 Семинар „Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе“, 12. и 13.   

септембра 2015. 

 Обележавање „Месеца књиге“, септембар 2015. 

 Семинар за младе волонтере Црвеног крста "Придружи се и ти", 2. до 4. октобра 

2015. 

 Обележавање „Дечје недеље“ – посета ученика основне школе 

 Трибина „Трговина људима“, 09.10.2015.  

 Акција прикупљања хуманитарне помоћи за болесног ученика школе 

 

ОКТОБАР 

 Европска недеља програмирања (Europe Code Week2015), од 10. до 19. октобра 

2015. 

 Конференција „Слобода изражавања на интернету“,  од 16. до 18. октобра 2015. 

 Међународни Дан пешачења, 20.октобра 2015. 

 Посета Лепенском виру, 23.10.2015. 

 Предавање о безбедности младих, 28. октобра 

 Сајам књига, 29. октобра 2015. 

 Међународни симпозијум „Портрети наставника“,  31. октобра 2015. 

 

НОВЕМБАР 

 Светски дан чистог ваздуха, 03.11.2015. 

 Обележавање Дана просветних радника,  9.11.2015. 

 Одлазак у позориште на представу“ Важно је звати се Ернест“, 23,11,2015. 

 Предавање о безбедности у саобраћају, 25.11.2015.  

 Дружење поводом одласка ученика Ђованија  Клаписа након тромесечног боравка 

у нашој школи, у оквиру међународне размене ученика,  26.11.2015. 

 Предавање „Насиље, трговина људима и болести зависности“,  27.11.2015. 

 Изложба и промоција зборника "Ведрине и сете Бранка Ћопића", 30.11.2015. 

 Квиз општег знања на енглеском језику “ My English Quiz”,  28.новембра 2015. 
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ДЕЦЕМБАР 

 Сајам науке, 4. децембар 2015. 

 Предавање „Превенција Хив инфекција – будите информисани, а не уплашени“, 

 08. децембра 2015. 

 Обука о безбедности и безбедном саобраћају, 09 и 10. децембра 2015. 

 Излет у Сомбор за чланове колективаСредње школе, 12.12.2015. 

 Новогодишња ликовна радионица, 24. децембар 2015.  

 Одлазак у  позориште на представу “ Грк Зорба“ 24.12.2015. 

 

ЈАНУАР 

 Светосавска ликовна радионица, 19.01.2016. 

 Прослава школске славе, 27.01.2016. 

 Предавање о полно преносивим инфекцијама и заштити, 28.01. 2016. 

 

ФЕБРУАР 

 Сајам Туризма, 19.02.2016. 

 Национални дан  борбе против пушења, 19.02.2016. 

 „Дан отворених врата“, 23.02.2016. 

 Међународна акција „Дан више за одбојку“, 29.02.2016. 

 

МАРТ 

 Кампања „Стоп насиљу над женама“,08.03.2016. 

 Сајам образовања, 11.3.2016.  

 Радионица „Онлајн програмирање“,  14.03.2016 

 Вебинар „Skype у настави“, 18.03.2016. 

 Ликовна радионица поводом Конкурса за визуелно решење и име маскоте 

Светског школског првенства у одбојци, 22. марта 2016. 

 Премијера филма „Станари розе куће“, 23.03.2016. 

 Одлазак у  позориште на представу  „Казимир и Каролина“,  25.03.2016. 

 

АПРИЛ 

 Светски дан здравља,  07.04.2016. 

 Радионица „Отвори очи“, 06.04.2016.  

 Отварање реновиране спортске хале Средње школе, 15.04.2016.  
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 Ускршња радионица, 20.04.2016. 

 Светски дан књиге и ауторских права, 23. април 2016. 

 Одлазак у  позориште на представу  „Удадба и женидба“,  22.04.2016. 

 Дан Русије, 25. априла.2016.  

 

МАЈ 

 Крос РТС-а,13.05.2016. 

 Дан имунологијe, 20.05.2016. 

 Вече енглеског језика, 20.05.2016. 

 Трибина“Безбедност у саобраћају“, 27.05.2016. 

 

ЈУН 

 Конференција „Каријерно вођење и саветовање ученика у школама Браничевског 

округа“, 10.06.2016. 

 Обележавање државног празника Русије,12.06.2016. 

 

 Редовно извештавање о учешћу чланова колектива и ученика реализовано је 

обавештењима на сајту школе и у електронском часопису школе, презентацијама на 

Стручним  и Наставничким већима. 

 

Ученички  часопис „Електронски чичак“ 

У школској 2015/16. години покренут је часопис „Електронски чичак“ осмишљен 

као ученички електронски часопис. С обзиром на неискуство у вођењу електронског 

часописа, прича се није разгранала у оној мери у којој се очекивало приликом покретања 

часописа. Оформљена је редакција која уско сарађује са члановима библиотечке секције, 

а и плану је остваривање чвршће сарадње са осталим секцијама.  

У уредништву су Ирена Чучковић (главни и одговорни уредник), Александра 

Ђорђевић (заменик уредника), Немања Милошевић (лектор) и подељене су 

подредакције (за праћење литерарног стваралаштва, спортских дешавања, свакодневних 

активности, слободних активности...).  

Часопис је отпратио сва битне успехе, важне догађаје и занимљивости  у вези са 

школским активностима и интересовањима ученика.  

Требало би у наредном периоду употпунити редакцију и активирати се на ширењу  

концепта и активнијег приступа. Чини се да ученици нису успели да се отргну утиску да 

професори коорднинатори јесу ту као подршка, а да је концепт заправо њихов, и то је 
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резултирало недовољном информисању у погледу броја ђака који прате активности 

редакције. 

Назив часописа је занимљив јер је ослоњен на традицију Школе која је некад 

имала часопис под називом “Чичак“, само је сада у елктронској форми добио и 

адекватнији назив. Лого је радила ученица Соња Мишић, такође члан редакције. 

У оквиру сарадње са другим школама и разменом ученика, имали смо значајне 

резултате. 

Сарадња у земљи 

Током 2015/2016. године  Средња школа у Великом   Градишту успешно је 

сарађивала са школама на територији Браничевског округа. Као и претходних година, 

највише се сарађивало  са основном школом "Иво Лола Рибар" из Великог Градишта, 

пожаревачком Гимназијом  и Економско-трговинском и машинском школом  из Кучева. 

 

 У протеклој школској години  остварене су следеће активности: 

 

 Посета Тима за каријерно вођење  наше школе  Сајму образовања који је био 

организован у пожаревачкој Гимназији у марту 2016. године. 

 Промоција Средње школе из Великог Градишта путем скајпа. Овај вид 

презентације реализован је са ученицима и професорима основне школе "Иво 

Лола Рибар" у Великом Градишту и Тима за промоцију наше  школе  у априлу 

2016. године. 

 Професори Економско-трговинске и машинске школе из Кучева били су  у марту 

2016. године у радној посети Средњој  школи  у Великом Градишту. Том приликом  

обишли су кабинете информатике, куварства,  српског језика, математике  и  

хемије, а посетили су и  школску библиотеку и разменили искуства из праксе са 

професорима наше школе. Такође, присуствовали су и појединим часовима.  

 "Дану знања" који  је организовала основна школа "Иво Лола Рибар" из Великог 

Градишта, 02.06.2016. године, присуствовало је десетак професора наше школе. 

Тема је била "Кооперативно подучавање-шансе, изазови и добити за ученике, 

наставнике и наставну праксу". 

 "Каријерно вођење и саветовање  ученика у школама браничевског округа"  назив 

је конференције  чији је домаћин била Средња школа у Великом Градишту, а која 

је организована у сарадњи са пожаревачком Гимназијом 10.06.2016. 

Овом скупу присуствовало је око стотинак, професора, наставника и педагоа 

основних и средњих школа са територије браничевског округа . 
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Из наведених облика сарадње који су остварени током школске 2015/2016. године 

може се извести закључак да  наша школа веома успешно сарађује са свим школама на 

територији браничевског округа, али да су као претходних година њени најбољи  

партнери основна школа "Иво Лола Рибар" из Великог Градишта и пожаревачка 

Гимназија . 

 

Сарадња са иностранством 

Средња школа у Великом Градишту укључена је у образовни програм 

међународне размене ученика средњих школа   АФС Интеркултура-Србија, од 2012. 

године.  Од тада је  кроз нашу школу,  у оквиру различитих програма  као што су годишња 

размена ученика, тромесечна размена  и културни викенд прошао велики број ученика. 

После Фелипеа из Бразила, Синди са Тајланда, Сјемена из Русије, током школске 

2015/2016. године, у оквиру међународног програма размене ученика АФС 

Интеркултура, у нашој школи  боравило је два ученика: Ксенија Гончарова из Русије и 

Ђовани Клапис из Италије. Осим наставних, они су били укључени и  у различите 

културне и спортске активности. Осим наставних садржаја и осталих школских обавеза 

оба ученика су савладала српски језик и основе читања и писања,  пре свега захваљујући 

континуираном и упорном раду са професорком српског језика, Сањом Ђокић, која  их је 

веома предано  и стрпљиво учила српском правопису и писмености у оквиру додатних 

часова. 

Ксенија Гончарова  учествовала је и  у приредби поводом школске славе, а 

приредила је и две презентације о својој земљи, људима, историји, традицији, култури и 

уметности. 

У априлу је  Ксенија Гончарова приредила  презентацију за ученике и професоре о 

својој земљи Русији. Том приликом присутни су могли да се ближе упознају одакле нам 

долази Ксенија Гончарова, али и да науче пуно тога о овој лепој и нама блиској земљи. 

О Ксенији су говорили њени професори, другови из одељења, као и породица у 

којој је Ксенија смештена током свог боравка у Србији. Била је ово прилика да боље 

упознамо Ксенију, разумемо и прихватимо њену културу баш као што је она прихватила 

нашу културу и  обичаје.  

Дан Русије, 12. јун, такође је обележен на прогодан начин. Након сјајне 

презентације о историјским, културним и природним лепотама Русије, присутни ученици 

и професори могли су да погледају филм на руском језику "Мајсторова књига", у 

продукцији Волта Дизнија. 
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Интеркултура је део светске мреже Организација АФС Интеркултурални програми, 

најстарије и највеће међународне, невладине, непрофитне волонтерске организације, 

која пружа могућност интеркултуралног учења са циљем да се помогне људима да 

развију знања, вештине и разумевање који су неопходни за стварање праведнијег и 

мирнијег света. У Србији, Интеркултура постоји од 2008. године. Све програме размене 

које организује Интеркултура званично подржавају Министарство просвете и 

Министарство спољних послова Републике Србије. 

 

  Стручни актив за развој школског програма 
 
 Актив за школски програм је у шк. 2015/2016. год. имао задатак да изради aнекс 
школског програма. Разлог израде анекса је у новим НПП за образовне профиле 
туристички техничар и трговац, који су ступили на снагу 2014.год. Ове школске године 
садржај анекса школског програма обухвата начин реализације наставних планова и 
програма за други разред образовних профила туристички техничар и трговац. 

Полазна основа за израду анекса школског програма обухвата следеће: 
- исправка Правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у 
подручју рада трговина, угоститељство и туризам : Сл.Гласник РС 17/13 
- правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање 
образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, 
угоститељство и туризам – област трговина “Сл.Гласник “/2013 
- правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за 
стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
трговина, угоститељство и туризам – област трговина : Сл.Гласник РС16/2013 
- правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања 
у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, 
угоститељство и туризам : Сл.Гласник РС14/2013 
- правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање 
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје 
рада трговина, угоститељство и туризам : Сл.Гласник РС11/2013 
- правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање 
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје 
рада трговина, угоститељство и туризам : Сл.Гласник РС8/2013 
- исправка Правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у 
подручју рада трговина, угоститељство и туризам : Сл.Гласник РС1/2013 
- правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам : Сл.Гласник РС 8/2014 
- правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам : Сл.Гласник РС 8/2014 
- правилник о допунама Правилника о наставном плану и програму средњег стручног 
образовања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам : Сл.Гласник РС 1/2015. 
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У изради овог Анекса поред чланова Актива за школски програм учествовали су 
професори који предају наставне предмете у другом разреду поменутих профила:  

- сви професори другог разреда образовног профила туристички теничар 

- професори општестручних предмета другог разреда образовног профила трговац. 

 Рад на изради анекса школског програма чланови актива су започели у октобру. 
Најпре је утврђен садржај анекса и донета одлука да се приступи прикупљању 
материјала, а у сарадњи  са ППС. Наставничко веће је упознато са израдом анекса и 
потребом да сви наставници који предају у одељењима у којима се настава одвија по 
иновираним програмима узму активно учешће у изради анекса. Потребни подаци су 
преузети не само из базе ППС, већ и путем анкете којом су обухваћени сви поменути 
наставници. 
 
  Стручни актив за самовредновање 
 

Предвиђено време: прво полугодиште 2015/2016 године 
Кључна област: Подршка ученицима 
Подручје вредновања: 

 Брига о ученицима 
показатељи вредновања: Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и 
социјалних потреба ученика, рад са ученицима из осетљивих група, безбедност ученика 

  Подршка у учењу 
Показатељи вредновања: Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у 

процесу учења, Настава и успех, Стручна помоћ наставника у пружању подршке 
ученицима у процесу учења  

 Лични и социјални развој 
Показатељи вредновања: Подстицање и неговање демократског духа и ученичких 

иницијатива и активности, подстицање међусобних односа и толеранције.  
 
Састав тима за самовредновање 

 Зоран Ташић, директор 

 Александра Димитријевић, педагог 

 Марија Рајић, координатор тима 

 Светлана Стефановић, професор 

 Урош Дучић, професор 

 Миљан Вељковић, професор 

 Горан Мишић, професор 

 Сања Ђокић, професор 

 Ивана Павић Омеровић, родитељ 

 Ђукић Марија, ученик 
 

Предвиђено Годишљим планом тима за самовредновање, област коју је требало 
обрадити у првом класификационом периоду школске 2015/2016 год је област подршка 
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ученицима. Подручја вредновања су: брига о ученицима, подршка у учењу, лични и 
социјални развој. 

Инструменти: коришћени су инструменти из Приручника за самовредновање, као 
и Водича за самовредновање уз модификовање упитника од стране чланова тима сходно 
потребама школе.  

Након одржаног састанка тима за самовредновање и директора, направљен је 

план рада тима, који је укључивао процену подршке ученицима, односне бриге о њима, 

као и њиховог социјалног и личног развоја, те подршке у учењу и настави. Чланови тима 

подењени су у групе ради што ефикаснијег обављања задатака. Наиме, након 

заједничког конципирања упитника за ученике и наставнике, чланови тима су добили 

задужења да изврше анкетирање на нивоу школе, што је укључивало укупно 19 одељења 

(по принципу случајног узорка) као и 19 наставника. Након анкетирања, вршила се 

статистичка обрада података, после чега се приступило детаљном тумачењу података и 

давању сугестија ,предлога и мера за побољшање рада школе и запослених у оквиру 

области Подршка ученицима.  

Приказ упитника за ученике који је укључивао показатеље вредновања: :  

Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба 

ученика, рад са ученицима из осетљивих група, безбедност ученика, Квалитет понуђених 

програма за подршку ученицима у процесу учења, Настава и успех, Стручна помоћ 

наставника у пружању подршке ученицима у процесу учења, професионална 

оријентација ученика, Подстицање и неговање демократског духа и ученичких 

иницијатива и активности, подстицање међусобних односа и толеранције.  

Анкета о процени подршке ученицима обухватала је 19 одељења, односно 114 

анкетираних ученика, који су бирани по принципу случајног узорка, дакле по 6 ученика из 

сваког одељења. Уз дати упитник следе и статички подаци за исти. 

Упитник за ученике 
 

Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући тачност тврдње, 

односно степен присутности. 
 
Тачно/присутно 
1 нетачно/није присутно 
2  у мањој мери тачно/присутно 
3 у већој мери тачно/присутно 
4 тачно/присутно у потпуности 
 

 

ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 

 
1 2 3 4   

1. Да ли се у школи предузимају мере уколико је успех лош?     
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1. Да ли се у школи предузимају мере уколико је успех лош? 

 Број 

ученика 

Процен

ат 

 

Без одговора 3 2.6 

Нетачно/није присуто 15 13.2 

У мањој мери тачно/ 23 20.2 

У већој мери 

тачно/присутно 
46 40.4 

Тачно/присутно у 

потпуности 
27 23.7 

Укупно 114 100.0 

 

2. Наставници, одељенски старешина и родитељи ми пружају подршку у 

свакодневним школски обавезама 

 Број 

ученика 

Процен

ат 

 
Без одговора 1 .9 

Нетачно/није присуто 9 7.9 

2. 
Наставници, одељенски старешина и родитељи ми пружају подршку у 
свакодневним школским обавезама.     

      

3. 
Да ли у школи постоји довољан број ваннаставних активностиза подстицање 
личног и професионалног развоја ученика?     

      

4. Да ли се у школи промовишу мере  заштите човекове околине?     
      

5. Да ли се у школи промовишу здрави стилови живота?     
      

6. 
Наставници ми помажу да у складу са својим интересовањимаодаберем 
жељено занимање     

      

7. Наставници подстичу вештине које су ми потребне за жељено занимање     
      

      

8. 

Упознат сам да у школи функционише систем за подршку деци из осетљивих 
група (деца са посебним потребама, деца ромске националности, избеглице, 
мигранти,  лица са инвалидитетом, деца без родитељског старања)     

      

9. Укључен сам у бар једну ваннаставну активност у школи     

      

10. Знам оме треба да се обратим у случају да имам емоционалне, здравствене и 
социјалне проблеме и потребе.      
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У мањој мери тачно/ 14 12.3 

У већој мери 

тачно/присутно 
33 28.9 

Тачно/присутно у 

потпуности 
57 50.0 

Укупно 114 100.0 

 

3. Да ли у школи постоји довољан број ваннаставних активностиза 

подстицање личног и професионалног развоја ученика? 

 Број 

ученика 

Процен

ат 

 

Без одговора 3 2.6 

Нетачно/није присуто 17 14.9 

У мањој мери тачно/ 14 12.3 

У већој мери 

тачно/присутно 
36 31.6 

Тачно/присутно у 

потпуности 
44 38.6 

Укупно 114 100.0 

 

4. Да ли се у школи промовишу мере  заштите човекове околине? 

 Број 

ученика 

Процен

ат 

 

Без одговора 9 7.9 

Нетачно/није присуто 18 15.8 

У мањој мери тачно/ 41 36.0 

У већој мери 

тачно/присутно 
46 40.4 

Тачно/присутно у 

потпуности 
114 100.0 

 

 

5. Да ли се у школи промовишу здрави стилови живота? 

 Број 

ученика 

Процен

ат 

 

Без одговора 4 3.5 

Нетачно/није присуто 14 12.3 

У мањој мери тачно/ 22 19.3 
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У већој мери 

тачно/присутно 
43 37.7 

Тачно/присутно у 

потпуности 
31 27.2 

Укупно 114 100.0 

 

6. Наставници ми помажу да у складу са својим 

интересовањимаодаберем жељено занимање 

 Број 

ученика 

Процен

ат 

 

Без одговора 1 .9 

Нетачно/није присуто 19 16.7 

У мањој мери тачно/ 29 25.4 

У већој мери 

тачно/присутно 
34 29.8 

Тачно/присутно у 

потпуности 
31 27.2 

Укупно 114 100.0 

 

7. Наставници подстичу вештине које су ми потребне за жељено 

занимање 

 Број 

ученика 

Процен

ат 

 

Без одговора 1 .9 

Нетачно/није присуто 19 16.7 

У мањој мери тачно/ 21 18.4 

У већој мери 

тачно/присутно 
40 35.1 

Тачно/присутно у 

потпуности 
33 28.9 

Укупно 114 100.0 

 

8. Упознат сам да у школи функционише систем за подршку деци из 

осетљивих група (деца са посебним потребама, деца ромске 

националности, избеглице, мигранти,  лица са инвалидитетом, деца 

без родитељског старања) 

 Број 

ученика 

Процен

ат 

 Без одговора 1 .9 
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Нетачно/није присуто 12 10.5 

У мањој мери тачно/ 22 19.3 

У већој мери 

тачно/присутно 
42 36.8 

Тачно/присутно у 

потпуности 
37 32.5 

Укупно 114 100.0 

 

9. Укључен сам у бар једну ваннаставну активност у школи 

 Број 

ученика 

Процен

ат 

 

Без одговора 2 1.8 

Нетачно/није присуто 30 26.3 

У мањој мери тачно/ 15 13.2 

У већој мери 

тачно/присутно 
18 15.8 

Тачно/присутно у 

потпуности 
49 43.0 

Укупно 114 100.0 

 

10. Знам оме треба да се обратим у случају да имам емоционалне, 

здравствене и социјалне проблеме и потребе. 

 Број 

ученика 

Процен

ат 

 

Без одговора 1 .9 

Нетачно/није присуто 8 7.0 

У мањој мери тачно/ 7 6.1 

У већој мери 

тачно/присутно 
23 20.2 

Тачно/присутно у 

потпуности 
75 65.8 

Укупно 114 100.0 

 
Евалуација упитника за ученике 
Општи утисак који се стиче јесте да ученици имају високу развијену свест о стању у 

школи. Ученици су свесни да се за лош успех у школи предузимају мере, као и да се 
добар успех похваљује. Правилник о похваљивању и награђивању ученика предвиђа 
награде  за успехе у наставним и ваннаставним активностима. Позитивни поступци и 
успеси редовно се оглашавају на сајту школе и у књизи обавештења, као на седницама 



 

стр. 93 oд 145 

Средња школа Велико Градиште 

органа школе, док се у исто време ради на сузбијању лошијег успеха код ученика, кроз 
допунски рад, разговоре са педагогом као и у сарадњи са осталим учесницима у настави. 
Надаље,  Ученици су свесни да се у школи промовишу здрави стилови живота и да их 
наставници и разредне страешине подстичу на исти. У оквиру  наставе екологије, 
биологије , у оквиру еколошке секције , велика пажња се посвећује бризи о окружењу. 
Еколошка секција  реализује акције  уређења школског простора и подстиче ученике да 
мисле како о себи, тако и својој средини, негујући је.  
            Поштовање различитости јесте вид активности који ова школа на сваком месту 
истиче. Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања редовно апелује  код 
ученика и истиче важност поштовања различитости и помоћи онима којима је то 
неопходно.  Школа  је укључена у пројекат Интеркултуре  кроз који се ученици уче 
толеранцији, уважавању  и разумевању различитости, укључујући тиме и ученике из 
осетљувих група. Ученици су показали високи степен препознавања осетљивих група 
ученика и њихових потреба. Одељењске старешине на часовима одељењског старешине 
и у одељењској заједници,  обрађују ову тему  и кроз бригу о сваком поједином ученику, 
промовишу  важност бриге о другима. Чак 86% ученика зна коме треба да се обрати у 
случају емоционалне и здравствене боли, те социјалних проблема или проблема неке 
друге врсте. Ово показује да је рад тимова у школи и одељенских старешина на врло 
високом нивоу, односно да се не допушта занемаривање ученика и њихових потреба.  
 

Предлог мера за побољшање стања 
Питања под редним бројевима 6 и 9 показују мању вредност у односу на остала 

питања упитника за ученике. Наиме, на питање бр 6, 42,1 % ученика је одговорило да је у 
мањој мери или није присутна помоћ наставника у одабиру жељеног занимања. Док се 
на питање број 9 них 39, 5% није укључено у неку ваннаставну активност. 

Предлог мера за побољшање стања је: 
- Интензивнији рад тима за каријерно вођење и освешћивање наставничког већа, 

као и већи подстицај за решавање овог проблема 
- Организовање стручних трибина и већег броја активности сходно ученичким 

афинитетима у погледу одабира будућег занимања.   

- Развијање осећаја придности школи и групи кроз изборне предмете и ваннаставне 

активности. 

- Већа укљученост ученика у секције и дуге облике ваннаставног рада независно од 

квалитета успеха ученика, а на основу разговора професора, разредних 

старешина, педагога и тима за каријерно вођење о личним интересовањима 

ученика.  

 

Приказ упитника за наставнике 

Анкета о процени подршке ученицима обухватала је 19 наставника који 

активно учествују у школском животу. Такође су бирани по принципу случајног 

узорка. Уз дати упитник следе и статички подаци за исти. 
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Упитник за наставнике 
 

Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући тачност 

тврдње, односно степен присутности, као и важност датог исказа, по следећој 

скали: 
 

Тачно/присутно 
1–  нетачно/није присутно 
2–  у мањој мери тачно/присутно 
3–  у већој мери тачно/присутно 
4–  тачно/присутно у потпуности 

 

 ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО  

  
1 2 3 4 

 
   

       

1. Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање,      

 сарадњу, бригу о другима...      

2. 
Код ученика промовишем здраве стилове живота и подсећам их на бригу о 
животној околини.      

       

3. 
Заједно са родитељима, разредним старешином и осталим наставницима 
помажем ученицима у раду и школском животу.      

       

4. 
У школи постоје тимови који активно учествују у свим ученичким активностима, 
потребама и прилагођавању школском животу      

       

5. 
Ученике подстичем на бригу о људима, сарадничке односе и међусобну 
толеранцију      

       

6. 

У школи се организују програми/активности који се тичу безбедности 
(здравствене, физичке) ученика, као и активности које омогућавају њихов 
лични и социјални развој      

       

7. Ученике подстичем да самостално и објективно доносе закључке и судове      

 узимајући у обзир чињенице и извор информација, те их подстичем у раду.      

8. 
Редовно користим прилику за похвалу и признање позитивних поступака и 
успеха      

 ученика.      
9.У раду са ученицима из осетљиих група (деца са посебним потребама,лица са 
инвалидитетом), примењујем индивидуалне образовне планове и приступ.      

       

10
. 

У раду са ученицима из осетљивих група(деца ромске националности, 
избеглице, мигранти, деца без родитељског старања) примењујем посебан 
приступ и подршку      
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11. Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група      

       
12. Подстичем ученике да открију и развијају своје таленте учествујући у 
понуђеним      

 ваннаставним активностима.      

13. Сваке године сам задужен/а за бар једну ваннаставну активност.      
      
14. Подржавам ученике и помажем им при развијању вештина и способности за 
њихово даље образовање, и/или избор занимања.      

       
 
 

1. Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно уважавање 

поштовање, сарадњу, бригу о другима... 

 Број 

наставни

ка 

Проценат 

 

У мањој мери 

тачно/присутно 

У већој мери 

тачно/присутно 

 4 21.1 

Тачно/присутно у 

потпуности 
7 36.8 

Укупно 8 42.1 

 19 100.0 

 

 

 

3. Заједно са родитељима, разредним старешином и осталим наставницима 

помажем ученицима у раду и школском животу. 

2. Код ученика промовишем здраве стилове живота и подсећам их на бригу 

о животној околини. 

 

 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 

У већој мери 

тачно/присутно 
7 36.8 

Тачно/присутно у 

потпуности 
12 63.2 

Укупно 19 100.0 
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 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 

У мањој мери 

тачно/присутно 
2 10.5 

У већој мери 

тачно/присутно 
6 31.6 

Тачно/присутно у 

потпуности 
11 57.9 

Укупно 19 100.0 

 

4. У школи постоје тимови који активно учествују у свим ученичким 

активностима, потребама и прилагођавању школском животу 

 

 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 

У већој мери 

тачно/присутно 
5 26.3 

Тачно/присутно у 

потпуности 
14 73.7 

Укупно 19 100.0 

 

5. Ученике подстичем на бригу о људима, сарадничке односе и међусобну 

толеранцију 

 

 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 

У већој мери 

тачно/присутно 
3 15.8 

Тачно/присутно у 

потпуности 
16 84.2 

Укупно 19 100.0 

6. У школи се организују програми/активности који се тичу безбедности 

(здравствене, физичке) ученика, као и активности које омогућавају њихов 

лични и социјални развој 

 

 



 

стр. 97 oд 145 

Средња школа Велико Градиште 

 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 

Без одговора 1 5.3 

У мањој мери 

тачно/присутно 
1 5.3 

У већој мери 

тачно/присутно 
11 57.9 

Тачно/присутно у 

потпуности 
6 31.6 

Укупно 19 100.0 

 

7. Ученике подстичем да самостално и објективно доносе закључке и 

судове узимајући у обзир чињенице и извор информација, те их 

подстичем у раду   

 

 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 

У мањој мери 

тачно/присутно 
1 5.3 

У већој мери 

тачно/присутно 
7 36.8 

Тачно/присутно у 

потпуности 
11 57.9 

Укупно 19 100.0 

 

8. Редовно користим прилику за похвалу и признање позитивних поступака 

и успеха ученика 

 

 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 

У већој мери 

тачно/присутно 
7 36.8 

Тачно/присутно у 

потпуности 
12 63.2 

Укупно 19 100.0 

 



 

стр. 98 oд 145 

Средња школа Велико Градиште 

 

9. У раду са ученицима из осетљиих група (деца са посебним 

потребама,лица са инвалидитетом), примењујем индивидуалне 

образовне планове и приступ 

 

 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 

Без одговора 2 10.5 

У мањој мери 

тачно/присутно 
2 10.5 

У већој мери 

тачно/присутно 
4 21.1 

Тачно/присутно у 

потпуности 
11 57.9 

Укупно 19 100.0 

 

10. У раду са ученицима из осетљивих група(деца ромске националности, 

избеглице, мигранти, деца без родитељског старања) примењујем 

посебан приступ и подршку 

 

 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 

Без одговора 3 15.8 

У мањој мери 

тачно/присутно 
1 5.3 

У већој мери 

тачно/присутно 
5 26.3 

Тачно/присутно у 

потпуности 
10 52.6 

Укупно 19 100.0 

 

11. Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група 

 

 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 Без одговора 1 5.3 
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Нетачно/није 

присутно 
1 5.3 

У мањој мери 

тачно/присутно 
3 15.8 

У већој мери 

тачно/присутно 
5 26.3 

Тачно/присутно у 

потпуности 
9 47.4 

Укупно 19 100.0 

 

12. Подстичем ученике да открију и развијају своје таленте учествујући у 

понуђеним ваннаставним активностима 

 

 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 

У мањој мери 

тачно/присутно 
1 5.3 

У већој мери 

тачно/присутно 
11 57.9 

Тачно/присутно у 

потпуности 
7 36.8 

Укупно 19 100.0 

 

13. Сваке године сам задужен/а за бар једну ваннаставну активност 

 

 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 

Без одговора 1 5.3 

Нетачно/није 

присутно 
1 5.3 

У мањој мери 

тачно/присутно 
2 10.5 

У већој мери 

тачно/присутно 
5 26.3 

Тачно/присутно у 

потпуности 
10 52.6 

Укупно 19 100.0 
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14. Подржавам ученике и помажем им при развијању вештина и 

способности за њихово даље образовање, и/или избор занимања. 

 Број 

наставни

ка 

Процен

ат 

 

У мањој мери 

тачно/присутно 
1 5.3 

У већој мери 

тачно/присутно 
6 31.6 

Тачно/присутно у 

потпуности 
12 63.2 

Укупно 19 100.0 

 

Евалуација упитника за наставнике 

Упитник за наставнике подразумевао је 14 питања, а статистичком обрадом 

примећујемо да готово сви запослени који су анкетирани, својим личним примером 

доприносе доброј радној атмосфери, неговању здравих стилова живота, помоћи деци из 

осетљивих група и неговању међуљудских односа. У школи су међусобни односи без 

предрасуда у погледу социјалног статуса, вероисповести, националне и полне 

припадности, укључујући тиме и децу из осетљивих група како међу наставницима, тако 

и у односу наставник-ученик. Наставници су такође свесни да је школа врло отворена при 

упису деце из остељивих група у школу и разумеју да се сходно томе, треба придржавати 

различитих образовних планова и програма, ако се појави потреба за њима. Сви 

учесници школског живота редовно користе прилику за похвале и награде ученицима 

који постижу врхунске резултате као и осталим ученицима како би их охрабрили у раду и 

подстакли на бољи успех. Наставници такође показују високи степен анагажованости на 

подручју допунског и додатног рада, односно помоћи и подршке коју пружају ученицима 

у обављању својих  свакодневних школских активности. У том раду сарађују и са 

родитељима и са колегама. Кроз наставне и ненаставне активности и кад год ситуација 

дозвољава, наставници се труде да код ученика развију свест о томе да ученици сами 

доносе одлуке о својим будућим занимањима и помажу им у стицању вештина које су им 

неопходне за будуће, каријерне кораке.  

 

Предлог мера за побољшање стања 

Питање под редним бројем 1 показује нешто мању вредност (21.1%), а тиче се 

подстицања толеранције, међусобног уважавања и поштовања. На питања под бр.6 и 10, 

иако статистичке вредности нису мање, предлог чланова тима је предузимање 

одређених мера за још боље резултате на пољу безбедности и програма за укључивање 
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ученика у разне активности, као и веће задужење колега који нису у тимовима школе или 

нису активно ангажовани у ваннаставним активностима. 

- Интензивнији рад свих тимова школе и укључивање нових чланова у тимове како 

би рад истих био продуктивнији, а свако од професора подједнако ангажован.  

- Развијање осећаја толеранције и међусобног поштовања, као и осећаја 

припадности школи и и колективу кроз разне активности које ће подстицати укљученост 

наставника у групе или организовање ваннаставних активности и трибина које се баве 

проблемом толеранције, емпатије и колегијалног односа.  

                                                                    

Кључна област: Организација рада школе и руковођење 

Предвиђено време: друго полугодиште школске 2015/2016 године. 

Подручје вредоновања:  

 Професионалне компетенције и способност руковођења,  

 Подела обавеза и задужења, Организовање и координисање рада у школи,  

 Структура и садржај Школског развојног плана, Реализација Школског развојног 
плана. 

Кључна област: Организација рада школе и руковођење 
Предвиђено Годишљим планом Тима за самовредновање, област коју је требало 
обрадити у другом класификационом периоду школске 2015/2016 год је област 
Организација рада школе и руковођење. Подручја вредновања су: Способност 
руковођења, Подела обавеза и задужења, Организовање и координисање рада у 
школи, Структура и садржај Школског развојног плана, Реализација Школског 
развојног плана. 
Инструменти: Коришћени су инструменти из Приручника за самовредновање, као и 

Водича за самовредновање уз модификовање упитника од стране чланова тима сходно 

потребама школе.  

Програм рада у оквиру кључне области Организација рада школе и руковођење 

Након одржаног састанка Tима за самовредновање и директора, направљен је 

план рада тима, који је укључивао процену организације рада школе и руковођење 

истом, односно на који начин функционише школа, на који начин школа развија и прати 

реализацију школског програма, те на који начин координишу запослени укључујући и 

чланове школског одбора, са посебним освртом на руковођење директора. Поред 

прерасподеле активности за дату област, неки чланови тима су прераспоређени у друге 

тимове, тако да је састав тима измењен како би обавезе запослених биле што 

правомерније распоређене. Чланови тима подељени су у групе ради што ефикаснијег 

обављања задатака. Наиме, након заједничког конципирања упитника за запослене и 

чланове Школског одбора, чланови тима су добили задужења да изврше анкетирање на 

нивоу школе, што је укључивало 46 запослених, активних учесника у школском животу, 
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као и 9 чланова школског одбора. Након анкетирања, вршила се статистичка обрада 

података, после чега се приступило детаљном тумачењу података и давању сугестија, 

предлога и мера за побољшање рада школе и запослених у оквиру области Организација 

рада школе и руковођење.  

 Приказ упитиника за запослене у школи који је укључивао показатење 
вредновања: Професионалне компетенције и способност руковођења, Подела обавеза и 
задужења, Организовање и координисање рада у школи. На датом упитнику, могу се 
видети питања, као и вредносни систем од 1-4. Вредности су следеће:  
1 – нетачно/није присутно 
2 – у мањој мери тачно/присутно 
3 – у већој мери тачно/присутно 
4 – тачно/присутно у потпуности 
 Од 46 запослених, на анкету је одговорило 39 запослених, те су на основу датих 
изведени резултати.  

 
 

39

1 2 3 4 1 2 3 4

1.
Директор својим радом и понашањем служи за пример 

запосленима у школи.
4 35 0.00% 0.00% 10.26% 89.74%

2. Доприноси афирмацији и угледу школе. 4 35 0.00% 0.00% 10.26% 89.74%

3.
Развија поверење, уважава различита мишљења и обезбеђује 

добру комуникацију.
1 6 32 0.00% 2.56% 15.38% 82.05%

4. Конфликтне ситуације успешно превазилази. 1 4 34 0.00% 2.56% 10.26% 87.18%

5. Спреман је да преузме одговорност у доношењу одлука. 3 36 0.00% 0.00% 7.69% 92.31%

6. Захтева одговорност и радну дисциплину. 8 31 0.00% 0.00% 20.51% 79.49%

7. Правовремено информише запослене. 6 33 0.00% 0.00% 15.38% 84.62%

8.
Поставља јасне, прецизне захтеве који доприносе 

ефективности рада школе.
1 6 32 0.00% 2.56% 15.38% 82.05%

9.  Мотивише запослене на професионални однос према раду. 10 29 0.00% 0.00% 25.64% 74.36%

10. Усмерава и усклађује рад стручних органа школе. 2 37 0.00% 0.00% 5.13% 94.87%

11. Промовише, подстиче и организује тимски рад. 1 5 33 0.00% 2.56% 12.82% 84.62%

12. Подстиче и подржава стручно усавршавање наставника. 1 4 34 0.00% 2.56% 10.26% 87.18%

13.
Ствара услове за учешће ученика у одлучивању о организацији и 

животу школе.
5 34 0.00% 0.00% 12.82% 87.18%

14. Сарађује с родитељима. 4 35 0.00% 0.00% 10.26% 89.74%

15. Сарађује с другим организацијама. 2 37 0.00% 0.00% 5.13% 94.87%

16. Обезбеђује маркетинг школе. 2 37 0.00% 0.00% 5.13% 94.87%

анкетираних

ТВРДЊА/ИСКАЗ
Ред. 
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Евалуација упитника за запослене 
На основну показатеља као што су професионалне компетенције и способност 

руковођења, а према горе видљивим резултатима видљиво је да руководилац поседује 
професионална знања и организационе способности. Редовно се усавршава у области 
организације и руковођења. О његовом стручном усавршавању у школи постоји план, 
извештај о реализацији и друга евиденција. Својим радом и понашањем служи за 
пример свима у школи и доприноси угледу школе. 

Руководилац развија поверење, мотивише и организује тимски рад. Спреман је за 
преузимање одговорности када мора самостално да донесе одлуку. Омогућава и 
подржава перманентно стручно усавршавање наставника. Развија самокритичност и 
одговорност и захтева испуњавање радних обавеза. Уважава различита мишљења и 
обезбеђује комуникацију засновану на међусобној сарадњи и поштовању. Конфликтне 
ситуације успешно превазилази самостално или са сарадницима. Правовремено и 
адекватно информише све заинтересоване за унапређење живота и рада школе. Развија 
међусобну сарадњу са родитељима, сарађује са Школским одбором у функцији развоја 
напретка школе, сарађује са другим школама, организацијама, локалном заједницом. 
Обезбеђује услове за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу рада школе. 
Обезбеђује редовну и благовремену презентацију школе. 

Предлог мера за побољшање стања: 
Питања под редним бројевима 3,4,8,11,12 показују незнатно мању вредност 

односно 2, 56% по питању, а  тичу се размене мишљења и ставова, организовања тимског 
рада наставника као и усавршавања истих. Предлог мера за ову незнатну вредност је: 
- побољшање комуникационих вештина и подстицање социјалних интеракција у односу 
руководилац-запослени, као и захтевнији приступ руководиоца у погледу стручног 
усавршавања наставника и боље прерасподеле обавеза унутар одређеног тима, те 
активног укључивања сваког наставника у тимске активности и рад школе. 

Приказ упитиника за чланове Школског одбора који је укључивао показатеље 
вредновања: Професионалне компетенције и способност руковођења, Подела обавеза и 
задужења, Организовање и координисање рада у школи. На датом упитнику, могу се 
видети питања, као и вредносни систем од 1-4. Вредности су следеће:  
1 – нетачно/није присутно 
2 – у мањој мери тачно/присутно 
3 – у већој мери тачно/присутно 
4 – тачно/присутно у потпуности 

Од укупно 9 чланова Школског одбора, анкети се одазвало 5 чланова, те су на 
основу датих изведени резултати 
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Евалуација упитника за чланове школског одбора 
На основу показатеља као што су: Подела обавеза и задужења, Организовање и 

координисање рада у школи, а уз знања и способности које руководилац поседује 
видљиви су високо позитивни резултати процене Школског одбора. Посебно треба 
истаћи једносгласност Школског одбора у погледу питања 1,12 у којима се показује 
спососбност и доследност руководиоца за руковођењем и спрвођењем мера које су од 
виталног значаја за добро функционисање школе. Подела обавеза и задужења је јасна, 
прецизна и правовремена што доприноси ефективности и ефикасности рада школе. 
Односи Школског одбора и руководиоца су на високом професионално-кооперативном 
нивоу што показују резултати упитника на 5,6, питање дате анкете. 
Адекватном поделом послова обухваћени су сви аспекти живота и рада школе. У школи 
постоји добра координација рада органа управљања, стручних органа и других служби, 
са посебним освртом на Савет родитеља и Школски одбор. Сви у школи су упознати са 
ресурсима који им стоје на располагању, што доприноси већој ефективности рада у 

5

1 2 3 4 1 2 3 4

1.
Директор својим радом и понашањем служи за пример 

запосленима у школи.
5 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

2.  Доприноси афирмацији и угледу школе. 1 4 0.00% 0.00% 20.00% 80.00%

3. Захтева одговорност и радну дисциплину. 2 3 0.00% 0.00% 40.00% 60.00%

4. Спреман је да преузме одговорност у доношењу одлука. 2 3 0.00% 0.00% 40.00% 60.00%

5.
Обезбеђује услове за сарадњу са родитељима и уважава 

иницијативу Савета родитеља.
1 4 0.00% 0.00% 20.00% 80.00%

6. Развија добру сарадњу са локалном заједницом. 1 4 0.00% 0.00% 20.00% 80.00%

7. Сарађује са другим школама и организацијама. 1 4 0.00% 0.00% 20.00% 80.00%

8. Обезбеђује маркетинг школе. 1 4 0.00% 0.00% 20.00% 80.00%

9.
Редовно подноси извештаје Школском одбору о активностима 

које се одвијају у школи.
5 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

10. Редовно подноси извештаје о свом раду Школском одбору. 5 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

11.
Планира и органузује остваривање програма образовања и 

васпитања.
1 4 0.00% 0.00% 20.00% 80.00%

12.
Стара се о обезбеђивању квалитета и унапређивању образовно-

васпитног рада.
1 4 0.00% 0.00% 20.00% 80.00%

13. Стара се о остваривању развојног плана школе. 1 4 0.00% 0.00% 20.00% 80.00%

14.
Организује педагошко-инструктивни увид и предузима мере за 

унапређивање рада наставника и стручних сарадника.
2 3 0.00% 0.00% 40.00% 60.00%

15.
Предузима мере ради извршавања налога просветног 

инспектора и просветног саветника.
5 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

16.
Предузима мере у случају недоличног понашања запосленог и 

његовог негативног утицаја на ученике.
1 4 0.00% 0.00% 20.00% 80.00%

17.
Стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних 

органа и органа управљања о свим питањима од интереса за 

рад школе.

1 4 0.00% 0.00% 20.00% 80.00%

%
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школи. Обавезе и задужења ненаставног особља су добро организовани и координисани 
и реализују се квалитетно, према утврђеним роковима. 

Предлог мера за побољшање стања: 
Предлог мера сходно горе постављеном упитнику је побољшање услова за 

педагошко-методичко напредовање наставника и стручних сарадника у наставном 
процесу, а сходно оним приликама које руководилац може да потражује и организује. 
Повећање осећаја одговорности и дисциплинованости свих запослених као и 
правовремено одговарање на обавезе и рокове који су постављени.  

 Скала процене Школског развојног плана (садржај, структура, ефекти) 
Скала се попуњава пошто се обезбеде докази и представља систематизацију 

прикупљених података. У сарадњи са педагогом школе, која је уједно и члан тима за 
Самовредновање као и тима за Школско и развојно планирање, докази су дати на увид и 
поткрепљени. Тврдње се односе на описе нивоа остварености и служе да се 
једноставније одреде нивои при вредновању. Степен слагања са наведеним тврдњама се 
изражава према скали вредности: 

1 –нетачно/није присутно 
2 –у мањој мери тачно/присутно 
3 –у већој мери тачно/присутно 
4 –тачно/присутно у потпуности 
 
 ТВРДЊЕ 1 2 3 4 

 У развојном плану се препознају специфичности школе и 
вредности које се у њој негују.  

   
  

 Дат је преглед тренутног стања у школи.    
   

 Развојни циљеви указују на промену која се жели 
остварити.  

   
  

 Дефинисан је начин на који ће се промена остварити (кроз 
задатке и план активности).  

   
  

 У плану активности разрађени су кораци, носиоци 
активности и време реализације.  

   
  

 Дефинисани су мерљиви показатељи промена.    
   

 Реализација се одвија у складу са планом.     
  

 Одступања од плана су аргументована и документована 
анексима развојног плана.  

  
   

 План се реализује тимски са особама из различитих 
интересних група.  

   
  

 Информисање свих интересних група о реализацији плана 
је редовно и документовано(води се евиденција о томе).  
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 Ефекти реализације су усаглашени са очекивањима.    
   

 Реализацијом плана остварени су и евидентирани и други 
позитивни ефекти који нису очекивани.  

 
    

 Видљиве су промене у квалитету наставе и учења.    
   

 Материјална средства се ефикасно користе у функцији 
наставе и учења.  

   
  

 На основу остварених промена иницирају се нови циљеви 
и активности.  

   
  

Евалуација скале процене података за Школски развој 
Увидом у документацију за Школско и развојно планирање а на основу 

показатеља: Структура и садржај Школског развојног плана и реализација Школског 

развојног плана може се закључити да Школски развојни план садржи све потребне 

елементе: податке из анализе стања, мисију и визију, циљеве, задатке, активности и 

начин евалуације. 

  Развојни план је донет за период од три до пет година.  

У развојном плану препознају специфичности школе и вредности које се у њој негују. 

Препознаје се јасна визија развоја. Дат је реалистичан преглед тренутног стања и онога 

што је школа до сада урадила у одабраним областима квалитета. Приоритетне области 

квалитета које су разрађене у плану проистичу из процене стања у школи. Развојни 

циљеви су разрађени тако да се јасно види промена која се жели остварити и начин на 

који ће се она остварити, као и то ко ће имати користи од те промене. План активности за 

текућу годину је разрађен тако да су јасно одређени кораци, носиоци активности и време 

реализације. Развојни план је настао кроз процес у којем су учествовали представници 

свих интересних група и већина колектива и усвојен је на наставничком већу и Школском 

одбору, о чему постоји документација.  

  Реализација се одвија у складу са планом и актуелном  ситуацијом. Присутна је 
флексибилност у примени планираног у складу са тренутним потребама, променама и 
ситуацијом. Одступања од плана у реализацији су аргументована и документована 
анексима развојног плана. У реализацију је укључен велики број особа из различитих 
интересних група, а најмање 50% колектива школе. Ради се тимски. Праћење 
реализације и информисање свих интересних група о реализацији је редовно и 
континуирано, са повратном информацијом. Подаци о реализацији се редовно 
прикупљају и документују. Планирани резултати су у већој мери остварени. 
  Постигнути ефекти су у великој мери усаглашени са очекиваним. Видљиве су 
промене у квалитету рада школе. Остварене промене иницирају нове циљеве и 
активности. Процес развоја се наставља и шири и повећава се број наставника и 
представника других интересних група који су мотивисани за даљи развој школе. 
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Унапређен је квалитет тимског рада и иницирано је формирање других, нових тимова и 
пројеката.  

Предлог мера за побољшање стања: 
Иако су у Школском развојном плану видљиве високо позитивне промене на пољу 

реализације, предлог је покушај достизања и других позитивних последица које планом 
нису предвиђене, а које би допринеле високом квалитету рада установе уз још веће 
(више од 50%) учествовање наставног кадра у овом процесу. Како би се употпунило 
функционисање школског развојног плана, предлог је и побољшање квалитета рада у 
настави, јер школа има све неопходне материјално-техничке услове за то.  

 
                                                                                            

Извештај тима за каријерно вођење и саветовање ученика Средње школе у 

Великом Градишту за школску 2015/2016.год. 

  

Активности: 

 Именовање нових чланова тима, избор кординатора тима 

Чланови тима: 

- директор Зоран Ташић, 

- професори Вера Стокић, Сања Стефановић, Милена Васић, Биљана Лукић-

кординатор тима, педагог Александра Димитријевић, 

- ученице Мина Јевтић и Андријана Јовановић. 

 Укључивање ученика у рад тима 

 Формирање Фацебоок групе за каријерно вођење и саветовање ученика Средње 

школе у Великом Градишту 

 Обука ученица Мине Јевтић и Андријане Јовановић у БОШ-у 

 5 радионица: “ Упознај себе” и “ Хало ефекат у информисању”, реализатори 

ученице Мина Јевтић и Андријана Јовановић 

 5 радионица на часовима грађанског васпитања, реализатор професор Сања 

Стефановић 

 5 Радионица по приручнику за каријерно вођење, реализатори: педагог 

Александра Димитријевић, професори Вера стокић, Милена Васић и Биљана 

Лукић . 

 Тестирање ученика: Он лине тест професионалне орјентације 

 Анализа резултата Он лине теста професионалне орјентације 
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 Обавештавање ученика о датумима  првог и другог уписног рока на факултете И 

више школе преко сајта http://fakulteti.edukacija.rs/desavanja/beograd-datumi-

prvog-i-drugog-upisnog-roka 

 “Упознај занимања 21. века”, предавање у оквиру обележавања ON line недеље, 

аутор и реализатор профессор Биљана Лукић, укључени ученици 2.разреда 

гимназије 

 Одлазак тима на Сајам образовања у Пожаревачку гимназију. 

 Припрема за одлазак на 13. Сајам образовања EDUfair у Београд 

 Посета 13. Сајаму образовања EDUfair у Београд, 11. марта 2016. 50 ученика и 5 

професора 

 Укључење “Градилишта” - програм неформалног образовања за младе заснован 

на међугенерацијској сарадњи и менторству у каријерном вођењу и саветовању 

ученика Средње школе у Великом Градишту 

 4 радионице “ Градилишта” са ученицима укљученим у каријерно вођење и 

саветовање ученика Средње школе у Великом Градишту на теме: студирање, 

каријера, занимања 

 Посета Приватног универзитета из Новог Сада Educons нашој школи 

 Посета Високе туристичке школе струковних студија из Београда нашој школиж 

 Посете других факултета нашој школи 

 Припрема акредитоване конференције “Каријерно вођење и саветовање ученика 

у школама браничевског округа” 

 Излагање на акредитованој конференцији “Каријерно вођење и саветовање 

ученика у школама браничевског округа”, тема “ИТ 

у Каријерном вођењу и саветовању ученика”, аутор 

и реализатор професор Биљана Лукић 

 Припрема за одлазак на сајам Каријерног вођења и 

саветовања ученика у Привредну комору Србије у 

Београду, тим за КВиС Средње школе у В. Градишту 

 Израда презентације и извештаја рада тима за 
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КВиС Средње школе у В. Градишту 

 Излагање на сајму Каријерног вођења и саветовања ученика у Привредну комору 

Србије у Београду, тим за КВиС Средње школе у В. Градишту 

 
 

Извештај о раду стручног тима за нклузивно образовање на крају 2015/2016 
године  

Током школске 2015/2016 године формиран је стручни тим за инклузивно 
образовање који, поред директора Зорана Ташића и педагога Александре Димитријевић, 
чине: Ана Илић, Миљан Вељковић и Тања Јовановић - координатор тима. 

 Сви чланови тимова су похађали семинар за инклузивно образовање  и 
индивидуални образовни план. 

На првом састанку разматрао се план рада за школску 2015/16 и договарало се о 
будућим активностима. План је oбухватао информисање свих запослених о принципима 
инклузивног образовања, праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се 
појави потреба за неким од облика пружања додатне подршке, као и едукацију ученика 
из редовне популације о сузбијању предрасуда о корисницима ИОП-а. 

На седницама одељенских већа, на сва три класификациона периода, педагог је 
од наставника тражила да у дневни ред седнице уврсте и тачку: Могућа потреба 
индивидуализације наставе за поједине ученике, те су се одељенске старешине и 
професори изјашњавали има ли деце којој је потребна додатна подршка у виду 
индивидуализације или израде ИОП-а. Наставници су се изјаснили да нема ученика који 
не успевају да испуњавају стандарде образовања, већ само са започетом 
индивидуализацијом треба наставити у III2 и III6 одељењу. 

Оформљени су и мањи ИОП тимови које чине наставници из одељенских већа III2 
и III6 одељења.  

Сви наставници одељенског већа III2 и III6  одељења су  појединачно дали своју 
процену за подршком, предложили планиране мере за отклањање физичких и 
комуникацијских препрека и сагледали педагошки профил ученика у коме су поред 
потребе за подршком истакнуте и јаке стране и интеросовања ученика. 

У трећем класификационом периоду се појавила потреба за идивидуализацијом 
ученице из I4 одељења за предмет Практична настава. 

Прикупљене су све информације и израђени су педагошки профили ученика. 
 ИОП тим је предложио да се уведе индивидуализација прилагођавањем метода, 
техника и облика рада и наставних средстава, као и посебан начин задавања задатака и 
праћења напредовања и провере знања ученика. 

Педагог и директор су облилазили часове у одељењима где се одвија 
индивидуализација наставе и утврђено је да су ученици којима је потребна подршка,  
укључени у рад, без тешкоћа прате наставу, стичу знање и прате наставу.  Примећено је 
да, иако се индивидуализација уводи као подршка појединим ученицима, она доприноси 
квалитетнијем учењу и бољем напредовању свих ученика у том одељењу. Коришћење 
различтих приступа, метода и техника рада, као и прилагођавање садржаја 
интересовањима ученика (диференцирана настава), појачава мотивацију за учењем и 
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омогућава ученицима са различитим стиловима учења да на себи својствен начин 
конструишу своје знање.  

Индивидуализација је спровођена кроз саставни део образовно васпитног рада 
наставника без вођења посебне документације. 
 У сарадњи са скупштином општине Велико Градиште, ТИО и ђачки парламент су 
организовали присуство ученика Средње школе на пројекцији филма „Станари розе 
куће“ који је реализовала Установа за одрасле и старије „Гвозден Јовановић“ и чешка 
НВО „Човек у невољи“ у склопу пројекта „Започнимо живот“. 
У циљу едукације ученика из редовне популације и сузбијању предрасуда о деци са 
посебним потребама, ТИО и ђачки парламент су орджали радионицу под називом 
„Отвори очи“, у недељи посвећеној деци са Дауновим синдромом и деци са аутизмом. 
Радови ученика су изложени у холу школе. 
 
 

Извештај тима за промоцију школе 
Тим  чине: 

- Зоран Ташић, директор школе 
- Весна Новковић, координатор тима 
- Милена Васић, члан 
- Урош Дучић, члан 
- Ненад Михајловић, члан 

У складу са Развојним планом школе и планом тима за промоцију, тим је 
реализовао активности које би требало да допринесу већем интересовању ученика за 
упис у нашу школу. 

Тим је одржао четири састанка, на којима је договорио активности и носиоце 
активности. Прва активтивност је реализована 17. марта и била је део активности, 
реализованих у оквиру Онлајн недеље. Тим је промовисао школу путем скајпа, 
ученицима ОШ “Иво Лола Рибар„ из Великог Градишта. Са ученицима и представницима 
школе разговарали су чланови тима и по један ученик из сваког образовног профила. Тим 
и ученици су представили школу и образовне профиле, а онда смо одговарали на питања 
осмака. 
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Промоција преко Скајпа 

Тим је као и претходних година, почетком маја, обишао основне школе из  наше 
општине и општине Голубац. Тиму се придружила Милица Адамовић, ученица трећег 
разреда гимназије. Милица је говорила о својим искуствима из гимназије, предностима 
наше школе  и  препоручила  осмацима да изаберу нашу школу као прву жељу. 

 

 
Промоција у ОШ у Великом Градишту 

 
Осим разговора са ученицима  и њиховим наставницима, тим је приказивао и 

промотивни филм о нашој школи и делио промотивне флајере које је је дизајнирао 
професор Урош, а садржај осмислили чланови тима. 
 

 
 

      Извештај  библиотекара  за школску  2015/16. 
 
Весна Новковић 
Драгана Стокић 
Сандра Величковић 
Сања Стефановић 

 
 

Школска библиотека је ове године почела са радом у новом простору, који је 
доступнији  и ученицима и професорима. Библиотека је сада у простору бивше зборнице, 
у делу школе, који представља службени простор школе. Уместо старих металних полица, 
књиге су смештене у нове застакљене ормаре (донација општине Голубац). Мишљења 
смо да библиотека, потпуно, испуњава своју мисију, да пружа позитивно и динамично 
окружење услугама које подржавају и побољшавају наставу, писменост и учење. 
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Библиотекари су на почетку године дефинисали циљеве које библиотека треба да 

испуни: 

 подстиче развој вештине читања, писања, овора, слушања и искуства која 
омогућаваjу ширење и јачање писмености читања; 

 промовише доживотно учење кроз информације интегрисане у садржај 
библиотечке секције; 

 промовише критичко размишљање у свим његовим облицима и употреби 
технологије за побољшање учења; 

 упућује и помаже у коришћењу технолошких средстава датих на располагање 
школској библиотеци; 

 подстиче везе са широм заједницом и пружа ученицима могућност приступа 
ресурсима и активностима изван школског зидова. 

 
Урађен је план по месецима, који је реализован. 
У септембру смо почели са сређивањем библиотечког фонда, сређивање новог 

простора библиотеке 17. септембра је формирана Библиотечка секција, коју води проф. 
Весна Новковић и која је дала велики допринос у сређивању библиотеке. 

У циљу упознавања првака са библиотеком, њеним радом, фондом, 01. октобра, 
je организован пријем првака и њихов упис у библиотеку.  

Током целе године смо вршили упис нових чланова, издавали књиге и помагали 
ученицима и наставницима при избору литературе. 

Мисија OCSE у Србији у сарадњи са канцеларијом представнице OCSE за слободу 
медија, Централно европским универзитетом из Будимпеште и SHARE фондацијом 
организовала је регионалну конференцију о слободи изражавања на интернету  „Gaining 
a Digital Edge: Freedom of Expression“ од 16. до 18. октобра у Београду. 

 
С обзиром да конференција у великој мери покрива теме које су изразито важне 

за медијску писменост, представница наше школе Драгана Стокић, проф. ИТ и 
библиотекар присуствовала је конференцији, као чланица Интернест групе, на позив 
Удружења Библиотека плус. 
Ово је трећи догађај ове врсте у низу; прва два су одржана 2013. у Котору и 2014. у 
Будимпешти. Присуствовало је неколико десетина онлајн новинара, медијских правника, 
интернет активиста, представаника цивилног сектора, академика и ИТ експерата из 
југоисточне и централне Европе.  
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У оквиру дечје недеље, примили смо ученике другог разреда ОШ „Иво Лола 
Рибар“ из Великог Градишта и њихову учитељицу и упознали их са радом и активностима 
библиотеке. 

 
 

29. октобра, заједно са професорима српског  и енглеског језика, организовали 
смо одлазак на Сајам књига. 

Наставили смо сарадњу са градском библиотеком и  заједнички организовали 
изложбу "Ведрине и сете Бранка Ћопића" и низ других активности у којој су учествовали 
чланови секције (у наставку извештаја). 

Добра сарадња наше школе и градске библиотеке била је повод да у четвртак 24. 
децембра, директорка библиотеке, Милена Димитријевић, са својим сарадницима, 
посети школску библиотеку. 

 
 

Том приликом директору школе, Зорану Ташићу, директорка библиотеке, уручила 
је 29 књига за школску библиотеку. У пријатном разговору, учествовали су и чланови 
библиотечке секције и професорка Весна Новковић. 

Договорен је наставак сарадње и даље учешће наших ученика и професора у 
заједничким програмима школе и библиотеке. 

Компјутери и фотокопир апарат у библиотеци су доступни целе године, 
ученицима и професорима. Ова опрема се максимално користи. Свакодневно је простор 
библиотеке стециште ученика и професора. У њој се обављају консултације, понекад 
реализује додатна и допунска настава, припрема се настава, претражује интернет, читају 
књиге, уче и проводе слободно време. 
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  У уторак, 22. марта, библиотеку Средње школе, 
посетиле су Вера Зарић Митровић и Татијана Јовановић 
Негоицић, запослене у Народној библиотеци „Илија М. 
Петровић“ из Пожаревца, овлашћене за вршење надзора 
над стручним радом у библиотекама. Са оправданим и 
нескривеним задовољством похвалиле су многобројне 
библиотечке активности. 

21.04. у библиотеци школе, поводом Светског 
дана књиге, ученицима наше школе, о значају књиге и 
писане речи, говорили су библиотекари, Весна Новковић и Драгана Стокић  
 

 
Матуранти у посети библиотеци 

Током целе године библиотека је, са педагошком службом, организовала одласке 
у позориште. Интересовање ученика и професора је велико, па је био планиран одлазак 
сваког месеца. Али због многобројних активности других већа, нисмо то реализовали.  
 

Извештај Библиотечке секције за 2015/16. 
 

17. септембра 2015. године конституисана је Библиотечка секција. Чланови 
Библиотечке секције су: 

1. Ирена Чучковић 3-2 

2. Александра Ђорђевић 3-2 

3. Марко Животић 2-2 

4. Милица Васић 1-2 

5. Јана Стевић 1-2 

6. Александра Дамњановић 1-2 

7. Владимир Јовановић 1-2 

8. Теодора Станојевић  1-2 

9. Милорадовић  Анђела 1-2 

10. Тијана Лазић 

11. Дајана Крсмановић 

12. Александар Стокић 

Неки од чланова су, због својих обавеза, нису били увек присутни. 
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На првом састанку конституисана секција. Подељен план. Договорили смо се око 
начина рада. Чланови изнели своје идеје. Састанци су се одржавали готово сваког 
четвртка. 

 Циљеви рада ове секције су: 
 развијање љубави према књизи; 
 популарисање књиге и читања; 
 да подстиче ученике на читање књига и поред обавезне литературе; 
 развијање културе читања свих врста текстова; 
 развијању осећаја за чување књига уопште; 
 стицање основних знања о раду; 
 задовољење образовних, културних и читалачких обогаћивање знања; 
 подстицање креативности и уређивање простора библиотеке; 
 стварање активне школске библиотеке као инфотеке; 
 подстицање надарених и талентованих ученика на читање и учешће у разним 

културно-забавним активностима школе; 
 подршка деци која самостално пишу; 
 упознавање ученика са фондом библиотеке и класификацијом књига. 
 
Секција је радила у складу са Годишњим планом рада. 

 У организацији школске библиотеке и Библиотечке секције, у четвртак 01. 

октобра, а у сусрет 60. Сајму књига у Београду, школа је почела са обележавањем  

„Месеца књиге“. Школа је ове године преместила библиотеку и опремила је 

новим намештајем. У жељи да приближи овај 

простор ученицима  и да их мотивише да што 

више читају, и да користе овај простор за своје 

активности, библиотека је позвала ученике да 

посете библиотеку и да постану њени чланови. 

Три одељења првака су били гости библиотеке, 

сви су постали њени чланови. Чланови 

Библиотечке секције, Ирена Чучковић и 

Александра Ђорђевић, су ученике упознали са 

радом  и активностима  библиотеке, а остали чланови секције су вршили упис 

нових чланова. 

 Једна од врло важних активности секције, била је, сређивање библиотеке и 

библиотечког фонда. Чланови су, врло вредно и посвећено, класификовали и 

сложили све књиге у библиотеци. Често, су радили и на упису нових чланова и 

издавању књига. 
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 Чланови секције, са осталим ученицима наше у четвртак, 29. октобра, обишли 

сајам књига и посетили изложбу графика, Албрехта Дирера, у Београду. У конаку 

књегиње Љубице наши ученици имали су прилику да се упознају са графичким 

остварењима једног од најбрилијантнијих стваралаца ренесансе, али и са делима 

његових ученика и савременика, познатим именима немачке и италијанске 

графике: Хајнриха Алдегрефера, Албрехта Алдорфера, Луке Кранаха Старијег, 

Маркантонија Раимондија. Ученици и професори су били одушевљени  изложбом. 

Главни разлог доласка у Београд била 

посета 60. јубиларном сајму књига. 

Почасни гост ове године је била Русија, 

која је изложбама и књигама представила 

своју централну овогодишњу тему - 

Православље. 

 Према утврђеном плану секције, 12. 

новембра, смо посетили градску 

библиотеку, разговарали са директорком Миленом Димитријевић. Договорили 

смо заједничке активности и будућу сарадњу. Директорка је чланове секције, 

упознала са радом библиотеке, показала простор библиотеке и упознала их са 

запосленима. 

 
Посета градској библиотеци 

 

 25. новембра 2016. године у вечерњим сатима у Народној библиотеци „Вук 

Караџић“ у Великом Градишту, одржано је књижевно дружење са писцем 

Александром Гаталицом и представљање његовог новог романа „Соната за лошег 
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човека“. Чланови секције су присуствовали овом догађају, а Ирена Чучковић је 

урадила интервју са писцем за школски лист. 

 

  
 

 У понедељак 30.11.2015. године у Народној библиотеци ,,Вук Караџић“ у Великом 

Градишту са почетком у 18 часова одржана је изложба ,,Ведрине и сете Бранка 

Ћопића“, поводом стогодишњице смрти писца којој су присуствовали чланови 

библиотечке секције. 

            
Изложба,,Ведрине и сете Бранка Ћопића“ 

 

 У петак 18.12.2015. године „НОЋ КЊИГЕ“, у Народној библиотеци „Вук Караџић“ у 

Великом Градишту,  обележена је бесплатним уписом у библиотеку и продајном 

изложбом књига издавачке куће „Лагуна“. Чланови секције били су учесници овог 

догађаја. 

 

              
Ноћ књиге 
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 Светски дан књиге 

 Светски дан књиге и ауторских права, 23. април, када је 
рођен и умро Виљем Шекспир и преминуо Мигел де 
Сервантес, Унеско је, као подстицај читању, прогласио 
празником писане речи. Ове године, манифестацијама 
културе широм планете обележава се 400 година од 
њихове смрти. Светски дан књиге обележен је и у нашој 
школи. Чланови Библиотечке секције су у петак, 22.04. 
свим ученицима прочитали текст о Вилијаму Шекспиру 
и његовом делу, чије је недостижно дело и данас живо, 
инспиративно и величанствено као што је било и пре 
четири века. Направљен је и пригодан пано за кабинет 
српског језика. 

 Осмех за сваки дан 

У суботу дана 23.04.2016. у градској библиотеци,,Вук Караџић“ са почетком у 18:00 
часова организовано је књижевно вече са Јелицом Грегановић и Војком Пајкић. 
Чланови секције, присуствовали су овом догађају. Повод овог дружења је Светски дан 
књиге и промоција Јелице и њене књижевности. Јелица Грегановић је новинарка по 
професији, један од оснивача Радија Б92, прва уредница његове информативне 
редакције. Ауторка је пет збирки кратких хумористичких прича : ,,Причи никад краја“ , 
„Само да ти кажем“, ,,Од речи до речи“, ,,Испод седмог неба“, ,,Љубав и друге 
ситнице“ и ,,Осмех за сваки дан“. Војка Пајкић је новинарка РТС, најпознатија по књизи 
,,Слободан кревет у женској соби“. Ове две харизматичне жене ово књижевно вече 
почеле су  разговором о књижевности и њеној заступљености у нашим животима, 
посебно наглашавајући недостатак књижевности код  младих.  

 

 Светски дан књиге и ауторских права 

Народна библиотека "Вук Караџић" Велико 

Градиште обележила је 27. априла 2016. године, 

бесплатним уписом у библиотеку и дружењем са 

Урошем Петровићем и ученицима наше школе. 

Чланови библиотечке 

секције су били тог дана у 

улози библиотекара. 

 

 За најактивнијег члана Библиотечке секције, проглашена је 
Јана Стевић, ученица 12 гимназије. Зато је награђена књигом, која 
јој је уручена у присуству чланова секције. 
 

        Јана Стевић 
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План стручног усавршавања наставног и ненаставног кадра 
 

  Запослени у нашој школи сваке године процењују свој рад користећи неколико 
извора за овај вид процене. Упоређивањем планова која сва стручна већа састављају на 
почетку школске године и извештаја  о раду у протеклој години који се подносе у јуну 
наставно особље може да направи анализу остварених резултата у свим обастима рада- 
редовној, допунској и  додатној настави као и у ваннаставним активностима. 
Самовредновање се врши и анализом броја ученика који су учествовали на такмичењима 
и резултатима који су ученици остварили.  Школа такође прати и даљи рад ученика који 
оду из школе анализом уписа на факултете и више школе и другим успесима наших 
ученика. Оваквом анализом могуће је уочити предности али и недостатке у раду као и 
потребне мере за уклањење утврђених мањкавости. 

Наставници Средње школе учествују на семинарима предвиђеним личним планом 
стручног усавршавања који предају координатору за стручно усавршавање на почетку 
школске године. На основу појединачних планова координатор и педагог  креирају 
предлог приоритетних области за даље усавршавање наставника. Током школске године 
наставници остварују стручно усавршавање у складу са приоритетима установе као и у 
складу са својим личним планом усавршавања, али и са могућностима школе. Сваке 
године школа организује један облик стручног усавршавања за све запослене  што треба   
истаћи као пример добре праксе. Редовно се врши  дисеминација реализованих 
семинара  на стручним или наставничким већима што се види на основу документације о 
интерном стручном усавршавању. Тиме се унапређује међусобна сарадња и наставници 
добијају додатна обавештења о семинарима којих их интересују. На крају школске 
године наставници достављају узвештај о оствареном стручном усавршавању.   

Интерно усавршавање наставника одвија кроз разне облике на стручним и  
наставничким већима и педагошком колегијуму. Одржавају се угледни часови, 
презентације, обуке итд. Координатор за стручно усавршавање води евиденцију о свим 
облицима СУ и подноси извештаје директору о СУ свих наставника. Школа користи 
електронску базу података за СУ у установи и ван установе чиме се добија јединствена 
база података за читаву школу што у великој мери олакшава праћење, анализу и 
вредновање стручног усавршавања. 
  Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у 
посао, а који добијају менторе из својих предметих области који их прате и помажу у 
наставном раду.  
  
             Учествовање школе у пројектима чији је циљ унапређивање наставе 
  
        У циљу што квалитетнијег извођења наставе као и у виду осавремењавања 
наставе, школа је учествовала у пројектима који су у великој мери допринели 
реализацији тог циља. То су следећи пројекти:  

 Пројекат Danube in your hands у организацији Културконтакт Аустрија 

 Пројекат Тур.рег-Културконтакт Аустрија 

 Модернизација средњег стручног образовања-ЕУ 
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 Разлике нас спајају-пројекат са Српском гимназијом из Темишвара и 

Индустријском гимназијом из Молдаве 

 Пројекат „Интеркултура“-АФС 

 „Безбедност деце и младих у саобраћају“ који се реализује на територији општине 

Велико Градиште, а који је финасиран је од стране министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и суфинасиран од општине Велико 

Градиште 

 „Едукација данас – за безбедније сутра“, који Центар за омладину "Твоја Србија" 

спроводи у сарадњи и под покровитељством Министарства омладине и спорта и 

Интернационалне полицијске асоцијације 

 „Школа без дроге – сигурно мето за ђаке“ који је реализован у школама у Великом 

Градишту у сарадњи са општинском управом општине Велико Градиште и 

удружењем грађана „Еурохоризонт“. 

 
Материјално-технички ресурси 

 
Школски објекти  
Материјални услови у Средњој школи су солидни. Чине се напори да се 

материјална основа школе побољша, тако да се сваке школске године материјални и 
технички услови поправљају у циљу што успешнијег извођења васпитно – образовног 
рада. Последњих година учињен је велики напредак  и у капитално опремање школе и у 
њено осавремењивање.  

Настава се  одвија у две повезане зграде, укупне површине око 2500 м2  и  
фискултурна сала, површине 500 м2, што укупно чини око 3000м2. 

Школа има велики број специјализованих учионица. 
Просторне могућности дозвољавају рад у једној смени. За наставу физичког 

васпитања поред фискултурне сале, користи се игралиште за мале спортове, када то 
време дозвољава, и школско двориште. 

Наставна средства 
Све учионице су у добром стању, чисте светле, функционалне са солидним 

школским намештајем и опремом, тако да су створени услови за квалитетну реализацију 
наставног процеса.   
 
 

Извештај Тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања за школску 
2015/2016.год. 
 

На састанаку представника МУП са директорима свих образовно-васпитних 
установа на нивоу општине, у августу 2015. је разговарано о специфичним проблемима и 
питањима безбедности, у вртићима, основним школама и средњој школи. 

Крајем августа 2015. године донет је план рада и именовани су чланови Тима за 
превенцију насиља, злостављања и занемаривања (надаље: Тима). За носиоце 
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активности одређени су: Горан Мишић, проф.биологије као координатор Тима, Зоран 
Ташић, директор, Александра Димитријевић, школски педагог, Стокић Вера, 
проф.економске групе предмета, Биљана Лукић, проф.информатике и рачунарства и 
Бојана Пршендић, проф.ликовне културе. 

Чланови Тима заузели су заједнички став и сложили се око општих задатака и 
циљева везаних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања у школи, а то су: 

 Информисање о плану заштите и начинима пријављивања насиља 

 Укључивање родитеља у превентивне и интервентне мере 

 Учествовање у програмима и пројектима који развијају компетенције за 

превенцију насиља 

 Вођење и чување документације 

 Извештавање стручних тела и органа управљања 

 Праћење и процењивање ефеката предузетих мера 

 Припрема програма заштите 

У Тиму су за рад коришћени подаци и искуства из претходних година, Извештаји 
психолошко-педагошке службе и Тима за самовредновање, а сарадња је успостављена са 
представницима МУП-а, Центра за социјални рад, Дома здравља, и другима. 

Школска 2015/16. година у септембру је отпочела са представљењем чланова 
Тима помоћу штампаног документа који садржи фотографије чланова, њихова пуна 
имена и презимена, и задужења. То се нашло на огласним таблама за професоре и 
ученике, и на кутији за пријаву насиља. 

Активности су се затим низале хронолошки: 
Вођени су разговори о безбедности ученика на матурској екскурзији, као и на 

практичној настави. Свим учесницима у образовању и васпитању предочени су 
правилници на основу којих се остварује васпитно-образовни рад у школи: Правилник о 
понашању у школи, Правилник о заштити и безбедности ученика средње школе и 
Правилници о материјално-дисциплинској одговорности запослених и ученика. 

Одељењске старешине су на родитељским састанцима у септембру обавестили 
родитеље о потреби за активним укључивањем у проблематику насиља, злостављања и 
занемаривања, у склопу чега су одржане и презентације о појму и врстама насиља. 

У току септембра 2015. Тим је посетио сва одељења првог разреда. Ученици су се 
сусрели са члановима Тима који су их упознали са појмом и врстама насиља, као и 
циљевима, задацима и начину рада, што све заједно има за циљ заштиту и безбедност 
свих учесника у образовању и васпитању. 

Мимо плана директор је пријавио школу за учешће у пројекту „Едукација данас – 
за безбедније сутра“, у организацији Министарства омладине и спорта. 

У неколико ситуација Тим је реаговао по пријави насиља од стране ученика и 
водио разговоре са ученицима укљученим у проблем. 
 У октобру смо добили обавештење да је наша школа прихваћена на конкурсу за 
учешће у пројекту „Едукација данас – за безбедније сутра“. 

У петак, 09. октобра 2015. одржана је трибина поводом 
Светског дана борбе против трговине људима. Тим 
поводом, представници Полицијске управе из Пожаревца, у 
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сарадњи са школама, пригодним предавањем обележили су Светског дана борбе против 
трговине људима. Трибину је у свечаној сали одржао Недељковић Петар, шеф 
пограничне полиције. 

 
У суботу, 10.октобра, десио се неочекиван трагичан догађај – самоубиство 

ученице Сање Узелац из одељења трећег разреда. Случај је на разрешавање преузела 
полиција. 

Тражена је стручна помоћ од посебно обучених људи за кризне ситуације и 
добијени су савети о даљем поступању. На ванредној седници Наставничког већа 
чланови Тима су пренели осталим члановима колектива савете и упутства. 

Надаље, Тим се бавио разговорима, реагујући по ургентном систему, са 
ученицима који су осећали потребу да са неким поделе мишљење и осећања о немилом 
догађају, примењујући и знање стечено на обукама о поступању у кризним ситуацијама. 
Школски педагог Александра Димитријевић обавила је највећи број разговора, како са 
ученицима из одељења у коме је била ученица, тако и са ученицима из других одељења 
који су се нашли у шоку и били погођени трагичним догађајем. Остали професори 
укључили су се у појачан педагошки рад, нарочито у току првог месеца након трагедије. 
Одељењске старешине су више времена посветили савладавању психолошког стреса 
узрокованог трауматичним искуством. Одвијање наставе у одељењима, а нарочито у 
одељењу које је похађала ученица Сања Узелац, прилагођено је у месецима након 
трагедије. Чланови Тима били су нон-стоп свима на располагању као подршка и помоћ. 

У среду, 28. октобра, представници Омладине ЈАЗАС-а и удружења "Шанса" из 
Пожаревца одржали су члановима Ученичког парламента 
наше школе предавање о безбедности младих.  

Поред тога, организована је радионица где су 
ученици у групама дискутовали о проблему 
дискириминације. Ученици су се на овај начин 
информисали о актуелним проблемима који се тичу 
младих, а знања су пренели вршњацима из одељења. 

 
Почетком новембра спроведена је планирана активност израде паноа 
на тему значаја превенције насиља. Панои су се нашли на зидовима 
свих учионица. 
На часовима рачунарства и информатике, а у склопу реализације 

редовног плана и програма у другом разреду, ученици су се бавили темама електронског 
и вршњачког насиља.  

У среду, 25.новембра 2015. године, у свечаној сали 
Средње школе одржано је предавање о безбедности у 
саобраћају. Предавање су осмислили и водили Дарко 
Јеремић, начелник саобраћајне полиције за 
Браничевски округ, представници саобраћајне полиције 
из Великог Градишта и припадници ватрогасно-
спасилачке јединице из Великог Градишта. Циљна група 
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предавања били су ученици трећег и четвртог разреда, тј. ученици који су положили 
возачки испит или су у фази полагања. По завршеном предавању, представници полиције 
су дуго одговарали на многобројна питања ученика. 

Планирано учешће у пројекту „Едукација данас – 
за безбедније сутра“ остварено је 27. новембра 2015. у 
реализуји Центра за омладину "Твоја Србија" под 
покровитељством Министарства омладине и спорта и 
Интернационалне полицијске асоцијације. Предавање Др 
Небојше Пантелића ученицима школе обухватало је теме 
насиља, трговине људима и болести зависности. 

Чланови Тима користили су прилике на седницама Наставничког већа за рад на 
превенцији насиља, подсећајући и упућујући професоре да позитивно утичу на ученике, 
родитеље и друге учеснике у животу школе. Даване су смернице које је Тим усвојио, а на 
основу посебног Приручника за превенцију насиља, злостављања и занемаривања.  

На родитељским састанцима одељењске старешине су апеловали на родитеље да 
покажу повећану будност за проблеме своје деце, и подсетили их на одредбе Посебног 
протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама. 

Тим је у току новембра и децембра реаговао по потреби на пријаве ученика, 
укључујући у рад и родитеље ученика који су се нашли у проблематичним ситуацијама.  

Средња школа Велико Градиште била је партнер на 
пројекту „Безбедност деце и младих у саобраћају“ који се 
реализује на територији општине Велико Градиште, а који 
је финасиран је од стране Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и 
суфинасиран од општине Велико Градиште. Представници 

омладине Јазас из Пожаревца су 9 и 10. децембра одржали радионицу на којој је 
двадесет ученика наше школе прошло кроз обуку о безбедности и безбедном 
саобраћају, првој помоћи, алкохолизму и психоактивним супстанцама. 

Пошто су од почетка децембра поново интензивиране бројне ваннаставне 
активности, у облику креативних радионица на којима су ученици различитих одељења 
могли да се упознају и друже. Обележени су бројни важни датуми пригодним акцијама 
које су организовала стручна Већа. Бројни ученици су били ангажовани у екосекцији, у 
пројекту Интеркултуре, спортским и другим такмичењима, посетама Сајмовима и 
организованим одласцима у позориште и на изложбе ван школе, а свој допринос пружио 

је и Тим за инклузију и Ђачки парламент. 
Акција „Дан бесплатних загрљаја“, коју су 23. јануара 2016.године 
спровели чланови Ђачког парламента, са Наташом Стевић, проф. 
латинског језика и грађанског 
васпитања као координатором, 
унела је обиље позитивне енергије у 
превенцију вршњачког насиља. 

 
Дана 23.фебруара 2016. године у згради правосудних 

органа у Великом Градишту одржан је „Дан отворених 
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врата“. Том приликом ученици четвртог разреда Средње школе у Великом Градишту 
посетили су правосудне органе у пратњи педагога школе Александре Димитријевић. 
Тужилачки сарадник Бобан Новаковић и судијски сарадници Валентина Ђаловић и Јелена 
Николић упознали су ученике са функцијом, организацијом и пословима које обављају 
Основно јавно тужилаштво у Великом Градишту и Основни суд у Великом Градишту и 
показали су им радне просторије ова два државна органа. Ученике су примили и јавни 
тужилац Основног јавног тужилаштва у Великом Градишту, председник и судије Основног 
суда у Великом Градишту који су са њима обавили краћи срдачни разговор. 

Ђачки парламент и бројни професори узели су учешће у акцији која за смисао има 
превенцију насиља над женама и децом. Акцијом је обележен „8.март“, Дан жена.  

 
Више о томе у Извештају о раду Ђачког парламента. 

 
У периоду март-април покренути су поступци унутар установе: 

васпитни (према ученицима и родитељима), и васпитно-
дисциплински (према ученицима). Праћење су промене у понашању 
ученика. 

У циљу едукације ученика о деци са Дауновим синдромом и 
аутизмом, Тим за инклузију и Ђачки парламент су 6.априла 2016. године организовали 
радионицу „Отвори очи“. Овакве акције имају велики значан јер подижу свест о 
толеранцији међу вршњацима. 

Дана 20. и 27. маја 2016. у сарадњи са МУП Пожаревац и Црвеним 
крстом Велико Градиште одржане су две трибине на тему 
безбедности у саобраћају. 
Ученици су поред излагача, представника МУП и Агенције за 
безбедност имали прилике да чују исповести преживелих жртава 
саобраћајних незгода. 
 

Спроведен је рад са децом којима су у протеклој школској години изрицане 
васпитне мере. Праћена је атмосфера у одељењима у којима је у  претходном периоду 
било већих проблема. Чланови Тима наставили су да прате опште стање у школи, и 
реагују по потреби, пре свега подсећајући све укључене на раније званично саопштене 
принципе и вредности превенције насиља. 

На посебном састанку чланови Тима разматрали су садржај извештаја за 
претходну годину, кроз евалуацију остварености плана, реализоване активности и ефекте 
рада. Разговарано је о могућим изменама и допунама плана за наредну школску годину.  
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Педагошки колегијум 
 
  Педагошки колегијум чине: 
директор Зоран Ташић, стручни сарадник Александра Димитријевић и координатори 
следећих органа: 
-веће професора српског и страних језика Милена Дрндаревић  
-веће професора природних наука Весна Новковић 
-веће професора енглеског језика Велина Стојковић 
-веће професора друштвених наука Данијела Парезановић 
-веће професора ликовне културе, музичке уметности и физичког васпитања Бојана 
Пршендић 
-веће професора економске групе предмета Снежана Рашић 
Председници актива и тимова и координатор за стручно усавршавање Миљан Вељковић, 
Марија Рајић и Снежана Милорадовић. 
  Педагошки колегијум се састао 3  пута и расправљао о питањима која су у његовој 
надлежности: 

- Планирање и организовање програма образовања и васпитања 
- Старање о осигурању квалитета и унапређењу образовно-васпитног рада 
- Старање о осавремењавању развојног рада школе 
- Организација педагошко-инструктивног увида и надзора и предузимање мера за 

унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника 
- Планирање стручног усавршавања запослених. 

09.10.2016. 
Дневни ред 

1. Конституисање Педагошког колегијума 

2. Безбедност ученика и запослених у школи 

3. Протокол у случају здравствених проблема ученика 

4. Планови наставника, испуњавање обавеза 

5. Планирање стручног усавршавања 

6. Правилник о оцењивању 

7. Ваннаставне активности 

8. Разно 

04.12.2016. 

Дневни ред 

1. Анализа успеха и изостанака после првог класификационог периода 

2. Васпитни рад, васпитно-дисциплински поступци 

3. Анализа безбедности и заштита деце (ППС, Тим за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања) 

4. Рад стручних већа, тимова, актива (председници, координатори) 

5. План уписа за 2016/2017 школску годину 

6. Извештај о стручном усавршавању (координатор за стручно усавршавање). 

7. Разно 
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05.04.2016. 

Дневни ред 

       1.  Анализа рада стручних већа, тимова  и актива  
       2.  Педагошка евиденција - педагог 
       3.  Избор  заједничког семинара за професоре 
       4.  Анализа рада Ђачког парламента 
       5.  Разно  

 
Извештај о раду школског педагога 

     
У току школске 2015/16. године у оквиру планских и програмских образовно 

васпитних активности педагог је учествовао у изради концепције Годишњег плана 
рада школе и изради појединих његових делова. Такође је учествовао у изради свог 
годишњег плана и месечних, оперативних планова. Као активни члан тимова: 
Самовредновање, Развојно планирање, Инклузивно образовање, Заштита ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања , Психолошке кризне интервенције, Каријерно 
вођење, учествовао је у активностима и планирању и писању извештаја ових тимова. 
    Педагог је пружао помоћ професорима у изради планова за редовну, допунску, 
додатну и практичну наставу, и у ваннаставним активностима. Пружана је подршка 
одељењским старешинама у планирању својих активности и организацији часова 
одељењског старешине.  
  У сарадњи са чланом Актива за српски језик и књижевност, педагог је организовао 
одласке у позоришта у Београд. Консултован је при планирању културних 
манифестација у школи и ван ње. Планирао је и организовао поједине облике 
сарадње са другим институцијама. 
    Област  праћење и вредновање васпитно- образовног рада односио се на 
праћење и анализу васпитно - образовног процеса, односно процеса развоја и 
напредовања деце, тј.ученика. Анализирао  се  успех и дисциплина  ученика на 
класификационим периодима, примена мера индивидуализације и предлагане су 
активности за њихово побољшање. Праћење успеха ученика у ваннаставним 
активностима и на такмичењима био је део планираног  и остварено је у већој мери. 
Пратио се и ефекат и поступак оцењивања ученика, завршни и матурски испити. 
Педагог је ове године био секретар испитног одбора. Педагог је пратио и учествовао у 
процесу самовредновања и развојном  планирању  школе. Активно је учествовао у 
помоћи наставницима за полагање испита за лиценцу и био члан комисије за проверу 
савладаности  програма. 
     Од самог почетка школске године, сарадњом са одељењским старешинама, 
уочена су деца која имају одређених проблема у савладавању наставних садржаја, 
као и деца која имају израженијих проблема са понашањем. Она су праћена, о њима 
се дискутовало на састанцима одељењских већа и у Tиму за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања и предузимале су се васпитне и васпитно 
дисциплинске мере. Тимски рад и сарадња педагога са одељењским старешинама, 
предметним наставницима и родитељима ових ученика била је најизраженија и 
најуспешнија. Готово свакодневно педагог је био у прилици да са појединим 
ученицима, индивидуално или са мањом групом ученика разговара и тражи могуће 
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начине како да на конструктиван начин решавају проблеме. Доста времена се 
посвећивало причи о толеранцији, ненасилној комуникацији. 
     У раду са ученицима, посебна пажња је посвећена ученицима првог разреда и 
њиховој адаптацији. Са сваким одељењем, посебно, у оквиру трајања једног 
школског часа, обављен је информативни и саветодавни разговор на почетку школске 
године. Поред овог, било је и групног саветодавног рада у поједним одељењима на 
захтев одељењских старешина, када се за то указала потреба. За ученике првог 
разреда организована су предавања о превенцији вршњачког насиља у оквиру рада 
Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
    За потребе професионалног информисања ученика завршних разреда 
организоване су промоције факултета, дистрибуиран је информативни материјал и 
обављани су индивидуални разговори. Матурантима је посвећена посебна пажњу у 
оквиру организације и реализације матурског и завршних испита. 
     Као и претходних година са Ђачким парламентом обележени су значајни догађаји 
и активно се учествовало у промоцији ученика који су боравили у нашој школи преко 
организације АФС  Интеркултура. Такође, у сарадњи са Центром за социјално, 
Заводом за статистику Смедерево, Домом Здравља Велико Градиште, Омладином 
Јазас Пожаревац, општином Велико Градиште, Црвеним крстом, Градском 
библиотеком, Културним центром, Петницом, Уникредит банком успешно је 
сарађивано током целе школске године што је забележено на сајту наше школе.  
    Сарадња са наставницима огледала се у саветодавном раду у вођењу одељења, 
приликом организовања родитељских састанака, у праћењу менторства и 
приправника, а највише у посети часовима редовне наставе и ваннаставних 
активности. Са наставницима је рађено на конструктивном решавању сукоба у 
одељењу, на креирању различитих облика наставног процеса у складу са 
индивидуалним својствима ученика и потребама деце различитог развојног нивоа. 
Педагог је покренуо и подстицао примену интердисциплинарног приступа у настави. 
Планирани су огледни, угледни, тимски часови и реализовани уз велику сарадњу са 
педагогом и прихватању сугестија за унапређење квалитета рада. Наставници су 
подстицани и укључивани у разне пројекте и тимове. 
    Сарадња и саветодавни рад са родитељима  огледаo се кроз индивидуални и 
групни педагошко-саветодавно- инструктивни рад  ученика који имају потешкоћа у 
учењу и понашању. Сарадња са родитељима најинтензивнија је била у случајевима 
где је било проблема или са понашањем или са усвајањем наставних садржаја.  
   То су индивидуални разговори, заједнички разговори родитеља, педагога, 
директора и одељењског старешине, као и осталих предметних наставника, где су се 
заједнички планирале мере и кораци за појачан васпитни рад односно за 
индивидуализовану наставу деце са тешкоћама у развоју. Честа сарадња са 
родитељима је била заједно са Тимом за заштиту ученика од злостављања и 
занемаривања, где се успешно радило на превенцији различитих видова насиља 
(Евидентирано је у записницима и извештај овог тима приложен је у Годишњем 
извештају). 
     Рад у стручним органима школе, сарадња са стручним институцијама, друштвеном 
средином и сарадња са директором су такође области на којима је педагог у 
протеклој години радио. 
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    Учествовао је  у раду одељењских и стручних  већа, Наставничком  већу,  
Педагошком колегијуму, тимовима. Разним анализама, презентацијама, предлозима, 
сугестијама утицао је на побољшање квалитета рада наставника и школе. Заједно са 
директором разматрао је потребе и проблеме школе, размењивао  информације  о 
раду тимова, организовао  семинаре и обуке, планирао низ активности. Са 
директором је одлучивао о распореду одељењских старешинстава, састављању 
одељења, одговарао на приговоре и жалбе. Педагог је члан Школског одбора те је 
био активан и заступао мишљења својих колега присуствујући на свим седницама које 
су одржане у овој години. Сарађивао је и са Саветом родитеља, када је била утврђена 
потреба за тим. 
    Педагог је водио Дневник рада, евиденцију о сарадњи са ученицима, 
наставницима и родитељима, евиденцију и извештаје о самовредновању школе, 
евиденцију и извештаје о Развојном планирању. Такође, водио је  евиденцију о 
успеху и дисциплини ученика на крају класификационих периода, извештај о успеху 
ученика на завршном испиту, извештаје за Наставничко веће и Педагошки колегијум , 
евиденцију о посећеним часовима. Вођени су записници са састанака свих тимова. 

Остварено је и више од планираног у   стручном усавршавању. 
 
 
  Извештаји о раду органа управљања  
 
  Школски одбор  
  Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника. 
  Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. 
  Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 
Школског одбора. 
  Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник   
Ученичког парламента, представник синдиката у школи, директор школе и секретар без 
права одлучивања 
 
  Школски одбор је одржао 11 седница. Разматрана су следећа питања: 
 
10.09.2015. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Усвајање извештаја о реализацији годишњег програма рада за 2014/2015 (због 

обимности материјала, исти ће бити изложен на седници, а може се наћи и на 

сајту Средње школе у Великом Градишту) 

3. Усвајање извештаја директора за 2014/2015 (због обимности материјала, исти 

ће бити изложен на седници) 

4. Доношење Годишњег плана рада за 2015/2016 (педагог ће образложити исти, 

због обимности) 
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5. Текућа питања 

24.09.2015. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Приговор Јасмине Белић 

3. Текућа питања 

 
21.10.2015. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Утврђивање регуларности у вези са уписом ученика у школску 2015/16  
2. Текућа питања 

 
19.10.2015. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање Извештаја са матурске екскурзије 

3. Захтев Ивана Мировића 

4. Конкурс за директора школе 

5. Доношење Правилника о узбуњивању 

6. Записник Просветног инспектора 

7. Текућа питања 

 
16.12. 2015. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање Правилника о васпитно-дисц.одговорности ученика 

3. Давање сагласности на  измене и допуне Правилника о систематизацији радних 

места 

4. План јавних набавки за 2016.годину  

5. Давање у закуп  Спортске хале 

6. Давање у закуп свечане сале 

7. Доношење одлуке о годишњем  попису 

8. Текућа питања 

 
29.12.2015. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Избор директора школе 

3. Текућа питања 
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26.01.2016. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Попис за 2015. годину 
3. Нови састав тимова и актива   
4. Текућа питања 
  

24.02. 2016. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице Избор директора 

2. Избор директора 

3. Усвајање извештаја директора за календарску 2015. 

4. Усвајање завршног рачуна за 2015.годину 

5. Текућа питања 

 
24.03. 2016.  
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Извештај просветног инспектора 
3. Усклађивање правилника о систематизацији радних места  
4. Текућа питања 

 
16.05.2016. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Жалба Стефановић Александра 
3. План заштите од пожара 
4. Усвајање правилника о извођењу екскурзије 
5. Анекси уговора о коришћењу спостске хале 
6. Текућа питања 

 
28.06. 2016. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Учешће у пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
3. Комисија за технолошке вишкове 
4. Текућа питања 

 
 
  Директор школе  
  Протекле школске године директор школе је реализовао законом утврђене 
обавезе у вези са организацијом рада у школи, одржавањем седница, стручних већа, 
екскурзија, рада са родитељима, стручним усавршавањем наставног кадра. 
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У овом делу није приказан конкретизован рад директора, јер је он приказан у Извештају 
директора 
Посебно се могу истаћи следеће области којима је нарочито посвећена пажња: 

Организовање образовно-васпитног рада 

Организација свих врста испита (матурских, поправних, завршних, допунских, ванредних) 

Подела предмета на наставнике и подела одељенских старешинстава и других задужења  

Рад на уређењу школе 

Рад на Годишњем плану  рада 

Доношење решења о 40-часовном радном времену 

Обележавање школске славе, Дана Светог Саве 

Писање пројеката и учешће у њима 

Издавачка делатност 

Организација презентација факултета у нашој школи 

Рад у тимовима, активу 

Организација екскурзија 

Брига за безбедност ученика 

Рад на изради финансијског плана и ЦЕНУС-а 

Припрема и организација пописа 

Израда плана јавних набавки 

Припрема тендера, реализација 

Рад на извештају јавних набавки 

Контрола  педагошке евиденције 

Помоћ приправницима 

Организација такмичења 

Организација матурске вечери 

Организација завршетка школске године 

Организација уписа 

Израда школског извештаја 

Израда Информатора 

Анализа успеха и анализа реализације наставног плана и програма 

Организовање и вођење Наставничког већа 

Планирање стручног усавршавања запослених 

Организовање стручних семинара у школи за запослене 

Организовање и учешће на свим одељењским већима  

Пријем нових радника и увођење у посао 

Праћење рада професора  у области давања повратне информације ученицима и 
родитељима, контрола оцењивања 

Рад на упознавању и решавању проблема ученика које су индивидуалне природе или су 
везане за групу и одељење 

Сарадња са Ђачким парламентом 

Организација учешћа  у разним акцијама 

Општи родитељски састанак са родитељима матураната 

Припрема и учешће у Савету родитеља  

Индивидуални разговори са родитељима  
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Индивидуални разговори са  ученицима 

Организација и преседавање у Активу директора наше општине 

Сарадња са локалном заједницом и социјалним партнерима 

Учешће у раду Школског одбора 

Учешће у раду заједнице гимназија Србије 

Учешће у раду заједнице Стручних школа Србије 

Рад на побољшању материјално-техничке опремљености школе 

Учешће у пројекту Интеркултуре 

Сарадња са канцеларијом за младе и осталим установама 

Извештај директора у посебном документу 
  
  Секретар школе 
  Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа да управне, 
нормативно-правне послове у установи обавља секретар. Послови секретара Средње 
школе које је обављао у прошлој години су: 

учествује у техничкој и стручној изради нацрта и измена нормативних аката, 

припрема седнице стручних органа, учествује у њиховом раду и благовремено  

спороводи одлуке органа Школе, 

прати прописе и о њима обавештава раднике Школе, 

прегледа матичне књиге, уписнице, деловоднике, евиденцију о ученицима и њихово 
вођење у складу са Законом о средњој школи и непосредно се ангажује око уписа 
ученика, 

обавља послове око спровођења конкурса и огласа, 

непосредно израђује другостепена решења поводом приговора, односно жалбе уложене 
на првостепено решење, а на основу спроведене процедуре и коначне одлуке 
надлежних органа Школе. 

непосредно израђује и сва друга решења и правно обрађује и сачињава све одлуке које у 
поступку донесе надлежни орган Школе, 

учествује у изради или непосредно ради на изради свих врста уговора које закључује 
Школа у складу са донетим одлукама надлежних органа Школе, 

обавља све административне послове у оквиру кадровских послова, 

Припрема тендере 

Припрема план пописа 

Припрема извештаје о јавним набавкама 

рад на изради Извештаја о раду и Плана рада Школе, 

остали послови по налогу директора Школе 

 
 
 
  Савет родитеља 2015/16. 
  Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког 
одељења. 
  Савет родитеља се састао три пута и разматрао питања из своје надлежности. 
08.09.2015. 
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1. Конституисање Савета родитеља 
2. Избор два члана за представљање Савета родитеља у Школском одбору 
3. Разматрање Извештаја о реализацији Год.плана за 2014/15.школску годину 
4. Разматрање Извештаја директора за школску 2014/15.годину 
5. Разматрање Годишњег плана за школску 2015/16.годину 
6. Разматрање захтева Биљане Лукић за напредовање у звање Педагошки саветник 
7. Осигурање ученика 
8. Текућа питања 
 
25.02.2016. 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Давање сагласности на Извештај са матурске екскурзије за шк.2014/15.годину 
3. Матурска екскурзија у шк.2016/17-доношење одлуке о организовању екскурзије, 
објављивању огласа и именовању Комисије 
4. Одређивање висине надокнаде за наставнике који воде ученике на матурску 
екскурзију 2015/16 
5. Разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2014/15 
6. Текућа питања 
 
13.06. 2016. године  
1. Усвајање Записника са претходне седнице. 
2. Извештај о самовредновању 
3. Предлагање изборних предмета и избор уџбеника за 2015/16 
4. Текућа питања 
        
 
  Извештај Ђачког парламента Средње школе у Великом Градишту за школску 

2015/2016. годину 

  Ове школске године Парламент је започео са радом у септембру. На 

конститутивној седници, одржаној 16. септембра, изабрани су нови чланови управе 

парламента и усвојен је Статут. За председника Ђачког парламента изабран је 

Александар Животић, ученик 4. разреда, а за потпредседника Ирена Чучковић, ученица 

3. разреда. За ПР-а је изабран Никола Пантић (3. разред). За записничара је изабрана 

Александра Ђорђевић, ученица 3. разреда. За представнике Парламента у Школском 

одбору изабрани су Александар Животић и Ирена Чучковић. 

  Прва акција Ђачког парламента била је организација хуманитарне журке, која је 

одржана 2. октобра. Том приликом наступило је неколико бендова чији су чланови 

ученици наше школе.  

  И ове године Ђачки парламент СШВГ наставио је сарадњу са Интеркултуром. Од 

септембра часове у нашој школи је похађала Ксенија Гончарова, ученица на размени из 

Русије. Ђачки парламент је кроз неколико акција и презентација помогао Ксенији да своје 
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вршњаке из Великог Градишта упозна са културом земље из које долази. У октобру су 

чланови Ђачког парламента присуствовали презентацији програма размене ученика UWC 

(United World Colleges), коју је одржао Александар Животић. 

  Такође, наставили смо и сарадњу са Унијом средњошколаца Србије. У октобру смо 

конкурисали са предлогом пројекта у оквиру “ Update 2.0.1.5.” конкурса за финансирање 

пројеката ученичких парламената средњих школа. Нажалост, средства нам нису 

одобрена. 

  Сарађивали смо и са Црвеним крстом Велико Градиште. Волонтерке Христина 

Шћекић и Кристина Пауновић током целе школске године радиле су на промоцији 

добровољног давалаштва крви. 18. новембра секретар Црвеног крста ВГ Оливер 

Стојановић и волонтерка Црвеног крста Голубац Ирена Чучковић одржали су члановима 

Ђачког парламента предавање на тему организације Црвеног крста и добровољног 

давалаштва крви. Том приликом позвани су сви ученици Средње школе да се прикључе 

волонтерским акцијама ЦК-а. 

  22. јануара обележили смо Дан среће пригодном акцијом дељења бесплатних 

загрљаја. Акција је организована у холу школу и одазвали су јој се и ученици и 

професори. 

  29. јануара Ђачки парламент организовао је хуманитарну журку-маскенбал на 

сплаву Цопацабана у Великом Градишту. Продато је више од 250 улазница и приход је 

уплаћен у хуманитарне сврхе. 

  Као и претходних година, и ове школске године обележили смо 8. март, Дан жена. 

Ученици и ученице наше школе организовали су акцију у главној улици у Великом 

Градишту која је за главну тему имала борбу против насиља над женама.  

  Ове године наша школа учествовала је по други пут у пројекту “Средњошколци за 

средњошколце”, који организује Унија средњошколаца Србије (УНСС). 22. априла наши 

ученици имали су прилику да раде у локалним предузећима, а дневнице које су 

зарадили уплаћене су на рачун фонда  “Средњошколци за средњошколце”, из ког се 

издвајају средства за финансирање ученичких пројеката. Како би се ученици што боље 

упознали са радом УНСС, организоване су две презентације које се тичу рада ове 

организације, једна у октобру, а друга у априлу. 

  И ове године имали смо одличну сарадњу са Народном библиотеком “Вук 

Караџић” из Великог Градишта. Заједно смо обележили Светски дан матерњег језика и 

Светски дан књиге, а ученици наше школе и ове године су током једног дана у априлу 

месецу могли бесплатно да обнове своју чланску карту у библиотеци. 
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  Такође, у току школске године одржано је неколико турнира у одбојци, баскет и 

малом фудбалу. Утакмице су игране за време великих одмора или 7. часа. 

  Ове године ученици Средње школе, у сарадњи са Парламентом, почели су са 

радом на школском електронском часопису https://elektronskicicak.wordpress.com/. 

Очекујемо да ће Електронски чичак наставити са радом и идуће школске године. 

  Након великог броја седница и акција у чијој смо организацији учествовали, 
можемо рећи да је школска година иза нас била успешна. Радимо континуирано и 
напредујемо, што и јесте наш циљ. Потрудићемо се да тако наставимо и у наредном 
периоду. 
 
 
   Стручно усавршавање наставника и осталих запослених  
 

Професионални развој наставника је процес на коме се мора радити 
континуирано. У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално 
стручно усавршавање, развијање компетенција ради бољег обављања посла и 
унапређења нивоа постигнућа ученика. Потребе и приоритет установа или школа 
планира на основу резултата самовредновања квалитета рада установе, личних 
приоритета  наставника као и на основу извештаја. 
  У школској 2015/2016. већ у августу  2015.г. наставници  су планом стручног 
усавршавања  обухватили велики број активности којима би се процес професионалног 
развоја унапредио.  Током школске године радило се на реализацији.   

Електронска база података на адреси www.skola.rs је формирана у школској 
2014/2015 години и обухвата портфолио свих наставника у Средњој школи у електронској 
форми. Анализом планираних облика СУ, анализом података Тима за самовредновање  
наше установе, а на основу активности обухваћених Развојним планом школе у циљу 
унапређења наставе,  дефинисане су  потребе и приорити  СУ на нивоу установе.  Утврђен 
је  план  одржавања угледних и огледних часова укључујући различите облике рада, 
индивидуално и на нивоу актива. Координатор за СУ је присуствовао свим часовима и 
учествовао у анализи и дискусији дајући своје сугестије и препоруке за даљи рад 
наставника. У сарадњи са педагогом подстицао је развијање кључних способности код 
наставника као што су: креативност, самокритичност, спремност за промене у настави , 
спремност за учешће у тимском раду, самосталност и одговорност у раду. 

Организоване су следеће екскурзије: Сајам књига, Сајам туризма, Сајам науке, 
Посета ПМФ-у у Крагујевцу, неколико посета позориштима у Београду. Поред тога у 
складу са личним планом стручног усавршавања и могућностима школе наставници су 
ишли на семинаре и вршили дисеминацију на стручним већима и наставничком већу.  
Однос на релацији наставник – ученик унапређиван је кроз велики број ваннаставних 
активности. Организовани су школски турнури у малом фудбалу, одбојци и кошарци, 
неколико хуманитарних журки, Вече страних језика и Вече енглеског језика.  

Током првог полугодишта одржано је 20, а током другог више од 50 активности 
које представљају облике СУ у установи. Реализовани су разноврсни облици СУ, вршена 

https://elektronskicicak.wordpress.com/
http://www.skola.rs/
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је анализа одређених облика СУ као и дисеминација на стручним већима и наставничким 
већима.  

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања, поред 
два наставника која су стекла звање педагошког саветника у 2014/2015 години, 
Александре Димитријевић - педагога и Велине Стојковић - професора енглеског језика и 
Биљана Лукић, професор рачунарства и информатике је у 2015/2016 стекла звање 
педагошког саветника. Овим су и други наставници мотивисани да прикупе потребне 
доказе за стицање звања.  

 
 
 Међународни симпозијум  „Портрети наставника“ 
 

       
 
  По први пут Средња школа у Великом Градишту била је организатор једног 
великог међународног симпозијума. Међународни симпозијум  „Портрети наставника“ 
одржан је  у Великом Градишту у суботу, 31. октобра 2015. године. Учешће на 
Симпозијуму узело је 150 наставника из Румуније и 60 наставника из Србије.  На 
симпозијуму су наставници из Румуније и Србије означили почетак своје сарадње, 
потписивањем Протокола о сарадњи. Циљ је био да се  наставници из Србије и Румуније 
састану са званичницима Националног савета румунског министарства и представника 
званичника из министарства Србије и представника општина  Источне Србије.  
 Наставници у Србији разменили су искуства и примере добре праксе са 
наставницима  из Румуније и договорили будућу сарадњу. 
 
 

  
 

 По завршеном симпозијуму, сви учесници добили су сертификате о учешћу и 
одштампан је зборник радова на румунском језику. 
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Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе 

У Свечаној сали Средње школе 12. и 13. септембра 2015. одржан је семинар 
„Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе“. Општи циљеви 
семинара били су стицање знања о тематском и интердисциплинарном приступу 
планирању наставе уз примену теорије о стиловима учења и одговарајућим методама 
праћења и вредновања напредовања ученика. Семинар је акредитован од стране 
Завода за унапређење образовања и васпитања Србије.  Реализатори семинара били су 
мр Саша Гламочак и Љиљана Новковић у организацији Савеза учитеља Београд. 
Семинару је присуствовало 30 наставника ОШ „ Иво Лола Рибар“ и Средње школе из 
Великог Градишта. 

  
 
 

 

Семинар - управљање стресом деце, наставника и родитеља 
21. и 22. маја 2016. у Средњој школи у Великом Градишту организован је 

акредитовани семинар за 30 професора. Семинар су реализовали Весна Шапоњић и 
Дајана Цветковић Лазић. Циљеви семинара су били: обучити запослене у васпитно-
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образовним институцијама, стручне сараднике и управу  за препознавање и примену 
техника превенције стреса деце, сопственог и стреса  родитеља. 
Први дан: 
09.00-10.30 
Увод 

 Представљање водитеља и циљева семинара 

 Договор о начинима и правилима рада 

 Стрес је свуда око нас 

o Инпут водитеља 

o Фронтална дискусија и индивидуално излагање  

o Техника : Мождана олуја (Стрес, шта је то?) 
110.30.-11.00 Пауза 
11.00-13.00 
Појмовно одређење стреса (ППТ) 

 Субјективна процена догађаја 

 Позитивни еустрес и негативни дистрес 

 Техника асоцијација: Учесници речима, сликом, покретом, износе своје 
асоцијације на реч СТРЕС 

 Професионални стрес / Power Point презентација-инпут водитеља/ 30 мин   
Модели стреса и људског функционисања (Power Point презентација ППТ) 

 Стрес као последица страха 
 Стрес у васпитно-образовном процесу  
 Стратегије превладавања стреса 

 Техника групног рада: Стрес који очекујем у наредном периоду / како 
умањити последице? 

13.00 – 13.30 Пауза  

13.15 -14.30 

Стратегије превладавања стреса  

 Шта имамо заједничко/ вежба 

 Технике савладавања стреса које успевају код мене 
 Групна вежба: Припрема рецепта за савладавање стреса 
14.30-15.00-Крај и сумирање дана 
 
Други дан: 
08:30 – 10:30 
Увод у дан/ техника загревања 
Рекапитуалација претходно реализованих садржаја  
Стрес деце : Препознавање стреса код деце/ вежба у групама  

 Групно препознавање промена насталих услед стреса  
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 Презентација групног рада 
10.30-10.45 Пауза 
10.45- 12.00 
Стрес деце : како се борити са њим? 

12.00- 13.00  

Стрес  родитеља: Инпут водитеља 
Техника: филм 
Панел дискусија Умеће управљања стресом 
 
13.00 -15.00 
Сумирање: ппт Поклон за крај  
Израда акционог плана за примену наученог 
Евалуација 
 

 
Акредитована конференција 
У петак 10.06.2016. у Средњој школи у Великом Градишту одржана је 

конференција „Каријерно вођење и саветовање ученика у школама Браничевског округа“ 
у заједничкој организацији Средње школе Велико Градиште, Пожаревачке гимназије и 
Удружења „Креативна педагогија“ из Пожаревца. Конференција која је акредитована у  
Заводу за унапређење образовања и васпитања окупила је више од сто учесника из 
школа Браничевског и Подунавског региона. Предавачи су били представници БОШ 
(Београдске отворене школе), Фондације Темпус – Euroguidance центра, Националне 
службе за запошљавање из Пожаревца, професори Пожаревачке гимназије и Средње 
школе из Велико Градишта. Ово је први пут да је у нашој школи одржана акредитована 
образовна конференција, а конференција на ову тему је одржана тек други пут у Србији.  
Сви учесници били су веома задовољни актуелном темом конференције и веома 
успешном организацијом.  
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 План конференције 

             Конференција је била акредитована у Заводу за унапређивање образовања и 
васпитања као вид  стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника и 
носила је 1 бод.  
             Конференција је била намењена заинтересованим наставницима, директорима, 
стручним сарадницима и члановима Тимова за каријерно вођење у школама.  
Организатори су на крају конференције издали сертификате о учешћу на стручном скупу.  
  

ВРЕМЕ И 
РЕДОСЛЕД 
ИЗЛАГАЊА 

ТЕМЕ 
 

ВРСТА 
АКТИВНОСТИ  

ИМЕНА УЧЕСНИКА И ЊИХОВЕ 
УЛОГЕ  

9,00 – 9,30 Регистрација учесника   

9,30 – 10,00 Добродошлица и уводна 
реч  

Пленарно  Уводничар:  
Др Тијана Илић, професор 
географије 
Организатори конференције:  
Данијела Жуковски,  директорка 
Пожаревачке гимназије, Зоран 
Ташић, директор Средње школе 
Велико Градиште и Радиша 
Ђорђевић, Креативна педагогија 
Пожаревац 

10,00 – 11,15 Каријерно вођење и 
саветовање ученика - 
савремени приступ 
професионалној 
оријентацији  у науци, 

Пленарно 
излагање 

Излагачи: 
Представници  Београдске 
отворене школе: Александра  
Ђуровић 
 дипломирани психолог и  
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стратешким и законским 
документима  

Бојана Јевтовић, 
политиколошкиња за 
међународну политику;  
Марко  Банковић, професор 
енглеског језика и књижевности - 
Координатор групе за каријерно 
вођење и мобилност у  Фондацији 
Темпус – Euroguidance центар;  

11,15 – 11,45 Професионални циљеви 

и одлучивање у процесу 

избора занимања и 

планирања каријере  

Пленарно 
излагање  

Излагач:  
Драгана Стојиљковић, психолог 
Тржишта рада у Пожаревцу 

11,45 – 12,00 Дискусија  Модератор дискусије  
Светлана Спасић, педагог, 
педагошки саветник  

12,00 -12,30 Пауза – кафа и послужење  

12,30 – 13,00 Улога и активности 
Тимова за каријерно 
вођење у школама 
Браничевског округа – 
примери добре праксе 

Пленарно 
излагање 

Излагач:  
Живкица Ђорђевић, специјалиста 
школске педагогије, педагошки 
саветник  

13,00 – 14,00 Информационо-
комуникационе  
технологије  у 
каријерном развоју  и 
саветовању ученика  

Пленарно 
излагање 

Излагач:  
Биљана Лукић, професор 
рачунарства и информатике, 
педагошки саветник  

14,00 – 14,15 Дискусија  Модератор дискусије 
Светлана Спасић, педагог, 
педагошки саветник 

14,15 – 14,30 Пауза – кафа  

14,30 – 16,30 Развој  компетенција 
ученика за иницијативу и 
активизам   

Радионица 1 Водитељ радионице :  
Наташа Берић, професор 
енглеског језика   

Ученички портфолио – 
припрема за каријеру  

Радионица  2 Модератор:  
Милош Јеремић, професор 
филозофије  

16,30 – 17,00 Извештаји са радионица  Пленарно 
излагање  

Модератор: 
Светлана Спасић, педагог, 
педагошки саветник 

17,00 – 17,30 Евалуација и затварање 
скупа  

Пленарно Модератор:  
Др Тијана Илић, професор 
географије 

17,30 – 19,00 Дружење и ручак на Сребрном језеру  
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             Извештај са матурске екскурзије 
   

Предвиђеним Наставним планом и програмом у периоду од 07.09.2015.године до 
12.09.2015. године, матуранти Средње школе Велико Градиште (86 ученика), заједно са 
пет одељенских старешина (Марија Рајић, Мијана Николић, Данијела Парезановић, 
Живана Драгољевић и Тања Јовановић), лекаром, два водича испред туристичке агенције 
„Arriva“ и четворицом возача, учествовали су у извођењу матурске екскурзије. 
 Путовање је започело 07.09.2015. године скупом ученика испред Средње школе у 
04,30 часова и поласком у 05,00 часова. 
 Пријатном вожњом у 08,30 је иза нас остављена гранична линија са Србијом, и 
нашли смо се у разледању суседне Републике Мађарске са временски уредно 
обављеним формалностима на граничном прелазу. 
 По доласку у Будимпешту обишли смо град где су ученицима током обиласка 
Будима и Пеште од стране локалног водича представљени бројни интересантни садржаји 
града, како за време обиласка аутобусом тако и на лицу места. 

У поподневним часовима сместили смо се у хотел „Vitto“ у Будимпешти, где нам је 
у 19,30 часова организована вечера у веома гостољубивој домаћој атмосфери једне 
чарде након које смо кренули на вожњу бродом Дунавом, и разгледање главног града 
Мађарске из ове перспективе где су ученици су такође добијали информације од 
локалног туристичког водича у вези богате историје Дунавских обала. 

По изласку из хотела у Будимпешти депозит од 20 еура по ученику је у потпуности 
враћен. 

Други дан је протекао у преподневној посети седишту Будимске eпархије Српске 
православне цркве - Сент Андреји, градићу удаљеном 20км северозападно од 
Будимпеште, оази Српске културе у Мађарској. 

Из Сент Андреје се ка Прагу кренуло око 12,00 часова. Уз застој због 
преусмеравања на аутопуту у хотел „Olimpik“ у Прагу стигли смо са два и по сата 
закашњења око 22,30 часова.  

Због пропуста у организацији вечере, понуђена нам је организација ручка, за који 
год дан пожелимо, па смо у договору изабрали да то буде „lunch“ пакет за повратак у 
суботу 12.09.2015. године. 

 Од појединих одељенских старешина постојале су примедбе на квалитет 
смештаја соба на 4. спрату хотела. Примедбе су изречене водичу туристичке агенције.  

Обилазак Прага је настављен трећег дана поласком у 09,30 часова, ка граду, и 
трајао је у пратњи локалног водича до 13,00 часова а наставио се слободним 
разгледањем града до 17,00 часова. Водичи су корисним саветима помогли свима како 
би се лакше снашли по граду,а ученици су имали довољно времена да се прошетају и 
одморе у предстоници Чешке. 

По повратку у хотел, као и сваке наредне вечери од 19,00 часова заказана је 
вечера, а по договору са туристичким водичем скуп испред хотела и одлазак у дискотеку 
у 21,30 часова. Сви ученици су испштовали договорено време окупљања уз минимална и 
оправдана кашњења. Понашање ученика у дискотеци одвијало се у складу са потребама 
њихових година и границама дозвољеног, пристојнo и веселo у дружењу са групама 
других екскурзија. 
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Четврти дан матуранти су посетили 130км удаљене Карлове Вари, чувену Чешку 
бању. На путу Праг-Карлове Вари, направљена је пауза испред фабрике пива 
„Крушовице“ ради куповине сувенира и поклона. 

Пети дан матурске екскурзије је био намењен разгледању Прашког дворца 
„Храдчана“. Распростањен је на 70.000 метара квадратних, а за његово разгледање мало 
је, програмом предвиђено, пола дана. Данас су „Храдчани“ седиште председника 
Републике, и економско-политички и културни центар државе. Ученици су обишли 
Катедралу св.Вида и најпознатији међу 18 прашких Карлов мост. 

Град 1.000 торњева како Праг још зову, ученици су упознали кроз разгледање 
мешавине ренесансне, барокне, рококо, класичне и модерне архитектуре.  

12.09.2015. године у 08,30 часова, матуранти су напустили хотел ,,Olimpik,, у Прагу, 
депозит им је у целости враћен, уз похвалу од стране помоћног особља и обезбеђења 
именованог хотела.  

Око 15,00 часова направљена је пауза за ручак уз горе поменути lunch пакет. 
Што се исхране у хотелу тиче, били су обезбеђени доручак и вечера по систему 

самопослужења, уз широк избор хране и пића. Свих дана биле су заступљене све врсте 
намирница и није било проблема санитарне природе. 

 Возачи су се током целог путовања смењивали по плану и возили прилагођеном 
брзином уз благовремено прављење пауза на адекватним местима. За ученике је 
обезбеђен забавни садржај како би свако путовање лакше поднели (музика, филмови). 
Све укупно је испољена флексибилност према младим путницима, а и показана је узорна 
способност сналажења у разноразним ситуацијама. 

Избор лекара који је пратио учеснике екскурзије показао се одличним јер је 
благовремено и адекватно одреаговао на сва обраћања ученика и професора којих је на 
сву срећу било мало.  

Група се вратила у Велико Градиште у поноћним часовима 12.09.2015. Професори 
су испратили све ученике и тиме је матурска екскурзија 2015. године успешно приведена 
крају. 

Може се закључити да је програм екскурзије успешно изведен са свим 
образовним задацима и садржајима којима су постављени циљеви реализовани, док 
васпитни циљеви нису у потпуности испуњени, и зато се предлаже израда школског 
Правилника о извођењу екскурзија којим би се прецизирала права и обавезе ученика и 
професора током извођења екскурзије. 

 

Свети Сава 

У среду 27. јануара, наша школа је прославила школску славу. Свечана сала наше 
школе била је мала да угости више од 160 присутних представника локалне 
самоуправе, директора јавних предузећа и установа, представника цркве, полиције, 
суда, војске, привреде, родитеља и ученика.  

Свечана академија је почела светосавском химном у извођењу школског хора под 
вођством професорке Надежде Цветковић, затим је настављена резањем колача. 
Домаћин славе била је колегиница Светлана Обрадовић са породицом. Директор 
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школе је поздравио госте и уручио награду нашем најуспешнијем ученику у претходној 
години, Немањи Милошевићу, троструком прваку Србије. Светосавску беседу  је читала 
ученица четвртог разреда, Јелена Буразор, а затим су ученици наше школе извели нов 
и помало неуобичајен програм за прославу Светог Саве. Сви гости су били пријатно 
изненађени и нису крили одушевљење светосавском академијом. Дружење је 
настављено у холу школе уз пригодан коктел.  

   
 

 
 

Отворена реновирана спортска хала Средње школе у Великом Градишту  

У присуству професора, руководства локалне самоуправе и ученика Средње школе 

у Великом Градишту 15.04.2016, директор школе, Зоран Ташић и председник општине, 

Драган Милић, данас су ученицима свечано предали на коришћење реновирану спортску 

халу. 

Поздравивши присутне, директор школе и председник општине пожелели су 

ученицима срећно коришћење сале и што бољи успех у школи и спорту што је 

пропраћено бурним аплаузом. 

Општина је, као и увек до сада, изашла у сусрет потребама школе и доделила 

средства за комплетно реновирање објекта у вредности 2,3 милиона динара. Под 

надзором директора школе, у хали површине 600 m2, урађен је нови под, санитарни 

чвор, свлачионице и постављено ново остветљење, а као финиш урађено је и кречење 

хале и пратећих просторија. 

Ову халу током недеље користе 472 ученика, а у поподневним часовима у њој 

тренирају мушки одбојкашки клуб, женски одбојкашки клуб, џудо и карате клуб из 

Великог Градишта као и кошаркашки клуб из Пожаревца. Изграђена још 70-их година, 

хала до сада није имала већа улагања, а у последње време већ је постала претња за 

безбедност деце. 

http://velikogradiste.rs/2016/04/15/otvorena-renovirana-sportska-hala-sredne-shkole-u-velikom-gradishtu/
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Дан Русије 

25. априла, ученица Ксенија Гончарова, која је у нашој школи у оквиру програма 
међународне размене ученика, приредила је презентацију за ученике и професоре о 
својој земљи Русији. Том приликом присутни су могли да се ближе упознају одакле нам 
долази Ксенија Гончарова, али и да науче пуно тога о овој лепој и нама блиској земљи. 
О Ксенији су говорили њени професори, другови из одељења, као и породица у којој је 
Ксенија смештена током свог боравка у Србији. Била је ово прилика да боље упознамо 
Ксенију, разумемо и прихватимо њену културу баш као што је она прихватила нашу 
културу, обичаје. Током свог вишемесечног боравка у Србији Ксенија је одлично 
савладала српски језик, за шта су најзаслужнији њени домаћини, али и професорка 
српског језика која је са њом веома стрпљиво радила у оквиру индивидуалних часова, 
Сања Ђокић.  

    
 

 
           Активности предвиђене годишњим планом и програмом рада школе у потпуности 
су реализоване, а реализоване су и многе активности које нису биле предвиђене планом.   
 

Извештај припрeмио                                                                                       
                                                                                                                          

                                                          Зоран  Ташић, директор                                                                                   


